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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Словник фізичної термінології належить до серії словників, що їх Народній Комісаріят 
Освіти ще року 1926 замовив колишньому Інститутові української наукової мови. На долю 
словникового сектору Науково-дослідчого інституту мовознавства, припало критично пе-
реглянути той чималий картковий матеріял, що його зібрали до фізичного словника попе-
редні впорядники, поповнити в міру змоги реєстр словника, інколи підібрати до термінів 
нові, відповідніші до сучасного стану розвитку української пролетарської культури розв’я-
зання й упорядкувати цей матеріял у словник.

Головне настановлення словника – дати українську фізичну термінологію, яка б задо-
вольнила потреби соціялістичного будівництва, широкої масової освіти української шко-
ли; тим то в основу реєстру словникового покладено переважно літературу підручниково-
го характеру, проте в міру змоги впорядники намагалися не обминати термінології з тих 
розділів, що ширше охоплюють виробництво й виходять з обсягу шкільних курсів фізики. 
Для цього, як видно з доданого реєстру літератури до словника, використовували й моно-
графії й періодику українську, російську та французьку.

Виходячи з загального наладу словника, його укладено, як російсько-укра їнсько-фран-
цузький із українсько-російським та французько-українським показниками.

Російсько-українсько-французьку основну частину словника, як і інші словники цієї се-
рії, укладено за гніздовою системою, цебто зложені терміни розміщені при терміні осно-
вному, за якого в словнику завжди править іменник. Тим то такий термін, як «магнит 
подковообразный», треба шукати в гнізді «магнит», а не «подковообразный».

Із прикметників та й з дієприкметників у словнику мають своє місце в реєстрі тільки ті, 
що набули термінологічного значення. Якщо термінологічне значення даного прикметни-
ка не зовсім ясне (це стосується й до інших категорій уміщених до словника слів), то при 
них наведено пояснення, що з’ясовує термінологічне застосовання даного слова.

Для українських розв’язань використано велику кількість літературних джерел словни-
кових і несловникового характеру, а також словники технічного циклу ІУНМ, в яких є чи-
мало фізичної термінології.

Як правило, кожному російському термінові відповідає тільки одне українське розв’я-
зання; усі синоніми, що їх упорядники не визнали за цілком відповідні, поставлені в ква-
дратових клямрах. Коли російський термін має кілька значень, то в українському тексті 
розв’язання до них подано з відповідними поясненнями.

Французькі розв’язання взято з французької фізичної літератури, з технічних словників 
Шльомана та частково з енциклопедії Ляруса.

Французько-український показник укладено повним, тобто в ньому подані не тільки 
основні терміни, а й терміни складені, а щоб не збільшувати без особливої потреби занад-
то розмірів його, то до французьких термінів подані тільки ухвалені українські розв’язання 
без неухваленої синоніміки.



Українсько-російський показник дано скорочений, цебто зложених термінів у ньому не-
має, а натомість, щоб дати змогу читачеві використовувати стару українську фізичну літе-
ратуру, до цього показника завели всю неухвалену українську синоніміку, взяту переваж-
но з української фахової літератури.

При ухвалених українських термінах у показнику дано російські розв’язання, а при не-
ухвалених синонімах поставлено посилання на те гніздо в основній частині словника, де 
цей синонім є.

Остаточно зредаґувала картотеку словника, перевівши в ній усі потрібні доповнення, 
виправлення й скорочення, склала основну частину словника й два показники до нього 
бриґада Сектору термінології та номенклятури НДІМ в складі В. В. Фаворського (редак-
тор), Дикої H. M., Дунаєвської О. П., Мізя М. X. та Філонківської Л. І. (науково-технічні 
співробітники).

Філологічне оформлення словника належить Сабалдиреві Г. О.

     Сектор термінології та номенклятури НДІМ.

– VI –



ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. А. Російсько-український словник. Вид. «Червоний Шлях». Київ. 1924, 1927.
2. Бар. Б а р а н о в П. Початкова фізика. Підручник для початкових шкіл. Переклав з моск. 

мови Шахрай. Вид. Всеукр. Учит. Відавн. т-ва Всевид. Київ. 1919.
3. Вк. В і к у л M. Російсько-український словник термінів фізики і химії. Гадяч, 1918.
4. ВхБН. В е р х р а т с ь к и й І. Ботаника на низші кляси шкіл середніх. Львів, 1905.
5. ВхМ. В е р х р а т с ь к и й І. Виразня мінеральогична. Зб. МПЛСНТ ім. Шевченка, т. XIII. 1909.
6. Г. Г р і н ч е н к о Б. Д. Словарь украинского яз., собранный редакцией журнала «Киевская 

Старина». Киев. 1909.
7. Г. Г. Г р і н ч е н к о. Про грім та блискавку. Вид. т-ва «Просвіта». Київ. 1907.
8. ГірМ. Г і р н я к Ю. Начерк мінеральогії і хемії для середних шкіл. Львів. 1912.
9. Гір. О. X. Г і р н я к Ю. Основи хемії для висших шкіл.
10. Гл. Г а л и н М. Російсько-український словник медичн. Київ. 1920.
11. Гр. Г І. Г р и ц а к. Учебник геометрії для середніх шкіл, низший ступінь 2 і 3 кл. Львів. 1913.
12. ДбС. Д у б н я к К. Словник Природ. рос-український.
13. Дз. Д з і н к е в и ч. Продукція хліба на Україні, ч. І. Київ. 1918.
14. ДМП. Д е м я н к о. Поради по хліборобству. Полтава. 1907.
15. Др. Д а р м о р о с M. та Л. Технічний словник.
16. Дрш. Д о р о ш е н к о. Як відкрито Новий Світ. СПБ. 1906.
17. Дст. Д у б р о в с ь к и й В. Технічний словник.
18. ДСу. Д у б р о в с к и й В. Україно-російськ. словник, Київ. 1918.
19. ДШ. Д о р о ш к е в и ч. Початкова хемія. Київ. 1918.
20. Злс. З а л і с ь к и й А. Фізика, ч. І. Полтава. 1919.
21. ІШ. І в а н і ц ь к и й  і  Ш у м л я н с ь к и й. Словник російсько-український, Винниця. 1918.
22. КЛГ. К а л и т о в с ь к и й  О. Географія для шкіл середніх. Вид. 2. Львів. 1912.
23. КЛГ І. К а л и т о в с ь к и й. Учебник географії для 2 і 3 кляси шкіл. 1900.
24. KM. К м і ц і к е в і ч  і  С п і л к а. Німецько-український словник. Чернівці. 1912.
25. Ком. До мінеральогії Поділля, Бессарабії. Вісті природничої секції.
26. КрсР. К р а с і в с ь к и й Л. Про заклади манганової залізної руди в Гайсині. Київ. 1918.
27. КС І. К а л и н о в и ч  Ф. Словник математичної термінології (проєкт ч. I). Київ. 1908.
28. КС ІІ. К а л и н о в и ч Ф. Словник математичної термінології (проєкт ч. II). Київ. 1926.
29. КСХ. К о р о л ь о в В. Як годувати худобу. Вид. «Просвіта». Київ. 1908.
30. Лис. Л и с і в Б. Глина та глиняна промисловість на Україні. Київ. 1918.
31. ЛМФ. Л е в и ц ь к и й В. Матеріяли до фізичної термінології. Збірник природ. секції 

наук. т-ва, т. VIII. Львів.
32. ЛсФ. Л и с я н с ь к и й Б. Курс лекцій по фізиці, ч. І, II, III. Подєбради. 1929.
33. ЛТС. Л е в и ц ь к и й В. Електро-магнетна теорія світла і филі електричні. Збірник, т. II.
34. ЛФЗ. Л е в и ц ь к и й В. Фізика для висших кляс середних шкіл. Львів. 1912.
35. ЛФЗ І. Л е в и ц ь к и й  В. Фізика для висших кляс середних шкіл, ч. І. Львів. 1924.
36. Мз. M а з у р е н к о. Про химию СПБ. 1908.
37. МлМ. М е л ь н и к. Мінеральогія і геольогія. Львів. 1911.



38. Mтв. М а т в і я с С. Новійші розвідки над лучами Бекереля.
39. Мчк. M о ч н и к. Геометрія для кляс висших. Львів. 1880.
40. ОгФ. О г о н о в с ь к и й П. Учебник фізики для низших кляс шкіл середніх Вид. 2. Львів. 1910.
41. Пп. П о п о в и ч О. Словарь руско-немецкий Изд. 2. Берлин. 1910.
42. Пск. П и с к у н о в Ф. Словарь Мал.-Червонорос. Київ. 1882.
43. РВЗ. Р а к о в с ь к и й. Вік нашої землі. Львів. 1901.
44. РдЗ. Р у д н и ц ь к и й. Знадоби до морфольогії подільськ. сточища Дністра. Зб. МПЛСНТ, 

т. XVI. Львів. 1913.
45. РдЗб. Р у д н и ц ь к и й. Збірник. 1908.
46. РдП. Р у д н и ц ь к и й С. Причинки до географічної термінольогії. Зб. МПЛСНТ, т. III. 1913.
47. РдТ. Р у д н и ц ь к и й С. Начерк географічної термінольогії. Зб. МПЛСНТ, т. ХІІІ. Львів. 1903.
48. РдфГ. Р у д н и ц ь к и й. Фізична географія при кінці XIX ст. Наукова хроніка за 1898, 

1899, 1900.
49. РзА. Р і з н и ч е н к о В. Полудневий Алтай, його давні і сьогочасні льодовики. Київ. 1915.
50. РзСЗ. Р а к о в с ь к и й. Вік нашої землі. Львів. 1901.
51. РзФ. Р і з н и ч е н к о В. Рубіжні форми лісу на висотах полудневого Алтаю. Київ. 1912.
52. РусГ. Р у с о в а. Початкова географія. Вид. 2. Київ. 1918.
53. СвФ. С а в и ц ь к и й. Учебник фізики для висших кляс гимназиальних. Львів. 1885.
54. СрЖР. С і р и й Ю. Життя рослин.
55. СрСБ. С і р и й Ю. Про світ Божій. Бесіди по природознав. Вид. Черепівського. Київ. 1908.
56. СТВ. Збірник Прир. Техн. Секції Наукового Т-ва в Київі, т. І. 1915.
57. СТВ. Словарь техн. виразів. Збірник ПТС. Ук. П. Т-ва. Київ. 1911, 12, 15 р.
58. Стц. С і т н и ц ь к и й. Геометрія для першої кляси середн. шкіл. Жовква. 1912.
59. Тмч. Т и м ч е н к о Є. Русско-малороссійскій словарь. Кіев. 1897 г.
60. Тнч. Т а н ч а к о в с ь к и й. Русько-польська термінольогія зі збіркою інших слів до 

шкільної і приватної науки. Львів. 1910.
61. ТПВ. Т у т к о в с ь к и й. Підземні води України. Київ. 1918.
62. Тс. Т и с а р е в с ь к и й. Методика природознавства. Лубці. 1918.
63. ТчГ. Т е р н и ч е н к о А. Курс хліборобства. ч. І. Грунтознавство. Київ. 1918.
64. ТЯ. Т у т к о в с ь к и й. Український янтарь. Київ. 1918.
65. У. У м а н е ц ь  і  С п і л к а. Словарь русско-галицький.
66. Фрс. Ф р а а с. Нарис геольогії. Переклав У. Кравецький. Львів. 1905.
67. ФС. Словник української   фізичної термінольогії (проєкт). Київ. 1918.
68. ХМ. Х о л о д н и й П. Як машина говорить.
69. ХМГ І. X о м и к А. Коротка географія України. ч. І. Київ. 1918.
70. ХНМ. Х о л о д н и й Гр. Про нові міри.
71. Цінг. Ц і н г е р А. В. Початкова фізика. ДВУ. 1917.
72. ЦФ І. Ц е г е л ь с ь к и й. Оповідання з природописній науки (Фізика ч. 1). 1909 р.
73. ЦХ.    К р а у з е - Ц е г е л ь с ь к и й. Основи хемії.
74. Чпв. Ч о п і в с ь к и й. Економичні нариси. Природні богатства та велика промисловість 

України. Київ. 1918.
75. ЧпвГ. Ч о п і в с ь к и й. Графіт на Україні. Київ. 1918.
76. Шн. Ш і н д л е р. Фізика для висших кляс народніх шкіл. Перев. А. Сабат. Відень 1912.
77. ШОГ. Географічна термінольогія, зложена Природн. секцією укр. наук. т-ва. шкільної 

освїти в Київі. Київ. 1917.
78. Тогм. Проєкт географічної термінології. Київ. 1918.
79. Шт. Ш т а й н А. Наука про енергію. Київ. 1919.
80. ШхГ II. Ш у х е в и ч В. Гуцульщина. Матеріяли до українсько-руської етнольогії. Вид. 

етн. ком. УНТ у Львові. Львів. 1899.

– VIII –



– 1 – АморфностьАберрационный

 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА  
ЧАСТИНА

А
Аберрационный аберацíйний.
Аберрация аберáція (Вк, ФС), [збóчення 

(ЛМФ VIII)] // aberration f. (ChII);
а. главная а. головнá // a. principale (ChII);
а. поперечная а. поперéчна // a. latérale 

(ChII);
а. продольная а. поздóвжня (СвФ) // a. lon-

gitudinale (ChII);
а. сферическая а. сферчна (Цінг, ЛсФ) // 

a. spherique (ChII);
а. хроматическая а хроматчна (ЛЕФ) // 

a. chromatique (ChII).
Абсорбировать абсорбувáти (Mтв 2), вби-

рáти, уві3брáти (Цінг) // absorber (Thb 3).
Абсорб(п)циометр абсорпціóметр(-тра), вби-

ромір(-ра) (N) // absorptiomètre т. (ChI);
Абсорбционный абсорпцíйний, вбирнй.
Абсорб(п)ция абсóрпція, вбирáння, [всмóк-

тування (Гл), вглинáння (Гл)] // absorption 
f. (ChII).

Автоколлиматор автоколімáтор(-ра) // auto-
collimateur т.

Автоколлимация автоколімáція // auto colli-
mation f. (АnІІ).

Автоматический автоматчний, саморýш-
ний (Гл) // automatique (ChI).

Аггломерат аґльомерат(-ту).
Аггрегат аґреґат(-та) (Т), [скупня (Т)] // ag grè-

gat m. (ChI).
Аггрегация аґреґáція // aggregation f. (ChII).
Агент чнник(-ка), аґент(-та) // agent m. (ChIV);

a. ионизирующий ч. йонізацíйний;
a. магнитный ч. магнéтний // a. magne ti-

que (ChI).
Агометр аґóметр(-тра) // agomètre m. (ChIV).
Адаптация адаптáція // adaptation f.
Адгезия адгезíя, прилпність (Шн) // adhé-

si on f. (ThVII).
Аддитивность адитвність(-ности), дода-

вáль ність(-ности) (N) // additivité f. (An).
Аддитивный адитвний, додавáльний // 

ad ditif (ChIII).
Адиабата адіябáта // adiabate f. (ChIII).
Адиабатический адіябатчний // adia ba ti-

que (ChI).
Адсорбция адсóрпція, [прилпання гáзів 

(ЛФз)] // adsorption f. (ChI).

Азимут главный áзимут(-та) головнй // 
azimut principal m.;
а. поляризации а. поляризацíйний // a. de 

polarisation.
Аккомодация, приспособляемость, при-

способление (глаза) акомодáція, присто-
сóвність(-ности), пристосóваність(-ности) 
(Гл) // accomodation f. (ChII).

Аккорд акóрд(-ду) // accord т. (ChI).
Аккумулировать акумулювáти (ЛсФ), скýп-

чувати (СЖМ) // accumuler (ThV).
Аккумулятор акумултор(-ра) // accumu la-

teur m. (ChIV);
a. железо-никкелевый a. залізоніклéвий;
a. кислотный a. кислóтний;
a. свинцовый а. олив’ний // a. au plomb (An);
a. щелочный a. лужнй;
a. электрический a. електрчний // a. élec-

tri que.
Аккумуляторный акумулторний.
Аккумуляция акумулція, скýпчування, 

скýп чення (Т), [нагромáдження (СЖМ)] // 
accumulation f. (ThV).

Активация активáція // activation f.
Активировать активувáти.
Актинический актинíчний.
Актиничность актинíчність(-ности).
Актинометр актинóметр(-ра) (ЛсФ) // acti-

no mètre m. (ChII). 
Актинометрический ак тинометрчний // 

acti nomètrique.
Актинометрия актинометрíя // actinomètrie 

f. (ChII).
Актино-электрический актиноелек трч-

ний // actinoélectrique (ChIV).
Актиноэлектричество актиноелéктрика.
Акустика акýстика (ОгФ, ЛФз) // acoustique 

f. (ChI).
Акустический акýстичний // acoustique.
Алидада алідáда // alidade f. (ChII).
Алкоголометр алькогольометр(-ра) (ЛФз), 

спиртомíр(-ра) (У) // alcoomètre m. (ChI).
Алкоголь áлькоголь(-лю) (ЛФз), спрт(-ту) 

(У) // alcool m. (ChIII).
Аллотропический алотропíчний (Т), ало-

трóпний (ЛсФ) // allotropique (ChIII).
Аллотропия алотропíя // allotropie f. (ChIII).
Альтернатор альтернáтор(-ра).
Амальгама амальґáма // amalgame f.
Амальгамировать амальґамувáти // amal ga-

mer (Th).
Амбушюр звукопринимающий ріжóк(-жка) 

звукоприймáльний // embouchure f. (ChI).
Амметр аммéтр(-ра) // ammètre m.
Аморфность амóрфність(-ности) // amor-

phie f.
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Аморфный аморфний, [безподíбний (СЖМ)] // 
amorphe (ChIII).

Ампер ампéр(-ра) // ampère m. (ChII);
а. весы ампéр-терез(-зів) // balance élec-

trique (Schl);
a. манометр а. манóметр(-ра) // ampère-

ma nomètre m. (ChIV);
a. международный a. міжнарóдній, а. інтер-

націонáльний;
a. оборот амперозвíй(-звóю) // a.-tour (ChIV);
a. час амперогодна // a. heure (ChIV).

Амперметр ампермéтр(-ра) (ЛФз) // ampé re-
métre m. (ChIV);
a. индукционный a. індукцíйний;
a. магнитный a. магнéтний;
a. прецизионный a. тóчний // a. de préci-

sion (ChIII);
a. ртутный a. живосрíбний // a. à mercure;
a. тепловой a. тепловй (ЛсФ).

Амплитуда амплітýда (ЛФз), рóзмах(-ху) 
(СвФ) // amplitude f. (ChI);
а. результирующая а. висліднá (ЛсФ), 

р. висліднй;
а. составляющая а. складовá, р. складо вй.

Амфотерный амфотéрний.
Анаберрационный анаберацíйний, апла-

натчний // aplanétique (ChII).
Анаглифон анаґліфóн(-на).
Анализ аналíза (ЛФзІ), [рóзклад(-ду) (Т), 

розбíр (Гл), розріб (Гл)] // analyse f. (ChI);
а. векториальный а. векторільна // a. vec-

torielle (ChV);
а. гармонический а. гармонíйна // a. gar-

mo nique;
а. качественный а. кісна // a. qualitative 

(ChII);
а. количественный а. кíлькісна, а. ваго-

вá // a. quantitative (ChII);
а. магнитный а. магнéтна;
а. массовый а. масовá;
а. объемный а. обсягóва, а. об’ємна;
а. спектральный, спектроскопический 

а. спектрáльна (Цінг), [аналíза дуго вн-
на (ЛМФ VIII)] // a. spectrale (ChII), a. spec-
troscopique (ChII);

а. электромагнитный а. електро маг нéт-
на // a. électromagnetique.

Анализатор аналізáтор(-ра) (ЛсФ) // analy-
sa teur m.;
а. гармонический а. гармонíйний.

Анализировать аналізýвати (СЖМ) // analy-
ser (Th).

Аналитический аналітчний // analytique.
Аналог аналóг(-га).
Аналогия оптическая аналóгія оптчна // 

analogie optique f.

Анастигмат анастигмáт(-та).
Анафорез анафорéза.
Ангстрем анґстрéм(-ма), онґстрéм(-ма) // 

ang ström т. (AnV);
а. интернациональный а. інтернаціо нáль-

ний, а. міжнарóдній // a. international (An).
Анероид анерóїд(-да) (АФз), барóметр мета-

лéвий (ОгФ) // aneroide m. (ChI).
Анизотропия анізотропíя // anisotropie f. 

(ChIV);
a. временная a. тимчасóва // a. tempo rai-

re (ChII);
a. искусственная a. штýчна // a. arti fi ci elle;
a. кинетическая a. кінетчна // a. ciné ti-

que (ChII);
a. магнитная а. магнéтна // a. magnétique (IIX);
a. постоянная a. постíйна // a. permanente 

(ChII);
a. случайная a. випадкóва // a. accidentelle 

(ChII);
a. упругая a. пружнá // a. élastique (AI).

Анизотропность анізотрóпність(-ности).
Анизотропный анізотрóпний (ЛсФ) // ani so-

trope (ChIII).
Анион аніóн(-на) (СвФ) // anion m. (ChIV).
Анод анóд(-да) (ОгФ) // anode (ChII).
Анодный анóдний.
Аномалия гравитационная аномáлія ґра-

ві тацíйна;
а. магнитная а. магнéтна.

Антенна антéна (ЛФз), [щогла (ФС)] // an-
tenne f. (Th).

Антикатод антикатóд(-да) (ЛсФ), проти ка-
тóд (ЕлС) // anticat(h)ode (Schl).

Апериодический аперіодчний // apériodi-
que.

Апериодичность аперіодичність(-ноcти) // 
apériodicité.

Апертометр апертóметр(-тра) // apertomètre 
т. (ChII).

Апертура числовая апертýра числовá // 
ouverture numérique f. (ChII).

Апланат апланáт(-та) // objectif aplanéti-
que m.

Апланатизм апланатзм(-му) // aplanétisme 
m. (ChII).

Апланатический апланатчний (ЛМФVIIІ) // 
aplanétique (ChII).

Апохромат об’єктив(-ва) апохрома тч ний // 
objéctif apochro matique m. (ChII).

Аппарат апарáт(-та); (прибор) прлад(-ду) 
(ОгФ), (соб) прилáддя (Злс), [знáряд(-ду), 
(соб.) знарддя (ЛМС)] // appareil т. (ChI), 
instrument m.;
а. измерительный а. (п.) мíрчий, [п. мір-

нчий (ЛсФ)] // i. de mesure (ChI);
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а. оптический а. (п.) оптчний;
а. отправительный а. (п.) відсильнй;
а. перегонный а. (п.) перегíнний // appa-

reil de distillation (Chlm);
a. переносной а. (п.) перенóсний // a. trans-

portablle (Chlm);
a. пишущий a. (п.) писáльний, [а. пишучий 

(Бар)] // a. enrégistreur;
a. поляризационный a. (п.) поляризацíй-

ний;
a. приемочный, приемный а. (п.) прий-

мáльний;
а. проекционный а. (п.) проєкцíйний // 

a. de projection (ChII);
а. регулирующий а. (п.) реґуляцíйний // 

a. régulateur (ChIII);
а. самопишущий а. (п.) самопсний, са-

мопсник(-ка) (N) // a. autoenregistreur 
(Chl);

а. слуховой а. (п.) слуховй // a. auditif;
а. тепловой а. (п.) тепловй // a. thermique 

(ChІV);
а. точный а. (п.) тóчний // instrument de 

précision (Chl);
a. физический a. (п.) фізчний // і. phy-

sique (Chl);
a. чертящий a. (п.) рисівнй // appareil 

tra ceur (Chl).
Ареометр ареóметр(-тра) (ЛФзІ), [вовчок 

(ФС), дензметр (ЛФзІ)] // aréomètre m. 
(ChI);
а. процентный а. відсоткóвий, а. про цéн-

товий (СвФ, ЛФз).
Ареопикнометр ареопікнóметр(-ра).
Арматура арматýра, риштýнок(-нка) (ЗТ).
Арретир аретр(-ра), зупнник(-ка) (ЕлС) // 

pièce d’arrêt f. (ChI), système d’arrêt m. (ChI).
Арретировать аретувáти, зупинти.
Асбест азбéст(-ту) // amiante m. (ChIII).
Асбестовый азбéстовий // d’amiante (ChIII).
Асинхронизм асинхронíзм(-му) // asynch ro-

nisme m.
Асинхронический асинхронíчний // asyn-

chrone.
Аспид шфер(-ру) // ardoise f. (ChI).
Аспиратор аспірáтор(-ра) // aspirateur m. (ChI);

a. водяной a. водянй // a. á eau (ChI);
а. двойной a. подвíйний // a. double (ChIII);
a. просасывающий а. просмóктувальний; 

просмóктувач(-ча) (N).
Аспирационный аспірацíйний.
Аспирация аспірáція // aspiration f.
Ассиметрический (атом) асиметрчний.
Ассиметрия асиметрíя // assymétrie f. (ChII).
Ассоциация асоціція // association f.
Ассоциировать асоціювáти // associer.

Астазирование астазувáння // astatisation f. 
(Schl).

Астазировать астазувáти // rendre astatique 
(ChIV).

Астазирующий астазíйний.
Астазия астазíя // astatisme m. (ChIV).
Астатический астатчний // astatique (Sclm).
Астатичность астатчність // astaticité f. 

(Sclm).
Астигматизатор астигматизáтор(-ра) // astig-

matiseur m. (ChII).
Астигматизм астигматзм(-ма) // astig ma-

tis me m. (ChII).
Астрофизика астрофíзика // astrophysique f.
Астрофизический астрофізчний // astro-

phisyque (ChII).
Атмолиз атмолíза (ЛФз) // atmolyse f. (ChI).
Атмосфера атмосфéра (ЛФз), повíтря (ФС), 

[вóздух (У), обвітря (СЖМ), середóвище 
(Гл)] // atmosphère f. (ChI);
а. техническая а. технíчна (ЛсФ).

Атмосферный атмосфéрний, [атмо сфé ро вий 
(СЖМ), атмосферчний (Гір М)] // atmos-
phèrique (ChI).

Атом áтом(-ма) // atome m. (ChI);
а. ассиметрический а. асиметрчний // 

a. asymetrique (ChII);
а. вихревой а. вихровй // a. tourbillon 

(ChI);
а. вновь образовавшийся а. новоутвó ре-

ний;
а. водородоподобный а. воднеподíбний;
а. возбужденный а. збýджений;
а. диамагнитный а. діямагнéтний // а. dia-

magnétique;
а. ионизованный а. йонізóваний;
а. матерьяльный а. матерільний // a. ma-

tériel;
а. нейтральный а. невтрáльний // a. ne-

utre (An);
а. парамагнитический а. парамаг нéт ний // 

a. paramagnétique (An);
а. радиоактивный а. радіоактвний // 

a. ra dioactif (An).
Атомизм атомíзм(-му) // atomisme m. (LP).
Атомион атоміóн(-на).
Атомистический атомістчний // atomis ti-

que (ChI).
Атомность áтомність(-ности) (СЖМ), ато-

мóвість(-вости) (Т), [вартісність (Т)].
Атомный áтомний, атомóвий (Гл) // ato mi-

que (ChI).
Ауксохром авксохрóм(-му) // auxochrome 

m. (ChII).
Афокальный афокáльний // afocal (ChII).
Ахромазия ахромазíя.
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Ахроматизм ахроматзм(-му) (СЖМ) // achro-
matisme m. (ChII).

Ахроматический ахроматчний (ЛМФVIII) // 
achromatique (ChII).

Аэродинамика аеродинáміка // aerodyna mi-
que f.

Аэрометр аерóметр(-тра), повітромíр(-ра) 
(СМТС) // aéromètre m.

Аэромеханика аеромехáніка (СвФ), газо ме-
хáнíка, пневмáтика (СвФ).

Аэростат аеростáт(-та) (СвФ), [бальон 
(СвФ)] // aérostat m. (ChI).

Аэростатика аеростáтика (Цінг) // aéro sta-
tique f.

Аэростатический аеростатчний // aèro sta-
tique.

Б
Балансир балянср(-ра) (СвФ), рівно вáж-

ник(-ка); (в весах) корóмисло // balancier m. 
(ChI).

Балансировать балянсувáти (Пол, СЖМ), 
держáти рівновáгу (Пол), [рівновáжитися 
(Пол, СЖМ)] // balancer, tenir en équilibre, 
garder l’èquilibre.

Баллистика балістка // balístique f. (Ch).
Баллон бальон(-на) (СЖМ, Пол, ЛФз) // bal-

lon m.;
б. привязной б. прив’язнй, б. на при пó-

ні // b. captif.
Бальзам канадский бальзáм(-му) канáдсь кий.
Банка (стеклянная) склянця(-ці), бáнька, 

слóїк(-ка) (СЖМ); (металлическая) бля-
шáнка // bouteille f. (ChIV);
б. лейденская с. лйденська, [пляшка лей-

денська (Пол, Шн, ФС), банка лейден-
ська (СвФ), банка ляйденська (Бар), бу-
телька лєйденська (Шн)] // b. de Leyde.

Баня нагрівнк(-кá), [купіль (ФС), огрівач 
(Пол)] // bain т.;
б. воздушная н. повітрянй, [огрівач по-

вітряний (Пол), купіль повітряна (ФС), 
к. воздушна (ФС)] // b. d’air;

б. масляная н. олíйний, [огрівач олійний 
(Пол)] // b. d’huile;

б. паровая н. паровй, [нагрівач паровий 
(Пол), купіль парова (ФС)] // b. de va pe ur 
(ChI).

Барабан вращающийся барабан(-на) обер-
тóвий // cylindre mobile m. (rotor) (ChIV).

Барограф барóграф(-фа) (ЛФз, Пол) // ba ro-
graphe, le baromètre enregistreur m. (ChI).

Бароманометр бароманóметр(-ра) // baro-
manomètre т. (ChI).

Барометр барóметр(-ра) (ЛФзІ, СЖМ, Км, 
ЦФІ), [тискомíр (СЖМ), скло веремяне 
(Км)] // baromètre т. (ChI);
б. анероид б. анерóїд(-да) // b. anéroide 

(ChI);
б. весовой б. ваговй // b. á poids (ChI);
б. дифференциальный б. диференці ль-

ний // b. differentiel;
б. металлический б. металéвий (СвФ, ЛФз, 

ФС) // b. métallique (ChI);
б. нефтяной б. нáфтовий // b. à naphte (ChI);
б. нормальный б. нормáльний // b. nor mal 

(ChI);
б. обыкновенный б. звичáйний (Шн 71) // 

b. ordinaire (ChI);
б. паровой б. паровй;
б. переносной (дорожный) б. перенос нй // 

b. transportable (b. de voyage) (ChI);
б. пружинный б. пружнний // b. anéroide 

(Ch);
б. ртутный барометр живосрíбний, барó-

метр ртýтний (ФС, ЛФ) // b. à mercure 
(ChI);

б. с чашечкою б. чашечкóвий, [барометр 
з мискою (ФС), барометр кухляний (ФС), 
барометр чашовий (ФС, Бар)] // b. à cu-
vette (ChI);

б. сифонный б. сифóнний (Бар), [баро-
метр ліваровий (ФС, ЛФз), барометр 
грушковий (СвФ, Шн), тискомір сифо-
новий (ФС)] // b. à siphon (ChI);

б. статический б. статчний // b. statique 
(ChI).

Барометрический барометрчний (СЖМ) // 
barométrique.

Бароскоп бароскóп(-па) (Бар, ФС, Пол), де-
зметр(-ра) (ЛФз) // baroscope m. (ChI).

Бас бас(-су) (СЖМ, Г) // basse f. (ChI).
Батарея батерíя (СвФ), [звено (Шн), бата-

рея (ФС, ЛеФ)] // batterie f.;
б. аккумуляторная б. акумулторна // 

b. d’accumulateurs;
б. гальваническая б. ґальванíчна (Шн, 

ФС), [звено складне (Шн)] // b. galva ni-
que;

б. магнитная б. магнéтна // b. mag né ti que;
б. термоэлектрическая б. термо елек трч-

на (ФС, Цінг) // b. thermoélectrique (ChIV);
б. электрическая б. електрчна (ОгФ) // 

b. électrique.
Батохромный батохрóмний // batochrome 

(ChII).
Безваттный невáтний, неробóчий.
Безвлажный безволóгий (СЖМ), [безвоглий 

(У), безвóгкий (СЖМ), невогкй (У), су-
хий (У)].
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Безвоздушный безповітрянй (Пол, СЖМ, 
ФС), безвоздýшний (ФС) // prive d’air.

Безграничность безмéжність(-ности) (Г), 
[безкрáйність (Г), безкрáїсть (СЖМ), без-
берéжність (СЖМ), необмéжність (СЖМ), 
бéзкрай (СЖМ), бéзмір (Г), безмíр’я (Г)].

Безграничный безмежний (Пол, Г, СЖМ), 
[безкрáїй (Г, СЖМ), безкрáйній (СЖМ), 
безберéжний (СЖМ), необмíжний (СЖМ), 
безмірний (СЖМ)] // s’etendant indé fini ment 
(ChIV), ilimité sans bornes.

Бездействие нéчин(-ну) // inaction f. arrêt, 
re pos m. (Ch).

Бездействовать недíяти, нечинти // rester 
inactif.

Беззвучный беззвучний, [безгýчний (СЖМ), 
безодголóсний (Г), глухий (СЖМ), німй 
(СЖМ)] // insonore, sans son, muêt, sourd.

Безмен бéзмін(-на) (У, Г, СЖМ), [римська 
вага (ФС), (ЛФзІ), кантар (СЖМ)] // eson 
т., romaine f.

Безостановочный безупнний, невпнний, 
безперéрвний // continu, non interrompu.

Безразличие байдýжість(-жóсти) // indif fé-
rence f.

Бэмоль бемóль(-лю) (ЛФз) // bemol m. (ChI).
Бензин безн(-ну) // benzène (ChI).
Бесконечность (процесса) нескінчéнність 

(-ности) (СЖМ); (расстояния, величины) 
безконéчність(-ности) // infinité.

Беспорядочность безлáдність(-ности) (СЖМ) // 
manque d’ordre m.

Беспредельный (количественно) безмíр ний // 
immense; (пространственно) без крáїй // 
illimite.

Беспроволочный бездротóвий (Пол, Вк, 
СЖМ), [бездротянй (ВК)] // sans fil (Ch).

Бестелесный безтíлий (ЛеФ), безтíльний 
(СЖМ) // immatériel, incorporel.

Бесцветный безбáрвний, безкольорóвий // 
incolore.

Биение битт (СЖМ, ФС) [удар (СвФ), по бій 
(Гл), бій (бóю) (СЖМ)] // battement m. (Ch).

Бикварц біквáрц(-цу) // biquartz m. (ChII).
Бинарный бінáрний, двóїстий // binaire (Ch).
Бинокль бінóкль(-ля) (Пол) // binocle m.
Бинокулярный бінокулрний (Гл, СЖМ), 

двоóчний (Гл) // binoculaire (Гл, С).
Бином расширения двочлéн(-на) рóзширу, 

двочлéн розшрення // binome de dila ta-
tion m. (ChI).

Бипризма двопрзма // biprisme m. (ChII).
Бифиляр біфілр(-ра), двонитник(-ка) (N) // 

suspension bifilaire f. (ChIV).
Бифилярный біфілрний, двониткóвий // 

bifilaire.

Блеск блск(-ку) (ЗлС), [лск (У, Г)]; (по
блескивание) пóлиск(-ку) (КM), влиск 
(-ку) // èclat m.

Блестеть (об ист. света) блищáти (Пол) // 
briller, luire, reluire, étinceler, rutiller, pétil-
ler, resplandire.

Блестка лелíтка (СЖМ), блищнка (Пол), 
[блискíтка (Г), блщик(-ка) (Г) // paillette f.

Блестящий (с постоянным блеском) бли-
скýчий (Г), [яснй, (Г), лискýчий (Г)] // 
brillant, luisant, latiné.

Близорукий (мед.) короткозóрий // myope.
Блок бльóк(-ка) (ФС, Шн), [валок (Т), во ро-

тло (ФС), вертíло (Гл), коліща (Гл), кру-
жіль (Гл), баранець (СЖМ)] // oulie f. (ChІІI);
б. дифференциальный б. диферен ціль-

ний, б. диференцíйний // palan différentiel 
m. (Sch);

б. неподвижный б. нерухóмий (Цінг), 
[бльок неподвижний (СвФ, ЛФз)] // 
p. fixe (Сh);

б. подвижной б. рухóмий (Цінг), [бльок по-
движний (СвФ, ЛФз) // р. mobіle (ChV);

б. потенциальный многобльóк(-ка) сте-
пенéвий (В, Лев, Фіз) // p. potentiel;

б. сложный б. злóжений (ЛФз), много-
бльóк(-ка) (ЛФз), поліспáст(-та) (Пол) // 
palan m. (Sch).

Бок (клина) бік (бóка), стінá (ФС) // face f.
Болометр больóметр(-ра) (ЛеФ, ЛТС) // bo-

lomètre m. (ChIII);
б. плоский б. плескáтий // b. plan (ChIII).

Бомба калориметрическая бóмба кальо-
ри метрчна (ЛеФ) // bombe calorimétrique 
f. (ChIII).

Бомбардировка (атомами) бомбарду вáн-
ня // bombardement m. (LP);
б. молекулярная б. молекулрне // b. mo-

léculaire (LP).
Борозда борознá (Бар), рівчачóк(-чка) (Шн), 

[рівець(-вц) (ЛФз)] // sillon m. (ChI).
Бороздить борознти (СЖМ), карбувáти 

(СЖМ) // silloner (Thb) (furchen).
Брахистохрона брахістохрóна // brachisto-

chrone.
Броможелатинный броможелятновий (Бар).
Бронза брóндза (Пол, Г), спж(-жу) (Г) // 

bronze m.
Бронзовый брóндзовий (Пол, Г), спижéвий 

(У, Г) // de bronze.
Брус, брусок брýс(-са), брусóк(-скá) (ФС) // 

barre f. (ChI).
Бумага асбестовая папíр(-пéру) азбéс то вий // 

carton d’amiante m. (ChIII);
б. восчаная п. воскóваний, папíр вощáтий 

(Гл, С);
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б. гладкая п. гладкй // papier uni m. (ChII);
б. закопченная (покрытая сажей) п. за-

дмлений // papier noirci à la fumée m. 
(ChI);

б. изоляционная п. ізоляцíйний // p. iso-
lant (Sch);

б. клетчатая п. картáтий (Фcек), [папір 
краткóваний (ЛФз)];

б. лакмусовая п. лкмусовий (Гл, С) // p. de 
tournesol (Sch);

б. наждачная п. шмерґельóваний // p. à 
émeri (ChIV);

б. оловянная станіóль(-лю);
б. папиросная п. цигаркóвий // p. à ciga-

rettes;
б. парафинированная п. парафíновий;
б. пергаментная п. пергáменовий (Г) // 

p. parchemin (ChI);
б. позолоченая п. позолóчений // p. doré 

(ChIV);
б. полярная п. полрний (Сек);
б. пропускная п. промокáльний, промо-

кáльниця (СЖМ), вмочка (СЖМ), [бі-
була цідильна (Гл), папір цідильний 
(Гл), бібульник (Гл), промокатка (Бар)] // 
p. buvard (ChI), p. brouillard (ChIV), p. à 
filtrer (ChIV);

б. разграфленная п. лінíєний // p. réglé 
(ChIV);

б. светочувствительная п. світлочут л-
вий;

б. серебряная п. срíбний // p. d’argent (ChIV);
б. фильтровальная п. цідльний (ГлС), 

п. фільтрувáльний (ФС), [бíбула ці диль-
на (ГлС)] // p. á filtrer (ChIV), p. filtrant;

б. фотографическая п. фотографíчний // 
p. photographique (Sch);

б. цветная п. кольорóвий.
Буря магнитная бýря магнéтна (ФС) // ora-

ge magnétique f.
Бусcоль бусóля // boussole f. (Sch).
Бутыль железная плха залíзна // bouteille 

de fer f. (ChIV).
Быстрота хýткість(-кости) // rapidité f. (ChIV).
Быстрый хуткй (Г), прудкй (Г) // rapide 

(ChI).

В
Вакуум вáкуум(-му), порожня (ЗТ) // vide m.
Вакуум-спектрограф вáкуум-спектрó граф 

(-фа).
Валентность валéнтність(-ности) (ФС, Пол, 

ЛсФ), вáртісність(-ности) (ФС), [варт-
ність (ФС)] // valence f. (Lar).

Ванна (раствор) вáнна (ЛсФ) купíль(-пé лю), 
[купеля (Гл, СЖМ)]; (нагрев. прибор) на-
грівнк(-кá) // bain m. (Sch);
в. воздушная в. повітрянá, нагрівник по-

вітрянй // b. d’air. (ChIII);
в. гальванопластическая в. ґальва но пла-

стчна, купіль ґальванопластчний (Ф, 
Сек) // b. galvanoplastique;

в. масляная в. олíйна, к. олíйний, на грів-
нк олíйний // b. d’huile (ChI);

в. паровая в. паровá (ЛсФ), к. паровй, 
нагрівник паровий // b. de vapeur (ChI);

в. песчаная в. піскóва, нагрівнк піс ко-
вй // b. de sable (Lar);

в. ртутная в. живосрíбна, нагрівнк жи-
восрíбний // b. de mercure (ChI);

в. серебряная в. срíбна, купіль срíбний;
в. теплая в. тéпла, к. тéплий // b. chaud (ChI);
в. термостатическая в. термостатчна, 

к. термостатчний, нагрíвник термоста-
тчний // b. thermostatique (ChI).

Вар сапожный смола шéвська // poix de cor-
donnier f. (Ch).

Вариатор звуковой варітор(-ра) звуковй, 
змінозвýчник(-ка) (N) // appareil à son va-
riable m. (ChI).

Вариация варіція (СЖМ), відмíна (СЖМ) // 
variation f. (ChIV).

Вата вáта (Пол, ФС, СЖМ) // ouate f. (ChI);
в. стеклянная в. склянá // ou. de verre (An).

Ватерпас ґрунтвагá (ФС, Цінг), ватерпáс(-са) 
(ФС, СЖМ) [поземниця (ОгФ, Шн)] // ni-
veau m.

Ватт, уат вáт(-та) // watt m. (ChIV).
Ваттметр вáтметр(-ра) (Бл, У) // wattmètre m. 

(Sch).
Ваттный вáтний.
Ввинчивать, ввинтить уґвнчувати, уґвин-

тти (СЖМ) // visser (Sch).
Ввод упýск(-ку).
Вводить увóдити, увест, завóдити, завес-

т; (провод, антенну в помещение) упус-
кáти, упустти // introduire (ChI).

Вгонять, вогнать (воздух) уганти, увігнá-
ти (повітря) // chasser (ChI).

Вдавливать, вдавить втискáти, втснути // 
enfoncer (Sch).

Вдвигать, вдвинуть всóвувати, всувáти, 
всýнути (СЖМ).

Вдувание вдм(-му) (Гл), вдимáння (СЖМ), 
вдмухування (СЖМ), вдувáння // insuf fla-
tion f. (ChI).

Вдувать вдувáти, вдимáти, вдýти, вдмýху-
вати, вдмухнýти // insouffler.

Вебер (единица) вéбер(-ра).
Вектор вéктор(-ра) (ЛФз) // vecteur m. (ChV);
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в. аксиальний, осевой в. аксільний, в. віс-
нй // v. axial (ChV);

в. единичный в. одинчний // v. unité (ChV);
в. кинетический в. кінетчний // v. ciné-

tique;
в. колеблющийся в. коливáльний // os cil-

lant (ChV);
в. компланарный в. компланáрний;
в. магнитный в. магнéтний // v. magné ti-

que;
в. первообразный в. пéрвісний // v. pri mi-

tif (ChV);
в. передвижной в. пересувнй // v. glis sant 

(ChV);
Вектор-потенциал вéктор потенціл(-лу) // 

potentiel-vecteur (ChV);
в. потенциальный в. потенцільний // ve-

cteur lamailaire (ChV);
в. приложенный в. приклáдений // v. lo ca-

lisé (ChV);
в. производный в. похіднй;
в. равнодействующий в. висліднй;
в. световой в. світловй;
в. свободный в. вíльний // v. libre (non lo-

calisé) (ChV);
в. соленоидальный в. соленоїдáльний // 

v. solénoidal (ChV);
в. эквивалентный в. еквівалéнтний, в. рів-

но вáртний // v. equivalent;
в. электрический в. електричний // v. élec-

trique (AhV).
Величина (вообще понятие) величина (ФС, 

РдТ) // grandeur f.; (значение величины) вáр-
тість(-тости) (ФС, ЛсФ) // valeur f. (ChI);
в. аддитивная в. адитвна;
в. векториальная в. векторільна // gran-

deur vectorielle f. (К, С. ч II);
в. видимая в. вдна;
в. исходная, начальная в. вихіднá // vale-

ur initiale f.;
в. конечная в. кінцéва, в. конéчна;
в. переменная в. змíнна (ChI);
в. постоянная в. стáла, в. постíйна;
в. приведенная в. звéдена, вáртість звé дена;
в. скалярная в. скалрна.

Верньер верньєр(-ра) (Пол) // vernier m. (ChI).
Вероятность термодинамическая імовíр-

ність(-ности) термодинамічна // proba bi-
lité thermodynamíque.

Вертикаль вертикáля, стóрч(-ча) // verticale 
f. (ChIV).

Вертикальный вертикáльный (СвФ, Пол, 
СЖМ, Шн), сторчовй (Т, ФС, У, СЖМ, 
Гл) // vertical (Sch).

Вершина (зеркала) вершóк(-шка) // sommet 
m. (ChII).

Вес вага (Г, Бар), [тягар (Шт, Вк, Шн), тя-
гота (ЛФзІ), тяга (Г)] // poids m. (ChI);
в. абсолютный в. абсолтна (ФС), [тя-

гар абсолютний (Шн), тягар беззгляд-
ний (ЛФЗ, Шн)] // p. absolu (ChIз);

в. атомный в. áтомна (ФС), в. атомóва (Шт, 
Т), [вага сполукóва (Пол), тягар атомо-
вий (Сеф, Мтв), тягар атомний (Т, Вк), 
тягар сполуковий (Т, Гір, M), вагота 
атомна (ЛМФ) // p. atomique (ChI);

в. действительный в. спрáвжня, в. дíйс-
на // p. réel (ChI);

в. кажущийся в. увна // p. apparent (ChI);
в. молекулярный в. молекулрна (ФС, 

Шт), [тягар молєкулярний (Мтв)] // 
p. mo leculaire (ChI);

в. относительный в. віднóсна;
в. собственный в. влáсна // p. propre, р. re-

latif (ChI);
в. удельный вагá питóма (ФС, Шт), [в. вла-

ства (Злс, КСП, ГЛ), вагá прина лéжна 
(Злс), вага відносна (ФС), вага фахова 
(Злс, Т, Вх), вага удільна (Чпв, Т), ваго-
та питома (ЛМФ), тягар питомий (Злс), 
тягар фаховий (Т)] // p. spé ci fique (ChI).

Весить вáжити (Бар, Вк) // peser (ChI).
Весовой ваговй (Пол, Т, Вк, СЖМ), тяга-

ровий (Шт).
Весомость вáжність(-ности) (КСІІ), [ваготá 

(ФС), вагóмість (СЖМ), тягота (ФС), ва-
говитість (СЖМ)] // ponderabilité f.

Весомый важнй (КсII), [маючий вагу (Гл), 
тяжкий (Кл), вагомий (СЖМ), ваговитий 
(СЖМ)] // ponderable.

Весы терез (Злс), [важка (СвФ), вагá ЛФз), 
вагівниця (Шн), ваги (Ог, Ф), важня (ФС), 
вагівня (Гл), шалі (СЖМ), важки (Г)] // ba-
lance f.;
в. аналитические т. аналітчні (ЛФз) // 

b. analytique;
в. апериодические т. аперіодчні // b. apé-

riodique;
в. верные т. вíрні (ФС), [вага вірна (ЛМФ, 

Шн)];
в. гидростатические т. гідростатчні (ФС), 

[важки гідростатичні (СвФ), вага гід-
ростатична (ЛФз, ФС)] // b. hydrostatique 
(ChI);

в. гироскопические т. гіроскопíчні;
в. гравитационные т. ґравітацíйні, т. тя-

жіннéві (N) // b. de gravitation (ChI);
в. двунитные крутильные (бифиляр) т. дво-

ниткóві закрутнí, двонтник(-ка) (N);
в. двуплечие т. дворамéнні (Сек);
в. десятичные т. десяткóві, [важка деся-

точна (СвФ), важка децимальна (СвФ), 
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вага децимальна (ЛФз), вага десяточна 
(ЛФзІ), вага десяткова (ФС, ЗЛс)] // b. de-
cimale, bascule f. (ChI);

в. динамометрические т. динамометрч-
ні (ChI) // balance dynamométrique;

в. индукционные т. індукцíйні // b. d’in-
duction (ChIV);

в. короткоплечие т. короткорамéнні // b. á 
court fléau (ChI);

в. крутильные т. закрутнí, [вагá скрутнá 
(Км), скруть вага (ЛМФXI), скрутівка 
(ЛМФVІ)] // b. de torsion (ChIV);

в. Кулона т. Кульóнівські // b. de Coulomb;
в. неправильные т. невíрні;
в. однонитные крутильные, унифляр 

т. однониткóві скрутнí;
в. Паскаля т. Паскáлівські, т. Паскáля;
в. пружинные т. пружнні, кáнтор(-ра) 

(Г, ФС), [вага пружинна (ФС), вагівни-
ця пружинна (К, Ch), вага пружинова 
(ЛФз), важка пружинна (СвФ)];

в. равноплечие т. рівнорамéнні // b. à bras 
égaux (ChI);

в. римские т. рмські, бéзмін(-на) (СвФ, 
ФС);

в. Роберваля т. Робервáлівські, т. Робер-
вальові (Злс) // b. de Roberval (ChI);

в. рычажные т. вáжільні;
в. коромысловые т. корóмислові (Цінг);
в. сотенные т. сотéнні, [вага центимáльна 

(ЛФзІ)];
в. точные т. тóчні;
в. физические т. фізчні;
в. центробежные т. відосередкóві;
в. чувствительные т. чутлві, [вага чут-

лва (ЛФзІ), вага чула (ЛМФХІ)].
Ветвь гáлузь (Пол, СЖМ) // branche f. (ChIV).
Ветер ионный вітер(-тру) йóнний // vent io-

nique m. (AnI);
в. электрический в. електрчний (ОгФ, 

СвФ), електровíтер(-тру) // v. électrique;
в. эфирный в. етéрний // v. d’éther (An).

Вещество речовнá (Т, Пол), [субстанція (Т, 
ФС), матерія (ФС, ТМ), твориво (Гл), річ 
(Чпв), вещество (Злс)] // substance f. (ChI), 
matière f. (ChIII);
в. активное р. чнна // s. active;
в. анормальное р. анормáльна // s. anor-

male (LPIII);
в. взвешенное p. суспендóвана, p. завс-

ла // suspension f. (ChI);
в. взрывчатое р. вибухóва // explosif m. 

(ChI);
в. вращающее влево, налево, левовра-

щающее р. лівоповорóтна // substance 
lévogyre (ChII);

в. вращающее направо, правовращаю-
щее р. правоповорóтна // s. dextrogyre 
(droit) (ChII),

в. газообразное р. гáзова // s. à l’état ga-
zeux (ChIII);

в. гигроскопическое р. гігроскопíчна, во-
 логовбирнá // s. hygroscopique (ChIII);

в. диамагнитное р. діягмагнéтна // s. dia-
magnétique (ChIV);

в. изотропное р. ізотрóпна // s. isotrope 
(ChII);

в. каллориметрическое р. кальори мет-
рчна // s. calorimétrique (ChI);

в. клейкое р. клейкá // s. visqueuse (ChIV);
в. коллоидальное р. кольóїдна, р. кольо-

їдáльна // s. colloidale;
в. красящее р. барвнá, барвнк(-кá) (Зт);
в. невесомое, невесящее р. безвáга // s. im-

pondèrable (ChIV);
в. (не)диссоциированное р. (не)дисоційó-

вана // s. (non)dissociée (ChIII);
в. составное, компонент складнк(-кá), 

компонéнт(-ту);
в. составное независимое (в системе) с. не-

залéжний, к. незалéжний;
в. некристаллическое речовинá некрис-

талічна // s. non cristalline (ChII);
в. (не)летучее (твердое) р. (не)летка // s. non 

volatile (ChIII);
в. (не)органическое p. (не)органíчна;
в. непроводящее р. непровіднá // s. non 

conductrice (ChIV);
в. нетеплопроводное р. нетепло провíд на // 

matière non-calorifére f. (ChI);
в. нормальное р. нормáльна // s. normale 

(ChIV);
в. парамагнитное р. парамагнéтна // s. para-

magnétique (ChIV);
в. плавящееся, плавкое р. топкá // s. fu si-

ble;
в. пластичное р. пластчна (ChI) // s. pla-

stíque;
в. поглощающее, абсорбирующее р. вбир-

нá;
в. пористое р. пóриста // s. poreuse (ChIII);
в. проводящее р. провіднá // s. conductrice 

(ChIV);
в. простое р. прóста // corps simple m. (ChIII);
в. радиактивное р. радіоактвна (Цінг) // 

substance radioactive (ChIV);
в. растворенное р. розчнена;
в. растворимое, растворяющееся р. роз-

чнна // s. soluble;
в. растворяющее р. розчинльна, роз чн-

ник (Пол);
в. слоистое р. шарувáта;
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в. сплошное р. суцíльна // s. massive (ChIV);
в. среды р. середóвища // s. du milieu (ChI);
в. студенистое р. драглста // s. gélati ne use;
в. теплопрозрачное р. теплопрозóра // s. dia-

thermane (ChII);
в. термометрическое р. термометрчна // 

s. thermométrique (ChI);
в. упругое р. пружнá // s. élastique (ChIV);
в. ферромагнитное р. феромагнéтна // s. fer-

romagnétique;
в. флюорестирующее р. флюорес цен цíй-

на, р. флюоресцéнтна;
в. чистое (хим.) p. чста, р. щра.

Взаимный взамний, (только о двух) обо-
пíльний.

Взаимодействие взаємочн(-ну) (СМТС), 
[взаємодійство (Т, Вк), взаємодíяння (СЖМ, 
Пол, Т), взаємочинність (Т, Вк), діяння вза-
ємне (КСГ, ФС), ділання взаємне (ДХ)] // 
action mutuelle f. (ChIV).

Взаимодействовать взаємочинти (Зт), вза-
ємодíяти (Пол, Т).

Взаимодействующий взаємочнний (Зт).
Взаиморасположение розполíг(-лóгу) вза-

ємний // position mutuelle f. (ChI).
Взбалтывать, взболтать збóвтувати, збóв-

тати, сколóчувати, сколотти // remuer.
Взвешенный (на весах) звáжений (Пол, СЖМ, 

Фс); (суспендированный) суспен дóваний 
завслий, [завíшений (ЛФз, СвФ)].

Взвешивание звáжування (Бар, СЖМ), вá-
жіння (Г. Г) // pesée f. (ChIII);
в. двойное з. подвíйне (СвФ, ЛФз);
в. простое з. прóсте // p. simple (ChI);
в. точное з. тóчне // p. de précision (ChI).

Взвешивать, взвесить вáжити (Пол), звá-
жити (Пол) // peser.

Вздрагивать, вздрогнуть здригáтися, здриг-
нýтися // frissonner, trembler.

Вздуваться, вздуться здимáтися, здýтися 
(СЖМ), надимáтися, надýтися (СЖМ) // 
renfler.

Вздутие нáдим(-му) (СЖМ), надимáння, здм 
(-му) (Пол), здимáння (Пол) // renflement 
m. (ChIII).

Взрыв вбух(-ху) (У, Зп), [зрв(-ву) (У), 
еспльозíя (ЛФз, Шн)] // explosion f. (ChI).

Взрываться вибухáти, вбухнути // soter en 
l’air.

Взрывчатый вибухóвий // explosif.
Вибратор вібрáтор(-ра) (Бар), коливáльник 

(-ка) (N) // vibrateur m., oscillateur т.;
в. ангармонический в. ангармонíчний;
в. Hertz’a в. Гéрцівський, [вібратор Гéр-

цовий (ЛсФ), осцілятор(-ра) Герцовий 
(ЛсФ)];

в. замкнутый в. зáмкнений, [вібратор за-
критий (ЛсФ)];

в. Лебедева в. Лéбедівський;
в. линейный в. лінíйний;
в. Lodge’a в. Лóджівський;
в. массовый в. сумішéвий;
в. молекулярный в. молекулярний;
в. открытый в. відкртий (ЛсФ);
в. связанный в. зв’заний.

Вибраторный вібратóрний, коливáльни ко-
вий (Гл).

Вибрационный вібрацíйний, коливнй.
Вибрация вібрáція (СЖМ, Гл, Пол), вібру-

вáння (Зп), коливáння (СЖМ), тремтíння 
(ФС, Пол), [дрижання (СЖМ, У)] // vib ra-
tion f. (ChI);
в. полная в. пóвна, к. пóвне;
в. поперечная в. поперéчна, к. попе рéч-

не;
в. продольная в. поздóвжня, к. поздóв ж-

нє.
Вибрировать вібрувáти (СЖМ, Пол), коли-

вáтися (СЖМ), тремтíти (Пол), [двигтíти 
(Гм), мигтíти (Гл), хвилювáти (СЖМ)] // 
vibrer.

Вибрирующий вібрацíйний, коливнй, [двиг-
тючий (Гл)] // vibrant.

Вид (энергии) вид(-ду) (Злс, ЛФз, Пол), узір.
Видимость вдність(-ности) // visibilité f. 

(ChII);
в. относительная в. віднóсна // v. relative 

(AnV).
Видимый вдний, [видимий (У, ЛСФ), по-

зірний (Mтв, Пол)] // visible (ChI).
Видоизменение аллотропическое відмíна 

алотрóпна (ЛсФ), в. алотропíчна, відмíна 
зміновдна // variété allotropique f. (АnІ);
в. физическое в. фізчна // modification 

physique f.;
в. энантиотропическое в. енантіотро пíч-

на // m. énantiotrope (ChII).
Видоизменяться,-ниться відмінтися, від-

мінтися, змінтися, змінтися // varier.
Визир вíзир(-ра), прóзір(-зора) // viseur т. 

(AnV).
Визировать візувáти (МатIII), зорти (МатІІІ).
Вилка влка(-лок) (Г, Пол) // fourche f. (ChI), 

peigne m. (ChIV);
в. обхватывающая в. охопні // p. qui em-

brassent (ChIV).
Вилкообразный розвлкуватий // fourchu 

(ChI).
Винт ґвнт(-та) (СвФ, Злс), [шруба (СвФ, 

Бар), шруб(-ба) (Г, СЖМ)] // vis f. (CI);
в. Архимеда ґ. Архімéдівський (Злс), [шру-

ба Архімéда (ЛФз)];
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в. бесконечный ґ. безконéчний (Злс), шнек 
(-ка), [шруба без кінця (ЛФз, ЛсФ)] // 
v. sans fin (ChI);

в. воздушный ґ. повітрянй, пропéлер(-ра);
в. зажимной, закрепляющий ґ. затиск нй, 

[шруба притискальна (ФС)] // v. de ser ra ge;
в. микрометренный ґ. мікрометрчний 

(ДХ), [шруба мікрометрична (ФС, ЛФз)] // 
v. micrométrique (ChI);

в. регулирующий ґ. реґуляцíйний, ґ. ре-
ґултор(-ра) // v. régulatrice (ChI);

в. установочный ґ. установнй.
Винтовой ґвинтовй (ФС), [шрубовй (ФС)].
Винтообразный ґвинтувáтий (ФС), [шру-

буватий (ФС)].
Виртуальный віртуáльний // virtuel (ChV).
Виток (проволоки) звíй(-вóю) (ЕлС) // spire f. 

(AnІ);
в. (винта) скрýт(-ту) (ЛФз).

Вихревой вихровй (СЖМ), вихрувáтий 
(СЖМ) // tourbillonaire, tourbillonant.

Вихрь вхор(-хру) (Шн), [вир(-ру) (ЛМФIX)] // 
tourbillon m. (ChI, ChIV);
в. вектора в. вéкторовий // t. du vecteur (ChV).

Вкладыш вклáдень(-дня) (СМТС) // inter me-
diaire (Lar).

Включатель вмикáч(-чá) (Гл, С).
Включать,-чить (в цепь ток) умикáти, увімк-

нýти.
Вкрапленный вкрáплений; (во многих мес

тах) повкрóплюваний (СЖМ).
Влага волóга (Г, Гл), [вільга (Г, Гл)] // humi-

dité f.
Влажность волóгість(-гости) (ФС), [вог-

кість (Цінг), вільготь (СЖМ), вільність 
(Г, Тч, Г)] // humidité f. (ChI);
в. абсолютная в. абсолтна // h. absolue 

(ChIV);
в. относительная в. віднóсна, [в. взглд-

на (СвФ)] // h. rélative;
в. предельная в. гранчна // h. extrême (ChI).

Влажный волóгий, [вогкй (У, ЛФз), віль-
гóтний (У, Г), вíльгий (У, Г), вóглий (СЖМ)] // 
humide (ChI).

Влажным делаться волóгнути, відволóг ну-
ти (Г, СЖМ, Пол), відволóжуватися, відво-
лóжитися (СЖМ).

Вливать, влить вливáти, влти (У).
Влияние атмосферическое вплв(-ву) атмо-

сфéрний // l’influence atmosphérique f. (ChI);
в. взаимное в. взамний // і. mutuelle (An. 

I-II);
в. второстепенное в. другордний // і. se-

condaire (ChIV);
в. случайное в. випадкóвий;
в. термическое в. тепловй.

Вместимость мíсткість(-кости) (Т, Пол), 
[óбсяг (СЖМ), поємність (ФС), об’єм-
ність (ФС), вміст (Т), вмістимість (Км)].

Вмещать, вместить містти, вміщáти, вміс-
тти.

Внедрение заглблення (СЖМ), [втискáння 
(Пол), інтусусцéпція (Пол)].

Внешний зóвнішній, óкільний, зóкільний, 
околшній (Пол) // exterieur.

Внутренний унýтрішній (Т, ФС), сере дó вий 
(СЖМ, Гл, Г), середнний (Гл), внутріш-
ній (СЖМ, Т), нутряний (СЖМ), осередній 
(Гл, Т), середковий (Гл) // intérieur (ChIII).

Внутренность серéдина (Г, Пол) // intérieur m.
Внутримолекулярный середмолеку лр ний, 

інтрамолекулрний.
Вогнуто-выпуклый угнýто-вгнутий (ФС), 

[угнýто-опýклий (ФС), увíгнуто-опýклий 
(Пол)].

Вогнутость угнýтість(-тости) (Гл), увіг ну-
тість(-тости), [вигнення (РдФГ)] // con ca-
vété f.

Вогнутый угнýтий (ФС), увігнýтий (ФС), 
[вглибений (Гл), впуклий (Гл), вогнутий 
(СвФ)] // concave.

Вода дестиллированная водá дестильóва-
на (Бар), водá перéгнана (Бар) // eau distil-
lée f. (ChIІ);
в. кипящая в. кип’ча (ЛсФ), окрíп(-рó пу) 

(СЖМ), [вода кипяща (СвФ), вода ки-
пуча (ЛФз)] // е. bouillante (ChIII);

в. комнатной температуры в. лíтепла 
(ЛФз), водá літня (СвФ), лíтепло (Г, ДХ);

в. кристаллизационная в. кристалі за цíй-
на // е. de cristallisation (ChIV);

в. мыльная в. мльна;
в. подкисленная в. підкслена, [вода за-

квáшена (СвФ)] // е. acidulée (ChIV);
в. прокипяченная в. перевáрена // e. bouil-

lée (ChI).
Водный вóдний.
Водолаз картезианский норéць(-ц) карте-

зі нський, норéць Декóртів, [нурóк карте-
зінський (CвФ)].

Водородоподобный (о спектре) водню вá-
тий, воднеподíбний. 

Водяной водянй (Т, ФС), водовй (СЖМ, Г).
Возбудитель збýдник(-ка) (СЖМ, Пол), [зво-

рýшник (Гл), побудник(-ка) (Гл, СЖМ)] // 
excitateur m.

Возбуждаемость збýдлвість(-вости) (Пол), 
[збудмість (СЖМ), вразлвість (СЖМ), 
дразлвість (СЖМ, Гл)].

Возбуждать,-дить збýджувати, збудти (Бар), 
[побýджувати (Гл), зворýшувати, звору ш-
ти (СЖМ, Гл), побудити (Mтв)] // exciter.
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Возбуждение збýдження (Гл, Зп), [зворý шен-
ня (Гл, СЖМ)] // excitation f.;
в. параллельное з. рівнобíжне (ЛсФ);
в. последовательное з. низковé, [збуджен-

ня послідовне (ЛсФ)];
в. смешанное з. мíшане.

Возврат поворóт(-ту), повертáння, повéр-
нення // retour m.

Возвращать,-ся, возвратить,-ся вертáти, 
-ся (СЖМ), вернýти,-ся (СЖМ), повер тá-
ти, повернýти,-ся (СЖМ) // retourner.

Возгонка визгíн(-гóну) // sublimation f. (ChIII).
Возгонять визгóнити, взгонити (СЖМ), 

сублімувáти (СЖМ).
Воздействие внешнее вплв(-ву) зóвніш-

ній (Пол), вплв зóкільний // influence 
exté rieure (ChIII);
в. магнитное в. магнéтний // action magné-

tique f. (ChIV);
в. непрерывное в. безперéрвний // effet con-

tinu m. (ChI).
Воздействовать впливáти (СЖМ, У), дíяти 

(на кого), чинти (на кого) // influer.
Воздух повíтря (Бар, Злс, ХМ), [вóздух (СвФ, 

ЛФз)], обвітря (Г, СЖМ) // air m. (ChI);
в. атмосферный п. атмосфéрне (Шн) // a. at-

mospherique;
в. жидкий п. течнé, [повітря плнне (ФС), 

вóздух рідкй (ЛсФ), вóздух плнний 
(ЛФз)] // a. liquide (ChI);

в. окружающий п. окружнé;
в. разреженный п. розрíджене;
в. свободный п. вíльне;
в. сгущенный п. згýщене;
в. сжатый п. стснене, [вóздух згýщений 

(ЛФз)] // a. comprime (ChI).
Воздушный повітрянй.
Возмущать,-ся, возмутить,-ся збурти,-ся 

збýрит,-ся (Пол) // troubler.
Возмущающий збурнй.
Возмущение местное збýрення місцéве // 

perturbation locale f.;
в. электромагнитное з. електромагнéтне // 

p. électromagnétique (ChV).
Возникать,-нуть виникáти, вникнути (ФС, 

Пол), по(в)ставáти по(в)стáти (ФС, Пол, 
ЛФз) // naître (ChI).

Возникновение вник(-ку) (N), виникáння, 
вникнення (СЖМ, Леф), по(в)ставáння, 
постáння (Бар, ЛФз).

Возобновление понóва, поновлння, понóв-
лення (СЖМ).

Возраст (йонов) вік(-ку).
Возрастание зростáння (СЖМ, Пол), ріст 

(росту) (Пол), зріст (зросту) (СЖМ, Пол) // 
accroissement m. (Ch).

Возрастать,-расти, взрастать,-расти зрос-
тáти (Пол), зрост (Пол) // accroître (ChI).

Возрастающий непрерывно ростýчий без-
перéрвно, [ростучий безстанно (Пол)].

Войлок повсть (пóвсти), повстна // feutre m.
Волна хвля (ФС, ЛФз), [фаля (СвФ)] // on-

de f.;
в. акустическая х. акустчна, х. звуко вá // 

о. acoustique (AnV);
в. барическая х. тисковá, х. барчна;
в. взрывная х. вибухóва // о. explosive (ChI);
в. возвратная х. зворóтна // о. de retour 

(AnV);
в. вторичная х. вторнна // о. secondaire 

(AnV);
в. гармоническая х. гармонíчна // о. har-

monique (AnV);
в.-ы Герцевские хвилі Герцівські // ondes 

Hertziennes;
в. звуковая x. звуковá (ФС, Бар), [хвиля 

голосова (ЛФз, Шн)] // о. sonore (ChI);
в. интерферирующая х. інтерферен цíйна;
в. капиллярная х. капілрна // о. capil lai-

re (ChI);
в. кольцеобразная х. кільцéва;
в. короткая х. корóтка // о. courte (AnV);
в. лево-круговая х. лівоколовá;
в. линейно-поляризованная х. лінíйно-

споляризóвана;
в. местная стоячая х. місцéва;
в. монохроматическая х. монохро матч-

на, х. однобáрвна // о. monochromatique 
(AnV);

в. обыкновенная х. звичáйна // о. ordi naire 
(ChII);

в. отраженная х. відбта (ЛсФ) // о. réfle-
chie;

в. падающая х. впаднá (Пол), [хвиля впа-
даюча (ЛМФ) // о. incidente (AnV);

в. первичная х. первнна;
в. плоская х. плескáта (Пол), хвиля плó с-

ка (ЛМФXI, ЛФз) // о. plane (AnI), (ChI);
в. поляризированная х. споляризована // 

о. polariséе;
в. поперечная х. поперéчна (Цінг) // о. trans-

versale (AnI);
в. поступательная х. поступнá, [х. по сту-

пóва (ЛсФ, ЛМФ, ЛФз), фаля поступа-
юча (СвФ) // о. progressive simple (ChI);

в. право-круговая х. правоколовá;
в. преломленная х. залóмлена (ЛМФІІІ, 

ФС), х. перелóмлена (ФС) // о. réfra ctée;
в. проволочная х. дротовá;
в. продольная х. поздóвжня, [фаля по-

здовжна (СвФ) // onde longitudinale (ChII);
в. производная х. похíдна // о. derivée (AnV);
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в. пропущенная х. пропýщена, х. пере пý-
щена;

в. пространственная х. просторóва;
в. рассеянная-диффузная х. розсíяна // 

о. diffusée (AnV);
в. расходящаяся х. розходнá // о. diver gen te 

(AnV);
в. световая х. світловá, х. світлянá (ФС, 

ЛСФ), [хвиля світильна (ЛМФVIІI)];
в. сгущения х. згýщення // о. de conden sa-

tion (AnV);
в. скоростная х. швдкісна // о. de vitesse 

(AnV);
в. сложная х. злóжена, х. складна // о. com-

posеé;
в. составляющая х. складовá;
в. стоячая х. сточа (ФС, ЛФз) // о. sta tion-

naire (ChV);
в. сферическая, шаровая х. сферчна 

(ФС), х. кулста // о. sphérique (ChII);
в. сходящаяся х. збіжнá // о. convergente 

(AnV);
в. тепловая х. тепловá // о. calorifique (LP);
в. ультракороткая х. ультракорóтка;
в. упругая х. пружнá;
в. фазовая х. фазóва;
в. электрическая х. електрчна (ФС, 

ЛСФ) // о. électrique;
в. электромагнитная х. електромагнéт-

на // о. électromagnétique;
в. элементарная х. елементáрна (ЛМФVIII, 

ЛсФ);
в. эфирная х. етерóва (Бар).

Волнистый, волнообразный хвилстий (Г, 
Пол), [хвилюватий (Г)].

Волновой хвильовй (Пол) // ondulatoire (Lar).
Волномер хвильомíр(-ра) // onde mètre m. (Lar).
Волокнистый волокнстий.
Волокно волокнó // fibre f. (ChIV).
Волос волосна (СЖМ), волос(-са) (Г).
Волосность волоскувáтість(-тости) (ФС, Пол), 

вóлосність(-ности) (Тмч), капілрність 
(-ности) (ФС, Шн), [скрапливість(-вости) 
(Км)] // capillarité f. (ChI).

Волосный, капиллярный волоскувáтий; 
(о явлении) волосникóвий, капілрний // 
capillaire.

Волчок (ас)симетрический дзґа (а)си мет-
рчна;
в. вращающийся д. обертóва.

Вольт вóльт(-та) (СвФ, ФС), [фольта (СЖМ, 
Гл)] // volt m.

Вольтаж вольтáж(-жу).
Вольт-кулон вольт-кульóн(-на) (Пол, ФС), 

вольта-кульон (Ф, Сек) // volt coulomb 
(ChIV);

в. международный в. міжнарóдній // v. in-
ter national (ChIV).

Вольтаметр вольтáметр(-ра) (Пол, ОгФ, 
СвФ) // voltamètre m. (ChIV);
в. бромовый в. брóмовий // v. à brome (ChIV);
в. иодовый в. йóдовий // v. à iode (ChIV);
в. ртутный в. живосрíбний // v. à mercure 

(ChIV);
в. свинцовый в. олив’ний // v. à plomb 

(ChIV);
в. серебрянный в. срíбний // v. à argent 

(ChIV);
в. титрационный в. титрувáльний, в. тит-

рацíйннй // v. à titrage (ChIV).
Вольтампер вольтампéр(-ра) // volt-ampère m.
Вольтметр вольтметр(-ра) // voltmètre m.;

в. мультицелюлярный в. мультицелю лр-
ний (ЛсФ), в. многоклітнний (Бл);

в. тепловой в. тепловй;
в. электростатический в. електроста тч-

нй // v. électrostatique (ChIV).
Волюметр волюмéтр(-ра), обсягомíр(-ра) // 

volumtère m. (Lar, ChI).
Волюметрический волюмометрчний (X), 

обсягомірний, об’ємомíрний // volu mét ri-
que (ChI).

Вооружать, вооружить (глаза) узбрóювати, 
узбрóїти.

Воронка делительная лíйка подíльна, [лій-
ка поділова (Гл), лíйка роздíльна (ФС, Пол)].

Воронкообразный лійкуватий (Гл, Пол, ФС, 
ІШ, СЖМ), лійкóватий (Кл, Г, Т), лійкá-
стий (РдЗ) // en forme d’entonnoir (ChI).

Ворот кóловорот(-роту) (ФС, Шн), [наво-
рот (Шн), мотовило (Шн), воротило (Шн, 
Бар), баран (Бар, СЖМ)] // treuil m., cabe-
stan m.

Воск віск (вóску) // cire f. (ChI).
Воспламенение займáння, [запалення (У, Пол), 

завóгнювання (Пол), запалíння (СЖМ, Пол), 
спалахнення (У), розжевріння (СЖМ)] // 
inflamation f. (ChI).

Воспламенитель запáльник(-ка) (ЛсФ).
Воспламеняемость займстість(-тости) (Ар), 

[запáльність (Пол), запалмість (СЖМ), пал-
кість (У, І), скорозапальність (СЖМ), пруд-
кість на підпалі (СЖМ)] inflamabili té f.

Воспламеняемый, воспламеняющийся зай-
мстий (m), [запальний (Г, Пол), палкй 
(Т, У), палахливий (Т), запалимий (СЖМ), 
скорозапальний (СЖМ), скоропалкий (СЖМ, 
ІШ)] // inflamable.

Воспламеняться,-ниться займáтися, зай-
нтися (СЖМ), [запалюватися (Г, СЖМ, У, 
ІШ), завогнюватися (Пол), розпалюватися 
(СЖМ), загорітися (У)] // s’enflammer (ChI).
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Восполнять, восполнить (возмещать не
достаток) надолужáти, надолýжувати, на-
долýжити; (добавлять) поповнти, по пóв-
нювати, попóвнити, допóвнювати, допóв-
нити (СЖМ).

Восприимчивость комплексная сприй нт-
ливість(-вости) комплéксна, с. злóжена;
в. магнитная с. магнéтна, [перентливість 

магнéтна (ЛеФ)] // susceptibilité magné ti-
que f. (ChIV);

в. молекулярная с. молекулрна // s. mole-
culaire (ChIV);

в. электрическая с. електрчна // s. élec tri-
que (ChIV).

Восприимчивый уразлвий, чуйнй (Гл), 
[принятливий (СЖМ), похіпливий (СЖМ), 
похіпний (СЖМ)] // susceptible.

Воспринимать, воспринять сприймáти, 
сприйнти (СЖМ) // percevoir (ChI).

Восприятие сприймáння, приймáння, сприй-
нятт, // perception f. (ChI).

Воспроизведение відтвóрювання, відтвó-
рен ня (СЖМ), репродýкція (СЖМ);
в. искусственное в. штýчне.

Воспроизводить, воcпроизвести відтвó-
рю вати, відтворти (СЖМ), репроду ку-
вáти, зрепродукувáти (СЖМ), [віддавáти, 
віддáти (СЖМ), поновлти, поновти 
(СЖМ), відновлти, відновти (СЖМ)].

Воссоединение (ионов) новосполчення.
Восстановление віднóва (N), віднóвлю ван-

ня, віднóвлення (Шт, Пол), [оновлення 
(Гл), поновлення (Гл)].

Восстанавливать,-новить (равновесие) від-
новлти, відновти // rétablir (ChI).

Впадина (волны) запáдина (ЛсФ), [долина 
(ЛФз, ЛМФ)].

Впаивать, впаять (техн.) улютóвувати, улю-
тувáти // sander (ChI).

Впечатление звуковое вражíння слуховé // 
impression sonore f. (ChI);
в. зрительное в. зоровé (ФБ) // і. visuelle;
в. световое в. світловé // і. lumineuse (ChII);
в. слуховое в. слуховé // і. de l’ouїe (ChI).

Впитывание вбирáння (Гл, Пол, СЖМ), аб-
сорпція, [втягáння (Гл, Пол), всякання 
(СвФ, Гл), всмоктування (Гл, СЖМ), вси-
сання] // absorption f. (ChI).

Впитывать, впитать убирáти, увібрати 
(Тмг, Пол), [впивати (СЖМ), всмоктувати 
(Гл, Пол), втягати (Тмг)] // absorber.

Впитываться всякáти, всякнýти (СЖМ, 
Пол), убирáтися, увібрáтися (Пол), усмок-
туватися (СЖМ), усмоктáтися (Пол).

Вращательный (вращающий) обертáльний 
(Т, Вк); (вращающийся) обертóвий (Пол, Т), 

[коловий (ФС), повертовий (Пол), коло-
воротний (У, СЖМ), обкружний (СЖМ),   
кружальний (СЖМ)].

Вращать,-ся (вращаться) обертáти,-ся (Пол) 
крутти,-ся, [вертíти (СЖМ)]; (повора-
чи вать,-ся), повертáти, повернýти,-ся // 
tour ner (ChI, ChIII), imprimer une rotation 
(ChIII).

Вращение (вокруг оси) обертáння (У, Пол, 
СЖМ), крутíння (СЖМ), [вертіння (У, ФС)]; 
(поворачивание) поворот(-ту), повертáння 
(СЖМ, ІШ) // rotation f. (ChI);
в. левое (плоскости поляризации) повер-

тáння лíве // r. à gauche (Schl);
в. магнитное п. магнéтне // r. magnétique 

(ChIV);
в. правое (плоскости поляризации) п. прá-

ве // r. à droite (Schl);
в. молекулярное (вращение плоскости 

поляризации) п. молекулрне // r. molé cu-
laire (ChII);

в. (не)равномерное о. (не)рівномíрне // 
r. (non) uniforme (ChI);

в. удельное поворот(-ту) питóмий.
Время (общее понятие) час(-су); (продолжи-

тельность) тривáння // temps m. (ChI);
в. истинное ч. спрáвжній, ч. дíйсний.

Всасывание всисáння (Гл, ФС), всмóкту ван-
 ня, всмоктáння (СЖМ), [засмóкту ван ня, за-
смоктáння (СЖМ)]; (вбирание)  уби рáння 
(СЖМ, ФС) // aspiration f. (ChI).

Всасывать, всосать всисáти, увіссáти, всмóк-
тувати, всмоктáти (СЖМ, Бл); (впиты-
вать) убирáти, увібрáти (СЖМ) // aspi-
rer.

Всасывающий, всасывательный всиснй 
(СМТС), [напивчивий (СЖМ), всмокталь-
ний (СЖМ), смоктальний (СЖМ), засмок-
тальний (СЖМ), висальний (Гл), смокту-
щий (СЖМ), всякальний (Гл), беркий (Гл, 
СЖМ) // aspirant.

Вскипание закипáння (СЖМ).
Вскипать, вскипеть закипáти, закипíти (У), 

[буритися (МлМ), скипати (СЖМ, У)].
Вскипятить закип’ятти (СЖМ), [зварти 

(У)].
Всовывать, всунуть усувáти, усýнути // 

four rer.
Вспотевший (о поверхности) спітнíлий 

(СЖМ), запітнíлий (Г).
Вспыхивать, вспыхнуть спалáхували, спа-

лахáти, спалахнýти (Бар, ЗЛс, Пол), [па-
лахнути (СЖМ), спахувати (СЖМ, Г), спа-
лахкотіти (Г), бухтіти (Г), обнятись полу-
м’ям (У), спалитися (Г)] // s’enflammer, 
s’allumer.
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Вспышка спáлах(-ху) (Пол), силóх (СЖМ), 
спалáхнення (Пол),  вблиск (-ку) (СЖМ), 
вбух(-ху) (СЖМ), óмах(-ху) (Г).

Встряхивание пóтрус(-су), потрýшування, 
стрýшування.

Встряхивать, встряхнуть стрýшувати, 
струснýти, струсти,  потрусти // sécouer 
(ChI).

Втыкать,-ся, воткнуть,-ся утикáти,-ся, увіт-
кнýти,-ся, сромлти, встрóмля(юва)ти, 
встромти,-ся, застрóмлювати,-ся, за стро-
мти,-ся.

Втягивание (жидкости) втягáння; (о проса-
чивании) всмóктування, вбирáння (СЖМ) // 
aspiration f. (ChI).

Втягивать, втянуть втягáти, втягт (СЖМ); 
(жидкость) всмóктувати, всмоктáти (СЖМ), 
убирати, увібрáти // aspirer (ChIII).

Вуалирование (негатива) вуалювáння, за-
тумáнювання // voіle m. (Lar).

Вуалироваться (о негативе) вуалювáтися, 
затумáнюватися,  [ослонятися (Гл)].

Вхождение скользящее (луча) вхíд (вхóду) 
ковзнй // incidence  glissante f. (ChII).

Выверенный ввірений, звíрений; (о ве
сах) вважений,  втаруваний (СЖМ) // 
regle, etalonnè (ChIV).

Выверка вивірння (СЖМ), перевíр(-ру) 
(СЖМ); (весов)  вивáжування, тарування // 
réglage m. (ChI).

Выверять вивірти ввірити (СЖМ), зві-
рти, звíрити (СЖМ); (весы) виважувати, 
вважити // regler, etalloner.

Выгиб вгин(-ну), колíно, (СЖМ, Гл) // 
courbure f.

Выгибать, выгнуть (согнуть, сгибать) ви-
гинáти, вгнути // courber.

Выгнутость вгнутість(-тости) (Пол), [лу ку-
вáтість (СЖМ)].

Выгнутый вгнутий (ЛсФ, Пол), [виг нис-
тий (СЖМ, Г), влучений (СЖМ)].

Выдавливать, выдавить витискáти, в-
тиснути (СЖМ), видшувати, вдушити 
(СЖМ, Г), видáвлювати, вдавити (СМЖ, 
Г), вичáвлювати, вчавити (СЖМ, Г).

Выдаваться, выдаться виставáти, встати 
(Т, СМЖ), виступáти, вступити (СКМ), 
[вистромлюватися, встромитися, ви став-
лтися (СЖМ), висувáтися (СЖМ)] // 
s’avancer.

Выдвижной висувнй (СЖМ, У).
Выделение вділ(-лу) (Т), видíлювання, ви-

ділення (Т), вив’язування, вив’язання (Т); 
(тепла) вилучáння, вилучення // dégage-
ment (ChIV); (росы) випадáння // depôt m. 
(ChIII).

Выделять,-лить,-ся виділти, вділити,-ся // 
dégager (ChIII, ceder (ChIII);
в. (тепло) влучáти, вилучити.

Выдерживать,-жать (давление) витрму-
ва ти, втримати // supporter la pression 
(ChI).

Выдержка (фотографич.) втрим(-му) (Зт), 
[видержка (СЖМ)].

Выдувание видувáння, видимáння, видмý-
хування // soufflage m. (ChI).

Выдувать видувáти (Пол), видимáти, в ду-
ти, видмухувати (У), вдмухати // souf fler.

Выдутие вдим(-му).
Выдыхаться, выдохнуться видихáтися 

(СЖМ), випахáтися (СЖМ), вітрíти, звітрí-
ти (СЖМ)] // s’évaporer (ChI).

Выжимать, выжать вичáвлювати, вча ви-
ти, вигнічувати, вгнітити, витискáти, в-
тиснути, видáвлювати, вдавити, видýшу-
вати, вдушити.

Вызывать (быть причиною чего) спри чи н-
ти, спричинти (що), спричинтися (до чо-
го); (явление) викликáти, вкликати (СЖМ).

Выигрыш (в силе) вграш(-шу) (ЗЛс, СЖМ), 
[вгранка (СЖМ), вгра (СЖМ)].

Выкачивание (насосом) висмокóвування // 
epuisement m. (ChI).

Выкачивать, выкачать висмóковувати (Пол), 
всмокувати (Пол), помпувáти (СЖМ), ви-
кáчувати (Злс, СЖМ), висмóктувати (ФС, 
Пол) // pomper (ChIII), aspirer (ChI).

Выключатель вимкач(-ча) (ФС), [вилуч-
нк(-ка) (СЖМ), виключник (СЖМ), ключ 
току (ФС)] // commutateur m., interrupteur m.

Выключать (ток) вимкати, вмкнути 
(СЖМ, Гл), [вилучати (Гл)].

Выключение вмик(-ку), вимикáння, вм к-
нення (Гл), [виключення (СЖМ), вилучен-
ня (Гл)].

Выпадать, выпасть випадáти, впасти.
Выпаривание випарóвування (Пол), випá-

рювання (Пол),  впарення.
Выпаривать,-ся,-рить,-ся випарóвувати,-ся, 

впарувати,-ся, випáрювати,-ся, впарити, 
-ся // evaporer.

Выпирать, выпереть випирáти, вперти 
(Г, СЖМ).

Выпрямитель випрóстувач(-ча) (ЛсФ) // 
redresseur m. (ChIV);
в. газовый в. гáзовий (ЛсФ);
в. катодный в. катóдний;
в. ртутный в. живосрíбний, в. ртýтний 

(ЛсФ).
Выпрямлять,-мить випрóстувати, впро-

стати // redresser (ChIV).
Выпуклина опýклина, впуклина (СЖМ).
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Выпукловогнутий вгнуто-вгнýтий, [опýк-
ло-вгнýтий (Бар, Пол), опукло-угнутий 
(Гл)] // convexo-concave.

Выпуклость (свойство) вгнутість(-тости), 
опýклість(-лости) (СЖМ); (в. выпуклина) 
горбовна (ФС) // convexité f.

Выпуклый опýклий (СЖМ, ФС, У, УШ, Км, 
Бар), вгнутий (ЛФз, СЖМ, ФС) // con vexe 
(ChIII).

Выпуклый двояко двовгнутий.
Вырез вріз(-зу) (Г) // fenêtre j. (ChIV).
Вырождаться, выродиться (об энергии) 

вирóджуватися, вродитися // sе dénaturer 
(ChIII).

Вырождение (энергии) вирóдження, пере-
вíд(-вóду).

Высасывать висисáти, вссати (Г), висмóк-
тувати, всмоктати (Г).

Высота висотá, вишинá, [височинá (У, Г), 
висóкість (Г), вишин (У), височінь (У)] // 
hautéur f. (ChI).

Выступать,-пить наружу виставáти, в-
стати.

Высушивание сушíння, висýшування, всу-
шення (СЖМ) // dessication f. (ChI).

Высушивать висýшувати, всушити // dés-
secher (ChIII), secher (ChIV).

Выталкивать, вытолкать (в. ударом) випи-
хáти, впхнути, виштóвхувати (СЖМ, 
ХМС), вштовхнути; (в. длит. действием) 
випирáти, вперти // pousser.

Вытекание витікáння.
Вытекать, вытечь витікáти, втекти (KM, 

СЖМ, Т, Г), [точтися (ГЛ), впливти 
(Пол)] // expulision (ChI), délogement (ChI).

Вытеснять,-нить витіснти, витіснти // 
deplacer (ChI), deloser (ChI).

Вытягивать, вытянуть (извлекать) витя-
гáти, втягти.

Выходной (отверстие) вихіднй (СЖМ).
Выцветание линння, вцвіт(-ту) (СЖМ), 

вицвітáння (ЛсФ, СЖМ), блкнення (СЖМ).
Выцвечивание знебáрвлювання, знебáр в-

лен ня.
Вышлифовывать вишліфóвувати, вшлі-

фувати (Пол).
Вязкий в’язкй, [чіпкий (X, Пол, СЖМ), бе-

ручкй (Г, Гл, СЖМ),  глейкй (КсБ), ліп-
кй (Гл), глеювáтий (Гл), тужáвий (Пол), 
липкй (СЖМ), масткй (СЖМ), густй] // 
visqueux (ChI), plastique.

Вязкость в’язкість(-кости) (К, СІІ), гýстість 
(СЖМ) // viscosité f.  (ChI);
в. магнитная в. магнéтна // v. magne tique;
в. поверхностная в. поверхнéва // v. super-

ficielle;

в. удельная в. питóма // v. specifique;
в. электрическая в. електрчна // v. éle-

ctrique (ChI).

Г
Газ газ(-зу) (Шн, СЖМ) // gaz m. (ChIII);

г. абсорбированный г. абсорбóваний, г. увí-
браний;

г. благородный г. індиферéнтний (ФС), 
[газ шляхéтний (ЛсФ)] // g. indifférent 
(ChIII);

г. болотный (хим.) г. болóтяний (Пол, ФС);
г. горючий (хим.) г. горчий (ФС), г. паль-

нй (ЛФз, ФС);
г. гремучий (хим.) г. гримýчий // охуhydro-

géne, gaz tonnant (ChIV);
г. возбужденный г. збýджений;
г. двуатомний г. двоáтомний;
г. идеальный г. ідеáльний, г. доско нáлий // 

g. parfait;
г. ионный г. йóнний;
г. легкий г. легкй // g. legеr (ChI);
г. одноатомний г. одноáтомний;
г. постоянный г. тривкй (ЛФз), газ по-

стíйний, газ стáлий (ЛсФ) // g. permanent 
(ChI);

г. простой г. прóстий // g. simple (ChI);
г. разреженный г. розрíджений // g. raréfié 

(ChI);
г. реальний г. реальний, г. справжній // 

g. réel (ChI, ChIII);
г. светильный (хим.) г. світльний // g. d’еclai-

rage (ChI);
г. светящийся г. світнй, [газ світчий 

(ФС), г. сйний (Л)] // g. incоndescent 
(ChII);

г. сгущенный г. згýщений // g. cоmprimé 
(ChI);

г. сжатый г. стснений // g. comprimé (ChI);
г. сжижаемый г. стéчнюваний, г. скрóп-

лювальний // g. liquéfiable (ChI);
г. сжиженный г. стечнíлий, газ скрóп ле-

ний // g. liquefié (ChI);
г. совершенный г. досконалий г. довéр-

шений, г. ідеáльний (ЛсФ, ЛФз) // g. par-
fait;

г. сухой г. сухй (Г, ЛсФ) // g. sec (ChIII, 
ChI);

г. теплопрозрачный г. теплопрозорий;
г. трудносжижаемый г. тяжкостéч ню ва-

ний // g. difficile á liquеfier (LP);
г. тяжелый г. важкй;
г. чистый г. чстий, г. щрий // g. pure 

(ChI);
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г. электронный г. електрóнний.
Газовый гáзовий (Фрс, Пп, Пол).
Газомер, газометр газомíр(-ра) (У, Пол), га-

зóметр(-ра) (ФС, СЖМ).
Газомерный, газометрический газомíр ний // 

gazométrique (Lar).
Газометрия газометрíя // gazométrie m. (Lar).
Газообмен газовимíна (Пол), вимíна гáзів 

(Пол), [газообмíна (СЖМ)].
Газообразность газóвість(-вости) (N), газу-

вáтість(-вости).
Газообразный, газовидный гáзовий (ЛФз, 

Мтв), газувáтий (Пол, СЖМ), [воздýшний 
(ФС)] // gazeux (ChI).

Гало гало // halo m. (ChIІ).
Гальванизация ґальванізáція, ґальванізу-

вáння (Гл, CЖМ) // galvanisation f.
Гальванизм ґальванíзм(-му) (СЖМ) // gal-

va nisme m.
Гальванический ґальванíчний (СЖМ) // 

galvanique.
Гальваномагнетизм ґальваномагнетзм 

(-му) // galvanomagnétisme m. (І).
Гальванометр ґальванóметр(-ра) (ФС, Цінг) // 

galvanomètre m. (ChI);
г. абсолютный ґ. абсолтний // g. absolu;
г. баллистический ґ. балістчний (ЛсФ) // 

g. ballistique;
г. бифилярный ґ. біфілрний, ґ. двонит-

кóвий (ЕлСТ) // g. bifilaire (ChIV);
г. бронированный ґ. пáнцерний // g. cui-

ras sé (ChIV);
г. вибрационный ґ. вібрацíйний, ґ. колив-

нй // g. à vibration (ChIV);
г. дифференциальный ґ. диференці ль-

ний // g. différentiel (ChIV);
г. зеркальный ґ. люстрóвий, ґ. дзеркáль ний;
г. с подвижной катушкой ґ. з поворóтною 

шпýлею // g. à circuit mobile (ChIV);
г. с подвижной рамкой ґ. з рухóмою рáм-

кою, ґ. Депрé (Ф, С), ґ. рáмковий;
г. с подвижными магнитами ґ. з пово-

рóт ними магнéтами // g. à aimants mo-
biles (ChIV);

г. со стрелкой ґ. стрілковй // g. à aiguille 
(ChIV);

г. струнный ґ. стрýнний // g. à corde (ChIV);
г. универсальный ґ. універсáльний // g. uni-

versel (ChIV).
Гальванометрический ґальвано метрч ний // 

galvanométrique.
Гальванопластика ґальваноплáстика (СвФ, 

Цінг), [ґальванíчне відбивáння (Шн)] // 
galvanoplastique (ChIV).

Гальваноскоп ґальваноскóп(-па) // galvano-
scope m.

Гальваностегия ґальваностегíя // galvano-
stegie.

Гамма гáма (СвФ), [скáля (СЖМ, ЛМФ, ФС)] // 
gamme f. (ChI);
г. гармоническая с. гармонíчна (ЛМФ) // 

g. harmonique (ChI);
г. диатоническая г. діятонíчна (СвФ), [скá-

ля діятонíчна (ЛФз)] // g. diatonique;
г. мажорная г. мажóрна (ФС), г. дýрова 

(ФС), гáма дур (СвФ), [скáля дýрова 
(ЛМФ, ЛФз, ФС)] // g. majeure (ChI);

г. минорная г. мінóрна (ФС), г. мóльова 
(ЛФз) [скáля мóльова (ЛМФ)] // g. mi-
neu re (ChI);

г. натуральная г. прирóдна // g. naturelle 
(ChI);

г. простейшая г. найпростíша // gamme la 
plus simple (ChI);

г. темперационная г. темперóвана (СвФ), 
[скала утемперóвана (ФС), гáма врів-
нена (ФС), гáма змíнена (СвФ), скаля 
вирівнання (ЛМФ)] //g. tempеrée;

г. хроматическая г. хроматчна (СвФ, ЛФз), 
[скáля хроматчна (ЛсФ)] // g. chro mati-
que.

Гармоника гармóніка (ЕлС).
Гармонический гармонíчний (СЖМ, Пол), 

гармонíйний (СЖМ, ЛсФ) // harmonique 
(ChI).

Гармония гармóнія (Г, ЛсФП), [созвучность 
(Тнч)] // harmonie.

Гаусс ґавс(-са) // gauss (ChIV).
Гауссметр ґáвсметр(-ра) // gaussmètre m. (An).
Гектограмм гектогрáм(-ма), [сотнар (ЛФз)].
Гектолитр гектолíтр(-ра).
Гектоуатт, гектоватт гектовáт(-та).
Гель гель(-лю) // gel m. (ChI), état cоlloidal m.
Гелий (хим.) гéлій(-лію) (Пол) // hélium m. 

(ChI, III).
Гелиостат геліостáт(-та) (ЛМФ, СвФ) // helio-

state m.
Гелиостатический геліостатчний // hélio-

statique (Lar).
Гематометр гематóметр(-ра).
Гемиморфизм геміморфíзм(-му) // hémimor-

phisme m. (ChIV).
Генератор ґенерáтор(-ра) (Шт) // générateur 

m. (ChIV);
г. паровой ґ. паровóй // g. á vapeur (ChI);
г. электрический ґ. електрчний // g. elec-

trique.
Генри генрí // henry.
Герметический герметчний (СЖМ, Гл), 

[щíльний (У, СТВІ,  Гл)] // hermétique (ChI, 
Lar).

Гетеродин гетеродн(-на) (ЛсФ).
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Гетероморфизм гетероморфíзм(-му), много-
вдість(-дости) (N).

Гибкий гнучкй (ГЛ, У), [гинкй (Гл, У)] // 
flexible (ChI).

Гибкость гнýчкість(-кости) (ЛМФ), [виг-
нистість (СЖМ), гнýткість (ЛМФ)].

Гигрограф гігрóграф(-фа) // hygrographe m.
Гигрометр гігрóметр(-ра), вологомíр(-ра) 

(В, БН), вогкомíр(-ра) (СЖМ, Гл, КM, BK) // 
hygromètre m.;
г. абсорбционный г. абсорпцíйний, г. вбир-

нй // h. par absorption (ChI);
г. весовой г. ваговй;
г. волосяной г. волосянй (ЛсФ, Цінг) // 

h. á cheveu (ChI);
г. конденсационный г. конденсаційний 

(СвФ, ФС) // h. á condensation (ChI);
г. химический г. хемíчний.

Гигрометрический гігрометрчний (СЖМ, 
Пол), вогкомíрний // hygrométrique (ChI).

Гигрометрия гігрометрíя (СЖМ, Пол) // hyg-
romètrie f.

Гигроскоп гігроскóп(-па) (Шн, ФС) // hý-
groscope m. (ChI);
г. с волоконцем г. остякóвий (ШН);
г. струнный г. стрýнний.

Гигроскопический гігроскопíчний (Т), во-
логовбирнй (ЗТ), [водовтягальний (Т)] // 
hygroscopique.

Гигроскопичность гігроскопíчність(-ности) 
(СЖМ), вологовбрність(-ности) // hygro-
scopie f. (ChIII).

Гигроокопия гігроскопíя // hygroscopie f.
Гидравлика гідрáвліка (СЖМ) // hyd rauli-

que f.
Гидравлический гідравлíчний (СЖМ, Гл) // 

hydraulique.
Гидратизация гідратизáція // hydratisation.
Гидродинамика гідродинáміка (ЛФз, Пол, 

СЖМ) // hydrodynamique f. (ChI).
Гидродинамический гідродинамíчний 

(СЖМ) // hydrodynamique.
Гидромеханика гідромехáніка (СвФ, ЛФз) // 

hydromécanique.
Гидростатика гідростáтика (ЛФз, ФС) // hydro-

statique f. (ChI).
Гидростатический гідростатчний (СвФ, 

ТПВ) // hydrostatique.
Гидроэлектрометр, гигроэлектрометр гідро-

електрóметр(-ра) // hydroélectromètre, hy-
gro électromètre m.

Гипотеза гіпóтеза (ЛФз), [дóмисл (СЖМ), 
здóгад (СЖМ), припýщення (ФС)] // hy po-
thèse f. (ChI);
г. атомистическая г. атомістчна (ФС), 

г. áтомна (ФС), г. атомóва (Пол);

г. бинарная г. бінáрна;
г. дуалистическая г. дуалістчна;
г. молекулярная г. молекулрна (ФС, Цінг, 

ЗЛС);
г. унитарная г. унітáрна (ФС).

Гипотетический гіпотетчний (СЖМ, ЛТС), 
[здогадний (СЖМ), домислений (СЖМ), 
припýщений (СЖМ)] // hypothеtique.

Гипсометр гипсóметр(-ра) // hypsomètre m.
Гипсометрический гіпсометрчний, висо-

томíрний, вишиномíрний // hypso metri-
que.

Гипсометрия гіпсометрíя (СЖМ) // hурso-
mèt rie f. (ChIII).

Гипсотермометр гіпсотермóметр(-ра) (ЛФз, 
ФС).

Гипсохромный гіпсохрóмний // hypso chro me.
Гироскоп, жироскоп ґіроскóп(-па), дзґа // 

giroscope m.
Гиростат ґіростáт(-та) (ФС) // girostate m.
Гиря (в весах) вагá, важóк(-жка) (Зт); (в ме

ханизмах) тягáр(-ра),  тягарéць(-рця).
Гистерезиметр гістерезметр(-ра) // hystéré-

simetre m. (ChIV).
Гистерезис гістерéза, запíзнення // hystérésis 

m. (ChIV);
г. вязкий г. в’язкá;
г. калорический г. тепловá // h. calorifique 

(ChIV);
г. магнитный г. магнéтна // h. magne tique;
г. упругий г. пружнá // h. elastique (ChI);
г. электрический г. електрична // h. élec-

trique (ChIV).
Гнутие гнутт.
Гнуть гнýти, згинáти.
Годограф годограф(-фа).
Голос гóлос(-су) (ФС, Г, СЖМ, КМ) // vоіх f. 

(ChI).
Голосник голоснк(-ка) (ФБ).
Голосовой голосовй.
Гомеотропия гомеотропíя // homeótropie f. 

(ChII).
Гомогенность гомогéнність(-ности) // ho-

mogeneité f. (Lar).
Гомологический гомологічний (Пол).
Гомополярный гомополрний // homo polai-

re (І).
Гониометр гоніóметр(-ра) (СвФ, ЛСФ) // 

goniomètre m.;
г. отражательный г. відбивнй // g. à réf-

lexion (ChI);
г. прикладной г. прикладнй // g. à con-

tact (ChI);
г. рычажный г. вáжільний // g. à levier (ChI).

Гониометрический гоніометрчний, куто-
мíрний // goniomètrique.



– 18 – ГрузГониометрия

Гониометрия гоніометрíя, кутомíряння // 
goniomètrie f. (Lar).

Горб (волны) гóрб(-бá) (ЛсФ), [гора (СвФ, 
ЛМФ)].

Горелка пальнк(-ка) (Пол, Гл, СЖМ), [жа-
рівка (СЖМ)] // brûleur m. (ChI, III), bec m. 
(ChIII);
г. Аргантова п. Арґандівський // bec d’Ar-

gand m. (ChIII);
г. Ауэра п. Ауéрівський, [пальнк Авéрів 

(Пол), горілка Ауєровська (ЛсФ)] // 
b. d’Auer (ChIII);

г. Бунзеновская п. Бýнзенівський, [горіл-
ка бунзеновська (ЛсФ), лмпа Бунзена 
(ЛФз)] // b. Bunsen (ChII);

г. газовая п. гáзовий (Пол), [горíлка га-
зовá (ЛсФ)] // b. à gaz (ChIII);

г. кольцевидная п. кільцювáтий // b. en 
forme d’anneau (ChIII);

г. спиральная п. спірáльний // b. en spirale 
(ChIII).

Горение горíння (ЛсФ) // combustion f. (ChIII).
Гореть горíти (ІШ, Г, У, Пол); (о лампе) сві-

тти (СЖМ).
Горизонт горизóнт(-ту), пóзем(-му) // hori-

zon m. (ChIV).
Горизонтальность позéмність(-ности) (СЖМ), 

горизонтáльність(-ности) (СЖМ) // hori-
zon talité f. (ChIV).

Горизонтальный позéмний (Шн, ФС), го-
ризонтáльний (ФС), [поземий (ЛФз, МС), 
лежачий (СЖМ), рівноваговий (КM)] // 
horizontale.

Горлышко (бутылки) шйка (ХМ, СЖМ), 
[гóрлечко (СЖМ), джерельце (СЖМ)] // col 
m. (ChIII), goulot m. (ChI).

Гороптер горóптер(-ру) (ЛМФ), зоровá межá // 
horoptére m. (ChII).

Горючесть горючість(-чости) (Зт).
Горючий горчий (ІШ), пальнй (І), [пал-

кй (Т), палчий (ІШ), запáльний (Т, Шн), 
огнепáльний (Г), палахлвий (Т)].

Гофрированный гофрóваний (СЖМ, Л), 
бри  жóваний (Зm); плоєний (СЖМ).

Гравитационный ґравітацíйний (ЛсФ).
Гравитация ґравитáція // gravitation f.
Градиент градінт(-ту) (ТГ, С) // gradient m. 

(ChV);
г. барометричний г. барометрчний;
г. гипсометрический г. гіпсометрч ний;
г. поперечный г. поперéчний;
г. потенциальный г. потенцільний (ЛсФ); 

[г. потенціловий (ЛсФ)];
г. электрический г. електрчний.

Градуирование градуювáння (Цінг), граду-
вáння (Пол), поділння на грáдуси (СЖМ), 

[поділння на ступéні (СЖМ)].
Градуированный градуйóваний, поділкó-

ваний, градóваний // gradué.
Градуировать градуювáти (ФС), градува-

ти, поділкувати // graduer (СhIV).
Градуировка (на скале) градуйóвання, гра-

дóвання, поділкóвання // graduation f. (J, ІX).
Градус грáдус(-са) (ФС, Гл), [ступíнь(-пéня) 

(П, Бар, СЖМ, Шн), стéпень(-ня) (ЛФз, 
КлГ)] // degré m. (ChI, III);
г. сотенный г. сотéнний // d. centésimal (L, P).

Градусник, термометр грáдусник(-ка), тер-
мóметр(-ра) // thermomètre m. (ChI).

Градусный грáдусний, [ступенéвий (Гл)].
Грамм грам(-ма) // gramme m.
Грамм-атом грам-áтом(-ма) (Шт, ЛсФ) // 

g. atome.
Грамм-вес грам-вагá.
Грамм-калория грам-кальóрія (ЛСФ, ФС), 

[кальóрія грáмóва (ШТ)] // calorie-gramme 
m. (ChI).

Грамм-магнетон грам-магнетóн(-на) // gram-
me-magnéton.

Грамм-масса грам-мáса // gramme-masse f. 
(ChI).

Грамм-молекула грам-молéкуля (ЛСФ), [час-
тнка грамóва (ЛФз)] // molécule-gramme 
m. (ChI, III).

Грамм-сила грам-сла // gramme-force (Lar).
Грамм-эквивалент грам-еквівалéнт(-ту).
Граммосантиметр грамоцентиметр(-ра), гра-

мосантимéтр(-ра).
Граммофон грамофóн(-на) (ФБ).
Граненый гранчáстий.
Граница, предел межá (Г, Пол), гранця 

(ЛФз), [грáнь (СЖМ)] // limite f. (ChI).
Граничить межувáти.
Граничный межовй, гранчний.
Грань грáнь(-ні) (СЖМ, Пол), стíнка (СЖМ), 

[грана (ЛФз), гранка (ЛСФ), руб (СЖМ), 
рубіж (СЖМ)] // facette, face f. (ChIV).

Графит графíт(-ту) (ФС) // graphite m. (ChIII).
Гребень грéбінь(-беня).
Гроза громовця (Г, КМ), грозá (СЖМ, Пол), 

[туча (СвФ)] // orage m. (ChIV).
Громоотвод блискавчник(-ка) (ЕлС), [гро-

мо звід(-воду) (ЛСФ, Шн), громовід хль-
ник (СЖМ), громоодвíд (У), грімостг 
(ІШ)] // paratonnère m. (ChIІ).

Груз тягáр(-р) // poids m.;
г. полый т. порожнстий;
г. прибавочный т. додаткóвий; (в весах) 

довáжок(-жка) // p. additionnel (ChI);
г. растягивающий т. розтяжнй // p. ten-

seur (ChI);
г. уравновешивающий т. рівновáжний.
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Грузик тягарéць(-рц) // petit poids m. (ChIV).
Груша всасывающая грýша всиснá // poire 

à soupape f. (ChIII);
г. каучуковая г. ґýмова (ЛСФ) // p. de caot-

chouc (ChI).
Губка гýбка (ЛФз) // éponge f. (SchI) mousse f.;

г. платиновая г. плтинова // mousse de 
platine f. (ChI), éponge de platine f. (ChII).

Губчатый губчáстий (ЛФз), губчáтий (СЖМ), 
[губкóватий (СЖМ), дірчáстий (СЖМ), 
ніздрáтий (СЖМ)] // spongieux (ChIV).

Гудеть гудíти, густ.
Гумми-арабик ґума арáбська (Пол).
Гумми-лак ґумілк(-ку) // gomme laque f. (А).
Гусар-рейтер кóник(-ка) (С) // cavalier m. (ChI).
Густеть гýснути, тужáвіти; (делаться бо

лее густым) густíшати (СЖМ).
Густота густотá.
Гуттаперча ґутапéрча // guttapercha (ChIV).
Гуттаперчевый ґутапéрчовий, [ґýмовий, 

(СЖМ), кавчукóвий (СЖМ)].

Д
Давить тснути (Т, Бар, Пп), давти (ФС, Г), 

[гнітти (Т, Г), тжити (Т, МлМ)] // pres ser.
Давление тск(-ку) (Зт), [тискання (Г, ФС), 

стиск(-ку) (ЛСФ), стснення (СвФ, ХМ), 
тснення (Шн, СЖМ), нáтиск(-ку) (СЖМ), 
пóтиск(-ку) (СЖМ), натискáння (СЖМ), 
нáгніт(-ту) (СЖМ), давлíння (ФС, І, Цінг)] // 
pression f. (ChI);
д. абсолютное т. абсолтний // р. absolue;
д. аэродинамическое т. аеродинамíчний, 

[тснення аеродинамíчне (СвФ)] // p. aero-
dynamique;

д. атмосферное т. атмосфéрний (Ф, Сек), 
[тснення повíтря (Шн), тснення атмо-
сфéри (Cв, Ф), тснення атмосфéрне 
(ФС)] // p. atmosphérique (ChI);

д. барометрическое т. барометрчний;
д. боковое т. боковй, т. бічнй, [тснення 

боковé (ФС), тснення бічнé (ФС), на-
тиск боковй (Т)];

д. большое т. велкий // p. elevée (ChI);
д. внешнее т. зóвнішній, т. зóкільний // 

p. extérieure (ChI, III);
д. внутреннее т. унýтрішній, т. середóвий, 

[тснення внýтрішнє (ФС)] // p. inté rie ure;
д. всестороннее т. усебíчний;
д. высокое т. висóкий, т. висóке // p. forte 

(ChI), p. haute (ChI);
д. газовое т. гáзовий, [розпржність (Т, Г, С)].
д. гидравлическое т. гідравлíчний, [тс-

нення гідравлíчне (ФС)] // p. hydraulique;

д. гидродинамическое т. гідродина мíч-
ний // p. hydrodynamique;

д. гидростатическое т. гідростатчний // 
p. hydrostatique (ChI, AnI);

д. капилярное т. капілрний, т. волосни-
кóвий // p. capillaire (ChI);

д. колебательное т. коливнй, т. коли вáль-
ний;

д. критическое т. критчний, [тснення 
критичне (ЛСФ)] // p. critique (ChI);

д. лучистой энергии т. променéвий // p. de 
l’énergie rayonnante (ChII);

д. начальное т. початкóвий // p. initiale 
(ChIII, І);

д. Максвелловское т. Максвéллівський // 
p. de Maxwelle (AV);

д. низкое т. низькй, [тснення низькé 
(ЛФз)] // р. basse (ChI), p.  faible (ChI);

д. нормальное т. нормáльний, [тснення 
нормальне (СвФ, Бар, ЛСФ)] // р. nor-
ma le (ChI);

д. осмотическое т. осмотчний, [тснен-
ня осмотчне (ФС, ЛФз)] // p. osmotique 
(ChI);

д. отрицательное т. від’ємний // р. negative;
д. парциальное т. парцільний, т. част кó-

вий, [тснення парцільне (ФС), тснен-
ня чáстне (СвФ)] // p. partielle (ChI);

д. переменное т. змíнний // p. variable (ChIII);
д. перпендикулярное т. нормáльний, [тиск 

сторчовй, тснення прямовé (ФС), тс-
 нення нормáльне (ФС)] // p. normale;

д. поверхностное т. поверхнéвий;
д. пониженное т. знжений // p. reduite (ChI);
д. постоянное т. стáлий, т. постíйний, [тс-

нення стáле (ФС, ЛФз)] // p. constante;
д. произвольное т. довíльний // p. arbi trai re;
д. света т. світловй, [тснення світлянé 

(ЛСФ)] // р. de la lumière (ChII);
д. сильное т. велкий, т. дýжий // p. forte 

(ChI);
д. слабое т. малй // p. faible (ChI);
д. термо-молекулярное т. термомолеку-

лрний;
д. электронное т. електрóнний;
д. электростатическое т. електроста тч-

ний.
Даггеротипия даґеротпія (ЛСФ).
Дальнодействие чн(-ну) на вíддаль, дíян-

ня на вíддаль // action à distance f. (ChV).
Дальнозоркий далекозóрий (Шн, ЕлС, ЛСФ), 

[далекоóкий (СЖМ)].
Дальнозоркость далекозóрість(-рости) (Гл, 

ФС), [далекоóкість (СЖМ), далекоглд-
ність (КМ), гіперметропія (ФС), пресбіо-
пíя (ФС)].
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Дальномер стереоскопический далеко мíр 
(-ра) стереоскопíчний,  телемéтр(-ра) сте-
реоскопíчний // télémètre stéreoscopique m., 
stéreotélémètre m. (ChII).

Дальность (бросания) далéкість(-кости).
Дальтонизм дальтонíзм(-му) (ЛМФ).
Двигатель двигýн(-нá) (СЖМ, ФС), рушíй 

(-шія) (Дст, Зт), [двигач(-ча) (ФС), руши-
тель (СЖМ), орудник(-ка) (СЖМ), мо тор 
(-ра) (ФС, Бар), рухник(-ка) (ФС), движ ник 
(-ка) (ФС), двигало (ФС), руховик(-ка) (Бар), 
порушник(-ка) (Гл)] // moteur m. (ChIII);
д. паровой д. паровй, р. паровй // m. à 

vapeur;
д. калорический д. кальорчний;
д. термический д. теплóвй, д. термíч ний // 

m. thermique;
д. электрический д. електрчний, р. елек-

трчний // m. électrique.
Двигательный руховй (Гл, ФС), поруш нй 

(ФС).
Двигать,-ся рýхати,-ся (Г, У, Бар), [двига-

ти (ЛФз, ФС), рушáти (ФС, Г, У), пору-
шáти (Г)] // mouver.

Движение рýх(-ху), [рушáння (ФС), порýшу-
вання (Шт)] // mouvement m.;
д. абсолютное р. абсолтний (ФС), [рух 

беззглдний (ЛФз)] // m. absolue;
д. беспорядочное р. безлáдний // m. inor-

ganisé (ChIII);
д. беспрерывное р. безперéрвний (ФС), 

[рух безупинний (ФС)];
д. Броуновское р. Брóвнівський, [рух Брá-

уна (ЛФз)] // m. brownien (ChIII);
д. бурное р. бурхлвий // m. turbulent (ChIII);
д. вечное р. вíчний // m. perpétuel (LР);
д. вибрационное, вибрирующее р. вібра-

цíйний // m. vibratoire (ChI);
д. винтовое р. ґвинтовий // m. hélicoїdale;
д. вихревое р. вихровй // m. tourbil lon nai-

re (ChIII);
д. внутреннее p. унýтрішній, p. сере дó вий;
д. вполне беспорядочное р. цілкóм без-

лáдний // m. entièrement inorganisé (ChIII);
д. вращательное р. обертóвий, [рух обо-

рóтовий (СвФ, ФС), р. ротацíйний (СвФ), 
р. коловй (ФС)] // m. de rotation (ChIII, I);

д. гармоническое р. гармонíчний (СвФ, 
ЛФзІ) // m. harmonique;

д. замедленное р. сповíльнюваний, р. за-
гáюваний (KCII) // m. retardé;

д. затухающее (колебательное) р. слаб-
нýчий (К, СІІ) // m. amorti;

д. зигзагообразное р. зиґзаґувáтий (Пол);
д. изохронное р. ізохрóнний, р. рівно чáс-

ний;

д. кажущееся (видимое) р. вдний, р. ув-
ний;

д. колебательное р. коливнй, р. коли-
вáльний (Цінг), [рух хитний (КСІІ)] // 
m. oscillatoire;

д. криволинейное р. криволінíйний // m. cur-
viligne;

д. круговое р. коловй // m. circulaire;
д. маятникообразное р. хитунóвий // m. pen-

dulaire (ChI);
д. мгновенное р. митьовй // m. instan ta né;
д. неправильное, беспорядочное р. безлáд-

ний // m. inorganisé;
д. неравномерное р. нерівномíрний, [р. не-

одноманітний (К, СІІ) // m. varié, m. non 
uniforme;

д. неравномерно-переменное р. нерівно-
мірнозмíнний, [р. неодноманітнозмінний 
(К, СІІ)] // m. varié non uniformement;

д. неупорядоченное р. невпорядкóва ний // 
m. non organisé (ChIV);

д. обратное р. зворóтний;
д. относительное р. віднóсний, р. реля-

тивний, [р. зглядний (ЛМФ)] // m. relatif;
д. переменное р. змíнний;
д. периодичеcкое р. перíодчний // m. péri-

odique;
д. по часовой стрелке р. за годнниковою 

стрíлкою, р. за  годнником;
д. против часовой стрелки р. проти годн-

никової стрíлки, р. проти годнника;
д. поперечное р. поперéчний // m. trans ver-

sal;
д. поступательное р. поступнй // m. de 

translation (ChIV);
д. правильное (упорядоченное) р. упоряд-

кóваний // m. organisé (ChIII);
д. принужденное р. змýшений;
д. продольное p. поздóвжній // m. longitu-

dinal;
д. прямолинейное p. простолінíйний, 

p. пря молінíйний // m.  rectiligne (СhI);
д. пульсирующее p. пульсацíйний;
д. равномерно-замедленное р. рівномíрно-

сповíльнюваний (Ар), [р. одноманітно-
загáюваний (КСІІ)] // m. uniformement re-
tardé;

д. равномерно-беспорядочное р. рівно мір-
нобезлáдний // m.  uniformemént inorga-
nisé (ChIII);

д. равномерное р. рівномíрний (СвФ, ФС), 
[рух одноманітний (МСП), рух незмíн-
ний (ФС)] // m. uniforme;

д. равномерно-переменное р. рівномíр-
но змíнний (ЛФзІ), [рух однома нíтно змíн-
ний (К, СІІ)] // m.  uniformement varié;
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д. равномерно-ускоренное р. рівномірно-
пришвдшуваний, [p. одноманітно-при-
скóрюваний (КСІІ), рух рівнопри швд-
шений (Бар), рух рівномíрно-прискó-
рений (ЛФзІ, ФС)] // m. uniformement 
accéleré;

д. результирующее р. висліднй // m. re-
sultant;

д. сложное р. складнй, p. зложений (КCІІ) // 
m. composé;

д. собственное p. влáсний // m. propre (AІ);
д. составляющее р. складовй // m. com po-

sant;
д. стационарное р. стáлий, р. стаціо нáр-

ний (К, СІІ) // m. stable;
д. тепловое р. тепловй // m. calorifique 

(ChIII);
д. упорядоченное, правильное р. упоряд-

кóваний;
д. упруго-вязкое р. пружнов’язкй;
д. ускоренное р. пришвдшуваний, р. при-

скóрюваний (КСII), [pyx прискóрений 
(ФС, СвФ), рух пришвдшений (Бар, 
Цінг)] // m. accéleré;

д. циклическое р. циклíчний // m. cir cu-
laire (ChV);

д. электро-магнитное р. електромагнéт-
ний // m. électromagnétique (AV).

Движок, ползун повзýн(-нá), [перéсувень 
(-вня) (ЕЛС)].

Двоиться (об изображении) двоїтися.
Двойник двійнк(-кá) (СЖМ), [дублета 

(СЖМ)].
Двояковогнутый двовгнýтий (ФС, Бар), 

[двояковігнутий (СЖМ)] // biconcave.
Двояковыпуклый двовгнутий (ФС); [дво-

опýклий (ГЛ, Бар), двоякоопýклий (СЖМ), 
двовпуклий (ФС), двоковгнутий 
(СЖМ)] // biconvexe.

Двоякопреломляющий двозаломнй // bire-
fringent (ChIV).

Двуатомний двоáтомний // diatomique (ChI).
Двуфазный двофáзний, двофазóвий.
Деградация (рассеяние энергии) деґрадáція 

(Л, Ф).
Дезагрегация (материи) дезаґреґáція // dé-

sagrégation f.
Дезинтеграция дезинтеґрáція // desin tégra-

tion f. (LP);
д. атомная дезинтеґрáція áтомна // d. ato-

mique (A).
Действие (математ.) дíя, дíяння; (механ.) 

чн(-ну) (Г), [акція (ФС, Бар, ЛФз), ділан-
ня (СвФ, ШН), дійство (Бар, ФС, ШН), 
чинність (Пол, Mmв)] // action f. (ChI);
д. взаимное чин взаємний;

д. виртуальное тока ч. віртуáльний // 
a. virtuelle;

д. внешнее ч. зóвнішній, ч. зóкільний // 
a. extérieure (ChIV);

д. замедляющее (сопротивления) ч. спо-
вíльнювальний;

д. заcлоняющее ч. заслóнний, ч. засту п-
нй;

д. ионизационное, ионизирующее ч. йоні-
за цíйний // a. ionisante (AI);

д. ножевое (тока) ч. поверхнéвий, д. шкі-
ровé;

д. магнитное ч. магнéтний, вплив(-ву) 
магнéтний;

д. насасывающее (острия) ч. насмóкту-
вальний // а. aspirante (ChIV);

д. непосредственное ч. безпосерéдній // 
a. immediate (ChI);

д. освобождающее ч. визвóльний // phe-
nomène libérateur m. (ChIII)

д. полезное (отдача) видáтність(-ности) 
(ЛФз), впрáвність ужитóчна (К, СІІ), 
[ефéкт корсний (ЛсФ, Шт)] // effect 
utile m. (ChIV), rendement m. (ChI);

д. разрушительное ч. руйнацíйний, в. руй-
нацíйна // effect destructeur m. (ChI);

д. тормозящее ч. гальмівнй // freinage m. 
(ChIV);

д. униполярное ч. однополрний, ч. уні-
полрний;

д. физиологическое ч. фізіологíчний, вплив 
фізіологíчний, [дія фізіологíчна (ФС), 
дíяння фізіологíчне (ФС)];

д. химическое вплив хемíчний // action 
chi mique f. (ChI);

д. частичное ч. часткóвий, в. часткóвий.
Действительность дíйсність(-ности) // réa-

lité f. (ChIV).
Действовать чинти (У, СЖМ), дíяти (К, 

СІІ, СЖМ); (влиять) впливáти // аgir (ChI, 
III), fonctionner (ChIV).

Действующий чнний (ІШ, Т), актвний 
(СЖМ), [діючий (У, СЖМ), дієвй (ІШ, 
Т), діщий (СЖМ)].

Деклинатор, деклинометр (магнитный) 
де клінáтор(-ра) (ЛсФ) // declinomètre m. 
(ChIV).

Декремент (колебаний) декремéнт(-та) 
(ЛМФ) // décrément m.;
д. колебаний д. коливнй, д. коливáнь // 

d. de vibration (ChI).
Деление (на шкале) пóділка (Зт); (процесс) 

дíлення // division f.;
д. миллиметровое п. міліметрóва // d. mil-

limétrique (ChI);
д. нулевое п. нульовá.
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Делимость подíльність(-ности) (Зт), [ді л-
мість (Т)] // divisibilité f.

Делитель напряжений, потенциометр по-
дíльник(-ка) напрýги, потенціóмéтр(-ра) // 
potentiomètre m.

Делить, разделить ділти, поділти // di vi-
ser.

Дензиметр денсметр(-ра) // densimètre m. 
(ChI);
д. дифференциальный д. диференцíй-

ний // d. differentiel;
д. универсальный д. універсальний // 

d. universel (ChI).
Дензиметрический денсиметрчний, гус-

ти номíрний // densimétrique f. (Lar).
Денивеляция (разность уровней) деніве л-

ція // dеnivellation f. (СhI).
Деполяризация деполяризáція // depola risa-

tion f.
Деполяризировать деполяризувати, здепо-

ляризувáти // depolariser.
Депрессия депрéсія, знження // depression 

f. (ChI), dеnivellation f.
Дерево Сатурново дéрево Сатýрнове // arb-

re de Saturne m. (ChIV).
Дестиллированный дестильóваний, перé-

гна ний // distillé.
Дестиллировать дестилювáти // distiller.
Дестилляция дестилція, дестилювáння, 

перегíн(-гóну), переганння // distillation f.;
д. изотермическая д. ізотермíчна, п. ізо-

термíчний // d. isothèrmique (ChIV);
д. фракционная д. фракцíйна, п. сту пе нé-

вий // d. fractionnée (Lar).
Детектор детéктор(-ра) // detecteur m.;

д. жидкостный д. течивнй;
д. кристаллический д. кристалíчний;
д. магнитный д. магнéтний;
д. электрический д. електрчний;
д. электролитический д. електролітч ний.

Деформація деформáція // deformation f. (ChI);
д. боковая д. бічнá // d. latérale (ChI);
д. гетерогенная д. гетерогéнна, д. різно-

рíдна // d. hétérogène;
д. гомогенная д. гомогéнна, д. однорíдна // 

d. homogène;
д. односторонняя д. однобíчна;
д. остаточная д. зáлишкова // d. resi duelle;
д. полная д. пóвна // d. totale (ChI);
д. разрывная, разрыва д. розривнá, д. роз-

рву // d. de rupture (ChI);
д. тангенциальная д. танґенцільна, д. до-

тчна // d. tangentielle (ChI);
д. упругая д. пружнá, деформáція пру жс-

та (Зт)] // d. élastique  (ChI);
Деформированный здеформóваний.

Деформировать,-ся деформувáти,-ся зде-
формýвати,-ся // deformer.

Дециграмм децигрáм(-ма) // decigramme m.
Дециметр децимéтр(-тра) // decimètre m.
Деятельный дільний, актвний, чнний // 

actif.
Джуль (единица измерения) джóул(-ла) // joule 

(ChIV).
Диагометр діягометр(-ра) // diagomètre m. 

(Lar).
Диаграмма діягрáма // diagramme m. (ChI).
Диализ діялíза (СЖМ) // dialyse f. (ChI).
Диализатор діялізáтор(-ра) // dialyseur m. 

(ChI);
д. Грэма д. Ґрегамівський // d. de Graham 

(ChI).
Диалитический діялітчний, діялíзовий // 

dialytique.
Диамагнетизм діямагнетзм(-му) //diamag-

nétisme m.
Диамагнитный діямагнéтний // diamag ne-

ti que (ChIV).
Діамагнитометр діямагнетóметр(-ра) // dia-

magnétométre m. (ChIV).
Диапозитив діяпозитв(-ва).
Диатермический діятермíчний // diather-

mi que, diathermane.
Диатермичность діятермíчність(-ности) // 

diathermanéité f.
Диафрагма діяфрáгма (Цінг), (перепонка) 

перетнка // diaphragme m. (ChІІ);
д. главная, действующая д. головнá, д. чн-

на // d. principal, d. actif (ChIІ);
д. ирис (ирисовая) д. зінчна, д. ірсова;
д. револьверная д. ревóльверна.

Дивергенц (расхождение) диверґéнція, рóз-
біг(-гу) // divergence f. (ChV).

Дизъюнктор диз’нктор(-ра), роз’єдну вач 
(-ча) (N) // disjoncteur m. (ChIV).

Дилатограф дилятóграф(-фа) // dilatographe 
m. (ChIV).

Дилатометр дилятóметр(-тра) // dilatomètre 
m. (ChI);
д. весовой д. ваговй;
д. дифференциальный д. диференцíй ний // 

d. differentiel (AI);
д. стержневой д. стрижнéвий // d. à tige 

(AI).
Дилатометрический дилятометрчний, роз-

широмíрний // dilatomètrique (AI).
Дина дна // dyne f. (ChIV).
Динамида динамíда // dynamide f. (Lar).
Динамика динáміка // dynamique f. (Lar).
Динамический динамíчний // dynamique (СhI).
Динамомашина динамомашна // dynamo 

m. (Lar).
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Динамометр динамóметр(-ра) (ФС, Др), си-
ломíр(-ра) (СФС) // dynamomètre m. (ChI).

Динамометрический динамометрчний, си-
ломíрний // dynamométrique (Lar).

Динамо-электрический динамо електрч-
ний // dynamoélectrique.

Дино-центиметр (эрг.) диноцентимéтр(-ра), 
диносантимéтр(-ра).

Диоптрика діóптрика // dioptrique f.
Диоптрический діоптрчний // dioptrique 

(Lar).
Диоптрия діоптрíя // dioptrie f. (ChII).
Диполь дипóль(-лю), двопóль(-лю).
Дисгрегация дисґреґáція // disgregation f. 

(ChIII).
Диск кружáло (ДСТ, Др), дск(-ка) // disque 

m. (ChI).
Дисперсия диспéрсія, світлорóзсів(-ву) (N) // 

dispersion f. (ChIV);
д. аномальная д. аномáльна // d. anomale 

(ChIV);
д. вращательная д. обертóва, с. обер тó-

вий // d. rotatoire (ChII);
д. линейная д. лінíйна, с. лінíйний // d. li-

néaire (A);
д. наклонная д. похла, с. похлий;
д. нормальная д. нормáльна, с. нормаль-

ний // d. normale (ChII);
д. относительная д. віднóсна, с. від нóс-

ний // d. relative (ChII);
д. перекрещенная д. перехрщена, с. пе-

рехрщений // d. croisé (ChIІ);
д. полная д. пóвна, с. пóвний // d. totale 

(ChIІ);
д. частная д. часткóва, с. часткóвий // d. par-

tielle (ChIІ);
д. эпиполическая (поверхностная) д. по-

верхнéва, с. поверхневий // d. epipo lique.
Диссиметрия дисиметрíя // dissymétrie f. 

(L, Р).
Диссонанс дисонáнс(-су) // dissonance f. (ChI).
Диссоциация дисоціція // dissociation f. 

(ChIII);
д. самопроизвольная д. самовíльна // 

d. spontanée (ChIV);
д. электролитическая д. електролітч-

на // d. électrolytique (ChIV).
Диссоциированный дисоційóваний // dis-

socié (ChIII).
Диссоциировать дісоціювáти // dissocier.
Дистиллировать дестилювáти, переганти 

(СЖМ) // distiller.
Дистилляция дестилція, дестилювáння, 

перегíн(-гóну),  переганння // distillation f.
Дифференциальный диференцíйний, дифе-

ренцільний // différentiel (Lar).

Диффракционный дифракцíйний // dif-
fraс tif.

Дифракция (света, звука) дифрáкція // dif-
fraction f. (ChIІ).

Диффузиометр дифузіóметр(-ра) // diffusio-
mètre m. (Lar).

Диффузия дифýзія, (рассеяние) розсíюван-
ня (ЕлС) // diffusion f. (ChIII);
д. взаимная д. взаємна // d. mutuelle (ChI);
д. внутренняя д. внýтрішня, д. середóва // 

d. interne (ChIІ);
д. поверхностная (рассеивание) д. по верх-

нéва, розсіювання поверхнéве // d. su per-
ficielle (ChIІ);

д. молекулярная д. молекулрна // d. mo-
léculaire (АІV);

д. свободная д. вíльна // d. libre (ChI).
Диффундирование дифундувáння (СвФ), 

дифузувáння (ЗТ).
Диффундировать дифундувáти, дифузу вá-

ти (ЗТ) // diffuser (ChIII).
Дихроизм дихроїзм(-му) // dichroїsme m. 

(ChIV);
д. вращательный д. обертóвий // d. rota-

toire (ChII);
д. магнитный д. магнéтний // d. magne-

tique;
д. электрический д. електрчний // d élec-

trique (ChIV).
Диэлектор діелéктрик(-ка) // diélectriaue m. 

(ChIV);
д. однородный д. однорíдний // d. homo-

géne;
д. поляризованный д. споляризóваний // 

d. polarisé (ChIV).
Диэлектрический діелектрчний // dielec-

trique (Lar).
Длина кинематическая довжинá кінема-

тчна // longeur cinématique f. (ChV);
д. линейная д. лінíйна // etendue en lon-

gueur f. (ChII);
д. оптическая д. оптчна // l. optique (ChII);
д. приведенная д. звéдена // l. réduite (ChI).

Длинноволновой довгохвильовй (ЕлС).
Длиннофокусный далекофóкусний, довго-

фокусний.
Длительность, продолжительность тривá-

лість(-лости).
Длительный тривáлий.
Длиться тривáти.
Дно дно.
Добавление, добавка додáток(-тку), дода-

вáння // addition f. (AI).
Доза (лучей Рентгена) дóза // dose f.
Доливать доливáти, долти.
Доля чáстка.
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Дополнительный (о цвете) додаткóвий // 
additionel.

Дополнять,-нить,-ся доповняти, допóвнити.
Достигать,-стичь (о величине) сягáти, до-

сягáти, досягт // atteindre (ChІ).
Доступ прступ(-пу); (приток) доплв(-ву).
Дотрагиваться, дотронуться торкáтися, до-

тóркуватися, доторкáтися, доторкнýтися.
Дробить дробти.
Дрожание тремтíння (Зт), дрижáння (ТМч, 

ФС) // trépidation f. (ChIII), vibration f. (ChI).
Дрожать тремтíти, дрижáти.
Дрожащий тремтчий, тремтчий,
Дублет дублéт(-та), двійчáк(-кá) // doublet т.; 

д. (ир)регулярный д. (і)реґулрний; 
д. релятивистический д. реляти вістч ний; 
д. сложный д. складнй; 
д. электрический, биполь д. електрч ний, 

біпóль(-ля).
Дуга вольтова лук(-ка) вóльтів (ФС), дугá 

Вольтова (ДСТ, ФС) // arc voltaїque, a. élec-
trique m. (ChIII);
д. вращающаяся л. обертóвий, д. обер тó-

ва, [л. кружлльний (ЕлС)] // а. rota toire;
д. говорящая л. говірнй (ЕлС), д. говірнá;
д. контактная д. контáктна, д. дотичкó ва;
д. маловольтная л. маловóльтовий, д. ма-

ловóльтова;
д. музыкальная, поющая л. музчний 

(ЕлС), д. музчна // a. chantant (ChIII);
д. низковольтная л. низьковольтовий, 

д. низьковóльтова;
д. пламенная л. полум’ний (ЕлС), д. по-

лум’на;
д. ртутная л. живосрíбний (ЕлС), д. жи-

восрíбна;
д. шипящая л. шипýчий;
д. электрическая л. електрчний, д. елек-

трчна. 
Дуговой (о фонаре) луковй (ЕлС), дуговй 

(СЖМ). 
Дупликатор дуплікáтор(-ра), подвóювач(-ча) 

(ЕлС) // duplicateur m. (ChIV). 
Дурной (о проводнике) погáний (ЕлС). 
Дюйм цаль(-ля). 
Дюймовий цалéвий.
Дьюар дьюáр(-ра), дівéр(-ра) // dewar m. (Lar).

Е
Единица абсолютная одинця абсолтна // 

unité absolue f.;
е. Ангштрема о. Онґстрéма;
е. весовая о. ваговá;
е. Виолля о. Bióлля // u. de Violle (ChII);

е. Гауса о. Ґáвсова // u. de Gauss (ChIV);
е. измерительная о. (ви)мíрна (ЗТ);
е. механическая о. механíчна // u. méca-

nique (ChIII);
е. неприводимая о. незведéнна, о. не-

звід нá // u. irrpeductible (ChI);
е. объемная о. обсягóва, о. об’ємна // u. de 

volume (ChI);
е. основная о. основнá // u. fondamentale 

(ChIV);
е. платиновая о. плтинова:
е. практическая о. практчна;
е. производная о. похіднá // u. dérivée 

(ChIV);
е. теоретическая о. теоре(т)чна // u. théo-

rique (ChI);
е. тепловая о. тепловá // u. de chaleur (ChI);
е. употребительная о. вжвана // u. usu-

elle (ChI);
е. эквивалентная о. еквівалéнтна, о. рівно-

вáртна;
е. электромагнитная о. електро магнéтна, 
е. электростатическая о. елктростатчна;
е. электротехническая о. електротехнíчна;
е. электрохимическая о. електрохемíчна; 

Емкий, поместительный місткй (У, ДСТ), 
[вбирущий (СЖМ)]. 

Емкость (электр., тепловая) ємність(-ности) 
(ЕлС), набíрчивість (Пуа); (поместитель
ность) місткíсть(-кости) (СЖМ, ДСТ) //
capacité f.

Ж
Желатина желятна // gélatine f. (ChI).
Железняк магнитный (гор.) залізнк(-ку) 

магнéтний, магнетт(-ту) // magnétite (ChIV).
Железо активное з. актвне, залíзо чинне;

ж. листовое з. аркушéве (блха) // tole f. 
(ChI); 

ж. пассивное з. пасвне, з. байдýже; 
ж. электролитическое з. електролітчне. 

Желеобразный драглстий (Шнд). 
Желоб жóлоб(-ба) // auge f. (ChI).
Желобок жолобóк(-бкá) // raїnure f. (ChIII).
Жесткий (о лучах, о трубке) твердй, жор-

сткй (ЕлС); (негибкий, грубый) цупкй 
(Г), [ше(о)рсткий (СЖМ), штивний (ДСТ), 
шкарубкий (СЖМ)] // dar.

Жесткость (лучей, трубки) твéрдість(-дости) 
(СЖМ); (конструкции) цýпкість(-кости) 
(СЖМ) // dureté f.

Жесть блха (Г, ФС), бíле залíзо // fer blanc m.;
ж. платиновая б. плтинова // tоle de pla-

ti ne f. (ChIII). 
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Живот, пучность (колебания) вдуга (ЕлС). 
Жидкий течни́й (СЖМ), плнний (См), те-

кучий (Ш); (о консистенции) рідкй // li-
quide, fluide. 

Жидкость тéчиво (СЖМ), [плин(-ну) (ФС, 
Т), теч (Г, Гір, Мз), плинність (ФС, ГЛ), 
теча (ФС, Т, Шн), рідина (Г, ФС, КСП), 
рідкість (ФС, СЖМ), текучість (Шт)] // 
liquide (ChI), fluide m. (ChI), liquer m. (An);
ж. анодная тéчиво анóдне // l. de l’anode 

(ChIV);
ж. ассоциированная т. асоційóване, т. за-

лýчене // l. associé;
ж. бедная содержанием (какого либо ве

щества) т. бíдне (на що) // 1. pauvre (ChI);
ж. бесцветная т. безбáрвне // l. incolore (ChI);
ж. весомая т. важнé // l. pesant;
ж. вязкая т. в’язкé // l. visqueux (ChI);
ж. гальваническая т. ґальванíчне // l. gal-

vanique;
ж. звучащая т. звучнé;
ж. идеальная т. ідеáльне, т. теоретчне // 

l. parfait (ChI);
ж. изоляционная т. ізоляцíйне;
ж. катодная т. катóдне // l. de cathode;
ж. летучая т. леткé // l. volatil (L. P.);
ж. магнитная (агент магнитный) т. маг-

нéтне // fluide magnétique (ChIV), agent 
magnétique m.;

ж. мыльная т. мльне; 
ж. несжимаемая т. нестисливе // l. incom-

pressible (ChI);
ж. несмачивающая т. незмóчувальне; 
ж. несмешиваемая т. незмíшуване; 
ж. окрашенная т. забарвлене; 
ж. «оптически пустая» т. оптчно чсте, 

т. оптчно порóжнє // l. optiquement pure 
(ChII);

ж. отрицательная т. від’ємне, т. неґа тв-
не // l. négatif (ChIV); 

ж. перегретая т. перегрíте // l. surchauffé; 
ж. переохлажденная т. переохолóджене // 

l. surfondu (ChIII); 
ж. спокойная, покоящаяся т. спокíйне, 

т. в спокóї // l. en repos (ChIII); 
ж. положительная т. додáтне // l. positif 

(ChIV);
ж. проводящая т. провіднé // l. conducteur 

(ChIV);
ж. разнородная т. різнорíдне; 
ж. смачивающая т. змóчувальне; 
ж. смешивающаяся т.  змíшуване // l. mis-

cible (ChI);
ж. совершенная, идеальная т. досконáле, 

т. ідеальне, т. теоретчне // l. parfait;
ж. тяжелая т. важкé // l. pesant; 

ж. флюоресцирующая т. флюорес цен цíй-
не, т. флюоресцéнтне; 

ж. электрическая т. електрчне. 
Жирный (хим.) жрний; (о пятне) мас-

нй. 
Жироскоп, волчок ґіроскóп(-па), дзґа // 

gyroscope m.

З
Завинчивать, завинтить заґвнчувати, за-

ґвинтти, [зашрубовувати (ФС)].
Заводить (механизм) накрýчувати (ІШ).
Загиб загн(-гну), зáкрут(-ту).
Загибать, загнуть загинáти, загнýти.
Загораться, загореться загорáтися, загорі-

тися, займáтися, зайнтися.
Загрязнение занечщення, забрýднення // 

contamination f.
Загрязнять, загрязнить занечщувати, за-

нечстити, забруднювати, забруднти // 
contaminer.

Задвигать,-нуть засувáти, засýнути.
Задвижка зáсувка (Г).
Задвижной засувнй.
Задерживать, задержать затрмувати, затр-

мати.
Задержка (деталь) зáтрим(-му); (запоздание) 

затрмка, затрмування, затрман ня // ra-
lentissement (ChI).

Зажигательный (о стекле) запальнй, під-
пальнй.

Зажигать, зажечь запáлювати, запалти, під-
пáлювати, підпалти; (о лампе) засвí чу ва-
ти, засвітти // allumer (ChI).

Зажим затиск(-ку), затискáння; (клемма) 
при тискáч(-чá) // borne f. (ChIV).

Зажимать, зажать затискáти, затснути.
Зазор люз(-зу) (Г, ДСТ).
Зазубрина зáзуб(-бу), щербна (Г, ДСТ), [ви-

зубень(-бня), (Пол)] // dentelure f. (ChIV); 
Зайчик, спот зáйчик(-ка).
Закаливать, закалить гартувáти, загар тó-

вувати, загартувáти // tremer. 
Закалка гáрт(-ту); (процесс) гартувáння, за-

гартóвування // trempe f. (ChIV). 
Закапчивать, закоптить закóпчувати, за-

коптти, задмлювати, задимти. 
Закипание закипáння, скипáння. 
Закипать, закипеть закипáти, закипíти. 
Заключать (содержать в себе) містти (в 

собі). 
Закон закóн(-ну) // loi f. (ChI); principe m.;

з. Авенариуса з. Авенáріюсів; 
з. Авогадро з. Авоґáдра, з. Авоґáдрів; 
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з. Аламберта з. д’Алямбéрів // principe 
d’Alambert т.; 

з. Архимеда з. Архімéдів // p. Archimede 
(ChI); 

з. Бойль-Мариота з. Бойл-Маріóтів, з. Бойл-
Mapіóта; 

з. Вольта з. Вóльтів // loi de Volta f. (ChIV); 
з. Гей-Люссака (расширение газов) з. Гей-

Люссáків // 1. de Gay-Lussac (ChI);
з. Гука з. Гýків // l. de Hooke (ChI);
з. Дальтона з. Далтóнів // 1. de Dalton (ChI);
з. Дюлонга и Пти з. Дюлóнґа та Пті // 

1. de Dulong et Petit (ChI);
з. Журна з. Журéнів // 1. de Jourin (ChI);
з. инерции, косности з. інéрції;
з. интегральный з. інтеґрáльний // l. inté-

grale (ChIV);
з. Кирхгофа з. Кíрхгофів // 1. de Kirchhoff 

(ChII);
з. Кулона з. Кульóнів // 1. de Coulomb (ChIV);
з. Мариотта з. Маріóтів // 1. de Mariotte 

(ChI);
з. независимости действия сил з. неза-

лéж ности чну сил;
з. Нейманна з. Нóйманів // 1. de Neumann 

(ChI);
з. Ньютона з. Ньютóнів // 1. de Newton (ChI);
з. обратности (Кеплера) з. обéрнености;
з. Ома з. Омів // 1. d’Ohm (ChI);
з. Паскаля з. Паскáлів // 1. de Pascale;
з. приблизительный з. прблизний // 

1. ap prochée (ChI);
з. Рауля з. Рáвлів // 1. Raoult (ChI);
з. Ришманна з. Рíшманів // 1. de Riche mann 

(ChI);
з. смещения з. змíщення, з. зсóву;
з. сохранения работы з. зберігáння ро-

бóти;
з. сохранения энергии з. зберігáння енер-

ґії;
з. Стефана з.  Стефáнів // l. de Stefan (ChIII);
з. Торричелли з. Торічéллі // principe de 

Torricelli m. (ChI); 
з. точечный з. точковй // 1. ponctuelle (CIV);
з. тяготения з. тяжíння, з. ґравітáції // 1. de 

gravitation;
з. Фарадея з. Фарадéїв // 1. de Farady;
з. физический з. фізчний;
з. чередования з. чергувáння;
з. эквивалентности  з. еквівалéнтності, 

з.  рівновáртости // principe d’équivalence 
m. (ChI); 

з. экспериментальный з. експеримен тáль-
ний // 1. expérimentale (AnV);

з. электролитический з. електролітчний. 
Закономерность прáвільність(-ности). 

Закономерный прáвильний. 
Закраска (жидкости) забáрвлення (Пол). 
Закреплять закріплти, закріпти. 
Закручивание зáкрут(-ту), закрýчування // 

torsion f. (ChIV). 
Закручивать,-тить,-ся закрýчувати, закру-

тти // tordre (ChI), s’enrouler (ChIII). 
Закрывать, закрыть закривáти, закрти; 

(кран) закрýчувати, закрутти; (отверстие) 
затулти, затулти; (заслонять) заслóню-
вати, заслонти.

Замазка (техн.) зáмазка; (для стекла, метал-
ла) кт(-ту). 

Замедление (движения) сповíльнювання, 
сповíльнення (Ар), [ загáювання, загаяння 
(Пол, КС, П), загайка (СМТС)] // retard m. 
(ChIV); 
з. абсолютное с. абсолтне // r. absolu 

(ChIV); 
з. относительное с. віднóсне // r. relatif 

(ChIV). 
Замедленный (о движении) сповíльню ва-

ний, сповíльнений (Ар), [загаюваний, за-
гаяний (Пол, ЗТ)] // retardé. 

Замедлять, замедлить сповíльнювати, спо-
вільнити, [загаювати, загаяти (Пол, ЗТ)] // 
retarder. 

Замедляться,-литься повíльнішати, тхша-
ти, [загаюватися (ЗТ)].

Замерзание замерзáння // congélation f. (ChIII). 
Замерзать, замерзнуть замерзáти, замéрз-

нути // se congeler (ChI). 
Замещать, заместить (что) заступáти, за-

ступти; (что чем) заміщáти, замістти. 
Замещение заступáння, заміщáння, замí-

щен ня. 
Замораживать заморóжувати, заморозти // 

congeler (ChI). 
Замыкание замикáння, [залучення (ДСТ), 

сполучення (ФС)]; 
з. короткое з. корóтке // court circuit (ChIV). 

Замыкатель, включатель замикáч(-чá) 
(ЕлС) // interrupteur m. (ChIV). 

Замыкать, замкнуть (цепь) замикáти, замк-
нýти // fermer (ChIV). 

Заостренный загóстрений, спичáстий. 
Запаивать, запаять залютóвувати, залюту-

вáти. 
Запас (энергии) запáс(-су) // provision f. (ChIII). 
Заряд наснáга (ДСТ, Пол), [заряд (ФС, ФБ), 

набір (Пул), наряд (ЛФ, ЛсФ), набій (ЛсФ)] // 
charge f. (ChIV); 
з. баллоэлектрический н. бальоелек трч-

на;
з. дополнительный н. додаткóва // ch. sup-

plémentaire (AnI); 
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з. индуктированный, наведенный н. ін-
дуктóвана, н. навéдена // ch. induite (ChIV); 

з. индуктирующий н. індуктувальна, н. на-
відна // ch. inductrice (ChIV);

з. истинный н. спрáвжня, н. дíйсна // ch. 
réelle (ChIV); 

з. наводящий, индуктирующий н. навід-
на, н. індуктувáльна; 

з. одноименный н. однознáчна, [заряд од-
ноіменний (Ф, Б)];

з. остаточный н. зáлишкова // ch. rési du-
elle (ChIV); 

з. отрицательный н. мінусóва, н. від’ємна, 
[заряд від’ємний (ФБ)] // ch. négative;

з. положительный н. плюсóва, н. додáт на, 
[заряд додатний (ФБ)] // ch. positive (ChI); 

з. разноименный н. різнознáчна, [н. різ-
ноіменна];

з. свободный н. вíльна // ch. libre (ChI); 
з. удаления н. віддалння (ЛcФ, X) // ch. 

d’eloignement (ChIV);
з. удельный н. питóма // ch. spécifique (ChV); 
з. фиктивный н. фіктвна, н. увна // ch. 

fictive (ChIV); 
з. электрический н. електрчна, [набій 

електричний (ЛсФ)] // ch. électrique (АпІ); 
з. элементарный н. елементáрна (Сек) // 

ch. élementaire (AnI). 
Заряжание, зарядка наснажáння, наснá жу-

вання, наснáження (ЕлС), [нарядження, на-
ряджання, наряджування (ЛФз), напру жен-
ня (ЛсФ), набивання (ДсФ)]. 

Заряжать, зарядить наснáжувати, насна жá-
ти, наснáжити (ЕлС), [наряджати (ЛФС), 
напружувати (ЛсФ), заряджувати, заряди-
ти (Ф, С), набити (Л, ТС)] // charger. 

Заряженный наснáжений (ЕлС), [нарядже-
ний (Шн), заряджений (Бар), напруже-
ний (ЛсФ), наладований (Шт)] // chargé. 

Заслонка зáслінка (Г) // registre m. (ChI, III); 
з. полая (калориметра) з. порожнста // 

r. creux (ChI). 
Заслонять, заслонить заслонти, засло нти; 

(заступить) зáстувати // arreter (ChV). 
Застывание застигáння // solidification f. 

(ChIII). 
Застывать, застыть застигáти, застгнути, 

застгти. 
Затвердевание, затвердение твéрднення, 

ствéрднення, тужáвіння, затужáвіння // con-
gelation f. (ChI), solidification f. (ChIII). 

Затвердевать, затвердеть твéрднути, за твéрд-
нути, ствéрднути, тужáвіти, стужáвіти, за-
тужáвіти // se solidifier (ChI). 

Затемнять, затемнить затемнти, затем н-
ти (Г). 

Затенять, затенить затінти, затінти.
Затрата, расход (энергии) втрата, затрáта, 

трáта (ФС) // dеpense f. (ChIII). 
Затрачивать, затратить (тепло) витра чá-

ти, втратити // détruire (L. P.).
Затухание (света, звука, колебаний) слáб-

нен ня (КСП), угамóвування (ЕлС), [при дáв-
лен ня (СМ, ЛМФ), стухáння, заникáн ня 
(CM)] // extinction f. (Ch), amortissement m.

Затухать (о колебании) слáбнути (КСП), уга-
мóвуватися (ЕлС), [затухати (Т), загасати 
(ЛсФ)]; (об огне) з(а)гаcáти.

Затухающий слабнýчий (Ар), угамівнй 
(ЕлС), [гаснучий (КСП)]. 

Зацеплять, зацепить (зубцами) зачіпáти, 
за чепти // engrener (ChI). 

Защита магнитная зáхист(-ту) магнéтний 
(Пол), [охорона магнетна (Пул)] // protecti on 
magné tique f. (СhIV).

Звезда искусственная зíрка штýчна // étoilе 
artificielle f. (ChII). 

Звездообразный зíр частий, зіркýватий // 
еtoilé (ChII), en forme d’étoile (ChI).

Звено (в цепи) лáнка (Г, Ш) // chainon m., 
anneau m.; 
з. связующее л. злучнá. 

Звон дзвін (дзвону), дзвенíння. 
Звонить дзвонти // sonner. 
Звонок электрический дзвінóк(-нка) елек-

трчний (СвФ, ФС), дзвóник(-ника) елек-
трчний (Шн) // sonnette électrique f. (ChI), 
sonnerie électrique f. (ChIII). 

Звук звýк(-ка) (ЛФз, ФС), [голóс (Шн, Т, Км), 
гук (ФС), згук (Хм, ФС)] // son m. (Chl);
з. высокий з. висóкий (ЗлС,  ЛсФ), з. тон-

кй (Злc) // s. élevé (ChI), s. aigu (Chl); 
з. музыкальный з. музчний, з. музи кáль-

ний // s. musical (simple) (ChI);
з. неслышимый з. нечýтний, з. невлóв-

ний // s. imperceptible (ChI); 
з. низкий з. низькй (ЛсФ) // s. bas (ChI); 
з. основной з. основнй // s. fondamental 

(ChI); 
з. первичный з. первнний // s. primaire; 
з. предельный з. гранчний; 
з. производный з. похіднй; 
з. простой з. прóстий // s. simple (musical) 

(ChI); 
з. «пустой» з. порóжній, з. піснй; 
з. сложный з. складнй (ФС), з. злóжений, 

[голос складний (Шн)] // s. composé; 
з. унисонный з. унісóнний, з. в одн тон, 

з. однотóнний // unisson m.; 
з. чистый з. чстий, з. щрий // s. pur (ChI); 

Звуковой звуковй (Пп), [згуковий (Км) го-
лосовий (У)]. 
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Звукопоглощающий звуко вбирнй (лС). 
Звукопроводимость звукопровíдність(-ности) 

(Зт), провíдність(-ности) звуковá.
Звукопроводитель звучнк(-кá) (N), звуко-

вирóбник(-ка) (N). 
Звучание звучáння.
Звучать звучáти (Км); (о струне) бринíти 

(Г), [гучати (Г, Пск), звеніти (Км), лунати 
(Км)] // resoner (ChI). 

Звучность звýчність(-ности) // sonorité f. (ChI). 
Зеркало лстро (HM, ФС), дзéркало (Г, 

ШН), [зеркало (СвФ, Км, ЛМФ), верцад-
ло (ДбС, Г), свічадо (Г), дзеркальня (Г)] // 
miroir m. (ChI);
з. анаберрационное л. анаберацíйне, д. ана-

берацíйне // m. aplanétique (ChII).
з. вогнутое л. увíгнуте (ФС), д. увíгнуте 

(ЛМФVIII, Бар), [зеркало вогнуте (СвФ)] // 
m. concave (ChII, І);

з. вращающееся л. обертóве, л. поворóт-
не, [дзеркало оборотове (ЛсФ)] // m. tour-
nant (ChII);

з. выпуклое л. вгнуте, д. вгнуте (ЛсФ), 
[дзеркало опукле (Бар), зеркало випу-
кле (ОгФ)] // m. convexe (ChII);

з. идеальное л. ідеáльне, д. ідеáльне // m. par-
fait;

з. коническое л. конíчне (ФС), д. конíчне 
(ФС), [зеркало стіжкове (ЛМФ)] // m. co-
nique;

з. параболическое л. параболíчне, д. па-
раболíчне (СвФ, ФС), [зеркало парабо-
лічне (ЛМФ)] // m. parabolique (ChII);

з. плоское л. плóске, д. плóске // m. plan 
(ChI, II);

з. прозрачное л. прозóре, д. прозóре // gla-
ce sans tain f. (ChII);

з. рассеивательное л. розсівнé, д. роз сів-
нé;

з. ступенчатое л. східчáсте, д. східчáсте;
з. сферическое л. сферчне, д. сферчне 

(СвФ, ФС, Цінг), [дзеркало сферисте (Бар), 
зеркало кулисте (ЛМФ)] // m. spherique 
(ChII);

з. цилиндрическое л. циліндрчне, д. ци-
ліндрчне (ФС), [дзеркало облувате (ФС), 
дзеркало вальцеве (ФС), зеркало обли-
вате (ЛМФ)] // m. cylindrique;

з. эллиптическое л. еліптчне, д. еліп тч-
не (СвФ). 

Зеркальный люстровй (Г), дзеркáльний 
(Г), [дзеркаловий (Гл), свідчаловий (Гл), 
зеркальний (ЛМФ), зеркалевий (Пп)].

Зернистость (эмульсии) зернстість(-тости) 
(Гл), зернстість(-тости) (Гл), [ядерність 
(Г)].

Зернистый зернстий (ЛсФ), зернстий 
(ШхГ), [крупинистий (Г), ядряний (Г), ядер-
ний (Г)].

Зерно разрежения зéрно розрíдження // no-
yau de raréfaction m. (ChIII);
з. уплотнения з. згýщення // n. de conden-

sation (ChIII). 
Зигзаг зиґзаґ(-ґу) // zigzag m. (ChI). 
Змеевик скрутéнець(-нця) (СМТС), серпан-

тна (ЛсФ), змíйка (ФС, ДС, Ш) // serpen-
tin m. (ChIII, I). 

Знак (электризации) знáк(-ку) // signe m. 
(ChIV). 

Значение (мат.) вáртість(-тости) // valeur f. 
(ChI). 

Золотить золотти, позолотти (ФС, СЖМ) // 
dorer (ChIII).

Золотник (мех.) сувáк(-кá) // tiroir. 
Золото сусальное сухозлíтка (Г, ФС), [по-

золотка (СвФ), позлітка (Г), шумиха (ФС)]. 
Зона беззвучная зóна беззвýчна, смуга без-

звýчна;
з. кольцевая з. кільцéва (ЛсФ), с. кіль-

цéва; 
з. молчания з. мовчáння, с. мовчáння // 

nappe de silence f. (I IX); 
з. нечетная з. непарста, с. непарста // 

zone impaire f. (ChII); 
з. теневая з. тіневá (ЛсФ), с. тіневá; 
з. четная з. парста, с. парста // z. paire 

(ChII). 
Зрение зíр (зóру) // vision f. (ChII); 

з. наилучшее з. найкрáщий; 
з. (не)прямое з. (не)прóстий, з. (не)пря-

мй // v. (in)directe (ChII). 
Зрительный (об эффекте) зоровй (Гл), 

(о приборах) гляднй (УС), призірнй 
(ЕлС). 

Зубец (мех) зубéць(-бц) // dent f. (ChI). 
Зубчатка (зубчатое колесо) мех. трибóк 

(-бкá). 

И
Иголка гóлка // aiguille f.
Избыток (давления, материала) зайвинá 

(ЗП) // excès f. (ChIII).
Избыточный зайвнний // excessif.
Извилистый вильнй, покрýчений.
Извлекать витягáти, втягти; (переносно) 

відбирáти, відібрáти; (добывать) здо бу-
вáти,  здобýти // enlever (ChIII).

Извлечение втяг(-гу), витягáння; (перенос-
но) відбíр(-бору), відбирáння; (добывание) 
вдобуток(-ку), видобувáння.
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Изгиб згн (згну) (СМТС); (вверх) вгин 
(-ну); (вниз) угн(-ку) (СМТС), [зігнуття, 
нагин (CM)] // flexion f.

Изгибать, изогнуть згинáти, зігнýти // flе-
chir, courber.

Издавать звук видавáти звук, звучáти, [ви-
силáти звук]; (о струне) бринíти (Г) // еmet-
tre (la note) (L. P.).

Излишек лшок(-шку); (избыток) зай ви нá // 
excédent m. (ChI).

Излом злíм (злому), злáм(-му) // rupture f.
Излучатель променювáч(-чá), випромí ню-

вач(-ча) (ЕлС) // еmetteur m. (AV).
Излучать променювáти, випроменьóвувати 

впроменювати (ЛсФ, ЛТС), [висилáти 
(СвФ, ЛсФ)] // еmettre (ChI), rayonner, radier. 

Излучающий променювáльний (ЕлС), ви-
промíнний (N). 

Излучение променювáння (Пол, ЛФз, ФС), 
випроменьóвування, впроменювáння 
(ЛсФ), радіція (ФС), [висилáння (ЛМФ, 
Mmв)] // radiation f. (ChI), rayonnement m.; 
emission f.;
и. видимое п. вдне;
и. вторичное п. вторнне // r. secondaire (АI);
и. невидимое п. невдне; 
и. равновесное п. рівновáжне; 
и. самопроизвольное п. самовíльне // emis-

sion spontanée (AI);
и. сплошное п. суцíльне // radiatien con ti-

nue f. (AV); 
и. тепловое п. тепловé, [висиланє тепла 

(СвФ) // r. thérmique; 
и. термойонное п. термойóнне // r. thér-

mo їonique (AV); 
и. черное п. чóрне // rayonnement noir m. 

(AI);
и. электромагнитное п. електромагнéт-

не // radiation électromagnétique f. (AV).
Измельчать, измельчить дрібнти, подріб-

нти, роздрібнти; (в порошок) спорош-
кó вувати, спорошкувáти. 

Изменение (количественное) змíна, відмíна // 
variation f. (ChIV) modification f. (ChIV), 
transformation f. (ChIII), changement m.;
и. адиабатическое з. адіябатчна (ЛФз), 

в. адіябатчна (ЛФз) // m. adiabatique 
(ChIII);

и. аллотропическое з. алотрóпна // trans-
formation allotropique (ChIII);

и. вековое з. віковá (Бар, ЛсФ);
и. внезапное з. раптóва;
и. динамическое з. динамíчна // modi fi ca-

tion dynamique f. (ChII);
и. изентропическое з. ізентропíчна // chan-

gement (d’état) isentropique m. (ChI);

и. изопиестическое (изопикническое) з. рів-
нотскова, з. ізопієстчна // vаrіаtion iso-
bare f. (ChIII);

и. изотермическое з. ізотермíчна // v. iso-
thermique;

и. изохорическое з. ізохорчна // v. iso cho-
rique;

и. количественное з. кíлькісна // v. quan ti-
tative;

и. молекулярное з. молекулрна;
и. обратимое (состояния) з. поворóтна // 

v. reversible;
и. периодическое з. періодчна // change-

ment périodique m. (ChI);
и. плавное з. повíльна, з. плавнá;
и. резкое з. гóстра, з. різкá, з. крутá // vari-

ation brusque f. (ChI);
и. среднее з. пересíчна // v. moyenne f. (ChIII);
и. статическое в. статчна // modification 

statique f. (ChII); 
и. суточное з. добовá (ФБ);
и. температурное з. тeмператýрна // v. de 

température (ChI);
и. термометрическое з. термометрична // 

v. thermomttrique (ChI);
и. упругое, деформация упругая з. пруж-

нá // déformation élastique f. (ChIV). 
Измерение вмір(-ру) (Г, ФС) // mesure 

(ChIII); (процесс) мíряння, вимірння, в-
мірення // dimension f.;
и. абсолютное в. абсолтний // mesure ab-

solue;
и. акустическое в. акустчний // mesure 

acoustique (ChIII);
и. вариационное в. варіяцíйний // m. de 

variations (ChI);
и. непосредственное в. безпосерéдній // 

m. direct (ChIII);
и. относительное в. віднóсний // m. rе la-

ti ve (ChI);
и. приблизительное в. наблжений // m. ap-

prochée (ChIV);
и. физическое в. фізчний // m. physique 

(ChI);
и. фотометрическое в. фотометрчний, 

в. світломíрчий // m. photométrique (ChII); 
и. экспериментальное в. експеримен тáль-

ний // m. experimentale (ChI); 
и. электрометрическое в. електро мет рч-

ний // m. électrométrique; 
Измеримый вимíрний (КС), [змірний (У)] // 

mesurable (ChI).
Измеритель вимíрник(-ка) (Зm), [мірнк 

(-ка) (Гл)]. 
Измерительный (ви)мíрчий (ЕлС, МТСТ), 

вимірнй (Пол), [мірничий (Пол)]. 
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Измеряемый вимíрюваний (ЕлС). 
Измерять, измерить мíряти, вимірти, ви-

мíрювати, вмірити // mesurer (ChI, III). 
Изобара ізобáра (ФС) // isobare (ChIII). 
Изображение óбраз(-зу) (СвФ, Г, ФС, ДСГП), 

зобрáження (Т, Вк, Пoл), виобрáження (ЗТ), 
[відображення (Бар), подоба (Шн, Гл)] // 
image f. (ChI, II); 
и. ахроматическое о. ахроматчний // і. ach-

romatique; 
и. вторичное о. вторнний // і. secondaire 

(ChII); 
и. графическое о. графíчний // і. graphique; 
и. действительное о. дíйсний (ОгФ, ФС, 

Шн), [подóба дíйсна (Шн), óбраз спрáвж-
ній (Бар)] // i. réelle (ChI, II); 

и. искаженное о. знепрáвлений; 
и. магнитное о. магнéтний // i. magnétique 

(AnV); 
и. мнимое о. увний (ЛсФ, Пол, Бар), [об-

раз сповдний (ОгФ, ФС), образ мн-
мий (ОгФ, ЛМФ), образ недійсний (ФС), 
образ гаданий (Шн), образ уданий (Шн), 
образ позíрний (Шн)] // i. virtuelle (ChII); 

и. негативное о. неґатвний (СвФ, ШН, 
Пол, ФС), [образ від’ємний (ЛМФ, ФС) // 
i. negative; 

и. неясное о. затумáнений; 
и. обратное о. обéрнений, [образ від вéр-

нений (Шн), óбраз перевéрнений (Шн), 
óбраз відворóтний (СвФ), відобрáження 
обéрнене (Бар)]; 

и. оптическое о. оптчний (СвФ) // і. op-
tique (ChIV);

и. ортоскопическое о. ортоскопíчний // 
і. or thoscopique (ChII); 

и. позитивное о. позитвний (СвФ, Пол, 
Шн), [образ додáтний (ЛМФ, ФС)] // i. po-
sitive; 

и. правильное о. прáвильний;
и. пространственное о. просторóвий; 
и. прямое о. прямй (СвФ, Шн, Бар), о. прóс-

тий (ФС, ЗП, Пол) // i. droite (ChII); 
и. расплывчатое, размытое о. розмтий; 
и. резко-очерченное о. виразно окрéс ле-

ний; 
и. резкое о. різкй, о. вирáзний; 
и. результирующее о. висліднй; 
и. стереоскопическое о. стереоско пíч ний // 

і. stéréoscopique (ChII);
и. увеличенное о. збíльшений, о. побíль-

шений (Бар) // i. agrandie (ChII);
и. уменшенное о. змéншений (ЛСФ), о. по-

мéншений (Шн, ЛсФ) // і. diminuée.
и. электрическое о. електрчний // і. élec-

trique (ChIV). 

Изоволюметричеекий ізоволюметрч ний // 
isovolumétrique (AI). 

Изогона ізогóна // isogone f. (Lar). 
Изодинамический ізодинамíчний // isody-

na mique (Lar). 
Изоклина ізоклíна // isocline f. (Lar). 
Изолированний ізольóваний // isolé (Lar). 
Изолировать ізольóвувати, ізолвати // iso-

ler (ChI). 
Изолятор ізолтор(-ра) // isolateur m. (ChIV); 

и. совершенный і. досконáлий // і. par fait. 
Изоляционный ізоляцíйний. 
Изоляция ізолція (Пол) // isolation f., isole-

ment m. (ChIV); 
и. полная і. пóвна, і. досконáла // i. parfait 

(ChIV). 
Изомер ізомéр(-ру), речовна ізомéрна // sub-

stance isomére f. (ChII). 
Изомерия ізомерíя (Пол) // isomérie f. (ChII); 

и. оптическая і. оптчна // і. optique (ChIII). 
Изоморфизм ізоморфíзм(-му) (Пол) // iso mor-

phisme m. (ChI). 
Изоосмотический ізоосмотчний, рівно ос-

мóзовий.
Изопиеста ізопієста. 
Изопиестический ізопієстчний. 
Изопикна ізопíкна // isométrique f. (ChIII). 
Изопикнический ізопікнíчний. 
Изо-поверхность ізо-повéрхня. 
Изотерма ізотéрма // isotherme f. (ChI); 

и. идеальная і. ідеáльна // і. ideale (ChIII); 
и. критическая і. критчна // і. critique (ChI).

Изотермический ізотермíчний // isothermi-
que (ChIII).

Изотонический ізотонíчний // isotonique (Lar). 
Изотоп ізотóп(-пу) // isotope f. (Lar). 
Изотропность ізотрóпність(-ности). 
Изотропный ізотрóпний // isotrope (ChIII). 
Изохора ізохóра // isochore f.
Изохорический ізохорчний // isochorique.
Изохроматический ізохроматчний // іso-

chromatique.
Изохрона ізохрóна // isochrone f. 
Изохронность, изохронизм ізохрóнність 

(-ности), рівночáсність(-ности) (N) // iso-
chronisme (des oscillations) m. (ChI).

Изохронный ізохрóнний, рівночасóвий // 
isochron.

Изоэнергета ізоенерґéта (Сек) // isodyna mi-
que f. (ChIII).

Иллюзия оптическая ілзія оптчна, омá-
на зоровá.

Иммерзия гомогенная імерзíя гомогéнна, 
імерзíя однорíдна.

Импеданс, сопротивление кажущееся íм-
педанц(-цу), óпір (опóру) повний (ЕлС) // 
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impedance (résistance apparente) f. (ChV).
Импульс íмпульс(-су) // impulsion f. (ChI);

и. волновой і. хвильовй // і. ondulaire; 
и. вращательный і. обертóвий // і. dero-

ta tion (ChIV); 
и. отраженный і. відбтий; 
и. поступательный і. поступнй;
и. прямой і. прямй;
и. рентгеновый і. рентґéнівський;
и. стоячий і. сточий;

Инактивный, пассивный байдýжий, неак-
твний, пасвний // inactif, passif (ChIV). 

Инвар інвáр(-ру).
Инверсия інвéрсія // inversion f. (ChIII). 
Индекс поглощения íндекс(-ксу) вбирáння, 

покáзник(-ка) вбирáння // index d’absorp-
tion m.;
и. постоянный п. нерухóмий // і. fixe.

Индикатор індикáтор(-ра), [вивник (ЕЛС)] // 
idicateur f.;
и. пружинный і. пружнний.

Индуктанс індуктáнц(-цу), індуктвний óпip 
(oпóру) // inductance (résistance inductive) 
f. (ChV).

Индуктированный індуктóваний навéде-
ний // inductif. 

Индуктировать індукту вá ти, навóдити. 
Индуктирующий, наводящий (ток) індук-

тувáльний (Елс), індукцíйний (Пол). 
Индуктометр індуктóметр(-ра) // inducto-

mètre m. (Lar). 
Индуктор індýктор(-ра) (ФС, ЛсФ) // in duit 

m. (ChIV), inducteur m.; 
и. земной і. земнй // і. terrestre (ChIV); 
и. искровой і. іскровй; 
и. Румкорфа (индукционная катушка) і. Рýм-

корфівський, і. Рýмкорфа. 
Индукционный (ток) індукцíйний. 
Индукция індýкція // induction f. (ChIV); 

и. взаимная і. взаємна // i. mutuelle (ChV); 
и. внутренняя і. внýтрішня // і. interieure 

(ChIV); 
и. вольтаическая і. вольтаїчна // і. voltai que 

(ChV)];
и. динамическая і. динамíчна // і. dynami-

que; 
и. магнитная і. магнéтна // і. magnétique 

(ChIV); 
и. магнитоэлектрическая і. магнетое лек-

трчна // i. magnetoélectrique; 
и. остаточная і. лшкова, [і. решткова 

(ЕлС)]; 
и. переменно-полярная і. зміннополрна; 
и. постоянно-полярная і. сталополрна; 
и. униполярная і. однополрна // i. uni po-

laire (ChV); 

и. фотохимическая і. фотохемíчна;
и. электрическая і. електрчна // i. elec tri-

que;
и. электродинамическая і. електроди на-

мíчна // i. electrodynamique; 
и. электромагнитная і. електромаг нéт на // 

і. électromagnetique; 
и. электростатическая і. електроста тч-

на // і. électrostatique (ChIV). 
Инертность інéртність(-ности), [байдужість 

(СМТС), безвладність (ФС)] // inertie f. 
(ChV). 

Инертный інéртний, [байдужий (ЕлС), без-
владний (ФС)] // inerte.

Инерция інéрція (ЗII), безвлáда (СвФ, Пол), 
безвлáдність (CM) // inertie f. (ChIII);
и. электромагнитная і. електромагнéтна.

Инклинатор інклінáтор(-ра), нахиломíр(-ра) 
(ЕлС) // inclinomètre m. (ChIV);
и. индукционный і. індукцíйний // і. d’in-

duc tion (ChIV).
Интегральный інтеґрáльний // intégral (Lar).
Интервал інтервáл(-лу,) промíжок(-жка) // 

intervalle f. (ChI); 
и. музыкальный і. музчний; 
и. оптический і. оптчний; 
и. температурний і. температýрний. 

Интерполирование інтерполція // interpo-
lation f. (СhI).

Интерполяция линейная інтерполція лі-
нíйна // і. linéaire (А); 
и. параболическая і. параболíчна // і. pa ra-

bolique (А). 
Интерференционный інтер ференцíйний // 

і. in terférentiel (Lar).
Интерференция інтерферéнція // interfe ren-

ce f. (ChI);
и. звуковая і. звуковá // і. du son;
и. света і. світловá // і. de la lumière (ChII).

Интерферировать інтерферувáти, давáти 
хвилезбíг // interférer (ChIII). 

Интерферограф інтерферóграф(-фа) // inter-
fé rographe m.

Интерферометр інтерферóметр(-ра) // inter-
ferométre m. (Lar). 

Интраатомный інтраáтомний, межиáтом-
ний // intraatomique.

Интрамолекулярний межимолекулрний, 
інтрамолекулрний // intramoleculaire (ChIV).

Инфракрасный інфрачервóний (ЛсФП), 
позачервóний (N) // infrarouge (ChIV). 

Ион йóн(-на) (ЛФз) // ion m. (ChIV); 
и. двуэквивалентный й. двоеквівалéнт ний, 

й. біеквівалéнтний // і. bivalent (ChIV); 
и. комплексный й. складнй // і. compose;
и. медленный й. повíльний; 
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и. нейтральный й. невтрáльний; 
и. нормальный й. нормáльний; 
и. отрицательный й. від’ємний // і. nе ga-

tif (LP);
и. положительный й. додатний // і. positif 

(LP); 
и. скорый й. швидкй.

Ионизатор йонізáтор(-ра) // ionisateur m. 
Ионизационный йонізáційний.
Ионизация йонізáція (Бл, У) // ionisation f. 

(ChIV).
Ионизировать йонізувати (ЛФз), йонувáти 

(N) // ioniser (ChII).
Ионизирующий йонізувáльний.
Ионометр йонóметр(-ру) // ionométre m.
Ионопластика йоноплáстика // ionoplastie f. 

(IX).
Ионтоквантиметр йонтоквантметр(-ра) // 

iontoquantimètre m.
Иррадиация ірадіція // irradiation f. (СhII).
Искажать, исказить,-ся знепрáвлювати, зне-

прáвити (Ар), [перекрýчувати, перекру ти-
ти,-ся (ЗТ, СМТС)].

Искажение знепрáва, знеправлння, зне-
прáвлення (ЛСФ), [перекрýчування (ЗТ, 
ЕлС, СМЖ)].

Искра íскра // étincelle f. (ChIV);
и. вторичная і. вторнна // е. secondaire 

(ChV); 
и. звучащая, музыкальная і. музчна; 
и. индукционная і. індукцíйна; 
и. колебательная і. коливнá; 
и. первичная і. первнна // é. primaire; 
и. разрядная і. виснажна // é. de décharge 

(ChIV); 
и. электрическая і. електрчна // é. élec-

trique (ChIV).
Искривление скрвлення.
Испарение впар(-ру) (ФС, Т); (процесс) ви-

 парóвування, випарувáння (ФС, У), [опар 
(-ру) (Г), випарувáння (Т, Гл)] // éva po ra-
tion f., vaporisation f. (СhIII); 
и. бурное в-ня бурхлве // évaporation ra-

pide f. (СhI); 
и. многомолекулярное в. многомоле ку-

лр ний // vaporisation plurimoléculaire f. 
(AV).

Испаритель випарнк(-кá) (СМТС) // vapo-
risateur m., évaporatoire m.

Испарять, испарить випáрювати, впа ри-
ти, випарóвувати, впарувати (IШ) // eva-
porer (II).

Испаряться,-риться парувáти (Т, Пол, Шт, 
ФС), випарóвуватися (У, Т, ФС), впару-
ватися (Т, ОгФ) // se vaporiser (ChI, III), 
s’évaporer (ChI).

Исправление випрáва, виправлння, вправ-
лення // correction f. (ChIV).

Исправлять, исправить виправлти, в-
пра вити // corriger (ChIII).

Испускание висилáння, видавáння, емíсія, 
[випускання (ЕлС)] // emission f. (ChV); 
и. (лучистой энергии) променювáння // ra-

diation f.
Испускать висилáти (ЛФз) // emettre (ChI); 

(излучать) променювáти // radier, rayon-
ner.

Испытание, проба прóба, випробóвування, 
впробування.

Испытывать,-тать (подвергать испыта-
нию) прóбувати (Пол), випробóвувати, в-
пробувати; (претерпевать) зазнавáти, за-
знáти, підлягáти (Сек) //subir (СhII).

Исследование дóслід(-ду) // examen m. (ChI) // 
recherche f. (ChIII);
и. опытное д. спрóбовий, д. експеримен-

тáльний // r. expérimentale (ChIII); 
и. тщательное д. ретéльний, д. стáран ний. 

Исследователь дослíдник(-ка) (ЛФз). 
Исследовать досліджувати, дослідти (ЛФз). 
Истечение адиабатическое втік(-току) 

аді ябатчний, витікáння адіябатчне, [ви-
плив (CM)] // écoulement adiabatique m. 
(ChI); 
и. изотермическое в. ізотермíчний // é. iso-

thermique (ChI). 
Источник (света, энергии) джерелó // sour ce 

f. (АпІ, II); 
и. лучеиспускательный д. променéве, 

д. про менювáльне; 
и. монохроматический д. монохрома тч-

не, д. однобáрвне // s. monochromatique 
(AnI, II);

и. света перемежающийся д. перемíжне // 
s. intermittente (ChI);

и. производный д. висліднé // s. dеrivée 
(AnV); 

и. точечный д. точковé // s. ponctuelle (AnV); 
и. фиктивный (фокус) д. увне, д. фік тв-

не // s. virtuelle (ChII). 
Истощать,-щить (батарею, элемент) ви сна-

жáти вснажити, знеслити, знесилю вати 
(ЕлС). 

Истощать, истощить,-ся (об источнике), 
виснажáти, виснажити,-ся, знесилювати, 
знесилити,-ся (ЕлС) // s’epuiser (АV).

Истощение виснажáння, вснаження, зне-
слювання (ЕлС). 

Исчезать,-знуть зни кáти, знкнути // dispa-
raître (ChIІ). 

Исчезновение (тока) знк(-ку), зникáння, 
знкнення // disparition f. (ChI, IV).
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К
Кабель кáбель(-бля), жльник(-ка) (ЕлС) // 

cable m. 
Кайма облямíвка (Зт), óбвідка (Пол) // fran-

ge f. (ChII). 
Калейдоскоп калейдоскóп(-па) (ЛФз) // ka-

léidoscope m., caléidoscope m.
Калейдофон калейдофóн(-на) (ЛФз). 
Каление жар(-ру) (ФС, ДСт), рóзжар(-ру) 

(ЛсФ), розжáрювання, розжáрення; роз-
пікання (У, ФС, ДСт) // rouge т.;
к. белое жар(-ру) бíлий, яснй (ФС), р. бі-

лий (ЛсФ), гáрт(-ту) бíлий (ЛсФ) // r. blanc 
(ChII); 

к. красное ж. червóний, р. червóний // rou-
ge m.;

к. темнокрасное р. темночервóний // r. som-
bre (An). 

Калибр (канала) калíбр(-ру) // calibre m. 
(ChIII). 

Калибрировать калібрувáти (ЛФз) // ca lib rer 
(AV). 

Калибровка калібрувáння, калібрóвання. 
Калиброметр калібромíр(-ра) (Бар), калі-

брóметр(-тра) // calibrométre.
Калориметр кальорметр(-тра) (Св, ЛсФ, 

ФС), тепломíр(-ра) (У) // calorimètre m. (ChIII);
к. адиабатический к. адіябатчний;
к. воздушный к. повітрянй // с. à air (ChIII); 
к. ледяной к. льодовй // с. à glace (ChIII); 
к. паровой к. паровй // с. à vapeur (ChIII). 

Калориметрический кальориметрчний // 
calorimètrique f. (ChIII).

Калориметрия кальориметрíя (ЛсФ, ЛФз) // 
calorimétrie f. (ChIII). 

Калория кальóрія (СавФ, Гл, С, Пол, ЛФ) // 
calorie f. (ChIII); 
к. большая к. велка (ФС) // с. grande (ChI);
к. малая к. малá (ЛФз, Цінг) // с. petite (ChIII). 

Камера барометрическая кáмера баро мет-
рчна // chambre barométrique f. (ChI);
к. безвоздушная к. безповітрянá, к. по рож-

нва // ch. á vide (ChI);
к. воздушная к. повітрянá // ch. à air (ChI);
к. манометрическая к. манометрчна // 

ch. manométrique (ChI); 
к. оптическая к. оптчна // ch. optique; 
к. паровая к. паровá // ch. à vapeur (ChI);
к. призматическая к. призматчна // ch. 

aux prismes (ChII); 
к. сжатия (в насосе) к. стисковá // ch. de 

compression (I); 
к. температурная к. температýрна // étu-

ve f. (Ch);

к. фотографическая к. фотографíчна (Бар) // 
chambre photographique (ChII); 

к. обскура к. тéмна // ch. noire (Lar), ch. 
obscure (Lar).

Камертон камертóн(-на) (ШН, ФС), [влки 
ладовí (ШН); влки строєвí (ЛФз, ОгФ)] // 
diapason m. (ChI); 
к. нормальный к. нормáльний // d. nor-

mal (ChI). 
Канал канáл(-лу) (СвФ), протóка (Бар, ФС), 

прóвід (ЗП)] // canal m. (ChI, I); 
к. соединительный к. злучнй. 

Канал-лучи (закатодные лучи) канáл-про мíн-
ня. 

Канифоль (техн.) кольофóнія, [каляфонія 
(ЛФз)]. 

Капацитанс капацитáнц(-цу) // сарасіtance f. 
(ChV).

Капельно-жидкий краплистотечнй (N), 
[крапляно-рідкий (Зт), краплисто-плин-
ний (Т)]. 

Капилляр капілр(-ра) (Бар, Цінг), волос-
нк(-кá) // capillaire m. (An)

Капиллярность капілрність(-ности) (Бар, 
ФС, Ш), волоскувáтість(-тости) (ЗП), волос-
никóвість(-вости) (N) // capillarité f. (Ch). 

Капиллярный капілрний (Г), волоску вá-
тий, (о явлении) волосникóвий // capillar. 

Капля крáпля (ЛФз, Бар) // goutte f. (СhI); 
к. взвешенная к. завсла, к. суспен зó вана; 
к. жидкая к. тeчнá // g. liquide (ChI). 

Капсул(а)я кáпсель(-сля), кáпсуля // cap su le 
f. (ChI). 

Картон (техн.) картóн(-ну), тектýра. 
Картонный (техн.) картóнний, тектýрний. 
Касаться, коснуться (мат.) дотикáтися, ді-

ткнýтися, (физ.) торкáтися, торкнý ти ся // 
toucher (ChIII). 

Кассета (фотогр.) касéта (ФС) // cassette f. 
chassis m. (AnV). 

Катакаустика ката кáвстика // catacaustique 
f. (ChII). 

Катакустика катакýстика, акýстика лун // 
catacoustique f. (Lar). 

Катализ каталíза. 
Каталитический каталітчний. 
Катание кóчення (ОгФ, ФС). 
Катафорез катафорéза // cataphorèse f. (Lar). 
Катафорезный катафорéзний // catapho ré ti-

que (Lar).
Катеноид катенóїд(-да) // cathénoїde (ChI). 
Катетометр катетóметр(-ра) // cathétomètre 

m. (ChI). 
Катион катіóн(-на) (ЛефI), [катайон (ЛФз)]. 
Катить,-ся котти,-ся // rouler (ChII). 
Катод катóд(-да) // cathode m. (ChII); 
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к. вторичный к. вторнний; 
к. накаливающийся к. розжарнй. 

Катодный катóдний. 
Катоптрика катóптрика (Св, ЛМФ) // саtop-

trique f. (ChII). 
Катушка шпýля (Г), [моташка (ЕлС)] // bo-

bine f. (Ch); 
к. безъемкостная ш. без’ємнісна; 
к-ки взаимодействующие ш. взаємно-

чн ні // bobines agissant l’une sur l’autre 
(ChIV); 

к. вторичная ш. вторнна // b. seconde 
(ChV); 

к. дроссельная ш. дрóсельна; 
к. индукционная ш. індукцíйна // b. d’in-

duction (СhV); 
к. магнитная ш. магнéтна; 
к. первичная ш. первнна // b. première 

(ChV); 
к. подвижная ш. рухóма // b. mobile (ChIV); 
к. реактивная ш. реактвна; 
к. Румкорфа ш. Рýмкорфівська; 
к. самоиндукции ш. самоіндукції, ш. само-

індукцíйна; 
к. секторовидная ш. сéкторна, ш. виріз-

кувáта; 
к. сопротивления ш. опóру, ш. опірнá // 

b. à réaction (An);
к. уравновешивающая ш. зрівновáжна. 

Кауcтика кáвстика // caustique f. (ChII).
Каучук (техн.) кавчýк(-кý) // caoutchouc m. 

(ChIII), caou-chouc m. (LP). 
Каучуковый кавчукóвий (Пол). 
Качание (колебание) коливáння; (с верхним 

подвесом) гойдáння (ФБ); (с нижним под-
весом) хитáння; (одно) пóхит(-ту) (ЗП);
к. крутильное (колебание) коливáння за-

крутнé. 
Качать насосом смокувáти, [помпувáти (ОгФ, 

ФС)] // pomper.
Качаться (колебаться) коливáтися; (при 

вер хнем подвесе) гойдáтися (Ш); (при ниж-
нем подвесе) хитáтися // osciller (ChIV).

Качение, катание кóчення (Пол), котíння 
(CM). 

Квадрант (мат.) квадрáнт(-та). 
Квадрант-электрометр квадрáнт-електрó-

метр(-ра).
Квази упругий квази пружнй // quasi-élas-

tique (ChIV). 
Кванта квáнта // quantum m. (AnV); 

к. начальная к. початкóва // q. initial (АІ); 
к. действия к. чну; 
к. световая к. світловá // q. lumineux (AnV), 

q. de lumiére (JIX); 
к. энергии к. енéргії // q. d’énergie (AnV).

Квантование квантувáння;
к. пространственное к. просторóве. 

Квантовый квантовй.
Кварта (муз.) квáрта // quarte f. (ChI);
Кварц (геол.) квáрц(-цу) // quartz m. (ChII);

к. левовращающий к. лівоповорóтний, 
к. лівозворóтний (Лсф, ЛФз) // q. sinis-
trogyre;

к. пиэзоэлектрический к. пієзоелек трч-
ний // q. piézoélectrique (AI); 

к. правовращающий к. правопово рóт-
ний, к. правозворóтний (Лсф, ЛФз, ФС) // 
q. dextrogyre (Lar). 

Кварцевый кварцовй. 
Кватернион кватерніóн(-ну) (ЛТС). 
Квинта (муз.) квінта // quinte f. 
Квинтет (муз.) квінтéт(-ту) // quintuplet m. (An). 
Киловатт, килоуатт кіловáт(-та) // kilowatt 

m. (AV). 
Киловольт кіловóльт(-та) // kilovolt m.
Килограмм, кило кілогрáм(-ма), кíло // kilo-

gramme m. (ChI); 
к. образцовый к. взірцéвий (ЛФз). 

Килограмм-калория кілограмкальóрія, 
[кальорія кілогрáмова (Шт)] // kalorie-
kilogramme f. (ChI). 

Килограмм-масса кілограммáса // kilo gramm-
masse m. (ChI). 

Килограмм-метр кілограмóметр(-тра) (СвФ, 
ЛФз, ФС) // kilogrammètre m. (ChI). 

Кило-джоуль кілó-джýль(-ля). 
Километр кіломéтр(-тра) (СвФ, Шн, Бар) // 

kilomètre m. 
Килостен кілостéн(-на).
Кинематика кінемáтика (ФС) // cinemati-

que f.
Кинематический кінематчний // cinéma-

tique.
Кинематограф кінематóграф(-фа) (Бар, ФС) // 

cinématographe m. (ChII).
Кинетика кінéтика (ЛФз) // сіnetyque f.
Кинетический кінетчний (ЛФз, ITC) // ci-

netique.
Кинетоскоп кінетоскóп(-па) // cinetoscope m.
Кипение кипíння // ebullition f.;

к. бурное к. бурхлве, к. в клч // е. tumul-
tueuse (ChI); 

к. нормальное к. нормáльне // e. normale 
(ChI, III).

Кипеть кипіти // bouillir (ChIII);
к. бурно кипíти в клч (Г) // b. soubresauts 

(ChIII).
Кипятильник кип’ятльник(-ка), [окріп ник 

(-ка) (Пол), варнк (-кá) (З, Тех) // bouil leur 
m. (ChI), bouilloire f. (ChIII), appareil à ebul-
lition m. (ChI).
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Кипятить кип’ятти // faire bouillir (ChI), 
bouillir (ChIII).

Кипяток окрíп (окрóпу) (Бар, Шт, ФС).
Кипящий кип’чий (Г, Т) // bouillant (ChI).
Кисточка металлическая щíточка мета лé-

ва, пéнзлик(-ка) металéвий // pinceaux mé-
tallique m. (ChIV).

Клавиш клвіша (Зт), [ключ (СвФ)].
Клапан хлипáк(-ка) (СMТС), хлпавка (Г), 

зáтичка (ФС, Шн, СвФ), хляпавка (ФС), хли-
пок (Пол), кляпка (ФС), чопок (ЛсФ), кля-
па (Шн, СвФ, ЛФз)] // sóuuape f. (ChI), cla-
pet m. (ChI); 
к. предохранительный х. забезпéчний 

(CMTC) // s. de sûreté (ChIII).
Клей (техн.) клéй (клею) // colle f. (ChI, IV).
Клейкий клейкй (ФС).
Клемма, зажим притискач(-ча) (ЕлС), клéма 

(ЛсФ) borne f. (Sch), vis de ser rage f. (Sch).
Клетка Фарадеева клíтка Фарадéївська // 

cage de Faraday f. (AI).
Клин клн(-на) (СвФ, ЛФз, Шн) // coin m. 

(ChI); 
к. односторонний к. однобóкий;
к. острый к. гóстрий;
к. тупый к. тупй.

Клинообразный клинувáтий (Пол) // en for-
me de coin (ChIII).

Ключ клч(-чá) (ЛсФ) // clef f. (ChI).
Кнопка звонковая кнóпка дзвінковá, ґýд-

зик(-ка) дзвінковй (Елс) // bouton m. (СhІІ).
Коагуляция коаґуляція;
Кобылка (муз.) кобилка (Пол) // chevalet m. 

(ChI).
Ковкий (техн.) ковкий // malléabil.
Ковкость (техн.) ковкість(-кости) // mal lé-

abilité f. (СhI).
Когезия когéзія (ЛФз), спíйність(-ности) 

(ЛФз) // cohésion f. (Lar)
Когерентный когерéнтний, спільно дже рé-

лий.
Когерер когерéр(-ра) (ЛФз, ФС) // coherer m. 

(LP). 
Кожа амальгамированная шкíра амальґа-

мóвана (СвФ, ФС). 
Колба кóльба.
Колебание колвання (Шн), осцилція (СМ), 

[хитання (ФС), дрогання (ЛМФ)] // oscil la-
tion f. (ChI), vibration f. (ChI);
к. акустическое к. акустчне // v. acou s ti-

que (ChI);
к. апериодическое к. аперіодичне // о. apé-

riodique (ChIV);
к. возбужденное к. збýджене // v. excitée 

(АV);
к. вторичное к. вторнне // v. secondaire;

к. вынужденнее к. змýшене (ЕлС) // v. for-
cée (ChI);

к. гармоническое к. гармонíчне;
к. Герцевское к. Гéрцівське // о. Hertzienne 

(ChIV);
к. затухающее к. слабнýче (Ар), к. гасну-

че, к. вгамівне (ЕлС) // v. amortie (ChIV), 
o. amortie (ChIV);

к. звуковое к. звуковé // v. sonore (ChI);
к. изохронное к. ізохрóнне, к. рівно ча сóве;
к. круговое к. коловé // v. circulaire (ChII);
к. крутильное к. закрутнé // torsion f. (ChI), 

о. de torsion (ChIV);
к. неправильное к. непрáвильне // v. irré-

guliére (ChI):
к. отраженное к. відбте // v. refléchie (ChI);
к. парциальное к. часткóве // v. partielle;
к. периодическое к. періодчне // v. perio-

dique;
к. полное к. пóвне (Цінг) // v. complète 

(ChI);
к. поперечное к. поперéчне // v. trans ver-

sale (ChII);
к. предельное к. гранчне // v. limite;
к. принужденное к. змýшене // v. forcée 

(ChI);
к. продольное к. поздóвжнє // v. longi tu-

di nale (ChI);
к. простое к. прóсте // v. simple (ChI);
к. прямолинейное к. простолінíйне;
к. пьезокварцевое к. пієзоквáрцеве;
к. равномерное к. рівномíрне;
к. световое к. світловé // v. lumineuse (LP);
к. свободное к. вíльне // v. libre;
к. сильно-затухающее к. швидкогас нý-

че;
к. синусоидальное к. синусоїдáльне, к. си-

нусóїдне;
к. синхроничное к. синхрóнне;
к. слабо затухающее повільнослабнýче, 

к. повільногаснýче (Аp);
к. сложное к. складнé, к. злóжене // v. com-

plexe (ChI), v. composéе (ChI);
к. собственнее к. власне // v. propre;
к. упругое к. пружнé // v. élastique (СhV).
к. электрическое к. електрчне // v. élec-

trique; 
к. электромагнитное к. електро маг нéт не // 

v. еlectromagnétique;
к. электронное к. електрóнне; 
к. электрострикционное к. електрострик-

ційне; 
к. эллиптическое к. еліптчне // v. ellip ti-

que (ChII). 
Колебатель коливнк(-кá) (ЕлС) // oscilla-

teur m. (LP). 
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Колебательный коливнй (Т, ЗТ), коли вáль-
ний (Пол, Т), [хитальний, хитливий (Г, Вк, 
ФС), похитний (Т, ФС)]. 

Колебаться коливáтися (ШН, Т, Г, У), осци-
лювáти (КСІІ), [маятися (СМ), хитатися 
(КСІІ)]. 

Колено (в сообщ. сосудах) колíно, [рам’я 
(СвФ, ОгФ)] // branche f. (ChI); 
к. закрытое к. закрте (Бар); 
к. открытое к. відкрте, [рам’я отверте 

(СвФ)] // b. ouverte (Lar). 
Коленчатый колінчáстий // articulé (ChI). 
Колесо водяное (техн.) колесо водянé (Бар); 

к. зубчатое (техн.) трб(-ба), к. зубчáсте 
(ЛФз, Зт, ФС) // roue dentée f. (ChI); 

к. маховое к. маховé (Шн), маховк(-ка) 
(ФС); 

к. наливное (гидр.) к. наливнé, корчáк 
(-кá); 

к. подливное (гидр.) к. підсубíйне, під су-
бíйник(-ка); 

к. радиометрическое млинóк(-нкá) радіо-
мéтрчний, м. променемíрний. 

к. Savart’a к. Савáрівське // roue dentée de 
Savart f. (ChI); 

к. Сегнера m. Сеґнерівський (ЛФз), к. Сéґ-
нерове (Бар); 

к. Франклина млинóк Франклíнівський 
(СвФ), колесо Франклíновське.

Количество действия кíлькість чну; 
к. эквивалентное к. еквівалéнтна, к. рівно-

вáртна // quantité équivalente f. (ChIV). 
Коллектор колéктор(-ра) (ЛсФ), збірнк(-кá) 

(ЕлС, ЗТ); (в динамомашине) комутáтор 
(-ра) (ЕлС) // collecteur m. (ChIV); 
к. водяной з. водянй // с. à eau (ChIV). 

Коллекторный 1) колéкторний, збірникó-
вий; 2) (о кол. динамо) комутáторний. 

Коллиматор колімáтор(-ра) (ЛсФ) // colli-
ma teur m. (ChII, Lar); 
к. боковой к. бічнй, [колімáтор побічнй 

(ЛсФ)]. 
Коллимация колімáція // соllimation f. (Lar). 
Колодец артезианский колóдязь артезійсь-

кий, колóдязь артезінський (ФБ) // puits 
artésien m. (Lar). 

Колокол дзвін(-вóна); (воздушный) ковпáк 
(-кá) // cloche f. (ChIV);
к. водолазный д. норéцький (Зт), к. но-

рéцький (ЗТ) // cloche f. (I IХ). 
Колориметр кольорметр(-тра), кольоро мíр 

(-ра) // colorimètre m. (ChII, Lar). 
Колориметрический кольориметрчний, 

кольоромíрний //colorimétrique (Lar).
Колориметрия кольориметрíя // colorimétrie 

f. (Lar). 

Колпак ковпáк(-кá) (Пол, ФБ), [дзвíн(-вóна) 
(Пол)] // bouchon m. 

Кольцевой кільцéвий.
Кольцо кільцé // anneau m. (ChI); (цепи) лáн-

ка // maillon m. (ChI); 
к. вихревое к. вихрове; 
к. Грамма к. Грáмівське (ЛсФ), кільцé Грá-

мове (ЛсФ); 
к. коллекторное к. збірнé; 
к. концентрическое к. концентрчне // 

anneau concentrique m. (ChII); 
к. Ньютона к. Ньютóна, [пéрстень Нью-

тóнів (Пол)] // a. de Newton (ChII); 
к. охранное к. захиснé // a. gerde (ChI, III);
к. разомкнутое к. розíмкнене // a. ouvert 

(ChIV); 
к. светлое к. яснé // a. brillant (ChII); 
к. темное к. тéмне // a. obscur (ChII); 
к. цветное к. кольорóве;
к. электронное к. електрóнне. 

Комма синтоническая кóма синтонíчна // 
corama syntonique m. (ChI).

Коммутатор комутáтор(-ра) (ЗП, ЗТ) // com-
mutateur m. (JIX).

Ком(ок) грýдка (ФС), грýдочка (ФС). 
Компаратор компарáтор(-ра) (ЛМФ), порíв-

нювач(-ча) (Зт) // comparateur m. (ChI, ChIII);
к. вертикальный к. вертикáльний, к. стор-

човй // с. vertical (ChIII);
к. горизонтальный к. горизонтáльний, 

к. позéмний // с. horizontal (ChIII).
Компарировать порíвнювати // comparer 

(ChIII).
Компас кóмпас(-са) (ОсФ, ЛФз), [бусоля 

(ЕлС)] // compas m. (ChIV).
Компаунд компáвнд(-да).
Компенсатор компенсáтор(-ра), зрівновáж-

ник(-ка) // compensateur m. (Lar). 
Компенсационный компенсацíйний // com-

pensatif,-ive (Lar).
Компенсация компен сáція // compensation f. 
Компонент компонéнт(-та), складнк(-кá), 

складóва (ЕлС) // component m. (ChIII), com-
posant m. (ChI);
к. независимый к. незалéжний, с. неза лé-

жний // composant indépendant m. (ChI). 
Компрессор компрéсор(-ра) (ЗТ, ЛсФ) // com-

presseur m. (ChI, III).
Конвекционный конвекцíйний.
Конвекция конвéкція, перенíс(-нóсу) // соn-

vection f. (ChIV, Lar), convexion f. (Lar);
к. тепловая к. тепловá, п. тепловй.

Конденсатор конденсáтор(-ра) // conden sa-
teur m. (ChIV); 
к. воздушный к. повітрянй // с. à air m. 

(ChIV); 
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к. Кольрауша к. Кольрáвшíвський // с. de 
Cohlrausch (ChIV); 

к. конечный к. конéчний // с. (plan) fini 
(ChIV); 

к. оптический к. оптчний // с. optique 
(Lar); 

к. плоский к. плóский // с. plan (ChIV); 
к. переменный к. змíнний; 
к. постоянный к. постíйний;
к. цилиндрический циліндрчний // c. cy-

lindrique (ChIV); 
к. шаровой к. кулстий, к. сферчний // 

с. sphérique (ChIV); 
к. штепсельный к. штéпсельний (ЛсФ), 

к. притичкóвий. 
Конденсация конденсáція (Пол, ЛсФ), кон-

денсувáння, згýщування, згýщення // con-
densation f. (ChI). 

Конденсировать конденсувáти, сконден сý-
вати (ЗТ), згýщувати, згустти. 

Кондуктор кондýктор(-ра) (Шн, Бар), про-
віднк(-кá); 
к. диаметральный к. діяметрáльний, к. по-

перечникóвий; 
к. непрерывный к. неперервний. 

Конец закругленный кінéць закруглений // 
extrémité arrondie f. (ChIII); 
к. закрытый глухой к. глухий (Г, СЖМ), 

к. сліпй (Зm);
к. свободный к. вíльний (ФБ); 
к. тупой к. тупй // pointe mousse f. (ChI, III). 

Конечный (о величине) конéчний. 
Коноскоп коноскóп(-па) // conoscope m. (ChII). 
Консистенция консистéнція. 
Консонанс консонáнс(-су) (СвФ, ФС), гар мó-

нія (ФС, ЛФз), співзвýчність(-ности) (ФС), 
[консонáнція (СвФ)] // consonnance f. (ChIV); 
к. музыкальный к. музчний. 

Контакт контáкт(-ту) (Пол, ФС, ЛТС), дóтик 
(-ку), дотикання (Гл, ЗТ), (только деталь) 
дóтичка // contact m. (ChI); 
к. взаимный к. взаємний, д. взаємний 

(ЛсФ); 
к. непосредственный к. безпосерéдній, 

д. безпосерéдній (C. I) // с. immédiat m. 
(ChI);

к. подвижной к. рухóмий (ЛсФ), дóтичка 
рухóма (ЕлС); 

к. последовательный к. низковй, дóтик 
низковй, [контáкт послідóвний (ЛсФ)]; 

к. скользящий к. ковзнй, дóтичка ков-
знá (ЗТ) // с. glissant (ChIV). 

Контактный контáктний, дотчний; (о де-
тали) дотичкóвий. 

Контур óбрис(-су) (Бар, ЗТ), кóнтур(-ру) (ФС, 
ЛсФ); (эл. цепь) коло // contour m. (ChIV); 

к. замкнутый к. зáмкнене (ЗТ) // c. fermé 
(ChIV); 

к. неизменяющийся к. незмíнний, о. не-
змíнний; 

к. размытый к. розмтий, о. розмтий. 
Конус световой кóнус(-са) світлóвий. 
Конфигурация конфіґурáція (ЗТ), розта шу-

вáння (СМ), поліг(-лóгу) // configuration f. 
(An);
к. возбужденная к. збýджена // с. excitée f. 

(An);
к. нормальная (электронная) к. нор мáль-

на // с. normale (A);
к. электронная к. електрóнна // с. élec tro-

nique (А).
Концентрационный (об элементе) кон цен-

трацíйний.
Концентрация концентрáція (Пол, ЗТ) // con-

centration f. (ChI, III);
к. молекулярная к. молекулрна (ЛсФ);
к. наличная к. навна // с. instananée (ChI);
к. процентная к. відсоткóва;
к. убывающая к. спаднá // с. décroissante 

(ChIV);
к. эквивалентная к. еквівалéнтна, к. рів-

но вáртна // с. équivalente (ChIV).
Копоть кíпоть(-птю) (ЗТ) // noir de fumée m. 

(ChII).
Коптить кíптити (ЛФз), задмлювати. 
Коробка (барометра) корóбка (ФС, Пол, 

ЗТ), скрнька (ФС, ЗT) // bоîte f. (ChI);
к. манометрическая скрнька маномет-

рчна // capsule manоmétrique f. (ChI); 
к. паровая к. паровá (СвФ);
к. распределительная к. розподíльна (ЗТ), 

[коробка розпреділкова (Бар)]. 
Коромысло (весов) корóмисло (ЛМФ, ЛФз, 

Бар), [рамя (СвФ)] // fléau (de la balance) m. 
(ChI, III).

Корпускул корпýскуль(-ля) // corpuscule m. 
(AV).

Корпускулярный корпускýлярний // cor pus-
culaire.

Косточка слуховая (в ухе) кíсточка слуховá. 
Котел казáн(-на) (Шт, ЛСФ); [котел (ФС, 

Г)] // chaudière f. (ChI, III);
к. Папина к. Папéнівський (ЗТ), к. Папé нів 

(ФС, Пол), [котел Папéна (ЛФз, ФС), ка-
зан Еапíновий (ЛвФ)] // marmite de Pa pin 
f. (ChI, III);

к. паровой паровк(-кá) (ЗТ), [казан па-
ровий (Шн), котел паровий (СвФ)].

Кохерер-когерер когерéр(-ра) // cоhèreur m. 
(ChIV).

Коэффициент (мат.) коефіцієнт(-ту), су чн-
ник(-ка) // indice m. (ChII), coefiicient m. (ChI);
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к. абсолютный к. абсолтний, с. абсо лт-
ний, [сучинник беззглядний (ЛМФ)] // 
indice absolu (ChII);

к. адиабатический к. адіябатчний, с. адія-
батчний // coefficient adiabatique (ChIII); 

к. вязкий к. в’язкий, с. в’язкий // с. de vis-
cosité (AnI);

к. дисперсии к. диспéрсії, с. дисперсії;
к. диффузии к. дифýзії, с. дифýзії // с. de 

diffusion (ChI, IV);
к. затухания к. слáбнення, с. слáбнення;
к. излучения к. променювáння, с. про-

меню вáння // с. de radiation (ChI);
к. инерции к. інéрції, с. інерції;
к. истинный к. спрáвжній, с. спрáвжній, 

[коефіцієнт правдвий (ЛсФ)] // с. vrai 
(ChI), с. réel (ChIII); 

к. кажущийся к. увний, с. увний // с. ap-
parent (ChIII); 

к. комплексный к. комплéксний, с. злóже-
ний; 

к. конвекции (индукции) к. конвéкції, к. пе-
ренóсу, с. перенóсу; 

к. кручения к. крýчення, с. закрýчування // 
с. de torsion (ChIV); 

к. кубического расширения к. кубíчного 
розшрення, с. кубíчного розширéння // 
с. de dilatation cubique (ChIII); 

к. линейного расширения к. лінíйного роз-
шрення // с. de dilatation linéaire (ChIII); 

к. линейного сжатия к. лінíйного стс ку-
вання, с. лінíйного стскування // с. de 
contraction linéaire (ChI); 

к. линейный к. лінíйний, с. лінíйний 
(ЛФзІ) // c. linéaire (ChIII); 

к. лучеиспускания к. променювáння, 
с. про менювáння; 

к. лучеиспускательной способности к. про-
менювáльности, с. променю вáль нос ти; 

к. лучепоглощательной способности к. про-
меньовбрности, с. променьовбр ности; 

к. полезного действия к. видáтности, с. ви-
дáтности; 

к. полный к. пóвний, с. пóвний; 
к. поперечного сжатия с. поперéчного 

стскування; 
к. потери к. утрáтний, с. утрáтний // с. de 

perte (ChI); 
к. преломления к. залóмлення (ФС), с. за-

лóмлення (ФС), [коефіцієнт переломлен-
ня (ФС)] // indice de refraction m. (ChII). 

к. приведения к. звіднй, с. звіднй // с. de 
réduction (ChI); 

к. проводимости внешней к. звéрхньої 
провíдности, с. звéрхньої провíдности // 
с. de conductibilité extérieure (ChI); 

к. прозрачности к. прозóрости, с. прозó-
рости; 

к. (или множитель) пропорциональности 
к. пропорцíйности, с. пропорцíйности; 

к. рассеяния к. розсівнй, с. розсівнй; 
к. растворимости к. розчнности, с. роз-

чнности // с. de solubilité (ChI); 
к. расширения к. розшрення (ФС), с. роз-

шрення (ФС), [сочинник розширення 
(СвФ), сочинник розширности (ЛФз), 
коефіцієнт розширу (ЛсФ), співчинник 
розширення (ФС)] // с. de dilatation (ChI); 

к. самоиндукции к. самоіндýкції (ФС), 
с. самоіндýкції (ЛФз); 

к. сжатия к. стискáння (Ф), с. стискáння 
(Ф, Сек), [сучинник стиснення (ФС)] 
к. стиснення (Ф)] // с. de compressibilité 
(ChI);

к. скольжения к. кóвзу, с. кóвзу // с. de 
glis sement (ChI); 

к. средний к. пересíчний (ЛсФ), с. пере-
сíчний // с. moyen (ChI); 

к. сужения к. звýження, с. звýження, [су-
чинник стягання (ЛМФ)] // с. de contrac-
tion; 

к. суммарный к. сумóвий, с. сумóвий; 
к. температурный к. температýрний, с. тем-

пературнй // с. de tempèrature (ChIII); 
к. теплопроводности к. теплопровíдности, 

с. теплопровíдности // с. de conductibilité 
calorique (ChII); 

к. термический к.тепловй, к. термíчний 
с. тепловй, с. термíчний // с. thermique 
(ChIII); 

к. термометрический к. термомет рч ний, 
с. термометрчний // с. thermométrique 
(ChIII); 

к. трения к. терт (Ф), с. терт (Ф, Сек) // 
с. de friction;

к. упругий, упругости к. пружнй, с. пруж-
нй // с. d’elasticité (ChIV); 

к. экономический к. економíчний, с. еко-
номíчний // с. économique (ChI, III);

к. электропроводности к. електропровід-
ности, с. електропровíдности // с. de con-
ductibilité électrique.

Край (посуды) вíнця(-нець) (Г) // bord m. (ChI); 
к. отшлифованый (колокола) в. шліфóвані // 

b. poli m. (ChI).
Кран ґрáнт(-та) (Бар, Зm), [курок (ЛФз, СвФ), 

зáкруток (ЛФз), крáнт (Шт, ЛсФ), крáн(-на) 
(Пол)] // robinet m. (ChI, IV); 
к. Бабенэ ґ. Бабінéтівський, [курок Бабе-

нета (ЛФз) СвФ)] // r. de Babinet (ChI); 
к. винтовой ґ. ґвинтовй, [крант шрубо-

вий (ЛсФ)]; 



– 39 – КружокКрасить

к. капельный ґ. крáпельний // r. à goutte 
(ChI);

к. ртутный ґ. живосрíбний // r. à mercure 
(ChI).

Красить (покрывать краской) фарбувáти 
(ЗТ, ПП); (окрашивать, придавать цвет) 
барвти (Г, ЗТ), забарвлти (ЗТ).

Краска (материал) фáрба (Г, ФС, ЗТ), (окрас-
ка, цвет) бáрва (Пол, ЗТ, КМ); [краска (КМ, 
СвФ)]. 

Кратер (на аноде) крáтер(-ра) (Пол), мка 
(ЕлС) // cratère m. (АпV); 
к. положительный к. плюсовй // с. po si-

tif m. (АпV). 
Кратковременность (действия силы) ко-

ротко чáсність(-ности), [короткість(-кости) 
(У)].

Кратковременный короткочáсний (ЗТ), [ско-
ротечний (У)] // de courte durée (ChIV).

Кремальера кремальєра, зубчáтка, [накрут-
ка (ЗТ)] // crémaillere f. (ChI).

Крепкий (о растворе) концентрóваний, міц-
нй (У, ЗТ), [сильний (ЛФ, У), кріпкий (У)] // 
concentré.

Крепость мíцність(-ности) (ВП, ЗТ), [міць 
(Бар), міцнота (Бар)] // concentration f. 
(ChIV). 

Крестовидный, крестообразный хрищáтий 
(Г, ЗТ). 

Кривая (мат.) кривá // courbe f. (ChI); 
к. адиабатическая к. адіябатчна (ЗТ, 

ЛФз); 
к. дисперсии к. дисперсíйна (ЛсФ);
к. изотермическая к. ізотермíчна // cour-

be isotherme f. (ChI); 
к. изохроматическая к. ізохроматчна, 

к. рівнобáрвна (ЛМФ); 
к. интерполяции к. інтерполяцíйна; 
к. мировая к. світовá, к. всéсвіту // с. de 

l’univers (ChV);
к. плавная к. плавкá (ЗТ), [крива лагідна 

(ЛсФ)] // с. de fusion (ChIII); 
к. пространственная к. просторóва (ЗТ);
к. расширения к. розшрення // с. de dila-

tation (ChI); 
к. резонансная к. резонáнсова. 

Кривошип (мех.) кóрба. 
Криогенный кріогéнний, холодотвóрний, 

[охолодний (Пол), остудний (Пол)] // cryo-
géne (ChIII). 

Криоскопия кріоскопíя // cryoscopie f. (ChI). 
Криостат кріостáт(-та) // cryostat m. (AV). 
Криофор кріофóр(-ру).
Кристалл кристáл(-лу) (ЛФз, ФС), [кришталь 

(-лю) (ФС, Шн), рушець (Гл)] // cristal m. 
(ChI); 

к. двуосный к. двовíсний (Пол); кристáл 
двоосéвий (ЛМФ), кришталь двоосевий 
(ФС) // с. biaxe (ChII), с. à deux axes (A); 

к. двупреломляющий к. двозаломнй // 
с. biréfringent (ChII); 

к. капельножидкий к. краплистотечнй // 
с. liquide (ChI); 

к. одноосный к. одновíсний (ЗТ), [кри стáл 
одноосéвий (ЛМФ), кришталь одноо-
севий (ФС)] // с. uniaxe (ChII); 

к. оптически изотропный к. оптичноізо-
трóпний (ЛсФ); 

к. пироелектрический к. піроелектрч-
ний; 

к. полужидкий к. напівтечнй // с. se mi-
fluide (ChII); 

к. поляризирующий к. поляризацíйний. 
Кристаллизатор кристалізáтор(-ра) (ЗТ) // 

cristallisoir m. (ChI). 
Кристаллизационный кристалізацíйний 

(Пол, ЗТ). 
Кристаллизация кристалізáція (Пол), кри-

сталізувáння, [кришталювання (ФС)] // cri-
stallisation f. (ChI, II);
к. самопроизвольная к. самовíльна // 

с. spon tanée (AI).
Кристаллизовать,-ся кристалізувáти,-ся (ЗТВ, 

Т), [кришталювати,-ся (Т)] // cristaliser (ChI).
Кристаллический кристалíчний (Т, ЗТ), 

кристалéвий, [кришталічний (ФС, РзА, Т), 
кришталевий (ФС, Т), кристальнй (ЛТС, 
Т)] // cristallin (ChI, III).

Кристаллографический кристалогра фíч-
ний // cristallographique (Lar).

Кристаллография кристалогрáфія (Пол) //
cristallographie f. (Lar).

Кристаллоид кристальóїд(-ду) // cristalloїde 
(ChI).

Кристалло-люминесценция кристало лю-
мінісцéнція // cristalloluminescence f. (ChIII). 

Кронглас кронґлс(-су) (СвФ), безóливне 
скло, кронове шкло (ЗТ), скло крови (ФC) // 
crown (ChI), crown-glass (ChII).

Круг насыщения кóло нáситу, кóло нас-
чення // cercle de saturation m. (ChIV); 
к. отражательный к. відбивнé // cercle à 

reflexion (ChII);
к. паргелический к. паргелíчне, кільцé 

сóняшне // с. parhélique (ChII); 
к. рассеяния к. аберацíйне // с. d’aber ra-

tion (ChII).
Круговорот, кругообращение кругоóбіг 

(-гу) (ФС, ЗТ), круговорóт(ту) (СМ), [коло 
воріт (Бар)].

Кружок, диск кружáло (ЛсФ), кружáльце, 
[покотело (Т)] // disque m. (ChIV).
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Крутильный крутльний (ЗТ), закрутнй 
(ЕлС), скрутнй (KCII).

Крутить,-ся крутти,-ся вертíти,-ся.
Кручение зáкрут(-ту) (КСІІ, Зт), скрýт(-ту) 

(ФС), крýчення (ЗТ, КСІІ), скручýвання, 
скрýчення (СвФ, ФС), [крутіння (Пол, ФС), 
вертíння (ФС)] // torsion f. (ChI, III).

Крышка покришка (ФС, ЛсФ); (сундука, 
коробки, ящика) вíко (Г, ФС); [накривка 
(ЛФзI, ФСШ), накрив (ФС), накрива (ФС)] // 
couvercle m. (ChI, III). 

Куб перегонный (техн.) кýб перегíнний 
лéмбик(-ка) (ЗТ) // alambic m. (ChIII).

Кулон кульóн(-на) (Цінг) // coulomb m. (ChIV).
Кулон-вольт кульóн-вольт(-та) // coulomb volt; 

к. интернациональный к. інтернаці онáль-
ний // с. international (Lar).

Купорос медный (хим.) сульфáт(-ту) міде-
вий (Зт) // sulfate de cuivre m. (ChIV).

Кусок шматóк(-тка); (комок) грýдка; (тка
ни, бумаги) клáпоть(-птя).

Кювета мска, кувéта (ЗТ) // cuvette f. (ChI).
Кюри Кюрí // Curie f.

Л
Лабиринт (уха) лабірнт(-ту) // labyrinthe m.
Лаборатория ляборатóрія (ФС), [робíтня] // 

laboratoire f. (ChI);
л. криогенная л. кріогéнна // 1. cryogène 

(ChIII);
л. передвижная л. пересувнá, л. рухóма 

(ФС) // 1. quipeut se deplacer.
Лак изолирующий (техн.) ляк(-ку) ізоля-

цíйний // vernis isolant (d’isolation) m. 
Лакированный ляковáний // verni.
Лакировать лякувáти // vernir (ChI). 
Лакмус лкмус(-су).
Лактометр ляктóметр(-тра), молокомíр(-ра) // 

lactomètre (Lar), lacto-densimètre (Lar), ga-
lactomètre m. (Lar). 

Лампа амальгамовая лмпа амальґáмова 
(Пол), лмпа амальґáмна // lampe d’amal-
game, 1. en amalgame f.; 
л. вакуумная, пустотная л. вáкуумна, л. по-

рожнва (ЕлС); 
л. высокого давления л. високотскова // 

1. а haute (oи forte) pression f.; 
л. Гефнер-Альтенека свíчка Гéфнер-Аль-

тéнеківська (ФС); 
л. говорящая л. говірнá, [лямпа розмов-

ляюча (ЛсФ)]; 
л. Деви л. Дéві // 1. de Davy; 
л. дуговая л. луковá (ЛсФ), лмпа дуговá 

(ФС, Цінг) // l. à arc (LP);

л. Карселя л. Карсéлівська // 1. Carcel (ChII); 
л. катодная л. катóдна; 
л. кварцевая л. кварцева // 1. de quartz (J IX); 
л. накаливания л. жаровá (СвФI, ОгФ), 

жарíвка // l. à incandescence (Lar); 
л. Нернста л. Нéристівська // 1. Nernst 

(ChIV); 
л. пентановая л. пентáнова // 1. en реn-

tane (АV); 
л. предохранительная л. запобіжнá // 1. de 

sûreté (ChIII); 
л. ртутная л. живосрíбна (ШП), [лямпа 

ртýтна (ЛсФ)] // à mercure (ChII); 
л. со сплошным фитилем л. з супíльним 

ґнóтом // 1. а méche pleine (ChII); 
л. спиртовая л. спиртовá, спиртíвка // 

l. à alcool (ChI); 
л. увиолевая л. увіóлева; 
л. угольная л. вуглянá;
л. электрическая л. електрчна;
л. электронная л. електрóнна, л. електрó-

нова (ЛсФ). 
Латунный (техн.) мосяжéвий. 
Латунь (техн.) мосж(-жý), мідь жовта // 

laiton m. (ChI). 
Левовращающий лівоповоротний. 
Легковесный легковáгий, легкй на вагý. 
Легковоспламеняемый, легковоспламеня-

ющийся займистий (ФС, Вк), легкозайм-
стий (СЖМ), [запальний (Т), палкй (ФС, 
Вк), пальнй (Т), палчий (ІШ), скоро-
палкй (У), легкозапáльний (ЛФз)]. 

Легкоплавкий легкотопкй (ШС), [легко-
топнй (Пол), топнистий (ФС)] // facile-
ment fusible (ChIII). 

Легкоплавкость легкотóпкість(-кости). 
Легкоподвижность рухлвість(-вости) // 

mobilité f. (ChI). 
Легкорастворимый легкорозчнний // fa-

cile à liquéfier (ChI). 
Легкость лéгкість(-кости) (ФС), [легкотá 

(Г, ФС)].
Лед лід (льóду) (Г, ЛФзІ); (плавучий) крга 

(ФС, Гл, Пп) // glace f. (ChI III); 
л. толченый л. тóвчений // g. pilée (Lar).

Лезвие лéзо (Г, ФС); (иголки) жалó (Г, ФС), 
[гострій (Г, ФС) лезво (ФС), гостря (ФС), 
гостриця (ФС)] // tranchant m. (ChI).

Лейка лíйка (ЛФ).
Лента стьóжка (Г), бнда (Г), [стрíчка (ЛсФ)].
Лентовидный стьожкувáтий, биндувáтий.
Летучесть (жидкости) лéткість(-кости) (N) // 

volatalité f. (ChI).
Летучий летчий (У, Т, Бар); (о веществе) 

леткй (Гл), [летний, летивий (Гл)] // vo-
latil (ChI).
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Либела лібéля (ЛФзІ), [лібелє (ЛМФП)] // 
libelle m.

Ливер лíвар(-ра) (Лфз, Свф), [лівер(-ру) (Бар), 
духовик(-ка) (Шн)]. 

Лимб лімб(-ба) (ЛсФ) // cercle devisé m. (ChI). 
Линейка градуированная лінíйка градуйó-

вана, л. градóвана, поділкóвана // règle gra-
duée f. (ChI);
л. измерительная л. (ви)мíрча.

Линейный лінíйний (Ф, Бар). 
Линза лíнза (Цінг), сóчка (ФС, Шн), [сочівка 

(СвФ)] // lentille f. (ChII);
л. акустическая л. акустчна, с. акустч-

на // 1. acoustique (ChI);
л. анастигматическая л. анастиґматчна, 

с. анастиґматчна // 1. anastigmatique;
л. апланатическая л. апланатчна ( ЛМФ); 

с. аплапатична (ЛМФ), [сочíвка апла на-
тчна (СвФІ)] // 1. aplanétique;

л. ахроматическая л. ахроматчна, с. ахро-
матчна // 1. acromatique (ChII).

л. вогнутая л. увігнýта (Ф, Сек), с. увí гну-
та (ФС, Шн), [сочка заглублена (Шн)] // 
1. concave;

л. вогнуто-выпуклая л. угнутовгнута, 
с. угнутовгнута, [сочка вгнуто-опук-
ла, сочка опукло-вгнута, сочка випукло-
вгнута (ЛМФ УПП), сочівка вогнуто-
випукла (СвФІ)] // 1. convexoconcave;

л. выпуклая л. вгнута (Ф, Сек), сóчка 
вгнута (Ф, Сек), [сочка опукла (Шн), 
сочка випукла (ФС)] // 1. convexe (Lar);

л. выпукло-вогнутая л. вигнутоувíгнута, 
с. вигнуто-увíгнута, [лінза опукло-вгну-
та, л. випукло-вгнута (ЛМФ, ОгФ), со-
чівка випукло-вогнута(СвФІ)];

л. глазная л. óчна, с. óчна;
л. двояковогнутая л. двовгнýта, с. дво-

вгнýта (ЛМФ VIII, ОгФ), [сочівка дву-
вогнута (СвФІ)] // 1. biconcave (Lar);

л. двояковыпуклая л. двовгнута, с. дво-
вигнýта (ЛсФ), [лінза двоопукла (Цінг), 
сочка двоопукла (ЛМФ), сочка двови-
пукла (ЛМФ), сочка двовигнута (ЛсФ), 
сочíвка двовпукла (СвФІ)] // 1. bicon-
vexe;

л. зажигатель склó підпáльне, сочка за-
пáльна, сочка запалююча (Шн);

л. объективная л. об’єктвна, с. об’єк тв-
на;

л. окулярная л. окулрна, с. óчна (ЛМФ 
VIII);

л. освещающая л. освíтлювальна, с. освіт нá; 
л. плосковогнутая л. плосковгнýта, с. пло-

сковгнýта (ЛМФ, ОгФ), [сочівка плос-
ковгнута (СвФІ)] // 1. planconcave; 

л. плоско-выпуклая л. плосковгнута 
(ЛсФ), с. плосковгнута, [лінза плоско-
опукла (Цінг), сочка плоско-випукла 
(ЛМФ), сочка плоско-опукла, сочівка 
плоско-випукла (СвФ)] // 1. planconvexe 
(ChII); 

л. предметная л. предметóва, с. пред ме-
тóва (ЛМФ VIII); 

л. проэкционная л. проєкцíйна, с. проєк-
цíйна // 1. de projection (А); 

л. рассеивающая л. розсівнá, с. розсівнá, 
[сочка розсівальна (Шн), сочка розсі-
ваюча (СвФ, ЛМФ), лінза розсівальна 
(Цінг)] // 1. divergent (Lar); 

л. собирательная л. збірнá, с. збірнá, с. зби-
рáльна, [сочка збираюча (ОгФ, ЛМФ), 
сочка збіральна (Шн)] // 1. con vergente f. 
(IX); 

л. сферическая л. сферчна, с. кулста, [со-
чівка сферична (СвФ)]; 

л. центрированная л. зцентрóвана, с. зцен-
трóвана // 1. centrée (ChII). 

Линзообразный, чечевицеобразный лін-
зу вáтий, сочкувáтий. 

Линия безразличия, нейтральная лíнія бай-
дýжости, лíнія невтрáльна // zone indif fé-
rente f. (ChIV);
л. винтовая л. ґвинтовá (Ф, С), [лінія шру-

бова (Шн, ЛФз ІІ)] // hélice f. (ChI);
л. вихревая л. вихровá // ligne tourbil lo-

naire f. (ChIV);
л. волнистая л. хвилста // 1. ondullé (ChI); 
л. головная л. головнá, л. чíльна; 
л. двойная л. подвíйна // couple de raies m. 

(A);
л. жесткая л. твердá; 
л. замкнутая л. зáмкнена // ligne fermeé f. 

(ChIV); 
л. излучения л. променювáння // raie d’émis-

sion f. (A);
л. изодинамическая л. ізодинамíчна // 

1. iso dynamique (Lar);
л. изохроматическая л. ізохроматчна 

(ЛФз, ФС), л. рівнобáрвна, л. однобарв на; 
л. изоэлектрическая л. ізоелектрчна // 

1. isoélectrique (ChV); 
л. интерференционная л. інтерферен цíй-

на // frange interférentielle f. (ChIII);
л. каустическая л. кавстчна (СвФ); 
л. корпускулярная л. корпускулрна // raie 

corpusculaire f. (AV); 
л. краевая л. краєвá // 1., que constitue le 

bord (ChIV);
л. легкообращающаяся л. легкозво рóт-

на // raie spontanément renversable f. 
(ChII); 
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л. множественная (спектра) л. множес-
твéнна // r. multible (AnV); 

л. монохроматическая л. монохроматч-
на, л. однобáрвна // r. monochromatique 
(AnV); 

л. натяжная л. натягóва // i. de tension (ChIV); 
л. нулевая л. нульовá;
л. поглощения л. вбирáння; 
л. предельная л. гранчна; 
л. раздвоенная л. роздвоєна;
л. размытая л. розмта // r. diffuse (An); 
л. светлая л. яснá // 1. éclairée, r. brillante 

(ChII); 
л. светящаяся л. світнá // l. lumineuse (ChI);
л. сил, силовая л. силовá (ЛсФ), лінія сил 

(Mтв) // 1. des forces (AnV); 
л. спектральная л. спектрáльна, л. спек-

трóва // 1. spectrale, r. spectrale (ChII, An); 
л. сплошная л. суцíльна, [лінíя тгла (ЛсФ, 

КлГ)] // 1. continue; 
л. теллурическая л. телюрчна // r. tellu-

rique (ChII);
л. тока л. стрýмова, л. стрýму // 1. ducou rant; 
л. узловая л. вузлова (ЛФзІ) // 1. nоdale (ChI);
л. фокальная л. фокáльна, [лінія огнище-

ва (ЛТС, ЛСФ)] // 1. focale (ChII).
Липкий липкй // gluant, visqueux, adhеsif, 

qui se colle.
Лист áркуш(-ша) (ЛФ) // feuille f. (ChIV).
Листовой аркушéвий (Г).
Листок, листочек (электроскопа) листóчок 

(-чка) // feuillet m. (AI); 
л. магнитный л. магнéтний (ЛсФ) // f. mag-

nétique (ChIV). 
Литой лтий (Г), вилваний (Зт) // coulé 

(moulé). 
Ломкий ламкй (Г, ФС), [ламýчий (Г), крих-

кй (У, ФС), ломкй (Е), хрусткий (Г), 
крушний (ФС)] // cassant (ChI), brisable, 
fran gible, fragible. 

Ломкость лáмкість(-кости) (У, ФС), [крх-
кість (У, ФС), крушність (ФС)] // fragilité 
f. (ChIII), frangibilité f. 

Лопаться, лопнуть лóпатися, лóпнути // cre-
ver, éclater, se rompre, se casser, se fêler. 

Луночка мíсяць(-ця) // lunule f. (ChII), ouver-
ture en forme de lunule f. 

Лупа лпа (Шн, ЛМФ) // loupe f. (ChI), len-
tille f.;
л. апланатическая л. апланатчна // 1. apla-

natique; 
л. дихроскопическая л. дихроскопічна // 

loupe dichroiseopique (ChII); 
л. длиннофокусная л. довгофóкусна, л. да-

лекофóкусна // 1. à longue distance fo cale 
(ChIII); 

л. простая л. прóста;
л. сложная л. складнá (ЛсФ) // lentille (ou 

loupe) complexe f.;
л. цилиндрическая л. циліндрчна (Пол) // 

1. cylindrique. 
Луч прóмінь(-меня), (соб.) промíння (Г, У, 

ФС), [луч (ЛТС, ЛФ)] // rayon m. (ChI);
л-и актинические промíння актинíчне, 

промíння хемíчне // r. actiniques;
л. анодные п. анóдне;
л. анодо-катодные анодокатóдне // r. anodo-

cathodiques;
л. бесцветный п. безбáрвний, п. без ко льо-

рóвий;
л-и быстрые п. швидкé // r. rapides (ChV);
л-и видимые п. вдне // r. visibles (ChII);
л. возбуждаемый п. збýджуваний // r. exité;
л. возбуждающий п. збуднй // r. exitant;
л. воображаемый п. увний // r. imagi nai-

re (ou idéal);
л-и вторичные п. вторнне, [проміні дру-

готні (ЛсФ)] // r. secondaires (AnI);
л. входящий п. вхіднй, п. вступнй 

(СЖМ);
л. выходящий п. вихіднй // r. émergent 

(ChII); 
л. главный п. головнй (Шн, ЛсФ), [луч 

головний (ЛМФ)] // r. principal;
л-и голубые п. блактне // r. bleues f. 

(ChIII);
л-и гомоцентрические п. гомоцентрч-

не // r. homocentriques m. (ChII);
л-и диффузно-рассеянные п. дифузно- роз-

сíяне;
л-и диффузные п. дифýзне;
л. естественный п. прирóдний // rayon na-

turel m. (ChII), radiations natureles f. (ra
yons naturels) (ChII);

л-и желтые п. жóвте // r. jaunes (ChIII);
л-и жесткие п. твердé // r. durs;
л-и закатодные п. закатóдне, [проміні ка-

налові (ЛсФ), проміні закатодові (ЛСФ)] // 
r. cannaux (ChV);

л. звуковой п. звуковй (ФС), [луч голо-
совий (ЛФзІ), промінь голосовий (Шн)] // 
r. sonore (ChI), r. phonétique;

л-и зеленые п. зелéне // r. vertes (ChIII);
л. зрения п. зоровй, п. зóру // r. visuel 

(ChI) // méthode stroboscopique f.;
л-и инфракрасные п. інфрачервóне, п. по-

за червóне, [луч тепла теплий (СвФІ)] // 
r. infrarouge;

л. искривленный п. скрвлений // r. cour-
bé (ChII);

л-и каналовые п. канáлове, [лучі ситові 
(ЛМФ)] // r. cannaux (ChV);
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л-и катодные п. катóдне // r. cathodiques 
(ChII);

л-и когерентные п. когерéнтне;
л. корпускулярный п. корпускулрний // 

r. corpusculaire (AV);
л-и красные п. червóне // r. rouges (ChIII);
л. косой п. скіснй (ЗТ, ЛсФ), [прóмінь 

кóсий (ЗТ)];
л. крайний п. крáйній // r. extrême, r. mar-

ginal (ChII);
л-и магнито-катодные п. магнетокатóд-

не // r. magnéto-cathodiques (L. P);
л-и медленные п. повíльне // r. lents (ChV);
л. монохроматический п. монохрома тч-

ний (ФС) // r. monochromatique (ChIII);
л-и мягкие п. м’якé, [промені м’які (ЛсФ)] // 

r. mous (lents) (ChV);
л-и невидимые, лучи темные п. невд-

не // r. invisibles (ChII);
л. необыкновенный п. незвчайний (ФС), 

[луч незвичайний (СвФІ), луч особли-
вий (ЛсФ)] // r. extraordinaire (ChII);

л-и неотклоняемые п. невідхлюване;
л-и обратные п. зворóтне // r. retro gra des;
л. обыкновенный п. звичáйний (ФС, ЛМФ), 

[луч звичайний (СвФІ, ФС)] // r. ordi-
naire (ChII);

л-и однородные п. однорíдне (Пол) // r. ho-
mo gènes;

л-и освещающие п. освітнé, п. освíт лю-
вальне // r. éclairants;

л-и остаточные п. зáлишкове // r. restans 
(ChII);

л. отраженный п. відбтий (Шн, ФС), 
[луч відбитий (СвФІ, ЛМФ)] // r. ré flé chi 
(ChI);

л. падающий п. впаднй, [луч падаючий 
(СвФІ), промінь впавший (Шн), луч 
впадаючий (ЛМФ), промінь падаючий 
(Бар)] // r. incident (ChI);

л-и параллельные п. рівнобíжне (ФС), 
[луч рівнобіжний (ЛМФ)] // r. paralléle;

л. первичный п. первнний // r. primaire 
(primitif);

л. перемежающийся п. переміжний;
л. поглощаемый п. убраний // r. ab sorbé;
л. поляризованный п. споляризóваний // 

r. polarisé (ChII);
л. предельный п. гранчний (ЛсФ) // 

r. li mité;
л. преломленный п. залóмлений (ФС, Пол), 

[луч зломаний (ЛМФ), промінь зламаний 
(ЛсФ), промінь переломлений (ФС)] // 
r. brisé, r. réfracté (ChII);

л-и проницающие п. проникáльне // r. pé-
nétrants;

л. прямолинейно-поляризованный п. про-
столінíйно поляризóваний, [луч прямо-
лінійно споляризований (СвФІ)] // r. po-
larisé rectilignement (ChII);

л. прямолинейный п. простолінíйний, 
п. прямолíнійний // r. rectiligne;

л-и радиоактивные п. радіоактвне // r. ra-
 dioactifs (В);

л. рассеянные п. розсíяне // r. diffus;
л-и расходящиеся п. розбіжнé, [лучі роз-

біжні (СвФ)] // r. divergents;
л. Рентгеновы п. Roentgen’ове, п. Рентґé-

нове, [промені Рентґенові (Ф, Сек, ЛсФ), 
лучі Рентґена (ФС) // r. Röntgen (ChV); 

л. световой п. світлянй (Ф, Сек, ЛсФ, Цінг), 
п. світлóвий, [промінь світла (Бар), луч 
світла (ОгФ, СвФІ, ЛМФ)] // r. lu mi neux;

л. синий п. сній // r. bleu (ChII);
л-и стрикционные п. стрикцíйне;
л-и сходящиеся п. східне, п. збіжне;
л-и твердые, жесткие п. твердé // r. durs 

(rapides) (ChV);
л. тепловой п. тепловй [луч теплявий 

(ЛФзІ), промінь тепла (ФС), луч тепла 
(ФС)] // r. thermique (r. calorifique) (ChII);

л-и темные п. темне // r. obscures (ChII);
л-и туманные п. тумáнне // r. nébuleux;
л-и фиолетовые п. фіялкóве // r. violets 

(ChII); 
л-и ультрафиолетовые п. ультрафіялкó-

ве (ЛсФ), п. позафіялкове, [лучі позафі-
олєтові (СвФІ)] // r. ultraviolettes (ChII, IV);

л-и характерные п. характеристчне // r. ca-
ractéristiques;

л-и химические п. хемíчне // r. chimiques 
(ChII);

л-и цветные п. кольорóве, п. бáрвне (Шн), 
[лучі барвні (СвФІ)] // r. chromatiques;

л. центральный п. центрáльний, [промінь 
осередковий (ЛсФ)] // r. central (ChII);

л-и электрические п. електрчне // r. élec-
triques (ChII);

л. ядра п. ядрóвий // r. nucléaire (AnV). 
Лучевой променéвий (Пол), промíнний (У, 

Гл) // radial, de rayon. 
Лучеиспускание про менювáння (Бар, Гл, 

Цінг), (визаряння (Г), лучистість (ЛМФ, 
П), світотеча (Вк), проміньовання (ЛФзІ), 
випромінювання (Шн)] // rayonnement 
m. (ChI, III), radiation f., emission f. (ChI); 
л. интегральное п. інтеґрáльне // r. inté gral 

(ChIII); 
л. калорическое п. кальорчне, п. тепло-

вé // r. calorifique (ChII); 
л. молекулярное п. молекулрне // r. mo-

léculaire (ChI); 
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л. полное п. пóвне // r. complet, r. total (ChII); 
л. световое п. свíтла, світлопроме ню вáн-

ня // r. lumineux; 
л. селективное п. селектвне; 
л. тепловое п. теплá (ЛсФ), теплопроме-

нювáння, [еманáція тепла (ФС)] // r. ther-
mique, irradiation m.;

л. точечное п. точковé. 
Лучеобразный променювáтий, [променяс-

тий (Г, У), променистий (Вк)] // en forme 
de rayon. 

Лучеотражение відбвання прóменів, від-
битт прóменів, [промінеодсвіт (Гл) // ref-
lexion des rayons f. 

Лучепоглощение променевбирáння. 
Лучепреломление залóмлення прóменів, 

променезалóмлення (ЗТ), [промене лáм-
ність (Пол), проміноломність (Т), промі-
незлом (Т)] // refraction f.;
л. двойное з. прóменів подвійне, (пере лóм-

ленє подвíйне (СвФІ), задвійне ломанє 
лучів (БхМ, Т), подвійне заломлення світ-
ла (ФС), дволомність промінів (Т) // 
r. double. 

Лучистый променстий (Г, Шн), променс-
тий (Пол, У, Вк, Гл), [лучистий (МлМ, П, 
Т)] // radiant, radié. 

Льдинка льоднка, крижнка // glaçon m. 
Люкс лкс(-са) // lux m. (ChIV). 
Люксометр люксóметр(-ра). 
Люмен люмен(-на) // lumen m. (LP). 
Люминесценция люмінісцéнція (ЛМФ, ЛсФ, 

ФС) // luminescence f. (ChII).

М
Магазин емкостей скрнька ємнісна (N), 

маґазн(-на) є. // boіte de capacités f. (ChIV), 
magasin de capacités m.;
м. мост маґазн-містóк // resistance à pont 

f. (ChlV), magasin-pont m.;
м. сопротивления с. опорóва (ЕлС), до-

бíр(-бóру) опóрів (ЕлС), м. опорóвий, 
[маґазин омів (ФС)] // m. de la rèsistance, 
m. des Ohms.

Магнетизм магнетзм(-му) (СвФІ, ЛсФ, 
Шн) // magnétisme m. (ChIV);
м. вращательный м. обертóвий, [магне-

тизм обертальний (ЛсФ)] // m. de ro ta-
tion (ChV);

м. временный м. тимчасóвий, [м. часовий 
(СвФ), магнетизм реманентний (ЛсФ)] // 
m. temporaire (ChIV);

м. земной м. земний (ФС, Цінг) // m. ter-
restre (ChIV);

м. индуктированный, наведенный м. ін-
дук тóваний, м. навéдений;

м. истинный м. спрáвжній // m. réel, m. vrai 
(ChIV);

м. молекулярный м. молекулрний // m. mo-
leculaire;

м. однозначный м. однознáчний // m. de 
même signe (ChIV);

м. остаточный м. залишковий (Ф, Сек) 
[магнетзм остатóчний (ФС)] // m. rési-
duel, m. restant, m. rémanent (ChIV);

м. постоянный м. стáлий (ЕлС), м. пос-
тíй ний, м. перманéнтний (ЛсФ), [магне-
тизм постоянний (СвФI)] // m. per ma-
nent, m. constant; 

м. противоположный м. протвний, м. про-
твного знáку // m. de signe contraire;

м. свободный м. вíльний // m. libre (ChIV);
м. связанный м. зв’заний; 
м. северный м. півнíчний (ОгФ) // m. de 

pôle nord;
м. фиктивный м. фіктвний, м. увний // 

m. fictif (ChIV); 
м. южный м. півдéнний (ОгФ, Шн) // m. de 

pôle sud.
Магнетит магнетт(-ту) (ЛсФ) // magnétite f. 
Магнетитовый магнеттовий. 
Магнетограф магнетóграф(-фа) // magnéto-

graphe m. (ChIV); 
м. уравнительный м. вирівнльний.

Магнитометрия магнетометрíя.
Магнетометр магнетóметр(-ра) // magnéto-

mètre m.;
м. уни(би)филярный м. одно(дво)нит кó-

вий, м. уні(бі)філярний.
Магнетон маг нетóн(-на) // magnéton m. (ChIV). 
Магнетон-грамм магнетонгрáм(-ма) // mag-

néton-gramme m. (AV).
Магнетооптика, магнитооптика магнето-

óптика.
Магнетоскоп магнетоскóп(-па) // magnéto-

scope m. 
Магнетострикция магнетостркція // stric-

tion magnétique f., magnétostriction f. 
Магнетохимия магнетохéмія // magnéto chi-

mie f. (ChIV). 
Магнит магнéт(-ту) (ОгФ, Шн), [магнес (Г, 

Вк), тягунець (У, Гл), морське залізо (ГУ, 
Т), магніт (Г)] // aimant m.;
м. астазирующий м. астазíйний, м. уга мів-

нй // a. aui rend système astatique (ChIV);
м. вращающийся м. обертóвий; 
м. временный м. тимчасóвий (ФС) // a. tem-

poraire (ChIV); 
м. дугообразный м. дуговй, м. дугу вá-

тий // a. courbé en arc de cercle (ChIV);
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м. естественный м. прирóдний (СвФІ, Бар), 
м. натурáльний (ЛсФ) // a. naturel (ChIV); 

м. искусственный м. штýчний (Шн, ЛсФ) // 
a. artificiel (ChIV);

м. молекулярный м. молекулрний (ФС, 
ЛсФ) // a. moléculaire (ChIV); 

м. нитевидный м. ниткувáтий, м. нит ко-
вй // a. filiforme (ChIV); 

м. отклоняемый м. відхлюваний // а. dé-
clinable, a. deviable; 

м. отклоняющий м. відхльний // a. dé-
viatif, a. qui produit la déviation (ChIV); 

м. пластинчатый м. платівчáстий; 
м. подковообразный м. підковувáтий // 

a. en fer á chevai (ChIV); 
м. полосовой м. штабóвий; 
м. полый м. порожнстий // a. creux (ChIV);
м. постоянный м. стáлий (ЕлС), м. по стíй-

ний (ФС), м. тривáлий (Шн, ФС)] // a. per-
manent (ChIV);

м. сложный м. злóжений, м. складнй, [ма-
газин магнетний (ФС), батарея магнет-
на (ФС, Шн)] // a. compliqué, a. com posé; 

м. совершенный м. досконáлий, м. іде áль-
ний // a. ideal, a. parfait, a. complet (ChIV); 

м. стальной м. стальнй // a. d’acier (ChIV), 
a. en acier (ChIV);

м. стержневой м. стрижнéвий, м. пруто-
вй; 

м. удобоподвижный м. рухлвий // a. très 
mobile (ChIV); 

м. успокоительный м. угамівнй; 
м. цельный м. суцíльний // a. toutentier;
м. эквивалентный м. еквівалéнтний, м. рів-

новáртий // a. equivalent (ChIV);
м. элементарный м. елементáрний (СвФ, 

ЛФз) // a. elémentaire.
Магнитить магнетувáти (ФС), [магнесува-

ти (Г)] // aimanter (Lar). 
Магнитность маг нетність(-ности) // aiman ta-

tion f. (ChIV).
Магнитный магнéтний (ЛСФ, МлМ, РдТ), 

[магнесовий (У, Гл), магнитовий (IШ), маг-
нітний (Г, Вк, У)] // d’aimant, magnétique. 

Магнитограф, магнетограф магнетóграф 
(-фа) // magnétographe m. 

Магнито-кало рический магнетокальо рíй-
ний // magnéto calorique (AV). 

Магнитометр, магнетометр  магнетóметр 
(-тра) (ЛсФ) // magnétomètre (ChIV). 

Магнитооптика, магнетооптика магнето-
óптика // optique magnétique f. 

Магнитопроводность магнетопровíдність 
(-ности) (ЛсФ) // conductibilité magnétique f.; 
м. удельная м. питóма (ЛсФ) // с. m. spé-

cifique. 

Магнитострикция магнетостркція // stri-
ction magnétique, magnétostriction f. (ChIV).

Магнитоэлектрический магнетоелектрч-
ний // magnetoélectrique f. 

Мажорный (муз.) мажóрний // majeur. 
Мазь мазь(-зі) (Ф, С) // onguent m., pommade f. 
Макрофизика макрофíзика. 
Максвелл Мáксвел(-ла).
Маловесный, легковесный легковáгий, 

[легковажний (ФС, У)] // peu pesant.
Маловитковый (о катушке) малозвíйний. 
Манипуляция маніпулція, орýдування // 

operation f. (ChI, III), manipulation f. (ChI). 
Манометр манóметр(-тра) (СвФІ, ЛФз, Шн), 

[гнітомір(-ра) (Гл)] // manomètre m. (ChI); 
м. абсолютный м. абсолтний // m. absolu;
м. азотный м. азóтний // m. à azote (ChI);
м. барометрический м. барометрчний // 

m. barométrique (ChI); 
м. вибрационный м. вібрацíйний // m. de 

vibration (ChI);
м. воздушный м. повітрянй // m. air (ChI); 
м. газовый м. газовий // m. à gaz (ChI);
м. дифференциальный м. диферен цíй-

ний // m. différentiel (ChIV); 
м. закрытый м. закртий, [манометр за-

мкнений (ФС)] // m. fermé, m. à aircom-
primé (Lar); 

м. капиллярный м. капілрний, м. волос-
никóвий;

м. металлический м. металéвий (ЛФз, 
ФС) // m. métallique (ChІ);

м. открытый м. відкртий (ФС), [мано-
метр отворений (ЛФзІ)] // m. ouvert, m. à 
air libre (Lar);

м. пружинный м. пружнний;
м. ртутный м. живосрíбний // m. à mercure 

(ChІІІ);
м. с перепонкой м. мембрáновий, м. пере-

тинкóвий // m. à membrane;
Манометрический манометрчний // mano-

metrique.
Масло вазелиновое (техн.) олíя вазелí нова;

м. деревянное (техн.) олва // huile d’oli-
ve f.;

м. касторовое (техн.) олія рицнова // h. de 
ricin;

м. кокосовое (техн.) мáсло кокóсове // 
beurre de coco m.; huile de noix de coco f. 
(ChІV);

м. прованское (техн.) о. провáнська // 
h. d’olive, h. de Province;

м. растительное (техн.) о. рослнна // huile 
f.;

м. смазочное (техн.) о. мастльна, ма ст-
ло, [шмаровидло (Шн)] // graisse f.;
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м. эфирное (летучее) о. етерóва // h. volatile;
Масляный (техн.) олíйний, мáсляний; (о 

смазке) мастльний // á l’huile, huileux, 
huilé.

Масса мáса (ЛФзІ, ФС) // masse f. (ChІ, ІІІ);
м. активная м. актвна, м. чнна // m. acti-

ve;
м. аморфная м. амóрфна // m. amorphe 

(ChІІІ);
м. весомая м. важнá // m. pondérable (ChV);
м-ы взаимодействующие м-и взаємочин-

ні // les masses d’action réciproquè;
м. воображаемая м. увна // m. fictive, 

m. idéale, m. imaginaire, m. imaginable;
м. вязкая м. в’язкá // m. visqueuse;
м. газообразная м. гáзова, м. газувáта // 

m. gazeuse (ChІ);
м. губчатая м. губчáста // m. spongieuse 

(AnV);
м. густая м. густá // m. epaisse;
м. затвердевающая м. тверднýча;
м. инертная м. інéртна;
м. материальная м. матерільна (ЛсФ) // 

m. matérielle (LP);
м. отрицательная м. від’ємна // m. né ga-

tive;
м. поверхностная м. поверхнéва // m. su-

perficielle (ChІV);
м. покоющаяся м. в спокóї, м. безрýха // 

m. en repos (ChV);
м. положительная м. додатна // m. posi tive;
м. поперечная (электрона) м. попе рéч-

на // m. transversale (LP);
м. продольная (электрона) м. поздóвж-

ня // m. longitudinale (ChV);
м. рыхлая м. пухкá // m. friable (ChІV), 

m. peux serre, m. légère, m. poreuse;
м. сплошная м. суцíльна // m. continue, 

m. comparte, m. ininterrompue (ChІІІ);
м. точечная м. точковá // m. ponctuelle (JIX);
м. удельная м. питóма // m. spécifique (ChІ);
м. фиктивная м. увна, м. фіктвна (ЛсФ) // 

m. fictive, m. apparante (ChІV);
м. электрическая м. електрчна // m. élec-

trique (ChІV);
м. электромагнитная м. електромаг нéт-

на // m. électromagnétique (ChV);
м. электростатическая м. електростатч-

на (ЛТС) // m. électrostatique;
Масса-грамм мáса-грáм(-ма) (КСП) // gram-

me-masse m.
Массовый мáсовий.
Массивный масвний (ФС), [тілистий (ФС), 

тільчастий (ФС)] // massif (ChІ).
Масс-спектрограф масоспектограф(-фа) // 

masse-spectrographe m.

Мастика (техн.) маство // mastic m. (ChІІ).
Масштаб мірло (СвФ, ФС), масштáб(-бу) 

(Злс, Т), [скаля (ФС), поділка (ФС), міра 
(ФС)] // echelle f., règle graduée f. (ChІ).

Материальность матерільність(-ности) // 
materialité f.

Материальный матерільний // materiel.
Материя матéрія (ЛФзІ, Шн, ЛТС), субстáн-

ція (ФС, Шн), речовна (Цінг) // matière f., 
substance f.;
м. абсорбирующая м. вбирнá, м. абсорп-

цíйна // m. absorbante (AnІ);
м. анизатропная м. анізатрóпна // m. ani-

sotrope (ChІІ);
м. весомая м. важнá // m. pondérable;
м. излучающая м. випроменювáльна, м. ви-

промíнна // m. radiante (AnI);
м. лучистая м. променста // m. radiante;
м. невесомая м. неважнá, [матерія неваж-

ка (СвФ, ЛФзІ)];
м. (не)однородная м. (не)однорíдна;
м. (не)организованная м. (не)організóва-

на // m. (in)organisée;
м. простая м. прóста;
м. сложная м. складнá.

Матовый мáтовий (СвФ, ЛФзІ, ФС), тьм-
ний (ФС) // douci (ChІ).

Max-единица мах-одинця // unité de Ma che 
f., M. E.

Мачта щóгла (ФС) // mât m.
Машина машна (ЛФз, ФС, Г, У) // machi-

ne f.;
м. Атвуда м. Атвýдівська, м. Атвýда // m. de 

Atwood;
м. вододействующая м. водянá, м. водо-

чнна // trompe à eau f. (ChІ);
м. высокого давления м. високотискóва // 

machine à haute pression f.;
м. газовая м. гáзова // m. à gaz;
м. делительная м. подíльна // m. à diviser 

(AnV);
м. динамо-электрическая м. динамо-елек-

трóчна // m. dynamoélecrtique (ChІV);
м. индукционная м. індукцíйна (ЛсФ) // 

m. d’induction;
м. необратимая м. безповорóтна // m. non 

réversible (LP);
м. низкого давления м. низькотискóва, 

ма шина низького тиску (ЛсФ), [маши-
на низь кого тиснення (ФС)] // m. à pres-
sion basse;

м. обратимая м. поворóтна (СМТС), [м. зво-
рóтна (ЕлС), машна відворóтна (ЛсФ)] // 
m. à inversion, m. réversible (LP);

м. паровая м. паровá (ОгФ, ФС) // m. à 
vapeur (ChІ);
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м. переменного тока м. змінострýмова, 
[машина перемінного току (ФС)] // m. à 
courant alternatif;

м. пневматическая м. пневматчна (ФС) // 
m. pneumatique (ChІ);

м. простая м. прóста (СвФ, Шн), [маши-
на поєдинча (Шн)] // m. simple;

м. самозаряжающаяся м. самонасна жнá // 
m. à charge automatique, m. autoexcita-
trice (ChІV);

м. сжижающая м. стéчнювальна // m. à 
liquéfier (ChІ);

м. сжимающая, компрессионная м. стиск-
нá, м. компресíйна // m. de compression 
(ChІ);

м. сложная м. складнá (Шн, ФС), м. злó же-
на (ЛФз) // m. compliquée, m. com posée;

м. тепловая м. тепловá (ФС) // m. calori-
fique, moteur thermique m.; m. thermique 
(ChІ);

м. трения м. тертьовá // m. à frottement 
(ChІV);

м. холодильная м. холоднá, [машина хо-
лодильна (ЛсФ)] // m. frigorifique (ChІІІ);

м. центробежная м. відосередкóва, [ма-
шина для обертання (Бар), машина ві-
досередна (ЛФз, ФС), машина відбіж-
на (ФС)] // m. de rotation;

м. электрическая м. електрчна (СвФ, 
ЛсФ, ФС), [машина громовинна (ГГ)] // 
m. électrique (ChІV);

м. электрофорная м. електрофóрна (ФС) // 
m. à influence (ChІV);

м. элементарная, простая м. прóста // 
m. simple.

Маятник хитýн(-на) (ФС), [вагало (ЛсФ), 
вагадло (Бар, Шн), колибень (ФС, Т, П, 
Тнс), маятник (ЛФз, РдТ, СМТС), звиса 
(П), маховик (Г)] // pendule m. (ChІ);
м. баллистический х. балістчний, [маят-

ник балістичний (СвФІ)] // p. balistique;
м. гиростатический, жиростатический 

х. жиростатчний;
м. горизонтальный х. позéмний // p. ho ri-

zontal (ChІ);
м. компенсационный, уравнительный 

х. компенсацíйний, [маятник компенса-
ційний (СвФ)] // p. compensateur, p. à com-
pensation;

м. конический х. конíчний; [маятник ко-
нічний (СвФІ), маятник стіжковий 
(ЛМФ)] // p. conique;

м. круговой x. коловй;
м. математический x. математчний, [ма-

ятник математичний (СвФ)] // p. mathé-
matique;

м. оборотный x. перекиднй, [маятник пе-
рекидний (Пол), маятник оборотовий 
(ФС, КСІІ), маятник відворотний (ЛФз), 
маятник реверзийний (ЛФз, ФС)] // p. ré-
versible (ChІ, КСІІ);

м. плоский х. плóский;
м. прерыватель х. перервник(-ка) // p. in-

terrupteur m.;
м. простой х. прóстий;
м. свободно-качающийся х. вільноколи-

внй, х. вíльний // p. oscillant librement 
(ChІ);

м. секундный x. секýндовий, х. секýнд-
ний, [маятник секундовий (СвФ, ЛФз, 
ОгФ), вагадло секундове (Шн), вагад-
ло секýндне (Бар)] // p. à secondes (ChІ, 
КСІІ);

м. синхронический х. синхронíчний // 
p. synchrone (ChІ);

м. сложный x. складнй, х. злóжений // 
p. compose (ChІ);

м. сферический x. сферчний, х. кулс-
тий // p. sphérique;

м. уравнительный x. вирівнльний, x. ком-
пенсацíйний // p. compensateur, p. à com-
pensation (ChІ);

м. физический x. фізчний, [маятник фі-
зичний (СвФ, ЛФз)] // p. physique;

м. циклоидальный х. цикльоїдáльний // 
p. cycloїdal;

м. часовой x. годинникóвий // balancier 
сhronoimètre (ChІ);

м. электрический x. електричний, [маят-
ник електричний] // p. électrique.

Мега мéга // méga.
Мегабар мегабáр(-ра).
Мегаджауль мегаджýл(-ла) // mégajoule m.
Мегадин(а) мегадна (ЛФз, ФС) // mégady-

ne f. (ChІ).
Мегаскоп мегаскóп(-па) // mégascope m.
Мегафарада мегафарáд(-да) // megafarad m.
Мегафон мегафóн(-на) // mégaphon m. (ChІ).
Мегаэрг мегаéрг(-га) // megaérg m.
Мегом мегóм(-ма) // megohm m.
Медленный повíльний // lent.
Медный мíдний // de cuivre.
Медь (техн.) мíдь // cuivre m. (ChІ);

м. желтая (техн.) мíдь жóвта, мосж(-жу) // 
с. jaune, laiton m. (ChІV);

м. красная (техн.) м. червóна (ФС) // с. rou-
ge (ChІ).

Мел крéйда // craie f.
Мельдометр мельдóметр(-ра) // meldomètre 

m. (ChІІІ).
Мелькать мигтíти, миготíти // briller, jaillir, 

ne faire que paraítre.
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Мембрана мембрáна, [тремтівка (ЗТ, ЕлС)]; 
(перепонка) перетнка // membrane (ChІ).

Мензурка мензýрка (Бар, Злс), [склівочка 
(Гл), чарка (Гл), ціліндр градурований (Злс), 
колібрована посудина (ЛФз, ФС), склян-
ка (ФС)] // cylindre gradué m.

Мениск менíск(-ка) (СвФІдх), [капула (ЛФз, 
ФС)] // ménisque m. (ChІ, III);
м. видимый м. вдний // m. visible (ChІІІ);
м. вогнутый м. увігнýтий, м. угнýтий, 

[капула вгнута (ФС)] // m. concave (ChІ);
м. выпуклый м. вгнутий (ФС), [капула 

вигнута (ФС)] // m. convexe (ChІІІ);
м. жидкий м. течнй // m. liquide (ChІ).

Мера мíра (ЛСФ, ЛФзІ, Шн), [мірло (ЛФзІ, 
ЛсФ)] // mesure (ChІ) f.;
м. динамическая м. динамíчна // m. dyna-

mique;
м. метрическая м. метрчна // m. métri-

que;
м. производная м. похіднá (ЛФз) // m. de-

rivée;
м. статическая м. статчна // m. statique.

Меридиан магнитный меридін(-на) маг-
нéтний (ФС), [мерідіян магнетичний (СвФ), 
південник магнетний (ОгФ, ФС)] // méri-
dien magnétique (ChІV).

Меридиональный меридіонáльний.
Мерить, измерять мíряти, вимірти (Г, У) // 

mesurer.
Мерцание (света) блмання.
Мерцающий блимнй (ЕлС).
Место разделения (тока, потока на два ру-

кава) розтíк(-тóку) (Г) // place de partage, 
de division, de séparation f.; (проводов) рóз-
гілок(-лка).

Металл метáль(-лю) (ЛФз, ЛсФ), [ковань 
(ФС)] // métal m. (ChІ);
м. активный м. актвний, м. чнний // 

m. actif (ChІV) (ChІ);
м. зеркальный метáль люстрóвий, м. дзер-

кáльний // m. des miroirs (ChІІ);
м. мягкий м. м’якй // m. malléable, m. duc-

tile, m. tendre, m. adouci (ChІV);
м. парамагнитный м. парамагнéтний // 

m. paramagnétique;
м. пассивный м. нечнний, м. пасвний // 

m. passif (ChІV);
м. распыленный м. розпорóшений // m. pul-

vérisé;
м. ферромагнитный м. феромагнéтний // 

m. ferromagnétique (ChІV);
м. чистый м. чстий, м. щрий // m. pur 

(ChІІ).
Металлический металéвий (Г, ФС, Вк), ме-

талíчний (Г, Вк), [метальний (ВхМ, МлМ), 

металистий (МлM)] // en métal (ChІІІ), mé-
tallique (ChІ).

Метамеры метемéри // métaméres f. (ChІІІ).
Метастатический метастатчний // meta-

statique.
Метацентр метацéнтр(-ра) (СвФ, ЛФзІ), [ме-

тацентрум (СвФ)] // métacentre m. (ChІ).
Метод метóда, спóсіб(-собу) // méthode f. 

(ChІ);
м. автоколлимации м. автоколімацíйна // 

m. d’autocollimation;
м. баллистический м. балістчна // m. bal-

lis tique;
м. болометрический м. болометрчна // 

m. bolométrique;
м. динамический м. динамíчна // m. de 

dynamique (ChІІІ);
м. дифференциальний м. диференцíй-

на, м. диференцільна // m. différentielle 
(AI);

м. изящный м. добíрна // m. gracieuse, 
m. élégante (ChІV);

м. интерференциальный, интерферен-
ци онный м. інтерференцíйний // m. in-
ter férentielle (AnI);

м. каскадный м. каскáдна (ЛсФ) // m. de 
cascade;

м. криоскопический м. кріоскопíчна // 
m. cryoscopique (ЛсФІІІ);

м. нулевой м. нульовá // m. de zéro (ChІ);
м. объективный м. об’єктвна // m. de 

objective (ChІ);
м. спектральный м. спектрáльна (ЛсФ) // 

m. spectrale (ChІІ);
м. спектрофотометрический м. спектро-

фотометрчна // m. spectrophotométrique 
(ChІІІ);

м. статический м. статчна // m. statique 
(ChІ);

м. стробоскопический м. стробоско пíч-
на // m. stroboscopique (ChІ);

м. субъективный м. суб’єктвна // m. de 
subjective (ChІ);

м. термометрический м. термомет рч на // 
m. thermométrique (ChІ);

м. термоэлектрический м. термоелек трч-
на // m. thermoélectrique (ChІІІ);

м. транспирационный м. транспірацíй-
на // m. de transpiration (ChІ);

м. эбуллиоскопический м. ебуліоско пíч-
на // m. ebulliscopique (ChІІІ).

Метр метр(-ра) // métre m. (ChІ);
м. архивный м. архíвний;
м. международный м. міжнарóдній // m. in-

ternational;
м. нарезной м. кóваний // m. á fraits (ChІ).
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Метр-свеча свíчка-метр (ФС) // métre bou-
gie m.

Метрический метрчний (Злс) // métrigue 
(ChІ);

Метрология метролóгія // métrologie f. (LP).
Метроном метронóм(-ма) // métronome m. 

(ChІ).
Mex акустический міх(-ха) акустчний;

м. гидравлический м. гідравлíчний;
м. кошачий xýтpo котче // fouwrre de chat 

f. (ChІV);
м. кузнечный (техн.) м. ковáльський // 

soufflet de forge m.;
м. медвежий хýтро ведмéдяче, х. вед мé-

же // fourrure d’ours (ChІV).
Механизм механíзм(-му), [снасть (У, ФС), 

справа (У), будова (Гл), склад (ФС)] // mé-
canisme m.

Механика мехáніка (ЛФз, ЛМФ) // méca ni-
que f. (ChІІІ);
м. квантовая м. квантовá // m. des quanta 

(AnV);
м. классическая м. клясчна // m. clas si-

que (L, P);
м. Ньютоновская м. Ньютóнівська // m. New-

 tonienne (ChV);
м. рациональная м. раціонáльна // m. ra-

ti onelle (LP);
м. Эйнштейновская м. Айнштáйнівська.

Механический механíчний (ФС, ЛТС) // mé-
canique (ChІ).

Мешалка мішáлка (ФС, ЛсФ), перемíшу вал-
ка (Зт), [копистка (ФС), колотівка (ФС), 
мішка (Г)] // agitateur m. (ChІ), brassoir m., 
râble m.;
м. винтовая м. ґвинтовá, п. ґвинтовá // 

agitateur hélicoїdal m. (AnI);
м. кольцеобразная м. кільцювáта // a. an-

nulaire (ChІІІ).
Мешать мішáти, змíшувати, перемíшу ва-

ти // agiter (ChІ), melanger, remuer, mêler.
Мешок конусовидный Фарадея вóрочок 

(-чка) Фарадéїв // le sac en cône de Faraday m.
Мешочек (для опытов с насосом) мішéчок 

(-чка), капшýк(-ка) // sachet m., follicule m., 
ut riculle m.

Мигать мигáти, блмати.
Микро... мíкро... // micro...
Микроампер мікроампéр(-ра) // microam pè-

re m.
Микроамперметр мікроампермéтр(-ра) // 

microampèrmètre m. (AnV).
Микровесы мікротерез // microbalance f. 

(ChІ).
Микровольт мікровóльт(-та) // microvolt m. 

(АnV).

Mикровольтаметр мікровольтамéтр(-тра) // 
microvoltamétre m. (ChІV).

Микрогониометр мікрогоніóметр(-тра) // 
microgoniomètre m. (ChІ).

Микрокулон мікрокульóн(-на) // micro cou-
lomb m. (ChІV).

Микрометр мікрóметр(-тра) (ЛМФХІ), [дріб-
номір(-ра) (ЛМФХІ), мікрометрична шру-
ба (ЛФз)] // micrométre m. (ChІ);
м. искровой м. іскровй // m. à étincelle;
м. нитяный м. нитковй;
м. объективный м. об’єктвний // m. d’ob-

jective;
м. окулярный м. окулрний // m. d’ocu-

laire y. (ІV).
Микромиллиметр мікромілімéтр(-тра) (ЛФзІ, 

ФС) // micromillimètre m.
Микрон мікрóн(-на) // microne m.
Микропирометр мікропірóметр(-тра) // mi-

cropyromètre m. (JX).
Микрорадиометр мікрорадіóметр(-тра) // 

microradiomètre m.
Микроскоп мікроскóп(-па) (СвФ, Шн), [дрі б-

новид (Гл, Рдт), дрібногляд (Г, ФС), дрі б-
 нозíр (СвФ) // microscope m. (ChІ);
м. бинокулярный м. бінокулрний // m. bi-

noculaire (ChІІ);
м. измерительный м. вимірнй;
м. поляризационный м. поляриза цíй ний // 

m. polarisant (ChІІ);
м. простой м. прóстий (ЛФз, У) // m. sim-

ple (ChІІ);
м. проэкционный м. проєкцíйний;
м. сложный м. складнй (Шн), [дрібнозір 

зложений(СвФ, І, ЛМФ VII)] // m. com-
posé;

м. солнечный м. сóняшний (Шн) // m. so-
laire.

Микроскопический мікроскопíчний, [дрі б-
ноглядний (Гл)] // microscopique.

Микроспектроскоп мікроспектроскóп(-па) // 
microspectroscope m. (ChІІ).

Микрофарада мікрофарáд(-да) // micro fa-
rad m. (ChІV).

Микрофизика мікрофíзика // microphisique f.
Микрофон мікрофóн(-на) (СвФ, ФС) // micro-

phon m. (ChІ).
Микрофотография мікрофотогрáфія (Бар) // 

microphotographie f.
Микрофотометр мікрофотóметр(-тра)] // 

microphotométre m. (JX).
Милли... мíлі... // milli...
Миллиампер міліампéр(-ра) // milliampére m.
Милиамперметр міліампермéтр(-тра) // mil-

liampérmétre m. (J, IX).
Милливольт мілівóльт(-та) // millivolt m. (AV).
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Милли-вольт-амперметр мілівольт ампер-
мéтр(-тра) (ЛсФ) // milli-volt-ampermétre m.

Миллигенри мілігéнрі // millihenry m. (УІХ).
Миллиграмм мілігрáм(-ма) // milligramme m.
Милликюри мілікюрí // millicurie f. (AV).
Миллиметр мілімéтр(-тра) // millimétre m.
Миллимикрон мілімікрóн(-на) // milli mic-

rone.
Минорный (муз.) мінóрний // mineur.
Минута (дуги) мінýта (ЛФз, П); (времени) 

хвилна // minute f.
Минутный (о дуге, угле) мінýтний; (о вре

мени) хвилнний // de minute.
Мир свíт(-ту), всéсвіт(-ту) // monde m., uni-

vers m.;
м. внешний с. зóвнішній (ЛФз, ФС), с. зó-

кільний, [світ зверхній (Шт)] // m. exté-
rier.

Мира, мишень, мушка мíра // mire f. (ChІ).
Мираж мáриво (Г, Шн, ФС), манá (ФС), [юга 

(Шн), омана (Тмч), наповид (Гл)] // mirage m.
Мнимый увний (ЛсФ), мнмий (РдЗ), 

[сповидний (ЛсФз)] // imaginaire, virtuel.
Многоатомный многоáтомний // polyato mi-

que (ChІ).
Многовитковый (о катушке) многозвійнй, 

звостий.
Многополюсный многопóлюсовий.
Многослойный (о катушке) многоша ро вй.
Многоугольник силовой многокýтник(-ка) 

силовй, многокýтник сил (ЛМФ XI, ЛФз) // 
polygone des forces m.

Многофазный многофазóвий.
Многоцветный барвстий, многобáрвний 

(ФС), многокольоровий, [квітистий (У), квіт-
частий (У)] // polychrome, multicolore (Lar).

Многоэлектронный многоелектрóнний.
Множитель переводный мнóжник(-ка) пе-

рехіднй, чнник(-ка) перевіднй // fac-
teur m.

Mo... мо... // mho...(ChІV).
Мобиль мóбіль(-ля) // mobile m. (ChІ).
Модель (атома, молекулы) модéль(-лю) // mo-

déle m.;
м. статическая м. статчна // m. statique.

Модификация модифікáція, відмíна // modi-
fication f. (ChІV).

Модуль мóдуль(-лю) // module m.;
м. кручения м. скрýчування // m. de tor si-

on (ChІ);
м. линейного расширения м. лінíйного рóз-

ширу // m. de la dilatation linéaire (XвІ);
м. пиэзоэлектрический м. п’єзоелек трч-

ний // m. piézoélectrique (ChІV);
м. сдвига м. зсóву // m. duglissement (ChІ);
м. сжатия м. стску // m. de la pression;

м. упругости м. прýжности, [мóдуль уп-
рý гости (СвФ), сочинник пруживости 
(ЛФзІ), модуль пруживости (ФС)] // 
m. d’élasticité (ChІ).

Молекула молéкуля (СвФІ, Злс, ФС), [дро-
бина (ОгФ, ЛМФ, ЛФзФС), частинка ма-
си (Шн, ФС), частка (Вк), часточка (СТВ), 
молекул (ЛМФ XI)] // molécule f. (ChІІІ);
м. гетерополярная м. гетерополрна // 

m. hétéropolaire;
м. гомополярная м. гомополрна // m. ho-

mopolaire;
м. двуатомная м. двоáтомна // m. biato mi-

que;
м. ионизированная м. йонізóвана // m. io-

nisée;
м. нейтральная м. невтрáльна, м. інди фе-

рéнтна // m. indifferent;
м. материальная м. матерільна // m. ma-

térielle (LP);
м. простая м. прóста // m. simple;
м. эфирная м. етерна // m. d’ether (LP).

Молекулярный молекулрний (ЛФзІ), [дро-
биновий (ЛФзІ)] // moléculaire.

Моль-ион моль-йóн(-на).
Молния блискавця (СвФ, ОгФ, Г, ФС), 

блскавка (Г), [грімниця (Тмч), лискавка 
(РЗСЗ, Гл, ФС), громовиця (Км), лискави-
ця (Км, ФС)] // éclair m., foudre f.;
м. шаровая блискавця кулста (Пол), 

блискавка клубкувата (ГГ), блискавка 
кругла (ГГ), [блискавиця кулиста (СвФ), 
блискавка клубок (ГГ)] // éclair en boule 
m. (ChІV).

Молоточек (прерывателя) молотóчок(-чка) 
(ЕлС) // marteau m.

Молоточковый молотóчковий.
Момент (мех.) момéнт(-ту) // moment m.;

м. вращающий м. обертáльний, [момент 
обороту (ФС)] // m. de torsion (ChІV), m. de 
rotation;

м. изгибающий м. згинáльний, м. гнýчий 
(КCІІ) // m. fléchissant, m. de flexion (ChІ);

м. движения м. pýxy (ЛМФ, XI, ЛФз, ФС), 
[момент розгону (ФС, CM), момент кіль-
кости руху (М, П), розгін(-гону) (ЛФз)] // 
m. de la quantité de mouvement;

м. закручивающий, м. крутящий м. за-
крутнй (СМ), [момент скручення (ЛМФ, 
XI)] // m. de torsion (Mat. IІ, ChІV);

м. инерции м. інéрції (ФС), [момент без-
владности (СвФІ, ФС)] // m. d’inertie 
(ChІ);

м. и. осевой м. інéрції віснй // m. d’inertie 
axial;

м. и. полярный м. і. полрний;
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м. и. экваториальный м. і. екваторі ль-
ний // m. d’inertie équatoriel;

м. кинетический м. кінетчний // m. ci ne-
tique;

м. кручения, скручивающий м. закрут-
ний // m. detorsion (ChІ);

м. линейный м. лінíйний // m. linéaire;
м. магнитный м. магнéтний // m. magné-

tique (ChІV);
м. пары м. пáри (ФС, ЛФз) // m. du coup le;
м. реактивный м. реактвний // m. reac-

tif;
м. результирующий м. висліднй // m. ré-

sultant;
м. силы м. сли (ЛФзІ, ФС) // m. de la for ce;
м. статический м. статчний // m. sta ti que;
м. центробежный м. відосередкóвий // 

m. cen trifuge;
м. электрический м. електрчний // m. élec-

trique (AnV);
м. электромагнитный м. електро маг нéт-

ний // m. électromagnétique.
Моментальный митьовй, моментáльний // 

momentané, instantané (Lar).
Монохорд монохорд(-да), однострýн(-на) (N), 

[монохорда (ЛФз, ЛсФ, ФС)] // monochorde 
m. (ChІ).

Монохроматический монохроматчний, 
однобáрвний // monochromatique.

Монохроматор монохромáтор(-ра), барво ви-
бірнк(-кá) (N) // monocnromateur m. (JIX);
м. фокальный м. фокáльний, б. фокáль-

ний // m. focale. 
Монтировка монтувáння, монтáж(-жу) // mon-

tage m. 
Морфотропия морфотропíя, образозміна 

(N) // morphotropie f. (ChI). 
Мост(ик) Витстона, Уитстона містóк(-ка) 

Вітстóнівський, місток Витстóна (ЛсФІ) // 
pont de Weatstone m. (ChIV);
м. Витстона двойной м. Вітстóнівський 

подвíйний // p. double de Weatstone (ChIV);
м. линейный м. лінíйний;
м. Томсона м. Томсóнівський // p. de Tho-

mson (ChIV);
м. электролитический м. електролітч-

ний.
Мотор мотóр(-ра) (см. двигатель) // moteur m. 

(ChI). 
Мощность (машины) потýжність(-ности) 

(Пол), [вправність (Ск), могутність (ФС), 
міць (КСІІ), справність (ЛсФ)] // puissance 
f. (ChI);
м. (без)ваттная п. (не)вáтна, п. неробóча;
м. индикаторная п. індикатóрна;
м. эффективная п. ефектвна.

Мрак тéмрява (Г), тéмнощі (Г), [омрак (Г), 
тьма (Г), померки (Г)] // ténébres f., obscu-
rité f.

Мрамор (геол.) мáрмур(-ру) // marbre m. (ChIV).
Мраморный (геол.) мармурóвий.
Мука древесная (техн.) бóрошно деревнé, 

пóтерть деревнá.
Мультиплет мультиплéт(-та) // multiplet m. 

(JIX); 
м. (не)нормальный м. (не)нормáльний // 

m. anormal (A).
Мультипликатор мультиплікáтор(-ра) (ФС) // 

multiplicateur m. (ChIV).
Мультипликация мультиплікáція // mul ti-

plication f.
Мундштук цибýх(-ха) (СМТС), мундштýк 

(-кá) (ФС), [дульце (ФС)] // embouchure f. 
(ChI).

Мутный каламýтний.
Муть каламýть // trouble m. (ChII).
Муфта (техн.) мýфта; (соединительная) злýч-

ник(-ка) (СМТС) // manchon m., douille f., 
collier m.

Мыльный (о воде) мльний, мляний.
Мышца мускул // muscle m. (ChIV).

Н
Наблюдатель движущийся спостерéжник 

(-ка) рухомй, с. у рýхові // observateur qui 
se meut (ChV), o. en mouvement m. (AI); 
н. покоящийся с. y спокóї // о. en repos (AI).

Наблюдать спостерігáти (СвФ, Злс), об сер-
вувáти (ЛФз) // observer (ChI).

Наблюдение спостерéження, (процесс) спо-
стерігáння (СвФ, ОгФ), [помічання (ЛФзІ), 
обсервація (ЛФз, Шн, ФС), наглядання (Гл, 
IШ), слідження (ФС)] // observation f. (Chl, 
III);
н. астрофизическое с. астрофізчне // 

о. as trophysique (ChII);
н. визуальное с. візуáльне // о. visuelle; 
н. криоскопическое с. кріоскопíчне // 

о. cryoscopique (ChIV); 
н. непосредственное с. безпосерéднє // 

о. directe (ChIV); 
н. опытное с. спрóбове, с. дóслідне, с. екс-

периментáльне // о. expérimentale (ChIV); 
н. субъективное с. суб’єктвне // о. sub-

jective;
н. трансверсальное с. трансверсáльне. 

Набор (катушек) добíр(-бóру), комплéк(-ту) // 
jeu (de bobine) m. (ChV). 

Набухать, набухнуть набрякáти, набрк ну-
ти, пучнíти. 
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Наведение нáвід(-воду), навéдення.
Навивать (обмотку) навивáти, навнути (Г). 
Навинчивать, навинтить (мех.) наґвнчу-

вати, наґвнтити // visser (ChI). 
Навощенный (о бумаге) воскóваний, наво-

скóваний, повоскóваний (СЖМ). 
Нагнетать нагнітáти (Г) // presser, com pri mer.
Нагнетательный нагнітнй.
Нагрев нагрíв(-ву) (Злс), [огрів(-ву) (ФС)]. 
Нагревание нагрівáння (ФС, Бар), [огріван-

ня (ЛФзІ, ФС, Вк)] // echauffement m. (ChI), 
chauffe f. (An);
н. вторичное н. вторнне // e. second (ChIV); 
н. местное н. місцéве // e. local (ChIII); 
н. непосредственное н. безпосéреднє // e. di-

rect (ChIII); 
н. периодическое н. періодичне // e. pério-

dique; 
н. предварительное н. поперéднє // е. pré-

alable (ChIII). 
Нагреватель нагрівнк(-кá) (СМТС), [огрі-

вáльник(-ка) (ЛсФ)] // etuve f.;
н. подвижной н. рухóмий // e. mobile (ChIII). 

Нагревательный нагрівнй. 
Нагревать, нагреть нагрівáти, нагрíти (ФС, 

Бар) // chaufer, échauffer (ChI, III). 
Нагружать, нагрузить (грузом) навантáжу-

вати, навантáжити; (силами) обтжувати, 
обтжити // charger, lester (ChI). 

Нагрузка (грузом) вантáга; (нагружение) на-
вантáжування, навантажéння, вантáжен-
ня; (н. силовая) óбтяж(-жу) (М); (процесс) 
обтжування, обтяжáння, обтження //
charge f. (ChI); 
н. добавочная óбтяж(-жу) додатковий; 
н. допускаемая ó. допускнй (СМТС); 
н. полная о. пóвний, о. постíйний // char-

ge tôtale f. (ChI); 
н. постоянная о. стáлий, о. постíйний // 

с. constante (ChI); 
н. предельная о. гранчний // с. limite.

Надавливать, надавить натискáти, натс-
нути. 

Надувать, надуть (пузырь) надувáти, на-
ди мáти, надýти // gonfler (ChI). 

Нажатие натск(-ку); (процесс) натис кáн ня // 
pression f. (ChI). 

Наждак (техн.) шмéрґель(-ґелю) (ШС) // 
emeri m. (ChI).

Нажим нáтиск(-ку); (процесс) натискáння // 
pression f.; (прибор) натискáч(-чá) // frein m. 
(ChI).

Накал (лампы) рóзжар(-ру).
Накаливаемый (о нити) розжáрюваний.
Накаливание розжáрювання (ФС) розжá-

рення, [розпікáння (ФС), розпáлювання 

(ФС)] // ecnaufоement m. (ChIII), incandes-
cence f. (ChI, IV).

Накаливать, накалить розжáрювати, роз-
жáрити,

Накачивать, накачать насосом смокувáти, 
насмокóвувати, насмокувáти (СМТС), [пом-
пувáти (ЛФз)].

Наклон нáхил(-лу) (ЛсФ, Бар, Гл), пóхил 
(-лу) (ТМч), спáд(-ду) [схил(-лу) (Тгс), по-
хиляна (ТГС), похилість (ТГС), спадистість 
(ТГС), згірря (ТГС), похилення (ТГС), на-
клін (ТГС), нахилення (ТГС), схилок (ТГС), 
стрит (ТГС)]. 

Наклонение, инклинация нáхил(-лу)(ФС), 
інклінáція; (процесс) нахилння, нах лен-
ня (СвФ), [наклонения (ФС)] // inclinaison 
f. (Lar);
н. магнитное н. магнéтний, [нахилення 

магнетне (СвФ), наклонення магнетне 
(ЛФз)] // i. magnétique (ChIV).

Наклонный похлий (ТГС), похлистий 
(ТГС), нахлий (ТГС), спáдистий (ТГС), 
[спохилий (ТГС), скісний (ТГС), скосистий 
(ТГС), схильний (ТГС), схилястий (ТГС), 
спусковатий (ТГС), нахильний (ТГС), зго-
ристий (ТГС)] // incliné. 

Наклонять, наклонить нахилти, нахи л-
ти // incliner (ChI). 

Наконечник (магнита) наконéчник(-ка);
н. полюсный н. полюсóвий. 

Накопление скýпчування, скýпчення, на-
гро мáджування, нагромадження // accu mu-
lation f. (ChIII). 

Накопляться, накопиться скупчýватися, 
скýпчитися, нагромáджуватися (ЛФз), на-
громáдитися (ЛФз) // s’accumuler (ChIV), 
emmagasiner (ChI).

Накручивать, накрутить накручýвати, на-
крутти // enrouler (ChI). 

Налет сугá(-г) (Гл), осýга (Г), [поволока (Гл), 
падь (Гл), смага (Гл), мул (Гл), пліва (Гл), 
плівка (Гл)] // dopôt m. (ChIII). 

Наложение (волн) накладáння // super posi-
tion f. (AnV). 

Намагничение аномальное намагнетó ван-
ня аномáльне // aimantation anomale f. 
(ChIV), magnétisation f.; 
н. меридиональное н. меридіонáльне;
н. остаточное н. зáлишкове // a. rémanente 

(ChIV); 
н. полярное н. полрне // a. polaire; 
н. поперечное н. поперéчне // a. trans ver-

sa le (ChIV); 
н. продольное н. поздóвжнє // a. lon gi tu-

dinale (ChIV); 
н. северное н. півнíчне // m. nord (ChIV); 
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н. слоистое н. шарувáте // a. lamellaire (ChIV); 
н. соленоидальное н. соленоїдне // a. so le-

noїdale (ChIV);
н. удельное н. питóме // a. specifique;
н. экваториальное н. екваторільне;
н. южное н. півдéнне // magnétisationsud f. 

(ChIV). 
Намагниченный намагнетóваний (ФС), [на-

магнетизований (Шт, Цінг), намагнезова-
ний (Бар)].

Намагничивание магнетувáння, намагне-
ту вáння, [магнетизування (Шт, Цінг), на-
ма гнечування (ЛсФ), магнезування (Бар), 
змагнечення (ЛсФ)] // aimantation f., mag-
netisation f. (ChIV);
н. легкое магнетувáння легке // a. légére;
н. самопроизвольное м. самовíльне // а. 

spontanée (AnV); 
н. ступенчатое м. східчáсте; 
н. трудное м. важкé // a. difficile (ChIV); 
н. через влияние м. через вплв; 
н. через трение м. тертм, через терт. 

Намагничивать,-ся, намагнитить,-ся маг-
нетувáти, намагнетóвувати, намагне ту вá-
ти (ФС), [магнетити(-ся), намагнетити(-ся), 
намагнесувати (Г, Гл), намагничувати (У), 
намагнитити (У) намагнезовати (Бар)] // 
aimanter, magnetiser. 

Наматывать, намотать (катушку) нав ва-
ти, навнути, намóтувати, намотати // bo-
biner (AV). 

Намотка, обмотка нáвитка, намíтка; (про
цесс) навивáння, намóтування. 

Наносить, нанести (отметки) нанóсити, на-
нест // tracer (ChIII).

Напильник (техн.) терпýг(-га) (ЗТ).
Напитывать,-тать (влагой) насóчувати, на-

со чти (ЗТ).
Напитываться просякáти, проскнути (ЗТ). 
Наполнение напóвнювання, напóвнення // 

remplissage m. (ChIII).
Наполнять, наполнить наповнти, напóв-

нити, сповнти, сповнти, виповнти, ви-
пóвнювати, вповнити // remplir (ChIV).

Напор напíр(-пóру) (СМТС), [натиск (Г), на-
пирання (Гл), натуга (ТГС)] // pousse f. (ChI). 

Направление нáпрям(-му), нáпрямок(-мку) // 
direction f.;
н. вертикальное н. сторчовй, н. верти-

кáль ний;
н. горизонтальное н. позéмний, н. го ри-

зонтáльний;
н. косое н. скіснй;
н. наклонное н. похлий;
н. обратное (тока) н. зворóтний // d. op-

posée (ChII); 

н. несогласованное (лучей) н. згíдний // 
d. concordante; 

н. принимать брáти нáпрям; 
н. противоположное н. протвний. 

Направленность напрмленість(-ности), 
скерóваність(-ности). 

Направлять, направить напрямлти, на-
пря мти, скерóвувати, скерувáти // diriger 
(СhI), guider (ChI). 

Направляющая (деталь) напрмниця (СMTC). 
Направляющий напрямнй (СMТС). 
Напряжение напрýга (Г, ЛФз), [натýга (Г), 

напрýження (Шг, ЛсФ), напин (Гл)] // ten-
sion ƒ, intensité f.;
н. высокое н. висóка // t. haute; 
н. искровое н. іскровá; 
н. коэрцитивное н. коерцитвна // inten-

si té coercitive f. (ChIV); 
н. междуфазное н. межифазóве, [напру-

ження межифазове]; 
н. начальное н. почáткóва; 
н. низкое н. низька; 
н. поверхностное н. поверхнéва (К.С.П) // 

t. superficielle (ChIV); 
н. полное н. пóвна;
н. постоянное н. постíйна, н. стáла // t. con-

stante (ChIII);
н. разрядное н. виснажнá, [напруження 

випрудове (ЛсФ)];
н. фазное н. фазóва, [напруження фазове 

(ЛсФ)];
н. электрическое н. електрчна (ЛФз); 
н. эффективное н. ефектвна // t. effi ca ce.

Напряженность напрýженість(-ности) (ФС), 
[натуга (РдГ, Т), натужність (ФС, Т)] // 
intensité f. (ChV);
н. световая сла свíтла // і. lumineuse (ChII).

Нарезка (винта) рíзь(-зі) // filet m. (ChI), fi-
letage m. (ChI).

Нарост нáростень(-сня); (отложение) нá-
липень(-пня).

Наружный надвíрний, зóвнішній.
Нарушать,-шить,-ся (о равновесии) пору-

шáти, порýшити,-ся.
Насадка притертая нáсад(-ду) притéртий // 

emmanchement rodé m. (ChI).
Насос смок(-ка) (Г, ФС, Шс), пóмпа (СвФ, 

ЛФз), [цмок (Г, ФС), цмоковик (Г), смоко-
вик (У)] // pompe f. (ChI);
н. абсорпционный с. абсорпцíйний, с. вбир-

нй;
н. винтовой с. ґвинтовй // p. helicoїdale 

f. (AnI);
н. водяной с. водянй, пóмпа водянá (ФС, 

Бар, Цінг), [водотяг(-га) (Г), помпа вод-
на (СвФI)] // p. à eau (ChI);
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н. воздушный с. повітрянй (Шт), пóм-
па повітрянá (ЗЛс), [помпа пневматич-
на (ФС), смок духовий (У, Г), помпа воз-
душна (пнеуматична) (ЛФз, ФС, СвФ) // 
p. à air (ChIII); 

н. всасывающий с. всиснй, [пóмпа вси с-
на (Бар), помпа ссуча (ОсФ, ЛФз); пом-
па ссальна (Шн)] // p. aspirante (ChI);

н. гидравлический с. гідравлíчний // p. à 
liquide (Lar);

н. двойного действия с. двочнний // p. à 
double effet (ChI);

н. двуцилиндровый с. двоциліндрóвий; 
н. масляный с. олíйний, [помпа оливна 

(ЛФз)] // p. à huile (АnI); 
н. нагнетательный с. нагнітнй, [помпа 

нагнітальна (Шн), помпа гнітюча (СвФ), 
помпа згущальна (Фл), помпа до згу-
шення (СвФ), помпа гнетуча (Фл, ЛФз), 
помпа нагнітюча (Бар, СвФ)] // p. fou-
lan te (ChI), p. de compression; 

н. разрежающий с. розріднй, [помпа роз-
тискальна (ЛсФ), помпа всисна (Бар), 
помпа розріджуюча (ОгФ, ЛФз)] // p. as-
pirante (Lar); 

н. ротационный с. ротацíйний; 
н. ртутный с. живосрíбний, помпа живо-

срібна // p. à mercure (ChI); 
н. сгущающий с. згýщувальний // p. de com-

pression (Lar), p. de condensation (J2). 
Настраивать, настроить настрóювати, на-

стрóїти, лáдити, налáгоджувати, налáго-
ди ти // accorder (ChI). 

Настройка (муз.) настрóения, настрóювання.
Насыщать, насытить,-ся насчувати, на си-

чáти (Т, Гс, Гл), настити,-ся (Г), ситти (Г), 
насищáтися, наситтися (Г) // saturer (ChI). 

Насыщение нáсит(-ту) (ТГ), насичування, 
насчення (ТГ, С) // saturation f. (ChI);
н. абсолютное н. абсолтний // s. absolue 

(AnV); 
н. магнитное н. магнéтний // s. magnétique 

(ChIV); 
н. относительное н. віднóсний // s. rela ti-

ve (AnV). 
Насыщенность насченість(-ности) // satu-

ration f. (ChI). 
Натирание натирáння; (каким либо мате

риалом) намáщування // frottement (ChI), 
friction f. (ChIV). 

Натирать, натереть натирáти, натéрти; (ка-
ким либо материалом) намáщувати, на-
мастти. 

Натягивать, натянуть натягáти, натягт; 
(пленки, веревку) напинáти, напнýти // ten-
dre. 

Натяжение нáтяг(-гу), натягáння (Гл), [на-
туга (ТНЧ)] // tension f. (ChI), intention f.; 
н. внутреннее н. унýтрішній, н. cepe дó-

вий // t. interne; 
н. механическое н. механíчний; 
н. поверхностное н. поверхнéвий, [натг-

нення поверхневе (ФС)] // t. superficielle 
(ChI, III, AnI); 

н. поперечное н. поперéчний // t. trans-
ver sale; 

н. продольное н. поздóвжній // t. longi tu-
di nale (ChIV);

н. упругое н. пружнй // t. élastique (capil-
larité) (ChI); 

н. электростатическое н. електроста тч-
ний // t. électrostatique (ChV). 

Натянутый сильно тугй (Км), напрýгий 
(Км) // raide, tendu (ChIII).

Наушник (телефона) наýшник(-ка) // ecou-
ter teléphonique.

Находиться в равновесии бýти в рівновáзі, 
[рівноважитися (ФС)] // être en équilibre.

Нацеплять, нацепить начíплювати, наче-
пти // accrocher, suspendre.

Начало термодинамики засáда термоди-
на мíчна, принцп(-пу) термодинамíч ний // 
principe de la thérmodynamique m. (ChIV); 
н. эквивалентности з. еквівалéнтности, 

п. рів новáртности // p. de l’équivalence 
(ChIII).

Начальный (о состоянии) початкóвий, пéр-
вісний.

Наэлектризованный наелектризóваний 
(СвФІ) // électrisé.

Наэлектризовывать,-зовать електризу вá-
ти, з’електризувáти, наелектризувáти // élec-
triser (ChIII).

Небо безоблачное (мет.) нéбо безхмáрне // 
ciel sans nuage m. (ChIV); 
н. ясное н. яснé // с. serein (ChIV).

Невесомость невáжність(-ности), без вá гість 
(-гости) (КсП), безвáжність(-ности) (ФС) // 
impondérabilité f. (Lar).

Невесомый (невесящий) безвáжний, неваж-
нй (ЗТ), безвáгий (К, С, П), [незважний 
(ФС), неваговий (ФС)] // impondérable, sans 
poids (ChIII).

Невидимый невдний (Т), невидмий (Бар, 
ЛсФ), [незримий (СвФ, У), недозримий 
(Гл)] // invisible, imperceptible.

Негатив неґатв(-ва) (ФС, ЛсФ), [материця 
(ФС), óбраз від’ємний (ЛМФ, П)] // epre-
uve négative f. (Lar), negatif m.

Неделимость неподíльність(-ности) (ФС), 
нероздíльність(-ности) (ФС) // indivisibi li-
té f. (Lar).
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Неделимый, неделящийся неподíльний (ЛФз, 
ЛФзІ, Шн), нероздíльний (ФС), [неділи-
мий (СвФ)] // indivisible, impartageable (Lar).

Недиссоциированный недисоційóваний // 
indissocié.

Незаметный для глаза непомíтний для ока // 
imperceptible à l’оеіl (ChII).

Незатухающий неслабнýчий (Ар), невга мів-
нй (ЗТ), [незгасаючий (ЛсФ)].

Незаслоненный (о пространстве) незаслó-
нений // non obstrué (ChV).

Неизменность, неизменяемость незмíн-
ність(-ности) (ЛФз, Ш) // invariabilité f. 
(ChIII), immuabilité f.

Неизменный незмíнний (Г) // immuable (ChI), 
inaltérable (LP).

Неистощимый безперевóдний (Г) // inépui-
sable (Lar), intarissable (Lar).

Нейтрализация невтралізáція, невтралізу-
вáння // neutralisation f. (ChIII).

Нейтрализовать нейтралізувáти // neutra li-
ser. 

Нейтральный невтрáльний, байдýжий // 
neutre. 

Нейтрон невтрóн(-на), квáнта. 
Нематериальный нематерільний, [безті-

лий (ЛсФ)] // immatériel (Lar).
Неоднородность неоднорíдність(-ности) // 

hétérogeneté f.; 
н. внутренняя н. унýтрішня, н. сере дóва. 

Неоднородный неоднорíдний (ЗлсІІ) // hé-
térogene (ChI). 

Неосвещенный неосвíтлений (ФС) // non 
éc lairé.

Неощутительно-малый непомíтно малй, 
не знáчно малй, нечýтно малй // imper-
cep tiblement petit.

Неплавкий нетопкй // infusible (ChI).
Неподвижность нерухóмість(-мости) (Бар) // 

immobilité f. (Lar). 
Неподвижный нерухóмий (ЗлС, ШОГ), не-

порýшний (Г, ЛсФ), [непорухомий, стій-
кий (Км)] // immobile, stationnaire (Lar).

Неполный (о сгорании) непóвний (ЛсФ), 
[недостаточний (ЛФзІ)] // incomplet, qui 
n’est pas plein.

Непрерывность молекулярная непере-
рив ність(-ности) молекулрна, безперéрв-
ність(-ности) молекулрна.

Непроводник непровіднк(-кá) (ЛсФ, Бар) 
ізолтор(-ра) (ФС), діелéктрик(-ка) (ФС), 
[злий провідник (ФС)] // nonconducteur m., 
inconducteur m., isolateur m. (ChIV).

Непроводящий непровіднй.
Непрозрачность непрозóрість(-рости) (ФС) // 

opacité f. (ChI), intransparence f. (AnV);

н. акустическая н. акустчна // о. acous-
tique (ChI).

Непрозрачный непрозóрий (ФС, Т), [непро-
світний (ФС), непросвітчастий (ФС) // opa-
que (ChI, III), non transparent, intrans pa rent.

Непроницаемость непронкливість(-вос ти) 
(СвФІ, ОгФ, Шн), непрохідність(-ности) // 
etanchéité f. (ChI), impérnétrabilité f., im-
perméabilité f. (LP).

Непроницаемый непронкливий (Т, ТПВ) 
непрохіднй, непропускнй, [неперепуст-
ний (КлГ), непропускальний (РдГ)] // étan-
che (ChI), impenétrable, impermeable (ChIII).

Неравномерный нерівномíрний // non u ni-
forme, inégal, inproportionnel. 

Неразрушимый нерушмий, непорýшний 
(CM) // indéstructible. 

Нерастворимость нерозчнність(-ности) 
(ЗТ), [нерозпускальність (ФС, ВК)] // indis-
solubilité f., insolubilité f. (Lar). 

Нерастворимый нерозчнний (ЗТ) [нероз-
пускальний (СвФ)] // indissoluble, inso lub-
le (ChI), inliquefié.

Нерв слуховой (мед.) нéрв(-ва) слуховй.
Несвободный (об энергии) невíльний. 
Несгибаемость незгнність(-ности) (ЗТ) // 

inflexibilité. 
Несгибаемый незгнний, негнучкй (ФС), 

[незігнений (Пол)] // impliable, inflexible 
(Lar).

Несгораемый неспалéнний.
Несжимаемость нестсливість(-вости) (ЗГ), 

[нестискальність (ФС)] // incompressibilité 
f. (AI), incoercibilité f. (СhI, AnI).

Несжимаемый нестсливий (ЛсФ, КсІІ), 
[нестисний (ЛТС), нестискалький (ЛСФ, 
ФС)] // incompressible (ChI), incoercible.

Несмачиваемый (о поверхности) незмóчу-
ваний.

Несовместимый несумíсний // incompatible 
(ChI).

Несовпадение (фаз) незбíг(-гу), незбíж ність 
(-ности).

Несозвучность неспівзвýчність(-ности), ди-
сонáнс(-су) // dissonance f.

Нетеплопроводный нетеплопровíдний // 
non-calorifere (ChI).

Неуничтожаемость незнищéнність(-ности) 
(N).

Неуравновешенность незрівновáженість 
(-ности) (СМТС).

Неустойчивость нестíйкість(-кости), хт-
кість(-кости).

Неустойчивый нестійкй (Пол), хиткй 
(Км, ОФ), [хисткий (Км, П), хибкий (Тмч, 
П, Г, Км, А), непостійний (Км), хибливий 
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(Г), похитний (Км), несталий (Км), неста-
точний (Км), нетривкий (ЛсФ, Пол)].

Нечистота нечистотá // impureté f. (ChI).
Нечувствительность (прибора) нечутл-

вість(-вости) (ІШ) // insensibilité f.
Нечувствительный (о приборе) нечутл-

вий (ІШ), [невразливий (ЛсФ), нечуткий 
(ФС), нечулий (У)] // insensible.

Нижний нжній; (находящийся под чем-
нибудь) спíдній // intérieur; (обращенный 
вниз) долішній // bas.

Низ низ(-зу) // bas m.; спíд (споду) // desso-
us m.

Никеллировать ніклювáти // nickeler (ChIII).
Николь Нíколь(-ля) (ЛсФ, ЛФз) // nickol m. 

(JIX);
н. анализатор н. аналізáтор(-ра) // n. ana-

lysateur; 
н. поляризатор н. поляризáтор // n. роla-

risateur; 
н-и скрещенные н-і перехрéсні // nickols 

croisés (СV)
Нисходящий додíльний (ЗТ), [зступаючий 

(ЛсФ), вниз ідучий (Гл) // descendant (ChI). 
Нитевидный ниткувáтий (ФС) // filiforme. 
Нитон (хем.) нітóн(-ну) // niton m. (ChV).
Нить вихревая нтка вихровá // fil de tour-

billon m. (ChI); 
н. кварцовая н. квáрцовá // f. de quartz 

(ChIV); 
н. коконовая н. кóконова, н. опрядóва // 

f. de cocon (ChIV); 
н. натянутая н. натгнена, н. нáпнута // 

f. tendu; 
н. невесомая н. безвáжна; 
н. окулярная н. окулрна // f. de l’осulaire; 
н. подвесная н. почіпнá // f. suspenseur 

(ChIV); 
н. проводящая н. провіднá // f. conduc-

te ur; 
н. раскаленная (в лампе) волосна роз-

жáрена // filament incadescent m. (AnV); 
н. угольная (лампочки) в. вуглянá // f. de 

charbon (ChIII); 
н. физическая н. фізчна // f. de molécules 

(Ch). 
Нож ніж (ножá); (выключателя) мéчик(-ка) 

(ЕлС) // couteau m. (ChI). 
Ножка винтовая (прибора) нíжка ґвинто-

ва // vis calante f.;
н. камертона н. камертóнова (ПХ) // pied 

du diapason m. (ChI). 
Ноздреватость ніздрстість(-тости) (Пол), 

[дір чáстість (ФС), діркувáтість (ФС), дір-
чавість(-вости) (ФС)] // spongiosité f., po-
rosité f. 

Ноздреватый ніздрстий (Пол), [дірчастий 
(ФС), діркуватий (Г), дірчавий (ФС), ніз-
друватий (Г)] // spongieux, poreux. 

Номер атомный нýмер(-ра) áтомний. 
Нонвариантный (система) нонваріянтний // 

nonvariable, invariable. 
Нониус нóній(-нія) (ФС, ЛФз, І Рдт), нó-

ніюс(-cа) (ЛСФ, ФС, ЗТ), [нон (СвФ)] // 
ver nier m., nonius m. (ChI); 
н. дуговой н. дуговй (ФС), [ноній луко-

вий (ЛФз, ФС)] // v. en arc, v. arque m.
Нормаль (мат.) нормáля. 
Носитель (заряда) носíй(-сі) // porteur m., 

support m. (ChmIII). 
Нулевой нульóвий, [зеровий (ЛФз)] // de zero. 
Нуль абсолютный нуль абсолтний (ЛсФ, 

ФС), [зеро абсолютне (ЛФЗ), зеро без-
зглядне (ЛФзІ), зеро абсолютне (СвФ)] // 
zero absolu m. (LP). 

Нутация нутáція.

О
Обволакивать (пленкой) обволікáти, обво-

лок т, заволíкати, заволокт.
Обгорать, обгореть обгорти, обгорíти.
Обегать (током) обтікáти // parcourir (ChIV).
Обезгаживать, обезгазить знегазóвувати, 

знегáжувати, знегáзити (ЗТ) // degazer.
Обезжиривать,-рить (техн.) знежрювати, 

знежрити, знетóвщувати, знетóвщити, 
(поверхность) знемáснювати, знемас н-
ти // degraisser.

Обертка обгóртка // enveloppe f. (ChІ).
Обертон обертóн(-ну) (ОгФ), надтóн(-ну) 

(N), [тон горішній (ЛФз, ЛМФ)];
о. звуковой о. звуковй, н. звуковй // son 

harmonique m. (Lar);
о. нечетный о. непарстий, н. непарс тий;
о. электрический о. електрчний.

Обесцвечивание знебáрвлювання, знебáрв-
лення (Гл, СЖМ), [відбарвлення (Гл, СЖМ)] // 
décoloration f. (Lar, ChІV).

Обесцвечивать, обесцветить знебáрвлю-
вати, знебáрвити, [обезбарвлювати (ЛсФ)] // 
decolorer.

Обесценивание (материи) знецінювання, 
знецíнення.

Обесцениваться, обесцениться знецíню-
ва тися, знецінтися // se deprécier (ChІІІ).

Обкладка внешняя (банки) обклáдка зóв-
нішня, обклáдка зóкільна, [обкладка вні-
шня (СвФ, ОгФ), обкладка околишня (Бар), 
обкладина зовнішня (ЕлС)];
о. внутренняя о. внýтрішня, о. середóва.
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Облако (в экспериментах) хмáрка, хмарн-
ка, тумáн(-ну) // nuage m. (ChІ, II);
о. акустическое х. акустчна // n. acous-

tique.
Область (действия) ділнка, цáрина (ЛФз, 

Гл) // region f. (An); (пространство) прóс-
тір(-тору), [обшир (Гл)] // espace m.;
о. видимая (спектра) д. вдна // region 

visible f. (An);
о. вихревая прóстір вихровй // espace 

tourbillonaire (ChІV);
о. высоких температур цáрина висóких 

температýр;
о. пространственная прóстір(-тору) // do-

main spatial m.;
о. спектральная ділнка спектрáльна // 

région spectrale f. (AV).
Обман оптический омáна зоровá, омáна 

оптчна, [мана для ока (ФС, СЖМ), мана 
оптчна (ФС, СЖМ)] // illusion optique f. 
(ChІІ);
о. чувства о. чуттєва, [мана змислова (ЛФзІ), 

злуда змислова (ЛФз)].
Обматывать, обмотать обмóтувати, обмо-

тáти, обвивáти, обвнути // enrouler.
Обмен взаимный вимíна взаємна (ЛФзІ), 

обмíн(-мíну) взаємний (ЗТ).
Обмотка (электр.) óбвитка (ЕлС); (процесс) 

обвивáння, обмóтка (ФС, ЛсФ) // enrou le-
ment m. (ChІV);
о. безындукционная о. безіндукцíйна;
о. бифилярная о. двониткóва, о. біфі лр на;
о. вторичная о. вторнна, [обмотка по-

вторна (Цінг)];
о. кольцевая о. кільцéва (ЕлС);
о. первичная о. первнна (Шнд), [о. пéр-

вісна (Цінг)].
Обнажаться,-житься огóлюватися, огол-

тися // se denuder (ChІV).
Обнаруживать,-ружить,-ся виявлти, вя-

вити,-ся // déceler (ChІІ).
Обозначать,-чить значти, позначáти, по-

значти (Пол).
Оболочка оболóна, оболóнка (Г, ДСТ), [об-

гортка (Г), облудка (Г), болона (Тмч, ФС)].
Оболочка атмосферная оболóнка атмос-

фéрна (ЛСФ);
о. наружная о. зóкільна, о. надвíрня, [обо-

лонка зоколішня (ЛСФ)];
о. нерасширяющаяся о. нерозширнá;
о. упругая о. пружнá (Пол), [пружива бо-

лонка (ЛФз)].
Обоняние (мед.) нюх(-ху).
Оборот óберт(-ту) (Др), оборóт(-ту) (СвФІ, 

ЛФзІ); (обращение) óбіг(-гу) (ФС), [коло-
оборот (ДТС)] // révolution f. (ChmIII);

о. неполный, поворот пóверт(-ту), пóво-
рот(-ту);

о. полный óберт пóвний, оборóт пóвний 
(ЛСФ), [скрут повний (ФС)].

Оборотный оборóтний.
Обработка обробíток(-тку) (ШчГ), обрóб-

лю вання, обрóблення.
Образование втвір(-вору) (ЕлС, СМТС); 

(процесс) твóрення, утвóрення, [втво рен-
ня (Шн, ФС), повстáння (ЛФзІ)] // forma-
tion f. (ChІV).

Обратимость (процесса) поворóтність (-нос-
ти) (СМТС), реверсвність(-ности) (Шн), 
[відворотність (ЕлС)] // reversibilité f. (An), 
transversalité f. (АnІ).

Обратимый (о процессе) поворóтний (СMТС), 
реверсвний, [відворотний (ЕлС) // rever-
sible (ChІ).

Обратный зворóтний (СЖМ), обéрнений 
(Т), [відворотний (СЖМ, Т), поворотний 
(СЖМ), оборотний (СвФІ), вспятий (Т), 
взадній (Т), звертальний (Г)] // contraire 
(ChІІІ).

Обращение, вращение обертáння // rota-
tion f.;
о. спектров перевертáння спéктру // ren-

versement de spectre m. (ChІІ).
Обстановка окружающая, среда отóчення, 

[наокружні обставини (СЖМ)] // milieu 
m. (ChІ).

Обтекать (контур) обтікáти, обтект (ЛсФ) // 
parcourir (ChV).

Обхват обхвáт(-ту), обнятт (CMТС), [обі-
ймище (Г)] // brase f.

Обхватывание обхóплювання, обхóплення 
(СЖМ), обіймáння (СЖМ) // enlacement m. 
(ChІV).

Обхватывать, обхватить о(б)хóплювати, 
о(б)хопти (СЖМ), обіймáти, об(ій)нти 
(СЖМ) // enlacer (ChІV).

Объект об’єкт(-та), предмéт(-та) // objet m. 
(ChІ);
о. пробный (микроскоп) о. спрóбний // tes-

tob jet m. (ChІІ).
Объектив об’єктв(-ва) (Шн, Цінг), [шклó 

предметóве (Пол), сóчка предметóва 
(ЛФзІ)] // objectif m. (ChІ);
о. анастигматический о. анастигматич-

ний // о. anastigmatique;
о. апланатический о. апланатичний // 

о. aplanatique;
о. апохроматический о. апохроматч ний // 

о. apochromatique;
о. ахроматический о. ахроматчний // 

о. achromatique;
о. длиннофокусный о. далекофóкусний;
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о. иммерзионный о. імерзíйний;
о. короткофокусный о. короткофóкус-

ний;
о. светосильный о. світлосльний, о. світ-

ло слий // о. lumineux (An);
о. фотографический о. фотографíчний // 

о. photographique (ChІІ).
Объективный (конец) об’єктвний (Гл); 

пред метóвий (Гл).
Объем óбсяг(-гу) (Км, Тмч, Шн, ЛсФ), об’єм 

(-му) (СвФІ, Шн, Бар), [обмір (Км, Тмч, 
ФС)] // volume m. (ChІ, III);
о. атомный óбсяг(-гу) áтомний, об’єм(-му) 

áтомний // v. atomique;
о. кажущийся óбсяг увний, об’єм ув-

ний // v. apparent (ChІ);
о. кинематический óбсяг кінематчний, 

об’єм кінематчний // v. cinеmatique 
(ChV);

о. критический óбсяг критчний (ЛсФ, 
ФС), об’єм критчний (ЛФз, ФС) // v. cri-
tique (ChІ);

о. молекулярниый óбсяг молекулрний, 
об’єм молекулрний // v. moléculaire 
(ChІ);

о. ортометрический óбсяг ортометрч-
ний, об’єм ортометрчний;

о. переменный óбсяг змíнний, об’єм змíн-
ний;

о. полезный óбсяг корсний, об’єм корс-
ний // v. utile (ChІ);

о. постоянный óбсяг стáлий (ЛсФ), об’єм 
стáлий (ФС), óбсяг постíйний, об’єм по-
стíйний, // v. constаnt (ChІ);

о. приведенный óбсяг звéдений, об’м 
звé дений // v. réduit (ChІІІ);

о. удельный óбсяг питóмий, об’м питó-
мий // v. spеcifique (ChІ). 

Объемный (мат.) обсягóвий (СЖМ), об’м-
ний (КСІІ).

Объемомер, волюмометр обсягомíр(-ра), 
об’ємомíр(-ра), волюмóметр(-тра) // volu-
ménométre m. (ChІ).

Овальность (мат.) овáльність(-ности) // ova-
lité f. (Lar).

Овальный овальний // ovale (Lar.).
Овоид (мат.) овóїд(-да) // ovoїde m. (ChІV);
Огарок (свечи) недóгарок(-рка) (Бар, ФС) // 

bout de chаndelle m., b. de bougie.
Огибающая (мат.) обгнна // enveloppe f. 

(ChІІ).
Огненный (в)огнянй, [огненний (СЖМ)] // 

de feu, igné, ardаnt.
Огнеупорность (в)огнетрвкість(-кости) 

(СМТС), [огнетривалість (ФС)] // refracti-
bilité f.

Огнеупорный (в)огнетривкий (ФС, ЛсФ); 
[(в)огнетривалий (Шн, ФС), огневідпор-
ний (ІШ)] // réfractaire (ChІІІ), аруrе.

Огниво водородное кресáло воднéве, [кре-
сило Деберейнера (СвФ)] // briquet d’hydro-
géne m. (ChІ);
о. воздушное к. гáзове (Бар), к. повітрянé, 

к. пневматчне (ЛФз), [запальник(-ка) 
пневматичний (Шт)] // b. pneumatique.

Огонь блуждающий блмавка (Г, ФС) // 
feu follet m.;
о. Эльма (в)огонь Ельма, о. Ельмівсь кий // 

feu saint-Elme (ChІV).
Одновременность одночáсність(-ности), тав-

тохрóнність(-ности) // simultаnéité f. (ChV).
Одновременный одночáсний (ФС, СЖМ), 

тавтохрóнний (КсІІ), [рівночáсний (ЛФз)] // 
simultаné, synchrone.

Однозначащий, равносильный смыслом 
рівнознáчний (Г, СЖМ).

Одноименный (о заряде) одноймéнний 
(СЖМ), однознáчний [рівноіменний (Шн)] // 
homonyme, de méme nom.

Однонитный (о весах) однониткóвий // uni-
filaire (ChІV).

Одноплечий (о рычаге) однорамéнний (ФС, 
Т); [одноплечний (ФС)].

Однородность однорíдність(-ности) (Цінг), 
[одноцільність (СЖМ), одностайність 
(ЛФз)] // homogéneité.

Однородный однорíдний (ЗЛС, Бар), [одно-
цільний (СЖМ), одностайний (ФС, СЖМ), 
гомогенний (Рдт), моногенний (РдТ)] // 
homogéne (ChІ).

Одноцветный однобáрвний, однобáрвий, 
однокольорóвий (Т), [одноцвітний (У), од-
номáстний (У)] // unicolore, monochrome.

Одноэквивалентный (атом) моновалéнт-
ний, одновалéнтний // monovalent (ChІV).

Ожижатель, сжижатель стéчнювач(-ча) (N) // 
liquéfacteur.

Ожижать, ожидить стéчнювати, стечнти 
(Зт), [скраплювати, скропити (ЛсФ)] // 
liquéfier (ChІV).

Ожижаться, ожидиться, сделаться жидким 
течнíти, стечнíти; [крапліти (ОгФ), скроп-
люватися, скропитися (ЛсФ)] // se liquefier.

Ожижение стéчнювання, [крапління (ФС, 
СЖМ), скраплювання (ФС), скропління 
(ЛсФ, СХ)] // liquéfaction f. (ChІІІ).

Ожиженый стéчнений; (самостоятельно) 
стечнíлий, [скроплений (Mтв)] // liquéfié 
(ChІІІ).

Оказывать,-зать сопротивление стáвити, 
постáвити óпip (oпópy) (Флд) // résister, 
s’ap poser.
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Окаймляться (об изображении) облямóву-
ватися, облямувáтися (Г) // se border.

Оканчиваться кінчáтися (чим), мáти на кін-
цí (що) // se terminer (ChІ).

Окклюдировать оклюдувáти // occluder.
Окклюзия оклзія (ЛФз) // occlusion f. (ChІ).
Окошечко (в аппаратах) вікóнце // fenêtre f.
Окраска бáрва; (процесс) забáрвлювання, за-

бáрвлення (Цінг, СЖМ), [закрáска (СЖМ)] // 
coloration f. (ChІ), couleur f. (ChІІ);
о. аллохроматическая б. алохроматчна, 

з. алохроматчне // с. allochromatique 
(ChІІ);

о. дополнительная б. додаткóва, з. додат-
кóве;

о. идиохроматическая б. ідіохроматчна, 
з. ідіохроматчне // с. idiochromatique 
(ChІІ);

о. интенсивная б. інтенсвна, з. інтенсв-
не // с. intense (ChІI);

о. металлическая б. металéва, з. мета лé-
ве // с. métallique (ChІІ);

о. насыщенная б. насчена, з. насчене // 
couleur saturée (ChІІ);

о. пигментная б. піґмéнтова, з. піґменто-
ве // с. pigmentaire (ChІІ);

о. поверхностная б. поверхнéва, з. по-
верх нéве // с. superficielle (ChІІ).

Окрашивать, окрасить (сообщать цвет) 
забáрвлювати, забарвлти, забарвти (Г, 
Шт) // colorer (ChІ); (краской) фарбувáти 
(Г), пофарбувáти закрáшувати, закрáсити 
(ФС, ЛФзІ)] // peindre, teindre.

Окружать, окружить отóчувати, оточти 
(Бар) // entourer, cerner, environner, ceindre.

Окружение, среда отóчення (ЛсФ), окру-
жения (ЛФз) // entourage m.

Октава (муз.) октáва // octave f. (ChІ).
Окуляр окулр(-ра) (Шн, Бар, ЛсФ, Т), [соч-

ка очна (Шн, ФС), сочка підметова (ФС, 
ЛФз)] // oculaire m. (ChІ);
о. ахроматический о. ахроматчний // 

о. achromatique (ChІІ);
о. ортоскопический ортоскопíчний // 

о. orthoscopique;
о. отрицательный о. від’ємний // о. né ga-

tif (ChІІ);
о. положительный о. додáтний // о. positif 

(ChІІ);
о. сложный о. складнй, о. злóжений // 

о. composé (ChІІ).
Окулярный окулрний.
Ом ом(-ма) // ohm m. (ChІІІ);

о. интернациональный о. інтернаціо нáль-
ний, о. міжнародній // о. international 
(АnV);

о. легальный о. леґáльний // о. légal (ChІV);
о. нормальный о. нормáльний (ЛсФ, Ел) // 

о. normale;
о. обратный о. обéрнений (Г. Г) // о. in vers 

(ChIV).
Ом-сантиметр ом-сантимéтр(-тра) (ЛсФ, 

Г. Г).
Онгстрем, ангстрем онґстрéм(-ма);

о. интернациональный о. інтернаціо нáль-
ний, о. міжнарóдній;

о. рентгенологический о. рентґеноло гíч-
ний;

о. спектроскопический о. спектроско пíч-
ний.

Опадание спáд(-ду) (ЛсФ), спадáння (СЖМ).
Опадать, опасть спадáти, спáсти (ЛсФ).
Опалесценция опалесцéнція // opalescence 

f. (ChIII, AnV).
Опалесцирующий опалесцéнтний, опале-

сценцíйний.
Опилки (древесн.) трса; (металл.) ошýр-

ка // limaille f.(ChIII);
о. железные ошурка залíзна // l. de fer;
о. медные ошýрка мíдна // l. de cuivre 

(ChІV).
Описывать,-сать (траекторию) опсу ва-

ти, описáти.
Опора опóра (Бар, KcII, СЖМ), [підпорка 

(Бар, ФС, Т), опертя (ФС, Г, СЖМ), під-
става (Шн)] // appui m. (АnV).

Опорожнение спорóжнювання, спорóж нен-
ня // vidage m. (AnІ).

Опорожнять,-нить,-ся спорожнти, спо-
рож нти,-ся, випорожнти, впорож ни ти, 
-ся (ЛФзІ) // vider.

Оправа опрáва (ЛФз, ФС) // monture f. (ChІІ).
Определение косвенное взначення посе-

рéднє // détermination indirecte (ChIII);
о. непосредственное в. безпосерéднє, в. пря-

мé (Г. Г) // d. directe (ChIII);
о. опытное в. спрóбове (Г. Г), в. дóслідне, 

в. експериментáльне // d. expérimentale 
(ChIV).

Определять, определить визначáти, в зна-
чити // définir (ChІ), déterminer (ChIII).

Оптика óптика (ЛФзІ, ФС, СЖМ, Цінг), [нау-
ка про світло (ФС)] // optique f. (ChІ);
о. волновая о. хвильова // о. ondulatoire 

(АnV);
о. геометрическая о. геометрчна // о. géo-

metrique;
о. кристаллов о. кристалéва // о. cristalline 

(AnI, II);
о. физическая о. фізчна // о. physique (АnV).

Оптический оптчний (ЛТС, Гл), [зоровий 
(Гл)] // optique (Lar).
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Оптотехника оптчна тéхніка, оптотéх ні ка // 
optotéchnique f. (ChІІ).

Опускать,-тить (прибор) спускáти, спус т-
ти, знижáти, знзити.

Опыт (единичный) спрóба (Бар, ГГ, Т), екс-
перимéнт(-ту), [спиток(-тка) (СЖМ), спро-
бунок(-нка) (СЖМ), проба (СЖМ, Гл), 
спроба (СЖМ)]; (исследование) дóслід(-ду) 
(СЖМ, Гл); (приобретенный) дóсвід(-ду) // 
expérience f. (ChІ, III);
о. дифференциальный с. диференцíйна, 

с. різницéва // е. différentielle (ChІ);
о. неубедительный с. неперекóнлива // 

е. in décise (АnI);
о. обернутый (Лоджа) с. обéрнена (ГГ);
о. убедительный с. перекóнлива // е. dé-

cisive (AnI).
Опытный (имеющий опыт) досвíдчений 

(Т) // expérimenté; (относящийся к експе
рименту) спрóбовий (ФС), спрóбний 
(СЖМ), експериментáльний; (исследова
тельский) дослíдчий, дóслíдний // expéri-
mental.

Орбита орбíта // orbite n. f.;
о. замкнутая о. зáмкнена // о. fermée (АnV);
о. (не)возможная о. (не)можлва // о. (im)

pos sible;
о. соплоскостная о. суплощнна // о. сор-

lanaire (JIX);
о. устойчивая о. стійкá // о. stabile (An);
о. электронная о. електрóнна.

Орган óрган(-на) (СЖМ), [знáряд (ФС, ЛМФ, 
ОгФ), снаряд(-ду) (Млм), знарддя (СЖМ)] // 
orgаne m. (ChI);
о. голоса о. голосовй, [знаряд голосовй 

(ФС, ЛМФ, ОгФ)] // orgаne de la voix m. 
(ChІ);

о. зрения о. зоровй (Г. Г), [знаряд зоро-
вий (Г. Г)] // о. visuel (ChІІ);

о. Кортиев (уxa) о. Кóртіїв;
о. речи о. мóвний // о. de la parole (ChІ);
о. слуха о. слухóвий // о. de l’оuіе (ChІ);
о. чувства о. чутт (Шт) // о. de sens, о. sen-

soriel.
Орган оргáн(-на) (СЖМ) // orgue f. (Lar).
Организм органíзм(-му) (ЛФІ, СЖМ) // or-

ga nisme m.
Органный оргáнний.
Ореол авреóля (СЖМ), сйво (СЖМ), [оре-

ол (СЖМ)] // auréole f. (ChІІ).
Ориентировать орієнтувáти, зорієнтувáти 

(ЛсФ, У) // orienter.
Ортоскоп ортоскóп(-па) (СЖМ) // orthos-

cope m. (ChІІ).
Ортоскопический ортоскопíч ний, про сто-

зó рий // orthoscopique (ChІІ).

Ортохроматический ортохроматчний // 
orthochromatique.

Осадок óсад(-ду) (ФС, Гл, Т, СЖМ), [опад 
(ФС, Г), фус (У, ФС) гуща, (Гл, СЖМ), 
осадок (Тпв, Т)] // précipité f. (ChІІ), dépot 
m. (ChІV);
о-ки атмосферные óпади атмосфéрні.

Осадочный осадóвий.
Осаждать, осадить осáджувати, осадти.
Осаждаться, осадиться осáджуватися, оса-

дится, осідáти, осісти, [опадати, опасти 
(ФС), зсідатися, зсістися (СЖМ), осідати-
ся (ФС), опускатися (ФС)] // se précipiter 
(AV), se déposer (ChІV).

Осаждение осáдження (РдФ, Г), осáджу-
вання; (самостоятельное) осідáння (СвФ, 
I) // précipitation f. (ChІ).

Осветительный освíтлювальний.
Освещать, осветить освíтлювати, освітти 

(СЖМ), [освічувати, (Км, ФС)] // eclai rer, 
illuminer.

Освещение óсвіт(-ту) (СЖМ), освíтлення 
(ЛсФ, СвФ, І, КлГ), свíтло (СЖМ); (про
цесс) освíтлювання (СЖМ), озарення (Г, 
РдТ, Км), освíчення (ФС), посвіта (СЖМ) // 
éclairement m. (ChІІ), éclairage m.;
о. искусственное о. штýчний, о. штýчне 

(ФС, СЖМ) // éclairage artificiel;
о. предварительное о. поперéдній, о. по-

перéднє // е. antérieur (ChІІ).
Осевой віснй (Г).
Ослабевать,-беть слáбшати, слабíшати, по-

слáбшати, ослáбнути; (о токе) мéншати, 
змéншуватися, змéншитися, підупадати, 
підупáсти // diminuer (ChIV).

Ослабление ослáба (СЖМ), ослаблння, 
ослáблення (СЖМ); (о величине) меншан-
ня, змéншування, змéншення // dimination; 
(о натянутой нити) пóпуск(-ку) (СЖМ); 
[ослаб (ЛсФ)]; (о крепости) знемíцню ван-
ня, знемíцнення // affaiblissement m. (ChІІ).

Ослаблять,-бить ослаблти, ослáбити; (на
тянутую нить) попускáти, попустти; 
(крепость) знемíцнювати, знеміцнти // 
affaiblir.

Осмос осмóза (СвФІ, ЛФз, Цінг), [осмос 
(ФС), просóчування (Гл)] // osmose f. (ChІ).

Осмотический осмотчний (Гл) // osmo ti-
que (ChІ).

Основание (призмы) оснóва; (клина) головá 
(ЛМФXI) // base f.

Останавливать,-новить (движение) зупи-
н ти, зупинити, спинти, спинти; (коле
бание) гамýвати, угамóвувати, угамувáти; 
(течение жидкости) тамувáти, утамó ву-
вати, утамувáти // arrêter (Lar).
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Остановка зупн(-ну); (место остановки) 
зупнка.

Остаток зáлишок(-шку) (СЖМ), лшок(-шку) 
(СЖМ), [полишка (РдФ, Г), остача (ФС, 
СЖМ), решта (ФС, СЖМ), рештка (РдФ, 
Г, ЛсФ, Пол), (з)останок (СЖМ), послідок 
(СЖМ), зостаток (СЖМ), лишка (Пол)] // 
residu m. (ChІ);
о. электрический з. електрчний, [полиш-

ка електрична (ФС), решта електрична 
(ФС), останок електричний (ФС)].

Остаточный (о магнетизме) зáлишковий 
(Пол), [рештковий (РдФГ), остатній (СЖМ)].

Остов кістк(-кá) (СЖМ), снáсть(-сти) (СЖМ) // 
ossature f. (ChIV).

Острие вістр (ОгФ, ЛФз); (иголки) жалó 
(Гл), [гостряк (Бар, Г, Гл), шпиль (ФС, 
Гл), шпи лик (Шн), шпичка (ФС), лезо (Гл, 
ФС), гос тря (ФС)] // style m. (ChІ), pointe f. 
(ChІ);
о. совершенное в. ідеáльне // p. parfaite 

(ChІV);
о. тупое в. тупé // p. mousse (ChI).

Остроконечный гострокінчáстий (СвФ, I), 
кінчáстий (СЖМ), шпичáстий (СЖМ), [кін-
чатий (Г), шпилястий (ФС), спичастий (Г, 
ФС), гострий (Г).

Остывший (охладевший) прохолóлий (СЖМ), 
захолóлий (Г), остглий (Т, СЖМ), за стг-
лий (Т, Г), встиглий (Т, МлМ, СЖМ), про-
стглий (СЖМ), [захолоділий (СЖМ), про-
холоділий (СЖМ)].

Осушитель висушнк(-кá) (ЗТ) // dessica-
te ur m.

Осциллировать осцилювáти, коливáтися // 
osciller.

Осциллограф осцильóграф(-фа) // oscillo-
graphe m. (JIX). 

Осциллометр осцильó метр(-тра) // oscillo-
mètre m.

Осциллоскоп осцильоскóп(-па) // oscillo-
scope m.

Осциллятор осцилтор(-ра) (ЕлС, Шлд) // 
oscillateur m.;
о. ангармонический о. ангармонíчний.

Ось вісь (óсі) (ЛФз, ЛТС, ФС), [ося (ФС), 
ось (СвФ)] // axe m. (ChІ);
о. боковая (оптическая) в. бічнá (ЛсФ);
о. геометрическая в. геометрчна // а. gé o-

métrique (ChІ);
о. главная (системы) в. головнá // а. prin-

cipal (ChІІ);
о. земная в. земнá (ФС);
о. инерции в. інéрції (ФС);
о. кристаллографическая в. кристало гра-

фíчна // a. cristallographique (ChІІ);

о. магнитная в. магнéтна (Цінг), [ось ма-
гнетична (СвФ, I), ось магнетна (ОгФ)] // 
a. magnétique (ChІV);

о. мгновенная в. митьовá;
о. неизменная в. незмíнна (ЛМФ, ХI), в. стá-

ла // a. invariable;
о. оптическая в. оптчна (ЛМФ, Шн, ФС), 

[ось оптична (ОгФ)] // a. optique (ChІ);
о. побочная в. бічнá, в. побічнá (СвФ, I), 

в. другордна (ЛМФ);
о. свободная в. вíльна, [вісь свобíдна (ЛМФ, 

ЛФзІ)];
о. центральная в. центрáльна, вісь осе-

редкóва // a. central;
о. электрическая в. електрчна // а. elec-

trique (J, IX).
Осязание (мед.) дóтик(-ку).
Отвердевание твердíння, твéрднення (Пол, 

ФС, Шн), тужáвіння (ЛсФ, СЖМ), [ціпнен-
ня (Шн, ФС, ЛФз), заціп(-пу) (МлМ), сту-
жавіння (ЛсФ)] // solidification f. (ChIII).

Отвердевать,-деть твердíти, твéрднути, за-
твéрднути (Тмч, Пол, ФС), ствéрднути, 
ствердíти (Г, Пол, СЖМ), тужáвіти, сту-
жáвіти (Г), [ціпініти (ЛФз, РСЗс), тверді-
шати, стинатися (МлМ), затвердівати (Злс)] // 
se soledifier (ChІ).

Отверстие óтвір(-вóру) // ouverture f. (ChІ), 
trous m.;
о. капиллярное о. волоскувáтий, о. капі-

лрний // t. capillaire m. (ChІ).
Отвес висок(-скá) (СЖМ), [оливянка (Шн, 

ФС), оливниця (ІШ, УС), стрімниня (ЛФзI, 
Шн, Пол), повіс (Г), важок (Злс), прямець 
(СЖМ), стрім (СЖМ), строма (ІС, ІШ), 
ґрунтовага (У, ФС), прямовіс (Бар), прям 
(Кл, Г, Т), шнур (Г), поземниця (ЛФз), 
гру зило (Т), одвіс (Злс)] // fil à plomb m. 
(ChІ).

Отвесный прямовсний (ШГ, Т, ЛТС, ЛФзІ), 
простопáдний (П, ІШ), [сторчовий (У, Тмч), 
стрімкий (УС, Шн), одвісний (Т)] // ab rup-
te (ChІ).

Ответвление, шунт вíдгілок(-лка), відга лý-
зок(-зка) (ЗТ), відгалýження (ЛсФ, Гл, Т), 
[відгілення (Т)]; (шунт) узбічник(-ка) 
(ЕлС) // shunt (ChІV);
о. перехватывающее узбічник пере хоп-

нй, у. перехватнй.
Ответвлять,-вить відгалýжувати, відгалý-

зити (ЛсФ).
Отдавать,-дать (тепло) віддавáти, віддáти.
Отдаление (длина) вíддаль(-лі) (КсІ, СЖМ), 

[далиня (СЖМ); відстань (СЖМ)]; (про
цесс) віддалння, віддáлення (Ш, КсІ, 
СЖМ).
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Отдаляться, отдалиться віддалтися, від-
далтися (ЛсФ, СЖМ).

Отдача віддавáння (СЖМ), віддáння (СЖМ); 
(после толчка) відбíй(-бóю) (Зт) // recul 
m. (АnІ); (полезн. дейст.) видáтність(-но-
сти) (СМТС) // rendement m.;
о. радиоактивная віддáння радіоак тв-

не // r. radioactif (AnI).
Отделение (жидкости) віддíлювання, від-

ділння, відділення // séparation f. (ChІ).
Отделять, отделить відділти, відділти, 

відокрéмлювати, відокрéмити // séparer 
(ChІ).

Отдельный окрéмий, нáрізний, осíбний.
Отдых (элемента) перепочнок(-нку), від-

почнок(-нку) (СЖМ) // repos m. (ChIV).
Откачивать, откачать висмокóвувати (ЗТ) 

всмокувати, відсмокóвувати, відсмо ку-
вáти (СМТС).

Отклонение вíдхил(-лу) (КСІІ, Шн, Пол), 
відхиляння, відхлення (ЛсФ, Пол, СЖМ), 
[відклон(-ну), (РдФГ, Т), відклонення 
(РдТ, Mтв), деклінація (ЗТЛ, Т), збочення 
(Т), відступ (РдТ, Т), відклін (Т)] // 
déviation f. (ChІ), ecort m.;
о. магнитное в. магнéтний // d. magnétique 

(AnI);
о. полное в. пóвний;
о. постоянное в. стáлий, в. постíйний // 

d. constаnte (ChV).
Отклонять відхилти, відхилти (Г, 

СЖМ); [вихилити (ЛФзІ), ухиляти 
(СЖМ), відводити, відвести (СЖМ), від-
вертати, відвернути (СЖМ)] // écarter (ChI), 
devier (ChI). 

Отлагаться відкладáтися. 
Отливать, отлить відливáти, відлти (СЖМ), 

виливáти, влити; (излишек) надлвати, 
надлти (Г, СЖМ) // couler (ChI). 

Отливка, отливание (формы) відливáння, 
виливáння; (отлитый предмет) вли вок 
(-вка).

Отливной (конец) відливнй, виливнй, 
[відливальний (СЖМ)]; (литой) лтий, 
влитий.

Отметка позначка (Г). 
Отмечать,-тить (делать отметки) значти, 

позначáти, позначти (Г), [назначати, по-
назначувати (Г), відзначати // repérer (ChI). 

Отнимать (тепло) відбирáти, відібрáти, 
переймáти, перейнти // enlever la chaleur 
(ChIII).

Относительность віднóсність(-ности) (Пол), 
релятвність(-ности) // relativité f. 

Относительный віднóсний (ФС, СЖМ), ре-
лятвний (СЖМ), [зглядний (ФС, Т, РдТ), 

стосунковий (СЖМ), розмірний (СЖМ) // 
rélatif (ChI). 

Отпечаток відбток(-тку) (ФС, СЖМ, Пол), 
[вíдслід (Г, СЖМ), витиск (СЖМ), вíд тиск 
(СЖМ), напечаток (СЖМ)]. 

Отражательный відбивнй (Г, Пол, СЖМ), 
[рефлексійний (Т)]. 

Отражать відбивáти, відбти (Г, ФС), [від-
свічувати, відсвітити (Г, ФС)] // réfléchir. 

Отражение (света, звука) відбток(-тку), 
відбвок(-вку) (СЖМ); (процесс) відби-
вáння, відбитт (Пол), [зеркалення (ЛМФ)] // 
réflexion f.;
о. внутреннее відбитт внутрíшнє, в. се-

редóве // r. intérieure (AnV); 
о. воздушное в. повітрянé, [зеркаленє воз-

душне (ЛМФ VIII)];
о. двукратное в. двокрáтне // r. double; 
о. диффракционное в. дифракцíйне;
о. диффузное в. дифýзне // r. diffuse (ChII); 
о. зеркальное в. люстрóве // r. spéculaire; 
о. избирательное в. вибирнé // r. sélective 

(JIX); 
о. металлическое в. металéве // r. métal li-

que (AnI); 
о. многократное в. многокрáтне // r. suc-

cessive (ChII); 
о. полное в. пóвне (ФС, ЛФз), [відбиття 

цілковите (ФС, ЛМФШ)] // r. totale (ChII, 
Lar); 

о. правильное в. прáвильне // r. réguliére, 
r. speculaire (ChII); 

о. разсеянное, диффузное в. розсíяне // 
r. diffuse (ChII);

о. селективное, избирательное в. селек-
твне, в. вибирнé // r. sélective (АпV);

о. скользящее в. ковзнé.
Отрезок (трубки) відтнок(-нка) // troncon 

du tube m. (ChIV).
Отрицательный (о величине) від’ємний; (об 

изображении) неґатвний; (о результате) 
заперéчний (СЖМ) // négatif (ChI).

Отсвет вíдсвіт(-ту) (ФС, СЖМ), [відблиск 
(СЖМ)].

Отсвечивать, отсветить відсвíчувати (СЖМ, 
Пол), відсвітти, [відбивати світ (СЖМ), 
відблискувати (СЖМ) віддавати світ (СЖМ), 
відсвітлювати (ЛсФ)].

Отскакивать відскáкувати, відскóчити.
Отставать, отстать (запаздывать) спіз н-

тися, спізнтися, запізнтися, запізнти-
ся // retarder (ChIII).

Отступать, отступить (от правила) відхи-
лтися, відхилтися, відбігáти, відбíгти.

Отступление (от закона) вíдхил(-лу) (від 
закону), вíдбіг(-гу) (СЖМ).
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Отсчет (на шкале) вíдлік(-ку) (ЕлС), пpóчит 
(-ту) (СМТС), [відчитування (СвФ)] // lec-
ture f. (ChIІІ);
о. зеркальный в. люстрóвий, п. люс тро-

вй // 1. au miroir (ChIV); 
о. непосредственный в. безпосерéдній, 

п. безпосередній // 1. directe (ChI).
Отсчитывать, отсчитать (отнимать), від-

рахóвувати, відрахувáти (СЖМ, ЛсФ), від-
лíчувати, відлічти (Пол, СЖМ); (на шка
ле) вичтувати, вчитати, прочтувати, 
прочитáти // lire (ChIII).

Отталкивание взаимное відштóвхування 
взаємне, відпихáння взаємне // répulsion 
mutuelle f. (ChIV); 
о. световое в. світловé, [відпихання світ-

ляне (ЛсФ)] // action répulsive de la lu-
mi ére f.

Отталкивательный відштовхнй (СЖМ), 
відпихáльний, [відпихóвий (Пол)] // ré pul-
sif.

Отталкивать, оттолкнуть відштóвхувати 
відштовхнýти, відпихáти, відіпхнýти // 
repousser (ChIV).

Офтальмометр офтальмóметр(-тра) // орh-
tal mométre m.

Офтальмоскоп офтальмоскóп(-па) (ЛМФ 
VIII), óчне дзéркало (СЖМ) // ophtalmo-
sco pe m. (Lar).

Охватывать (пространство) осягáти, осяг-
нýти, осягт (СЖМ), понімáти, по(й)нти 
(СЖМ); (предмет) обхóплювати, обхó пи-
ти (СЖМ), обіймáти, об(ій)нти (СЖМ) // 
embrasser (ChI).

Охладитель охолóдник(-ка) (ДСТ), [прохо-
лодник (СЖМ)] // source froide f. (ChIII).

Охлаждаемый (о смеси) охолóджуваний.
Охлаждать охолóджувати, охолодти; (ду

тьем) остýджувати, остудти // refroidir.
Охлаждающий, охладительный охолод-

нй (СМТС), остуднй (ЗТ), [холодячий 
(ВхВ, Т) // refroidissant. 

Охлаждение охолóджування, охолóдження; 
(дутьем) остýджування, остудження // re-
froidissement m. (ChI); 
о. быстрое о. хуткé // r. brusque (ChI); 
о. внезапное о. раптóве; 
о. наблюденное о. спостерéжене // r. sa-

turée;
Оценивать, оценить (деления) цінувáти, оцí-

нювати, оцінти // apprécier (Lar).
Оценка оцíнка; (процесс) цінувáння // appré-

ciation f. (Lar).
Очертание óбрис(-су), обвíд(-воду) // con-

tour m. (ChІ).
Очки окулри (Бар, ЛсФ) // lunettes f. (Lar).

Ошибка (в наблюдении) пóмилка // erreur f. 
(ChІ);
о. абсолютная п. абсолтна // е. absolue 

(ChІ);
о. вероятная п. імовíрна // е. probable; 
о. допускаемая п. допускнá; 
о. собственная п. влáсна // е. propre; 
о. средняя п. пересíчна. 

Ощущение (псих.) учутт (СЖМ), учувáн ня 
(СЖМ) // sensation f. (ChІ). 

Ощутительность, ощутимость (погреш нос-
тей) помітнíсть(-ности).

П
Падать, упасть пáдати (У, СЖМ), пáсти 

(ЛФзІ, СЖМ), упáсти (У, СЖМ) // tomber; 
(о величине) спадáти (СЖМ, ЗТ); (пони-
жаться) знижáтися, знзитися (ЗТ) // dé-
croître (ChІ). 

Падение (тела) пáдання (СЖМ, ЗТ, У); (ве-
личины) спад(-ду), спадáння // chute f.; 
(лучей) упáд(-ду), упадáння // incidence f.; 
п. анодное спáд(-ду) анóдний // ch. ano-

dique;
п. аномальное с. аномáльний, с. незви чáй-

ний;
п. катодное с. катóдний (ЛсФ) // ch. catho-

dique (J. IX); 
п. нормальное (лучей) у. нормальний // 

incidence normal (ChІІІ);
п. свободное (тела) пáдання вíльне (ФС), 

пáдання свобíдне (СвФ), падíння вíльне 
(Шт), спадáння свобідне (ЛФз)] // ch. 
libre (Chl). 

Палочка стеклянная пáличка склянá // 
baguette de verre f. (ChІ), tige de verre f. 
(ChІV). 

Пар пáра (Шн, ЛсФ), [опар (Рдт)] // vapeur 
f. (ChІ, III); 
п. влажный п. волóга (СМТС); 
п. водяной п. водяний // v. d’eau (ChІІ); 
п. насыщенный, насыщающий про стран-

ство п. насчена (ЛФз, ФС), п. насит-
нá // v. saturante, v. saturée (Chl); 

п. ненасыщенный п. ненасчена (ЛсФ, 
Пол, ЗТ) // v. non saturante (ChІІІ), v. non 
saturée;

п. перегретый п. перегрíта (ЛФзІ, ЗТ, 
Цінг) // v. surchaufée (ChIII);

п. пересыщенный п. пересчена (ЛсФ), 
п. переситнá // v. sursaturée (LP), v. sur sa-
turante;

п. светящийся п. світнá // v. incandescente 
(ChII);
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п. сжатый п. стснена (ФС), [пара м’ята 
(ФС)];

п. сухой п. сухá (Пол) // v. sàche (ChI). 
Пара вращающая (сил) пáра обертáльна, 

п. повертáльна // couple de rotation m.;
п-а кратковременная п. короткочасна;
п. кручения п. закрутнá // с. de torsion 

(ChI);
п. термоэлектрическая п. термоелек трч-

на // с. thermoélectrique (ChIII).
Парабола (мат.) параболя.
Параболический (об орбите) параболічний.
Парагелий парагéлій(-лію) // рarhelie (СhI).
Парадокс гидростатический парадóкс(-ксу) 

гідростатичнй (ОгФ, ЛФз) // paradoxe 
hy drostatique m. (ChI).

Паралакс (астр.) паралáкса // paralaxe f.
Параллелограм движения рівнобіжник(-ка) 

рýху, паралелогрáм руху (СвФ) // parallélo-
gramme du mouvement m.;
п. сил р. сил (СвФ, ЛФз), п. сил // р. des 

forces; 
п. скоростей р. швидкостей, п. швд ко-

стей, р. скоростей, п. скоростей.
Парамагнетизм парамагнетзм(-му) // ра-

ramagnétisme m. (ChIV).
Парамагнитный парамагнéтний // para mag-

nétique.
Параметр фотометрический парáметр(-ра) 

фотометрчний, парáметр світломірний // 
paramètre photométrique m.

Парантелий парантéлій(-лію) // paranthélie m. 
(ChII).

Парафин (техн.) парафíн(-ну) // paraffine f. 
(ChIII).

Парафинированный (о бумаге) парафінó-
ваний.

Паровой паровй.
Парообразный паровй, парувáтий (ЗТ, Т).
Парообразование паротвóрення (ЗТ), паро-

утвóрення (Т), парувáння (Пол, Вк) // for-
mation des vapeurs f. (ChI).

Парциальный парцільний (ЗТ), часткóвий 
(ЗГ) // partiel.

Патрон (лампочки) патрон(-на).
Паяльник (техн.) лютнк(-ка).
Паяние (техн.) лютувáння.
Паять (техн.) лютувáти.
Пенетрометр пенетрóметр(-ра) // penétro-

mètre m.
Пениться пíнитися, шумувáти // mousser 

(ChI).
Перевешивать, перевесить перевáжувати, 

перéважити (Злс).
Перевозбуждать,-дить (машину) пере збýджу-

вати, перезбýдити (ЕлС).

Перегиб перегн(-ну) (ЗТ), [залóм (Гл), пе-
ре гинáння (Гл), відклíн (Гл)]. 

Перегонка перегін(-гóну) (ФС, СЖМ), пе-
реганяння (СЖМ), дестилція, [субліма-
ція (СЖМ), перепуст (ФС, Гл), перегонка 
(Бар)] // distillation f. (ChIII); 
п. фракционированная, дробная п. роз-

дільний, п. фракційний // d. fractionnée 
(ChI).

Перегонный перегíнний (У, ФС), дестиля-
цíй ний.

Перегонять,-гнать переганти, перегнáти 
(У, СЖМ), дестилювáти, [перепускати, 
перепустити (ФС), визгонити (СЖМ), ви-
зганяти (СЖМ), сублімувати (СЖМ)] // fai-
re passer (ChIII).

Перегорать перегорти, перегорíти.
Перегородка перегорóдка (ЛФз, ФС); (пе

репонка) перетнка (Бар, Гл) // cloison f. 
(ChIV), paroi f.;
п. полупроницаемая перетнка напівпро-

никлива, п. напівперепускнá // p. sémi per-
 méable (LP), cloison sémiperméable (LP); 

п. пористая перетнка пóриста // с. pore-
use (ChIII); 

п. сплошная п. суцíльна, [перегородка 
суцільна (ЗТ)] // с. pleine (ChIII).

Перегрев перегрíв(-ву) (ДСТ); (процесс) пе-
регрівáння // surchauffage m. (Lar).

Перегреватель перегрíвник(-ка) (ДСТ).
Перегревать, перегреть перегрівáти, пе-

регрíти //surchauffer (ChI).
Перегретый перегрíтий // surchauffé (ChI).
Перегрузка (силовая) переóбтяж(-жу) (Ар.), 

переобтжування, переобтження // sur-
char ge f. (ChI).

Передавание (движения) передавáння, пере-
дáння (ЗТ), (электроэнергии) переси лáн ня.

Передавать передавáти, передáти (энер гию, 
звук), пересилáти, переслáти (ЕлС) // trans-
mettre (ChI).

Передаточный (механизм) передáтний; (от
нос, к электропередаче) пересильнй (ЕлС).

Передатчик передавáч(-ча) (ШС); (переда-
точный аппарат) відрдник(-ка) (ЕлС).

Передача передáння; (конструкция) пере-
дáча; (энергии) пересл(-лу) (ЕлС) // tran-
sport m. (ChI); 
п. винтовая передача ґвинтовá; 
п. зубчатая п. трибовá; 
п. ременная п. пасовá; 
п. электрическая пересил електрчний // 

t. électrique.
Передвигать,-нуть пересувáти, пересýнути.
Передвигаться,-нуться (вперед) поступá-

ти, поступти // progresser (ChI).
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Передвижение перéсув(-ву) (ФС), пере су-
вáння (ШС, Г, ФС).

Передвижной пересувнй (У, ФС).
Перезаряжать,-дить перенаснáжу вати (ЕлС) // 

changer de charge.
Перезаряжение, перезарядка перенаснá-

жу вання (ЗТ) // changement de charge m. 
(ChIV).

Переключатель перемкач(-чá) (ФС, ЕлС), 
[переключатель (ЛсФ)].

Переключать, переключить перемикáти, 
перемкнýти (ЕлС); (пересоединять) пере-
лучáти, перелучти (ЕлС).

Перекресток (нитей) перехрéсток(-ка) (ЗТ).
Перекрещивать,-стить (нити) перехр-

щу вати, перехристти.
Перекристаллизация многократная пере-

кристалізáція многокрáтна; 
п. фракционная п. роздíльна.

Перелив перелв(-ву); (окраски) мінння 
(ЗТ), мíнення.

Перелизание (жидкостей) переливáння (У, 
ЗТ), перетóчування (I. С).

Перелом перелíм(-лóму) (ЗТ) // rebrous se ment 
m. (ChIV).

Перемежаемость перемéжність(-ности) (ЗТ).
Перемежающийся (ток, заземление) пере-

мíжний (ЗТ).
Перемена, изменение змíна, перемíна // va-

riation f. (ChI).
Перемещать,-стить переміщáти, перемíс-

тити // deplacer.
Перемещение перемíст(-ту) (N), перемíщу-

вання (ЗТ), перемíщення (ШС) // dépla ce-
ment m. (ChІ, ІІІ); 
п. молекулярное перемíст(-сту) молеку-

лрний // d. moléculaire (ChIII); 
п. относительное п. віднóсний // d. rélatif 

(ChI); 
п. угловое п. кутовй, [кутовá змíна стáну 

(ФС)]; 
п. электрическое п. електрчний, [пере-

сýнення електрчне (ЛТС)].
Перенесение (энергии) перенíс(-нóсу), пе ре-

нéсення (ЗТ), переношення (ЛФзІ) кон вéк-
ція (ЛФзІ) // translation f. (ChI), tran sport m.

Переносчик (энергии) перенóсник(-ка) (ШС); 
[перенóщик теплá (ЛсФ)].

Переохлаждать,-дить пере(о)холóджувати, 
пере(о)холодти // refroidir.

Переохлаждение пере(о)холóда (Т, Вк), пе-
ре(о)холóдження, пере(о)хóлоджування 
(Вк, Т, ЛсФ) // surfusion f. (ChI), refroidis-
sement m. (Ch).

Переохлажденный пере(о)холоджений // 
surfondu (Lar).

Перепонка перетнка (ЗТ, Гл), [болонка 
(ЛФзІ, СвФ, ФС), болóна (ЛФзІ), плівка 
(Гл)] // membrane f. (ChI), paroi (ChI);
п. барабанная (уха) п. барабáнна // m. du 

tympan (ChI);
п. животная п. тварнна // m. animale 

(ChI); 
п. полу-проницаемая п. напівпронкли-

ва // m. semiperméable (ChI, LP);
п. растительная п. рослнна // m. végé-

tale (ChI);
п. упругая п. пружнá, [болонка пружива 

(ЛФз)] // m. élastique (ChI), paroi élasti-
que f. (ChI).

Перерыв перерв(-ву), перéрва // interrup-
tion f. (ChI).

Пересекать,-сечь,-ся (мат.) перетинáти, пе-
ретти,-ся.

Пересечение (нитей) перехрéсток(-тка) // 
croisement des fils m. (ChII), croisée (des fils) 
f. (ChI).

Перескакивать, перескочить (об искре, 
атоме) перескакувати, перескóчити.

Перескок (искры) перескíк(-кóку) (Г) // saut 
m.;
п. квантовый п. квантовй // s. quantique 

m. (AV); 
п. самопроизвольный (электрона) п. само-

вíль ний.
Перестановка микрометрическая пере-

стáва мікрометрична // deplacement micro-
métrique m. (ChII).

Пересыщать, пересытить (раствор) пере-
счувати, перестити // sursaturer.

Пересыщение, перенасыщение пересит(-ту) 
(Т, Вк), пересчення (Гл, ШС) // sursatu ra-
tion f. (ChIII).

Пересыщенный, перенасыщенный (ра
створ) пересчений (Т, Г, С) // sursaturé.

Переход (точки, тепла) перехíд(-хóду) (МЛМ) // 
transport m. (ChIII), passage m. (ChIII); (в 
другое состояние) перетвір(-твóру) // trans-
formation f.; 
п. квантовый перехід(-ходу) квантовий // 

t. quantіque; 
п. невыполнимый перетвір(-вóру) не здій-

снéнний // t. irréalisable (ChIII); 
п. непрерывный (без скачков) перехíд 

(-ходу) безперéрвний, в. пóспільний // 
passage continu (ChIII).

Переходить, перейти перехóдити, перейт; 
(в иное состояние) перетвóрюватися, пе-
ретвортися (на що); (в жидкое состоя
ние) течніти, стечнíти, [скрóплюватися (Фл)].

Перецеживать, перецедить перецíджу вати, 
перецідти (ФС).
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Перигелий (астр.) перигéлій(-лію) // péri-
hélie m. (Lar).

Период перíод(-ду) // période m. (ChI).
Периодический періодчний // périodi que.
Перископ перискóп(-па) // périscope m.
Пермеаметр пермеáметр(-тра) // per mé-

amètre m. (Lar).
Перпендикуляр нормáля // normale f. (Lar).
Перспектива воздушная перспектва по-

вітряна // perspective aérienne f. (ChII).
Пертурбация, возмущение пертурбáція, 

збурéння // perturbation f. (ChII); 
п. магнитная п. магнéтна, з. магнéтне // 

p. magnétique.
Печь индукционная піч (печі) індукцíйна // 

four inductif m.;
п. термоэлектрическая п. термоелек трч-

на // f. thermoélectrique; 
п. электрическая п. електрична (ЛФз, ФС), 

електропíч // f. électrique (ChIII).
Пиезометр п’єзометр(-тра) // piézomètre m. 

(ChI).
Пиезометричный п’єзометрчний // piézo-

métrique (Lar).
Пиезометрия п’єзометрíя // piézométrie f. (Lar).
Пиезоэлектрический п’єзоелектрчний // 

piézoélectrique.
Пиезоэлектричество п’єзоелéктрика, кри-

сталоелéктрика // piézoélectricité f. (Lar).
Пикнометр пікнóметр(-тра) (СвФ, ЛФз, Злс) // 

pycnomètre m.
Пипетка піпéта, [крапільнчка (ЗТ)] // pi pet-

te f. (ChI).
Пиргелиометр піргеліóметр(-тра) (ЛФз) // 

pyrhéliomètre m. (ChIІ);
п. компенсационный п. компенсацíйний 

(ЛсФ) // p. de compensation (ChIІ).
Пиромагнитный піромагнéтний // pyroma-

gnétique (Lar).
Пирометр пірóметр(-тра), жаромíр(-ра) (ЗТ) // 

pyrométre m. (ChI); 
п. абсорбционный п. абсорпцíйний; 
п. акустический п. акустчний; 
п. водяной п. водянй; 
п. газовий п. гáзовий; 
п. интерференционный п. інтерференцій-

ний; 
п. калориметрический п. кальоримет рч-

ний; 
п. термоэлектрический п. термоелектрч-

ний.
Пирофон пірофóн(-на), вогневá гармóніка.
Пирофор пірофóр(-ру) (ЛсФЗ), вогне нó сець 

(-сця) (N) // pyrophore m. (Lar).
Пироэлектрический піроелектрчний // 

pyroélectrique (Lar).

Пироэлектричество піроелéктрика // pyro-
électricité f. (ChIV).

Питание (энергией) жвлення (СТВ) // ali-
mentation f.

Питать (током) живти (Г, Др) // alimenter 
(ChI).

Плаванье плáвання // natation f. (Lar).
Плавать плáвати.
Плавить,-ся топти,-ся (Шн, ФС) // fondre 

(Lar).
Плавкий топкй (ФС, СЖМ), [плавкй 

(ФС)] // fusible (Lar). 
Плавкость тóпкість(-кости) (ФС, СЖМ) // 

fusibilité f. (Lar). 
Плавление тóплення (Шн, ЛсФ). 
Плавучесть (тел) плáвність(-ности) (ЗТ).
Пламя пóлум’я (ФС, ЛсФ), [полумінь (ФС, 

ПФз, СЖМ), пломінь (СЖМ)] // flamme f. 
(ChIV, AnV); 
п. водородное п. воднéве // f. de l’hydro gè-

ne (ChIII); 
п. коптящее п. кіпотнé // f. enfumée (ChIV); 
п. манометрическое п. манометрчне // 

f. manométrique (ChI); 
п. музыкальное п. музчне // f. musica le; 
п. окрашенное п. забáрвлене;
п. открытое п. відкрте;
п. поющее п. співýче;
п. светящееся п. світнé // f. brillante (ChIII);
п. свободное (без стекла) п. вíльне // f. li-

bre (ChIII);
п. чувствительное п. чутлве // f. sensible 

(ChII). 
Планиметр планіметр(-тра), площомір(-ра) // 

planimètre m. (Lar). 
Пластинка платíвка (ЗТ), платвá (ЕлС), [пла-

стинка (ЛсФ), плитка (ЛФз, ЛсФ), бляш-
ка (Шт, ФС), плита (ОгФ, СвФ), площин-
ка (ЛсФ), плашка (ФС), штабка (ФС), ши-
ба (ЛФз)] // planche f. (Lar), plateau m. (ChIV), 
plaque f. (ChI), lame f. (ChIII);
п. двоякопреломляющаяся платівка дво-

залóмна;
п. звучащая платíвка звучкá, [плита звуча-

ча (Сав, Ф)];
п. клинообразная п. клинувáта;
п. плоскопараллельная п. рівнобіжно-

площнна, п. з рівнобíжними плóщами // 
plaque à faces planes parallеlés (ChII);

п. полуволновая п. півхвилéва, п. напів 
хвлі // lame demionde (ChII);

п. пробная п. (ви)прóбна // plan d’épreuve 
(ChIV);

п. светочувствительная п. світлочутлва, 
п. чутлва на свíтло // plaque sensible à 
la lumière (ChII);
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п. собирательная п. збірнá;
п. тонкая п. тонкá // p. mince (ChIV);
п. фотографическая п. фотографíчна // 

p. photographique (ChII, AnI);
п. четверть волны п. на чвéрть хвилі // 

lame quart d’onde (ChII).
Пластинчатий платівчáстий (ЗТ) // la mel lai-

re (ChIV). 
Пластический пластчний (СЖМ), [подат-

ний (Шн)] // plastique (Lar). 
Пластичность пластчність(-ности) (ЛсФ) // 

plasticité f. (ChI, III).
Платина гладкая, полированная плтина 

полірóвана // platine poli m. (ChIV);
п. губчатая п. губчáста // éponge de platine 

f. (ChII), mousse de platine f. (ChI);
п. иридистая п. ірдиста // p. iridié (LP).

Платинирование плятинувáння // platinage 
m. (Lar).

Платинировать плятинувáти (ЗТ) // platiner 
(Lar).

Пленка плíвка (Г, Гл, Шс) // pellicule f. (ChIV); 
(перепонка) перетнка // mémbrane f.;
п. водяная п. водянá // couche d’eau f. 

(ChIII); 
п. жидкая п. течнá // m. liquide (ChI); 
п. замкнутая п. зáмкнена // m. fermée (ChI); 
п. мыльная п. мльна; 
п. поверхностная п. поверхнéва // couche 

superficielle (ChI);
п. полупроницаемая п. напівпронкли-

ва, п. півпрохіднá, [болóнка напівпро-
нк ли ва (ФС)];

п. упругая п. пружнá // m. élastique (ChI); 
п. электролитическая п. електролітч на // 

pellicule électrolytique (ChIV). 
Плеохроизм плеохроїзм(-му) (Пол) // pléo ch-

roїsme m. (ChII). 
Плечо (весов) рамéно (ФС, ДР, СЖМ), [ра-

мя (Шн, ЛФз), плечé (Шн)] // fléau (de ba
lance) m. (ChIV). 

Плосковогнутый плосковгнýтий (Бар) // 
plan concave m. (ChII). 

Плосковыпуклый плосковгнутий, [плоско-
опýклий (Бар)] // plan convexe (ChII). 

Плоскопараллельность рівнобіжно пло щн-
ність(-ности) (N). 

Плоскопараллельный рівнобіжнопло щн-
ний (N) // à faces parall les (AV). 

Плоскость главная плóща головнá // plan 
principal m. (ChII); 
п. магнитная п. магнéтна // p. magnétique. 

(ChIV); 
п. наклонная п. похла (Шн, ФС, Бар), 

[площа наклонна (СвФ), нахилена (Злс), 
площа нахила (Ш), площа наклонена 

(ЛФз, ФС), площа спадиста (Гл), пло-
щинь спадиста (Гл)] // p. incliné (ChI); 

п. раздела п. розміжнá; 
п. сетчатая п. сітчáста; 
п. спайности п. лýпности (Пол); 
п. узловая п. вузловá; 
п. фокальная п. фокáльна, [площа вог-

нищева (ЛМФ]) // p. focal (ChI). 
Плотность густинá (ФС, ДСТ, ЛсФ), гущи-

нá (ЗТ), [густотá (СвФ, ЛсФ), гýстість (Шн, 
Т), стислість(-лости) (СЖМ) // densité f. 
(ChI); (о прилегании) щíльність(-ности) (У, 
ДСТ); 
п. абсолютная густинá абсолтна, [гу сто-

тá безглдна (ЛФУ)] // d. absolue (ChI);
п. акустическая г. акустчна // d. acou sti-

que (ChI);
п. весовая г. ваговá;
п. критическая г. критчна // d. critique 

(ChI);
п. массовая г. мáсова;
п. нормальная г. нормáльна // d. normale 

(ChI);
п. объемная г. обсягóва, г. об’мна // d. de 

volume (ChIV);
п. оптическая г. оптчна // d. optique (ChII);
п. ортометрическая густинá ортометрч-

на // d. orthométrique;
п. относительная г. віднóсна, [густота 

зглядна (ЛФз)] // d. relative (ChI);
п. поверхностная г. поверхнéва // d. super-

ficielle (ChIV);
п. предельная г. гранчна // d. limite (ChI);
п. пространственная г. просторóва (ЛсФ);
п. реальная г. спрáвжня // d. réele (ChI); 
п. средняя г. пересíчна; 
п. среды г. середóвища // d. du milieu (ChI); 
п. табличная г. таблчна; 
п. теоретическая г. теоретчна // d. thé-

orique (ChI);
п. удельная г. питóма // d. spicifique;
п. электрическая г. електрчна, [густота 

електричности (ОгФ)].
Плотный густй (СЖМ, Т, У) // dense (Chl); 

(о пригонке) щíльний (ЛФз, СЖМ, Т).
Площадка площнка (ЛсФ, Бар).
Пневматический пневматчний // pneu ma-

tique (ChI).
Поверхностный поверхнéвий (ЛФзІ, Т), [по-

верхóвий (Гл, Т, СЖМ), поверховний (Тмч, 
Т), позверховий (СЖМ), позверховний (Т, 
СЖМ), зверхній (Гл, Т), поверхній (Т), 
верхневий (Т), верхній (Т)] // superficiel 
(ChI).

Поверхность (мат.) повéрхня // surface f. 
(ChI); 
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п. анаберрационная п. анабераційна // 
s. aplanétiue (ChII); 

п. блестящая п. блискýча, [поверхня яс-
на (ЛсФ, Ш)]; 

п. вихревая п. вихровá // s. tourbillonaire 
(ChIV); 

п. внешняя п. зóвнішня, п. зокíльна // s. ex-
térieure (ChIV); 

п. внутренняя п. внýтрішня, п. середóва // 
s. intérieure (ChIV); 

п. вогнутая п. вгнýта; 
п. волнистая п. хвилста; 
п. волновая п. хвильовá, [поверхня филі 

(ЛФзІ), верхня филі (ЛМФVIII)] // s. d’on-
de (ChII); 

п. выпуклая п. вгнута, п. опýкла; 
п. гладкая п. гладкá (КСІІ), п. гладенька 

(ЛсФ, Ш) // s. polie (ChII); 
п. горизонтальная п.  позéмна, пóзем(-му) 

(ЛФз); 
п. диакустическая п. діакустчна (ЛФз, 

ЛсФ); 
п. зеркальная п. люстровá, п. дзеркáльна 

(Бар), [плóща зеркáльна (ЛМФ)] // s. spé-
culaire (ChII); 

п. зернистая п. зернста // s. grenue (AV); 
п. изотермическая п. ізотермíчна // s. iso-

thérme (ChIII); 
п. изохроматическая п. ізохроматчна // 

s. isochromatique (ChII); 
п. искривленная п. скрвлена (ЛФз); 
п. катакаустичеекая п. катакавстична 

(ЛсФII);
п. каустическая п. кавстчна, [поверх-

ність каустична (СвФ) // s. focale (ChII);
п. наружная п. зóкільна, óколо (СЖМ);
п. несущая (авиа) п. неснá // s. portante (J. 

IX);
п. обхватывающая п. обіймáльна, п. об-

хватнá // s. enveloppante (ChIV);
п. отражающая п. відбивнá // s. réflé chis-

sante (ChIV); 
п. охлаждаемая п. охолóджувана; 
п. пиезоэлектрическая п. п’єзоелек трч-

на // s. piezoélectrique (ChIV); 
п. покоящейся жидкости вíльна повéрх-

ня тéчива, [дзеркало течі (ФС)]; 
п-и притертые п-ні притéрті // rodage m. 

(AI); 
п. раздела п. розмежна, [повéрхня роз пó-

ділу (ЛсФ), плóща розмежна (ЛМФ)] // 
s. de séparation (ChI); 

п. рассеивающая п. розсівна // s. diffu san-
te (ChII); 

п. резонансовая п. резонáнсова; 
п. светящаяся п. світнá; 

п. свободная п. вíльна (ЛсФ), [п. свобід-
на (Бар, ЛсФ)] // s. libre (ChI, III); 

п. сферическая п. сферчна, п. кулс-
та; 

п. термодинамическая п. термодинаміч-
на // s. thermodynamique (ChIII); 

п. трущаяся п. тертьовá // s. frottante (ChIII); 
п. узловая п. вузловá;
п. уровня п. рівнéва // s. de niveau (ChIV);
п. центрированная п. зцентрóвана;
п. шероховатая п. шерехáта, повéрхня 

шерсткá (ЛсФ, Ш), повéрхня шершáва 
(Цінг, ФБ);

п. эквипотенциальная п. еквіпотенці ль-
на (ЛсФ, ФС), п. рíвного потенцілу 
(ЛсФ, ФС).

Поворот пóверт(-ту) (Пол), поворóт(-рóту) 
(У, СЖМ); (процесс) повертáння // rotation 
(ChI).

Поворотный поворóтний, повертóвий.
Повышение (величина изменения) пíдвиш-

ка; (процесс) підвщування, підвщення 
(ОгФ, ФС) // élévation f. (ChI), accroisement 
m. (ChIII).

Погасать,-нуть (о свете) гáснути, погасáти, 
погáснути.

Погашать,-сить гасти, погасти, тушти, 
потушти.

Поглотитель вбирáч(-чá) (ЗТ).
Поглотительный, поглощающий убир нй, 

убирáльний.
Поглощаемость убрність(-ности) (ЗТ), [по-

глн ність(-ности) (ЛсФ)]. 
Поглощаемый убраний. 
Поглощать,-тить убирáти, убрáти (ЕлС), уві-

брáти (ФС, ЗТ), абсорбувáти (ЛсФ), [по-
глинати (Т, Вк, СЖМ), втягати (ФС, Т), 
по глощати (СвФ, ЛФз), вглитувати (ЛФз), 
вглитати (ОгФ, Тнч), поглинювати (ЛсФ)] // 
absorber (ChI, II). 

Поглощающий, поглощательный, погло-
тительный убирнй, убирáльний, [погли-
нальний (Г, СЖМ)] // absorbant. 

Поглощение убирáння, увібрáння (ФС, 
СЖМ), [поглин (СЖМ), вбир (СЖМ), по-
глинáння (СЖМ), поглнення (ЛсФ)] // 
absorption f. (ChI, III);
п. аномальное у. аномáльне;
п. внутреннее у. внýтрішнє, в. середóве // 

a. intérieure (ChII); 
п. двустороннее у. двобíчне; 
п. избирательное у. вибірнé; 
п. интегральное в. інтеґрáльне // а. inté gra-

le (ChII); 
п. одностороннее в. однобíчне; 
п. полное в. пóвне.
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Погрешность пóхибка (КСІ), [пóмилка (Гл), 
хиба (Гл), огріх (Гл), погріх (Гл, Г), охиба 
(Г)] // erreur f. (ChI); 
п. относительная п. віднóсна // е. relative 

(ChI); 
п. постоянная п. стáла // е. cоnstante (ChI); 
п. случайная п. випадкóва (КСI) // е. ac-

cidentelle (ChI); 
п. установки (пунктирования) п. устáви // 

е. de pointé (ChI).
Погружать,-зить,-ся занýрювати, занурти, 

занурти,-ся (Шн, ФС), затóплювати, зато п-
лти, затопти,-ся (У, ФС) // plonger (ChI), 
immerger (ChI).

Погружение зáнур(-ру) (N), занурння, за-
нýрення (ФС), зáтоп(-пу) (N), затоплю-
вання, затóплення (ФС), [заглблювання 
(СЖМ) // immersion f. (ChI).

Подвергать,-гнуть (усилию) піддавáти, під-
дáти (чомý) (СЖМ, ЗТ) // soumettre (ChI). 

Подвергаться, подвергнуться (испыты-
вать) зазнавáти, зазнáти // exposer (ChIII).

Подвес(ка) пóчеп(-пу); (о детали) пóчіпка 
(ЗТ), [підвага (СЖМ)]; (процесс) чіплння 
(СЖМ) // suspension f. (ChIII); 
п. бифилярный п. двониткóвий, п. біфі-

лрна, [біфілрне завíшенє (СвФ)]; 
п. Кардана п. Кардáнова (Пол), [підвíсник 

Кардáнів (КСII)]; 
п. магнитный п. магнéтний, п. магнéт на; 
п. унифилярный п. однониткóвий, п. одно-

ниткóва. 
Подвесок підвáжок(-жка) (У), [причіпок(-пка) 

(Пол)]. 
Подвешенный почéплений (ЗТ), [завíшений 

(ЛФзI)]. 
Подвешивать,-сить чіплти, почепти // sus-

pendre (ChI, III). 
Подвигаться (вперед) посуватися, посту пá-

ти // avancer (ChI). 
Подвижной рухóмий (ФС, ЗТ, Пол); (легко 

подвижной) рухлвий, (подвижний) (Ткч, 
ФС) // mobile (ChI). 

Подвижность  рухóмість(-мости) (ФС, ЗТ), 
[подвжність(-ности) (ЛФз,ФС), руха вість 
(-вости) (ІШ)]; (легко подвижность) рух-
лвість(-вости) // mobilité f. (ChI). 

Подвинчивать (мех.) підґвнчувати, під-
ґвинтти, підкрýчувати, підкрутти. 

Подергиваться,-нуться (льдом) шéрхну-
ти, зашéрхнути, [затягáтися, затягнýтися 
(СЖМ)].

Поддерживать,-жать підтрмувати, підтр-
мати // maintenir (ChIII), entretenir (ChI). 

Подкислять,-лить (хим.) підкслювати, під-
кислти.

Подкова підкóва // fer à cheval m. 
Подковообразный підковувáтий (СЖМ, ЗТ), 

[підковоподíбний (ЛсФ)]. 
Подкрашивать, подкрасить (о жидкости) 

забáрвлювати, забарвти. 
Подледный підкржний (ЗТ), підлíдний 

(СЖМ), підльодовй (СуФ). 
Подмесь прмішка (ЗТ, Пол), дóмішка (ЗТ, 

Пол), пíдмішка (СЖМ). 
Подмешивать,-шать підмíшувати, підмішá-

ти (СЖМ, ЗТ), домíшувати, домішáти (СЖМ, 
Пол), примíшувати, примішáти (Пол). 

Поднимание піднімáння (СЖМ, ЗТ); (рыча
гом) підвáжування (ЗТ) // élévation f. 

Поднимать,-нять підіймáти, піднти; (рыча
гом) підвáжувати, підвáжити (СЖМ); (при-
водить из горизонт. полож. в вертикальн.) 
звóдити, звест (Пол, СЖМ), стáвити, по-
ставити; (поднимать груз; о весах, кора
блях) брáти, взти, здéржувати вагý (СЖМ); 
(повышать) підвщувати, підвищити // 
élever (ChIII). 

Подогрев підігрíв(-ву) (СМТС); (процесс) 
підігрівáння // caléfaction f. (ChI). 

Подогревать, подогреть,-ся підігрівáти, пі-
дігрíти,-ся. 

Подставка підстáв(к)а // support m. (ChI);
п. вилообразная сíшка; 
п. изолирующая, ножка изоляционная 

підстáвка ізоляційна (ЗТ), [підставка ізо-
лююча (Ф, Бар)]; 

п. плоская (насоса) п. плóска, тарíлка // 
plateau m. (ChI). 

Подуш(еч)ка парафиновая подýшечка па-
ра фíнова // coussin de paraffine m. (ChIII); 
п. кожаная подýшка шкірянá // с. en peau 

(ChIV);
п. надувная п. надувнá. 

Подшипник (мех.) вальнця // coussinet m., 
palier m.

Подъем (величина) піднток(-тка); (процесс) 
підіймáння, піднятт (ІШ); (повышение) 
підвшка // élevation f., ascension f. (ChI).

Подъемный (подымающий) підіймáльний; 
(подымаемый) підíйманий; (подымаемый 
за 1 конец) звіднй // élevatoire.

Позитив (в фотогр.) позитв(-ва) (ФС, ЛсФ) // 
positif m. (Lar).

Позолота позолóта (ЗТ) // dorure f.
Показание (прибора) покáз(-зу) (СЖМ, ЗТ) // 

indication f. (ChIV);
п. (не)точное п. (не)тóчний // і. (in)exacte; 
п. отчетливое п. вирáзний; 

Показатель покáзник(-ка), [показатель 
(СвФ)] // indice m.;
п. абсолютный п. абсолтний // і. ab solu;
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п. относительный (преломления среды) 
п. віднóсний, [показатель взглдний 
(СавФ)] // i. relatif;

п. поглощения п. вбирнй // і. d’absorp-
tion;

п. преломления п. заломнй // і. de réf rac-
tion (ChII);

п. преломления света п. світлозалóмний, 
[покажчик заломлення світла (ФС)]. 

Покоиться (лежать) лежáти (на чому) (СЖМ), 
спочивáти // reposer (ChI). 

Покой спóкій(-кóю) // repos m.;
п. абсолютный с. абсолтний // r. absolu; 
п. относительный с. віднóсний // r. relatif 

m. (ChV);
п. полный с. цілковтий (Пол), с. пóв ний // 

r. complet (ChI);
Покоющийся (о системе, теле) безрýхий (N). 
Поколение поколíння (Пол) // génération f. 

(ChV).
Поле векториальное пóле вéкторне, п. вéк-

торове // champ vectoriel m. (ChV);
п. возбуждающее п. збуднé // ch. excitateur 

(ChV);
п. волновое п. хвильовé;
п. вращающееся, магнитное п. обертóве 

(ЗТ), [поле обертальне (ЛсФ)] // ch. tour-
nant (ChV);

п. высокопеременное п. частозмíнне, п. ви-
сокозмінне;

п. гравитационное п. ґравітацíйне // ch. de 
gravitation (JIX);

п. динамическое п. динамíчне, пóле си-
ловé // ch. de force (ChIV);

п. замедляющее п. сповíльнювальне, 
п. за гáювальне (ЗТ);

п. зрения п. зоровé // ch. visuel (ChII);
п. изменяющееся п. мінлве // ch. vari ab-

le (ChV);
п. колеблющееся п. коливнé, п. коли вáль-

не // ch. fluctuant (AV);
п. магнитное п. магнéтне // ch. magnétique 

(ChIV);
п. магнитостатическое п. магнетоста тч-

не // ch. magnétostatique (ChIV);
п. многопеременное п. многозмíнне; 
п. молекулярное п. молекулрне // ch. mo-

lé culaire (ChоV);
п. направляющее п. напрямнé;
п. однородное, равномерное п. однорíд-

не (ЛФз, ЛсФ) // ch. uniforme (ChIV); 
п. переменное п. змíнне // ch. variable (ChIV);
п. поперечное п. поперéчне // ch. trans ver-

sal (ChIV);
п. постоянное постíйне; (установившее

ся) п. стáле // ch. constant (ChIV); 

п. предельное п. гранчне // ch. limite; 
п. прерывчатое п. перервчасте // ch. plu-

sant (ChIV);
п. продольное п. поздóвжнє // ch. lon gi tu-

dinal;
п. размагничивающее п. знемагнéту валь-

не // ch. démagnétisant (ChIV);
п. свободное от вихрей п. безвихрóве;
п. свободное от источников п. бездже-

рéльне;
п. силовое п. силовé // ch. de force;
п. сильное п. дýже, п. сльне (ЛсФ) // ch. 

intense (ChIV);
п. скалярное п. скалрне // ch. scalaire 

(ChV);
п. скрещенное п. схрщене;
п. слабое п. слабкé // ch. faible (ChIV);
п. стационарное п. стаціонáрне, п. стá ле // 

ch. stationnaire (ChV);
п. тяготения, гравитации п. тяжíння, п. тя-

жінéве, п. ґравітацíйне // ch. de la pesan-
teur (ChI), ch. de gravitation (ChIV);

п. электрическое п. електрчне (ФС) // 
ch. électrique (ChIV);

п. электромагнитное п. електромагнéтне 
(МтвГ) // ch. électromagnétique;

п. электростатическое п. електроста тч-
не // ch. électrostatique. 

Полет свободный літ (льóту) вíльний // vol 
libre m.

Полимеризация полімеризáція // poly méri-
sation f. (ChIII). 

Полимеризироваться полімеризувáтися // 
polymériser (Lar).

Полиморфизм поліморфíзм(-му) // polymor-
phisme m. (ChIII).

Полиморфный полімóрфний // polymorphe 
(Lar).

Полировать (мех.) полірувáти, вполіру ва-
ти // polir.

Полировка (мех.) пóлір(-ру); (процесс) по-
ліpувáння // polissage m.

Полиспаст многобльóк(-ка) (ЛФз), полі-
спáст(-та) (Злс) // palan m.;
п. I рода м. Архімéдів (Злс), поліспáст І ро-

ду, [поліспáст степенéвий (Злс)] // mou-
fle d’Archimède f.;

п. второго рода м. крáтний, п. крáтний;
п. дифференциальный м. диферен ціль-

ний, п. диференцільний // pаlan diffe-
ren tiel.

Политропа політрóпа // polytrope f. (ChII).
Полихроизм поліхроїзм(-му) // polychroisme 

m. (ChII).
Полихроматический поліхроматчний (ЛсФ), 

многобáрвний (N) // polychromatique.
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Полнота (звука) пóвність(-ности) (СЖМ) // 
ampleur f. (ChI).

Положение полóжения // position (ChIII);
п. аксиальное п. віснé, п. осевé // p. axia-

ble (ChIV); 
п. безразличное п. байдýже, п. індифе-

рéнтне (ФС); 
п. исходное п. вихіднé; 
п. (не)естественное п. (не)прирóдне (ФС), 

п. (не)звичайне (ЗТ); 
п. (не)устойчивое п. (не)стійкé (ЗТ);
п. нулевое п. нульовé;
п. относительное п. віднóсне // p. relative 

f. (ChI);
п. первоначальное п. початкóве, п. пéр-

вісне // p. primitive (ChI);
п. равновесия п. рівновáжне // p. d’equ ili-

bre (ChI);
п. симметрическое п. симетрчне // p. sy-

métrique (ChI);
п. принимать (о стрелке) ставáти, стáти.

Положительный додатний (ФС), пози тв-
ний (ФС); (о клемме, зажиме) плюсо вй // 
positif (ChI). 

Полоса смýга (ЗТ, Пол); (металла) штáба 
(ЛФзI, ЛсФ), [стяжка (Бар), полоса (РдЗ), 
пас (ЛсФ), пасмуга (Шн), стяга (ЛсФ, Г), 
пасок (ЛМФ) // bande f. (ChIV), frange f. 
(ChIII), lamelle f. (ChIV);
п. бесцветная с. безбáрвна // f. achroma-

tique (ChII);
п. интерференционная с. інтерферен-

цій на (ЛсФ), [пасок інтерференційний 
(ЛМШ)] // f. interférentielle (ChIII); 

п. нулевая с. нульовá;
п. поглощения с. вбирáння // b. d’absorp-

tion (AnV);
п. поперечная перéсмуга (Гл, ЗТ);
п. равного наклона с. рівнонахилóва // 

f. d’éga le inclinaison (ChII);
п. спектральная с. спектрáльна, с. спек-

трóва (ЛсФ), [пасмо спектру (СЖМ)] // 
b. spectrale (ChII);

п. темная с. тéмна // b. sombre (ChIII);
п. цветная с. кольорóва, с. бáрвна // b. co-

lorée (ChII);
п-сы чередующиеся смýги почерéжні. 

Полость порожнна (Гл, СЖМ, Пол), [дуп-
лна (Гл, Пол), порожнява (СЖМ), дутина 
(ЗТ), ямина (Зл), яма (Гл, СЖМ), нутрина 
(Гл, СЖМ), середовина (Гл), порожня (Зл), 
нутровина (СЖМ), печера (СЖМ)] // ca vi-
té f. (ChIII), vide m. (ChI);
п. барабанная (уха) п. барабáнна;
п. внутренняя внýтрішня, п. середóва // 

intérieur m. (ChIV);

п. замкнутая п. зáмкнена // éspace clos m. 
(ChIII). 

Полувибрация піввібрáція // demi-vibra tion. 
Полуволна півхвля (ФС, ЗТ, Пол) // demi-

onde f. (ChI). 
Полудлина півдовжинá // demi-longuer f. 

(ChIV). 
Полужидкость півтéчиво (ЗТ) // semiliquide 

m. f. (LP). 
Полузатвердевший (на)півствéрдлий, (на)-

пів затýжавілий // à demi solidifié (ChIV). 
Полуизолятор півізолтор(-ра) (ЛТС). 
Полу-колебание півкóливáння // demi-oscil-

lation f. (ChI). 
Полукольцо півкільцé (ЗТ, СЖМ).
Полукруг (мат.) півкóло.
Полуоборот півóберт(-ту) (Пол, ЗТ), [півпо-

ворóт (СЖМ)]. 
Полупроводник півпровіднк(-кá) (ФС, 

ЛсФ), полупровідник(-ка) (ЗТ). 
Полупрозрачный (на)півпрозóрний (ФС, 

Т), просвічнй (ФС).
Полупроницаемый (на)півпроникливий 

(ЗТ), (на)півпрохіднй, (на)півпропускнй 
(ФС) // semi-perméable (СhI). 

Полупучность напіввидуга (за ЕлС). 
Полутень полутíнь(-ні) (ЗТ), притíнок(-нку) 

(РдТ), півтíнь (ОгФ, ЛМФVIII), [сутінь (Шн, 
ФС), сутінок(-нка) (Т, РдТ)] // pénombre f. (AV).

Полутон півтóн(-ну) (ЛФз, Пол) // demi-ton m.; 
п. большой п. великй (ЛФзI, ЛМФ) // 

demi-ton majeur m. (ChI); 
п. малый п. малй (ЛФзI, ЛМФ) // demi-

ton mineur m. (ChI); 
п. темперированный п. темперóваний // 

demi-ton tempéré. 
Полу-упругий (на)півпружнй // demi-élas-

tique (ChI). 
Полуразмах піврóзмах(-ху). 
Полушарие полое півкýля порожнста, [пів-

куля порожнява (ЛсФ)]; 
п-я магдебургские п-і маґдебурзькі (ФС). 

Полуцилиндр півцилíндер(-дра) // demi-cy-
lindre m. (ChIII).

Полый порожнстий (ЗТ, Пол), [дутий (ЗТ), 
порожнвий (ЛсФ), порóжній (Гл)] // creux 
(ChI). 

Полюс пóлюс(-са) (У, ФС), [бігýн(-на) (ОгФ, 
ЛФз, Шн)] // pôle m. (ChIV);
п. аналогический п. аналогíчний // p. ana-

logue; 
п. анталогический п. анталогíчний // p. an-

talogue (ChIV); 
п. единичный п. одинчний // р. unité (ChIV); 
п. земной п. земний (ФС), [бігун земний 

(ФС)];
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п. магнитный п. магнéтний (ФС, Цінг) // 
p. magnétique (Lar); 

п. обыкновенный п. звичáйний // р. or di-
naire (ChIV); 

п. одноименный п. одноймéнний, п. одно-
знáчний // p. de nom même; 

п. отрицательный п. від’ємний, [бігун 
від’ємний (ЛФЗ, ОгФ) // p. négatif; 

п. положительный п. додáтний (ЛФз, ОгФ), 
[бігун додáтний (ЛФз)] // p. positif; 

п-а разноименные п-и різнознакóві, п-и 
різноймéнні (ФС) // p. de nom contraire 
(ChIV); 

п. северный п. півнíчний, [бігун північ-
ний (ЛФз, ОгФ, Шн)] // p. nord (Lar); 

п. южный п. півдéнний (ФС) // p. sud 
(Lar); 

п. эквивалентный п. еквівалéнтний, п. рів-
новáртний // p. equivalent (ChIV). 

Полюсный пóлюсовий (Шлд), пóлюсний 
(Шлд // polaire (ChIV).

Поляризатор поляризáтор(-ра) (СвФ, ЛсФ, 
ЛМФ) // polariseur m. (ChII); 
п. из исландского шпата п. скалинцéвий // 

p. en spath (d’Jsland) (ChII); 
п. пластинчатый п. платівчáстий // p. à la-

mes (Сh). 
Поляризационный поляризацíйний. 
Поляризация поляризáція // polarisation f. 

(АпІ); 
п. восстановления п. віднóвлена // p. res-

taurée (ChII); 
п. вращательная п. поворóтна // p. rota-

toi re (Lar); 
п. гальваническая п. ґальванíчна (СвФ) // 

p. galvanique; 
п. диэлектрическая п. діелектрчна // 

р. dié lectrique (ChIV); 
п. круговая п. коловá // p. circulaire (ChII); 
п. линейная п. лінíйна // p. linéaire; 
п. пластинчастая п. платівчáста // p. la mel-

laire (ChII); 
п. полная п. пóвна; 
п. прямолинейная п. простолінíйна, п. пря-

молінíйна; 
п. хроматическая п. хроматчна, п. бáрв-

на // p. chromatique (ChII); 
п. через переломление п. залóмлена, [по-

ляризація через переломленє (СвФ)] // 
p. par réfraction; 

п. электролитическая п. електролітч-
на // p. électrolytique (ChIV); 

п. элиптическая п. еліптчна // p. ellip ti-
que (ChII). 

Поляризованный поляризóваний, споляри-
зó ваний // polarisé (ChIV). 

Поляризовать поляризувáти (ЛФз), споля-
ризувáти // polariser (Lar). 

Поляризующий поляризувáльний (ЕлС). 
Поляриметр полярметр(-тра) // polarimètre 

m. (ChII); 
п. полутеневой п. півтіневй // p. à pénom-

bre (ChII). 
Поляриметрический поляриметрчний // 

polarimétrique (JIX). 
Полярископ полярискóп(-па) // polariscope 

m. (ChII).
Поляристробометр поляристробóметр(-тра) // 

polaristrobomètre m. (Lar). 
Полярность полрність(-ности) (Шн, ФС) // 

polarité f. (ChIV); 
п. диамагнитная п. діямагнéтна. 

Полярный полрний (РдТ, КЛГ), [бігунó-
вий (ЛсФ, РдТ)) // polaire (Lar). 

Пондеромоторный (о силе) пондеромо тóр-
ний.

Понижать,-зить знижáти, знжувати, зн-
зити // baisser (ChI).

Понижение кажущееся (тока) знз(-зу) 
уявний (N), знження увне // abaissement 
apparent m. (ChI);
п. молекулярное з. молекулрний, моле-

кулярне (ЛсФ) // a. moléculaire (ChIIII); 
п. начальное з. початкóвий, з. почат кó-

ве // a. initiel;
п. удельное з. питóмий, з. питóме (ЛсФ, Ш) // 

a. spécifique. 
Понизитель (напряжения) знжувач(-ча) 

(ЕлС). 
Понселе (единица) понселé // poncelet m. 

(ChI). 
Поплавок (ареометр) поплавéць(-вц) (СЖМ), 

[поплавóк (ЛсФ), плавóк(-вкá) (СЖМ), 
плавак(-вка) (СЖМ) // flotteur m. (ChI). 

Пополнитель, репленшир попóвнювач(-ча) 
(ЕлС) // replencheur m. (ChIV). 

Поправка (в отчете) поправка // correction f. 
(ChI). 

Поправочный (о коеф.) поправкóвий. 
Пора пóра (Шн, ЗТ, Пол), [дірочка (ЛФз), 

шпá ра (СЖМ), прóник(-ку) (СЖМ) // pore 
m. (ChIII). 

Пористость пóристість(-тости) (СЖМ), по-
ру вáтість(-тости) (ФС), [щілнність (Шн, 
Бар), шпарність (Гл), порозність (Злс), дір-
чавість (ЛФз, ФС), дірчатість (ЛМФ, ЛФз), 
діркуватість (ФС), подіркуватість ( СЖМ), 
шпаристість (СЖМ)] // рorosité f. (Lar). 

Пористый пóристий, порувáтий // poreux. 
Порог скоростей порíг(-рóга) швдкіс ний. 
Порошкообразный порошкýватий (ЗТ, 

СЖМ) // pulvérulent (ChI). 
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Порошок порошóк(-шку), пóрох(-ху), пилóк 
(-лкý) // poudre f. (ChII); 
п. легкий п. легкй; 
п. мелкий п. дрібнй; 
п. пробковий п. коркóвий. 

Поршень тóлок(-ка) (ОгФ, ЛФз, Шн), [то-
лочій (ДСТ), швиндель (Бар, Цінг), смок 
(У, Шн), штемпель (СвФ), поршень(-шня) 
(Шт), шпиндель (Г, ФС), цвик (ФС), тов-
кач (Пп), цмок (У), толочник (Тнч)] // pis-
ton m. (ChI, II). 

Последействие (силы) післячн(-ну) (СНТС, 
ЕлС) // résidu m.;
п. магнитное зáлишок(-ку) магнéтний // 

r. magnétique m.; 
п. оптическое з. оптчний // r. optique; 
п. термическое післячн(-ну) тепловй // 

r. de dilatation (ChI), effet thermique re-
tar dé m. (ChIII); 

п. упругое прýжність(-ности) лшкова, 
післячин пружнй, [опізнення пружи-
вости (ЛФзІ)] // elasticité residuelle f. 
(ChIV); 

п. электрическое післячн(-ну) елек трч-
ний // effet retardé élecrtique (ChIV). 

Постоянная стáла (ЗТ, Лmс), констáнта (Пол), 
[постійна (Пол, ЛсФ)] // constante f. (Lar); 
п. баллистическая с. балістчна // c. bal-

listique; 
п. временная с. часовá // с. de temps (LР); 
п. газовая с. гáзова (ЛсФ) гáзова (ЛсФ) // 

соn. à l’état gazeux (ChIV);
п. гальванометрическая с. ґальвано ме-

трчна // с. galvanométrique (ChIV); 
п. гравитационная с. ґравітацíйна // с. de 

gravitation; 
п. динамическая с. силовá, // с. dynamique 

(ChIV); 
п. диэлектрическая с. діелектрчна // с. dié-

lectrique (ChIII); 
п. индивидуальная с. індивідуáльна; 
п. капиллярная с. волосникóва, с. капі-

лрна // с. capillaire (ChI, III); 
п. критическая с. критчна // с. critique 
п. мировая с. світовá // с. universelle (ChIII); 
п. молекулярная с. молекулрна // с. molé-

culaire (А); 
п. пиэзоелектрическая с. п’єзоелек трч-

на // с. piézoélectrique (ChIV); 
п. радиоактивная с. радіоактивна // с. ra-

dioactive (AI); 
п. солнечная с. сóняшна, соляроконстáнта 

(Шт), [стала сонішна (ЛФзІ)] // с. so lai-
re (ChII); 

п. фазовая с. фáзова; 
п. Фарадеева с. Фарадéєва (ЛсФ); 

п. физическая с. фізчна // с. physique (ChI). 
Постоянство (температуры, энергии) стá-

лість(-лости) (Гл, Пол), постійність(-ности) 
(ЛФзІ, ФС, Гл), [стійність (ФС), незмін-
ність (ФС), видержалість (Км), стійкість 
(Км)] // constance f. (ChI). 

Построение (изображения) (по)будова (ФС, 
ЛФ, III); (процесс) будувáння (Пол, СЖМ), 
[склáд(-ду) (ФС), стрій (ФС), уклад(-ду) 
(ФС)] // еdifice m. (An). 

Поступательный (о движении) поступнй 
(KCII, Тнч), [поступóвий (СЖМ)]. 

Потемнение потéмнення (ЗТ), потемнíння 
(ЗТ, СЖМ), стемніння (СЖМ). 

Потенциал потенціл(-лу) (Mmв, КСII) // po-
tentiel m. (ChIII); 
п. векторовый п. вéкторовий // p. vecteur 

(ChI); 
п. внутренний п. унýтрішній // p. interne 

(AV); 
п. возбуждающий п. збуднй; 
п. возрастающий п. ростýчий; 
п. высокий п. висóкий // p. élevé (ChIV); 
п. ионизационный п. йонізацíйний // p. d’io-

nisation (An); 
п. искровой п. іскровй; 
п. контактный п. контáктний // p. au con-

tact (LP); 
п. магнитный п. магнéтний // p. magné-

tique (ChIV); 
п. низкий п. низькй // p. bas (ChIV); 
п. нормальный п. нормáльний // р. normal; 
п. отстающий п. загайнй // p. retardé (Ch); 
п. полный п. пóвний // p. total (АV); 
п. превращения п. перетвíрний; 
п. разрядный п. виснажнй; 
п. резонансный п. резонáнсовий; 
п. скалярный п. скалрний // p. scalaire 

(ChV);
п. термодинамический п. термодинамíч-

ний // р. thérmodynamique (ChI);
п. убывающий п. спаднй; 
п. химический п. хемíчний // р. chimique 

(ChIII); 
п. электрический п. електричний (ФС, 

Цінг) // p. électrique (ChI);
п. электролитический п. електролі тч-

ний // p. électrolitique. 
Потенциометр потенціóметр(-тра) // poten-

tiomètre m. 
Потеря трáта, утрáта (РдТ, Гл, Т) // perte f. 

(АпV); 
п. временная у. часовá // p. temporaire 

(ChIV). 
Потеть, вспотеть (о поверхности) пітнíти, 

спі тнíти, запітнíти (Г). 
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Поток потíк(-тóку) (Пол, ФС, ЗТ), [стрýмінь 
(Г, ФС), тéчія (Г)] // flux m. (ChI, II), cou-
rant m.; 
п. воздушный п. повітрянй // courant 

d’air m. (ChIV); 
п. возрастающий п. ростýчий // flux, qui-

vaen croissant (ChIV);
п. восходящий потíк(-току) догíрній // cou-

rant ascendant m. (ChIII); 
п. закатодный п. закатóдний; 
п. индукционный п. індукцíйний (ЛсФ) // 

flux d’induction m. (ChIII); 
п. интегральный (полний) п. пóвний, п. ін-

теґрáльний // f. intégral, f. totale (ChII); 
п. катодный п. катóдний (ЛсФУ) // f. ca-

thodique (LP); 
п. местный п. місцéвий // f. local (AnI, II); 
п. монохроматический п. монохрома тч-

ний, п. однобарвний // f. monochro mati-
que (AV);

п. нисходящий п. додíльний // courant de-
scendant; 

п. отраженный п. відбтий // flux reflechi 
(ChII); 

п. полный п. пóвний // f. total (AI, II); 
п. рассеиваемый п. розсíюваний; 
п. рассеянный п. розсíяний // f. diffus (ChII); 
п. световой п. світловй, п. світлянй; 
п. светящийся п. світнй // f. lumineux; 
п. силовой п. силовй // f. de force (ChIV); 
п. темный п. тéмний // f. obscur (LP); 
п. тепловой п. тепловй // f. calorifique 

(ChIII); 
п. электрический п. електрчний; 
п. электронный п. електрóнний // courant 

d’électrons (ChIV). 
Потухание гáснення, згасáння, загасáння, 

по гасáння; (колебаний) слáбнення (Ар), 
гаму вáння, вгамувáння (ЕлС) // amortis se-
ment m.

Потухать, потухнуть гáснути, загасáти, зга-
сáти, згáснути, загáснути; (о колебаниях) 
слáбнути (Ар), вгамóвуватися, вгаму вá ти-
ся (ЕлС) // s’amortir. 

Потухающий з(а)гаснй; (о колебаниях) слаб-
нýчий (Ар), угамівнй (ЕлС). 

Почернение (пластинки) почорнíння, зчор-
нíння. 

Поющий (о дуге) співýчий. 
Появление (росы) пова (СЖМ), пóяв(-ву) 

(СЖМ), повлення (СЖМ), з’ва (СЖМ), 
з’влення (СЖМ) // apparition f. (ChI). 

Появляться,-виться з’явлтися, з’явтися 
(СЖМ), 

Пояс безразличия пóяс(са) байдýжий, п. нев-
трáльний // zone neutre f. (ChIV). 

Правило Ампера прáвило Ампéрове (ЛсФ), 
прáвило Ампéра (СвФ) // règle d’Ampère 
f. (ChIV); 
п. буравчика п. свéрдлика, п. свéрдла 

(ЛсФ) // r. du tire-bouchon (ChIV); 
п. винта п. ґвинтá // r. de la vis (ChIV); 
п. золотое (механики) п. золотé (Злс); 
п. Кирхгофа п. Кірхгóфове (ЛсФ) // r. de 

Kirchhoff; 
п. левой руки п. лíвої рук, п. лівці // r. de 

la main gauche (ChIV); 
п. параллелограмма п. рівнобíжника (Злс); 
п. постоянства кратностей п. стáлої крáт-

ности; 
п. правой руки п. прáвої рук, п. пра в-

ці // r. de la main droite (ChV); 
п. смешения п. сýмішів, [п. мішанини 

(Пол)] // r. des mélanges (ChIV); 
п. Томсона п. Томсóнове // r. de Tomson 

(ChIV); 
п. фаз п. фáз // r. des phases (ChI, LP). 

Правильность правильність(-ности), по-
прáв ність(-ности). 

Правильный прáвильний, попрáвний. 
Правовращающий правоповорóтний, пра-

во по вертáльний. 
Превращать,-ся перетвóрювати,-ся, пере-

тво рти,-ся (на що) (Пол, ЗТ), [обертáти, 
обернýти,-ся (в що, на що) (СЖМ) // se 
convertir (ChI). 

Превращение перетвíр(-вóру) (N), перетвó-
рювання, перетворéння (на що), [обер тáн-
ня (Шт), переóбраз(-зу) (Т), перемíна (Т), 
переобрáження (Г), переісточення (Г), пе-
ревертання (СЖМ)] // transformation f. (ChI, 
ChIII); 
п. адиабатическое п. адіябатчний // t. adi-

abatique (ChI); 
п. естественное п. прирóдний // t. natu rel-

le (ChIII): 
п. изотермическое п. ізотермíчний // t. iso-

therme (ChI); 
п. неестественное п. неприрóдний // t. ar-

tificielle (ChIII); 
п. (не)обратимое п. (без)поворóтний // 

t. (ir)réversible (ChI); 
п. отрицательное п. від’мний // t. né ga-

tive (ChIII); 
п. полиморфное п. полімóрфний // t. po-

lymerphique (ChIII);
п. положительное п. додаткóвий // t. po si-

tive (ChIII); 
п. радиоактивное п. радіоактвний // t. ra-

dioactive (AI); 
п. химическое п. хемíчний // t. chimique 

(ChIII); 
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п. эквивалентное п. еквівалéнтний, п. рів-
новáртний // t. équivalente (ChIII). 

Превышать, перевысить перевщувати, 
перевщити, перехóдити, перейти (СЖМ) // 
excéder (ChI).

Превышение перевшка (N), перевщу ван-
ня, перевщення (ЗТ, СЖМ), надвшка 
(ЛФз І, Шн, ЛсФ). 

Преграда перепóна (ФС, Злс), [запина (Г, 
СЖМ)] // paroi f. (ChI), écran m. (ChII).

Преграждать,-дить перепинти, перепи н-
ти (СЖМ) // barrer (LP). 

Предел межá, гранця (СвФ, ЛФз, ФС) // 
limite f. (ChI, III), terme m. (ChI); 
п. верхний (восприятия звуков) м. вéр хня // 

1. supérieure (ChI); 
п. звука нижний м. нжня // 1. inferieure 

(des sons perceptibles) (ChI); 
п. разрыва м. розрву // 1. de rupture (ChI); 
п. сжатия м. стску, м. стисковá // l. de 

com pression (ChI); 
п. упругости м. прýжности (Злс), [границя 

пруживости (ФС)] // 1. d’élasticité (ChI); 
п. чувствительности м. чутлвости.

Предельный межовй, гранчний. 
Предохранитель (электрический) запобíж-

ник(-ка) (ФС), [охоронець (ІШ), охорон-
ник (ІШ), застережник (СЖМ)] // pro tec-
teur m. (ChI); 
п. плавкий з. топкий; 
п. роликовий з. котóчковий; 
п. электролитический з. електролітч ний. 

Предохранительный запобíжний (Вк, ЗТ), 
[захиснй (Гл), пepecтeрéжливий (Гл), за-
хорóнний (Вк), охорóнний (СЖМ), за сте-
рéжний (СЖМ)]. 

Прекращать,-тить,-ся (останавливать) при-
пиняти, припинти,-ся (СЖМ), (прекра
щаться) переставáти, перестáти. 

Прекращение припн(-ну) (ЗТ), прип нен-
ня (ЛсФ, СЖМ), [перéрва, перерваний (РдТ)]. 

Преломление залíм(-лóму) (Тмч, Т), залóм-
лювання, залóмлення (Тмч, Шн, Т, ФС), 
ре фрáкція (Т, РдТ), [заломання (У), пере-
ломання (Т), перелом (Т, Шн), перелом-
лення (СвФ, СЖМ), переламання (СЖМ), 
ла мання (ЛсФ, СЖМ), заломання (ЛТС, 
РДТ, МлМ), переломання (РдТ)] // 
réfraction f. (ChII);
п. двойное з. подвíйний, [ламання подвій-

не (ЛсФ), заломання подвійне (ЛТС)] // 
r. multiple (ChII); 

п. простое з. прóстий // r. simple (ChII);
п. удельное з. питóмий // r. spécifique (ChII). 

Преломляемость залóмлюваність(-ности) 
(СЖМ, ЗТ), залóмність(-ности) (ФС, Пол), 

залóмливість(-вости) (ЛМФ, Ткч), [ломли-
вість (ЛМФ, Тнч), переломливість (СвФ), 
перелáмуваністъ (СЖМ)] // réfrangibilité f. 
(ChII);
п. атомная з. áтомна // r. atomique (ChII);
п. молекулярная з. молекулрна // r. mo-

léculaire (ChII), pouvoir réfringent molé-
cu laire m.

Преломлять,-мить,-ся залóмлювати, зало-
мти,-ся (Шн, Т), [ломитися (СвФ, ФС), 
переломлятися (СвФ)] // réfracter.

Преломляющий заломнй (ЗТ, ЗП), [ла мý-
чий (Пол)] // réfringent.

Преобразование, превращение перетвíр 
(-вóру) // transformation f.

Преодоление (инерции) перемóга (ЗТ), пе ре-
магáння.

Препарат (радия) препарáт(-ту).
Препятствие (затруднение) перешкóда (Шн), 

завáда (Г, СЖМ); (заграждение) перепóна 
(ЛсФ, ФС, ЛФз), запóна (Г), [óпір (ФС), 
опора (ЛФз), упин (СЖМ), перетинка (СЖМ), 
заліг (Г), запина (СЖМ)] // obstacle m. 
(ChI).

Прерывание (тока) переривáння (СвФ, ФС) // 
interruption f. 

Прерыватель перервник(-ка) (ЕлС), [пе-
ре рвач(-ча) (ФС, ЛсФ, Др, Пол), перери-
ватель (Бар), проривач(-ча) (Тнч)] // inter-
rupteur m. (ChV);
п. Венельта п. Венéльтівський;
п. камертонный п. камертóнний;
п. молоточный п. молотóчковий, [перери-

вач молотковий (ФС)] // і. à marteau (ChV);
п. ртутный п. живосрíбний // і. à mercure 

(AI);
п. самодействующий п. самочнний (ЗТ), 

самоперервник (ЕлС);
п. турбинний п. турбíнний (ЕлС) // i. à tur-

bine (ChV);
п. электролитический п. електролітч ний, 

[переривач електролітичний (ЛсФУ)] // 
i. électrolytique (ChV).

Прерывать, прервать (ток) переривáти, 
перервáти // interrompre.

Прерывистый, прерывный перервний, 
перервчастий (ЛсФ). 

Прерывистость, прерывность перерв-
ність(-ности) (Пол, ЗТ), перервчастість 
(-тости) (СЖМ), [перерваність (СЖМ)] // 
intermittence f. (ChI), discontinuite. 

Пресс прес(-са) (Пп, СЖМ), гнíт (гніта) (Г, 
ФС, Гл), [тиск (Гл), чави (Гл, ФС, СЖМ), 
проса (ЛФз, I), прас (Гл, ФС, СЖМ), на-
гніт (СЖМ), пригніток, СЖМ)] // presse f. 
(ChI);
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п. гидравлический п. гідравлíчний (ОгФ, 
ЛсФ), г. гідравлíчний (СЖМ), [праса гі-
дравлічна (ЛФзІ, Шн, ФС)] // p. hydrau-
lique (ChI). 

Претерпевать,-петь (изменение) зазнавáти, 
зазнáти (СЖМ) // eprouver (ChII). 

Приближать,-зить,-ся наближáти, набл-
зити,-ся // approcher (ChI). 

Приближение нáблиз(-зу) (N), наблжуван-
ня, наближáння, наблження (У, Шт) // ap-
proche; 
п. грубое н. грýбий, н. гpýбe. 

Прибор, аппарат прлад(-ду), апарáт(-та) 
(CM). 

Приведение (величин) звéдення (ЛМФ XI) // 
réduction f. (ChIII); 
п. в движение надавáння, надáння pуxy, 

[порýшування (Бар)]; 
п. в действие надавáння, надáння чну. 

Привес пóчіп(-чепу), зáвіс(-су) (KCII, Пол), 
привіс(-су) (Шт) // suspension f. (ChI). 

Приводить,-весть (величины) звóдити, звес-
т // réduire; (в движение) надавáти, на-
дáти рýху, пускáти, пустти в рух (СЖМ), 
[вправлти в рух (ЛФз, ФС), впро вáджу-
вати в рух (ФС), ввóдити в рух (ЛФз), да-
вáти рух (СЖМ), двгати, двгнути (що) 
(СЖМ)] // mouvoir (Chl), mettie en mou-
vement, faire mouvoir; (в действие) на-
давáти, надáти чну (ЗТ) // mettre en ac-
tien; (в равновесии, уравновешивать) зрів-
новáжувати, зрівновáжити (ШС) // mettre 
en équilibre, pendérer. 

Придвигание прсув(-вy) (N), присувáння 
(СЖМ).

Приемник (радио-сигналов) приймáч(ча) 
(Цінг) // récepteur m. (ChIV); (сосуд) збір-
нк(-ка) // recipient m. (ChIII); 
п. жесткий п. цупкй // r. dur (ChIV); 
п. мягкий п. м’якй // r. mou (ChIV); 

Прижим пртиск(-ку) (ФС); (клемма) при-
тискáч(-чá) (Елс) // borne f.

Прижимать притискáти, притснути.
Призма прзма (СвФ, ЛМФ, ФС), [гра но-

стóвп(-па) (ЛМФ, ФС), гранк(-кá) (ЛМФ 
VIII, ФС)] // prisme m. (ChII);
п. ахроматическая п. ахроматчна (ЛМФ, 

ФС) // p. achromatique (ChII); 
п. диспергирующая п. розсівнá; 
п. Николева п. Нíколівська, п. Нíколя (ЛсФ, 

СвФ), нíколь(-ля) (ФС) // p. de Nicol (ChII), 
Nicol m. (ChIII); 

п. поворотная п. поворóтна; 
п. полая п. порожнста // p. creux (ChII);
п. прямого зрения п. на прóстий зір, 

п. про стозóрова // p. à vision directe; 

п. трехгранная п. тристíнна // p. à trois pans 
(ChIII). 

Приключать,-чить примикáти, примкнýти 
(ЗТ). 

Приключение (к сети) прмик(-ку) (N), 
примикáння, прмкнення (ЗТ).

Прикосновение дóторк(-ку) (ФС, СЖМ), 
тор кáння (ФС), дóтик(-ку) (Бар, Шт), до-
тикáння (СвФ, Г) [торкнення (ФС), ді-
ткнення (Г, СЖМ)]; 
п. металлическое дóторк(-ку) мета лé вий. 

Прикрепление прикрíпа (ІШ, ЗТ), прикрí п-
лю вання, прикрíплення (ЗТ), [при пи нáн-
ня, припнутт (СЖМ)]. 

Прикреплять,-пить прикріплти, прикрі-
пти (ЛФз I, ФС, СЖМ), [примоцьовува-
ти (ФС, ІШ), притинати (Г)] // fixer (ChI, IV). 

Прилегать,-лечь (плотно) приставáти, при-
стáти. 

Прилипаемость прилпність(-ности) (ЛФз), 
[причíпність (ЛМФ, Тнч)] // adhésion f. 

Прилипание прлип(-пу) (N), прилипáння 
(СвФ, Злс). 

Прилипать,-пнуть лпнути (ФС, СЖМ), при-
липати, прилпнути (ФС) // adhérer (ChI). 

Приложенный (о силе) приклáдений (ЗТ), 
прилóжений (Бар). 

Прима прма (РгФ, ФС), тон основнй (ФС), 
тон нормáльний (ФС), [тоника (ФС)]. 

Примастичивать,-чить примáзувати, при-
мáзати маством. 

Применение пристосóвування, присто су-
вáння, застосóвування, застосýвання (ЗТ) // 
application f. (ChI); (употребление) ужи-
вáння // emploi m. (ChIV). 

Применять,-нить (явление) застосóвувати, 
застосувáти, пристосóвувати, присто су вá-
ти // appliquer (ChI); (материал, предмет) 
уживáти, ужти // employer. 

Примесь дóмішка (ФС, Бар, ЛсФ), прміш-
ка (ФС, ЛФз І) // addition f. (ChIV). 

Примешивать,-шить домíшувати, домі шá-
ти (ЗТ, СЖМ), примíшувати, примішáти 
(СЖМ) // s’ajouter (ChI). 

Принижение знз(-зу) (N), знження, депрé-
сія // dépression f. (ChIII); 
п. временное з. тимчасóвий, з. тимча сó-

ве // d. temporaire (ChIII); 
п. молекулярное з. молекулрний, з. мо-

лéкулрне; 
п. отрицательное з. від’ємний, від’ємне // 

d. négative (ChIII); 
Принцип принцп(-пу), засáда; см. Закон; 

п. возможных перемещений п. можлвих 
перемíщень (К, С II), з. можлвих пере-
мíщень // p. de deplacement virtuelles; 
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п. наименьшего действия п. найменшо-
го чну, з. наймéншого чну // principe 
de la moindre action m. (ChV)];

п. относительности п. релятвности, з. від-
нóсности, [засада зглядности (ЛсФ)] // 
p. de relativité (ChV);

п. подобия п. подíбности, з. подíбности;
п. соответствия п. відповíдности, з. від по-

вíдности.
Приращение прріст(-росту) (Шт, ФС), 

[по більшення (ФС)] // accroissement m. 
(ChIII).

Присоединение прилýка, прилучáння, при-
лý чення.

Присоединять прилучáти, прилучти (IС); 
(дополнительно) долучáти, долучти // 
brancher (ChIV), adjoindre (ChI).

Приспособление (часть прибора) прстрій 
(-рою) (ФС, У), [угрядження (ЛФз), пр-
лад(-ду) (ФС, Гл)] // dispositif m. (SchI); 
(глаза) пристосóванця (ЛсФ), акомодáція, 
(ФС), [приспособления (ФС), способіння 
(СЖМ), успособлювання СЖМ)] // acco-
modation f.

Приспособляемость (глаза) пристосóва-
ність(-ности), [пристосувальність (Пол), 
примінливість (ЛМФ, ФС)] // accomo da-
tion.

Приспособлять,-бить,-ся пристосóвувати, 
пристосýвати,-ся (Гл, Шт) // adapter (ChII), 
accomoder.

Приставать,-тать приставáти, пристáти // 
adhérer (ChI).

Притекать допливáти, допливт, доплист, 
притікáти, притект (СЖМ), припливáти, 
припливт (ЛсФ) // affluer (ChIII).

Приток (тепла, газа, энергии) доплв(-ву) 
(Г, ФС, ЛсФ), приплв(-ву) (Шт, ЛсФ) // 
afflux m. (AnV).

Притуплять,-пить,-ся притýплювати, при-
туплти, притупти,-ся // émousser (ChIV).

Притягательный, притягивающий при-
тяжнй (ЗП, ЗТ), [притягаючий (ЛФз I), 
притягучий (ІШ, УС)].

Притягивать,-нуть притягáти, притягт 
(ЛФз) // attirer (ChIV).

Притяжение пртяг(-гу) (У, СЖМ), притя-
гáння (ЛФз), [прилипність(-ности) (ЛФз 
І), тяготіння (ФС), ваготіння (IС)] // attra-
ction f. (ChI, V); 
п. взаимное п. взаємний, [тяжíння обо пí-

ль не (ФС), тяжíння взаємне (ФС), при-
тя гáння обопíльне (Шт)] // a. mutuelle 
(ChIII); 

п. земное п. земнй, притягáння земнé 
(ЛФз) // a. terrestre; 

п. кажущееся п. увний, п. вдний // a. ap-
parente (ChIV); 

п. магнитное п. магнéтний // a. mag né ti-
que; 

п. молекулярное п. молекулрний // а. mo-
léculaire (ChI); 

п. електрическое п. електрчний // a. eléc-
trique.

Прицепка прчіпка (ЗТ, СЖМ), [петля 
(ФС), чипень (ЗТ)]; (процесс) чіплння.

Прицеплять,-пить чіплти, причіплти, 
причепти.

Причина внешняя прична зóкільна, при-
чна зóвнішня // cause éxterieure f. (ChIII); 
п. возмущающая п. збурнá // с. pertur bat-

rice (ChI). 
Пришлифовывать,-вать пришліфóвувати, 

пришліфувáти // roder (ChII). 
Проба прóба (Пол, ЗТ, СЖМ), спток(-тку) 

(Г), [спит(-ту) (Г)] // essai m., echantillon m. 
(J I). 

Пробег перебіг(-гу) (ЗТ), прóбіг (СЖМ) // tra-
jet m. (ChI), parcours f.; 
п. свободный (атома) п. вíльний // p. libre 

(LP). 
Пробегать перебігáти (СвФ, ЛФз І), пробі-

гáти (СЖМ). 
Пробивание, пробой (искрой) пробíй(-бóю) 

(ЕлС), прóбив(-ву) (N), пробивáння, про-
биття (ЗТ) // perforation f. 

Пробивать,-бить пробивáти, пробти // per-
forer (ChIV).

Пробирка пробíрка (ЛсФ), пробíвка (Шн, ЗП, 
ЗТ), [дудочка пробірна (Злс)] // eprou vette f. 
(ChI).

Пробка (материал) кóрок(-рку) (ФС, ЛФз) // 
liège m. (ChIII); зáтичка (ЗлС, Шн, Бар) // 
bouchon m. (ChI);
п. коническая зáтичка конíчна // b. coni-

que (ChI); 
п. пористая з. пóриста // b. poreux (ChIII); 
п. притертая з. притéрта (Бар, ЗТ), [корок 

шліфований (ЛФз І)] // b. rodé (ChI); 
п. пробковая з. коркóва (СЖМ, Пол), кó-

рок(-рка) // b. de liège; 
п. стеклянная з. склянá // b. glace f. (J).

Пробковый, пробочный затичкóвий, кор-
кóвий (ФС, СЖМ) // liège (ChIII).

Проблеск прóблиск(-ску) (СЖМ), просвíток 
(-тку) (СЖМ) // lueur f. (ChII).

Пробный (о шарике) (с)прóбний (ЗТ, СЖМ).
Пробовать прóбувати, випробóвувати, в-

пробувати (СЖМ).
Проведение (тепла, электр.) провóдження 

(ЛФз І), провéдення (СЖМ, ЗТ) // conduc-
tion f. (LP).
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Проверка перéвíр(-ру) (N), перевíрка (ЛсФ, 
Пол, ЗТ), перевірння (СЖМ) // réglage m. 
(ChI), verification f. (ChI); 
п. опытная, экспериментальная п. спрó-

бовий, п. експериментáльна // v. expé ri-
mentale (ChI).

Проверять перевірти, перевíрити (Пол, 
СЖМ, ЗТ) // verifier (ChI); (п. весы) вивá-
жувати, виважáти, вважити (СЖМ), ви-
тарóвувати, втарувати (за СЖМ) // tarer.

Провод прóвід(-воду) (Шн, ФС); (матери
ал) дрíт (дроту) (ФС, ЗТ) // conducteur m. 
(ChV); 
п. изолированный п. ізольований // с. isolé; 
п. разомкнутый п. розíмкнений // c. ou vert 

(ChV); 
п. электрический п. електрчний // с. élec-

trique.
Проводимость провíдність(-ности) (ФС, Др), 

[прóвід (ЛФзІ), спосібність проводження 
(СвФ), проводження (ЛМФ, УШ), прово-
димість (ЛсФ), провідництво (Mmв)] // con-
ductibilité f. (ChI, IV);
п. акустическая п. акустчна // с. acous-

tique; 
п. внешняя п. зóвнішня, п. зóкільна // с. ex-

térieure (ChI);
п. внутренняя п. унýтрішня, середóва // 

с. intérieure;
п. звуковая п. звуковá // с. acoustique;
п. кажущаяся, полная п. пóвна; 
п. магнитная п. магнéтна // с. mag néti-

que;
п. металлическая п. металéва // métal li-

que (AnV);
п. молекулярная п. молекулрна // c. molé-

culaire; 
п. предельная п. гранична // c. limite (ChIV); 
п. суммарная п. сумова;
п. удельная п. питóма // c. spécifique (ChIV); 
п. униполярная однополрна, п. уніпо-

лрна // с. unipolaire (LP);
п. эквивалентная п. еквівалéнтна, п. рів-

но вáртна // с. équivalente (ChIV);
п. электрическая п. електрична // с. élec-

trique (ChIV). 
Проводить, провести (тепло, электр., звук) 

провóдити, провест (СЖМ, ЗТ), [пере пус-
кáти, перепустти (СЖМ)] // conduire. 

Проводник провіднк(-кá) (Шн, СвФ, ЛФ, 
ФС), [збирáльник(-ка) (ФС)] // conducteur 
m. (ChIV);
п. анизотропный п. анізотрóпний // с. ani-

sotrope;
п. вторичный п. вторнний, [провідник 

друготний (ЛсФ)];

п. второго рода, класса п. другородóвий 
(Пол), п. другóї клси (ЕлС);

п. движущийся п. рухóмий, [провідник 
движимий (СвФ)];

п. заземленный (соединенный с землей) 
п. узéмлений // с. mis à la terre (ChIV);

п. изолированный п. ізольóваний // с. iso-
lé;

п. круговой п. коловй;
п. линейный п. лінíйний // с. lineare (ChIV); 
п. наводимый п. навóджуваний;
п. наводящий п. навіднй;
п. первичный п. первинний, [провідник 

первотний (ЛсФ, У)]; навідний;
п. первого рода п. первородóвий, п. пéршої 

клси;
п. плохой, дурной п. погáний (Шн, Бар, ЗТ), 

[провідник злий (СвФ, ЛсФ), провідник 
лихий (Шн)] // с. mauvais (ChIII);

п. подвижной п. рухóмий; 
п. покоющийся п. безрýхий // с. enrepos;
п. полый п. порожнстий // с. creux (ChIII);
п. посредственный п. помíрний // с. mé-

diocre (ChIII);
п. разомкнутый п. розíмкнений, [провід-

ник перерваний (СвФ)] // с. ouvert;
п. трубчатый п. трубчáстий (ЗТ) // tube-

conducteur m. (ChV);
п. хороший п. дóбрий (СвФ, Шн, Цінг, ЛсФ); 

[провідник хороший (Бар)] // с. bon (ChIII). 
Проводящий провіднй // conductible. 
Проволока (техн.) дрíт (дроту) (ФС); (ку

сок) дротна (Г, Бар) // fil m. (ChI, III);
п. голая д. гóлий // f. nu (ChIV); 
п. жесткая д. цупкй // f. dur;
п.-зонд дротна-зóнд(-ду), дротна щуп 

(-па) // fils onde m. (ChIV);
п. изолированный д. ізольóваний // f. iso-

lé (ChI); 
п. нагревающая д. нагрівнй; 
п. обмотанная д. обвтий, д. обмóтаний; 
п. соединительная д. злучнй // f. de con-

nexion (ChIV);
п. телеграфная д. телегрáфний // f. té lé-

graphique (ChI); 
п. телефонная д. телефóнний // f. telé pho-

nique. 
Проволочный дротянй.
Прогиб прогн(-ну) (Пол, ЗТ), угнуття (СтВ); 

(процесс) прогинáння, угинáння // flexion 
f. (ChI). 

Проградуировать проградуювáти, просту-
пенювáти (ЛсФ ІУ). 

Прогревать,-греть прогрівáти, прогрíти. 
Продавливать,-вить,-ся протискáти, про-

тснути,-ся. 



– 79 – ПространственныйПродолжаться

Продолжаться,-длиться тривáти (ЛФз, Шт) // 
durer. 

Продолжительность тривáлість(-лости) 
(ШС) // dureé f. (ChIV). 

Продолжительный тривáлий. 
Продувание продувáння, продимáння (СЖM), 

продмýхування (Дст). 
Продувать,-дуть продувáти (У, СЖМ), про-

димáти (У, СЖМ), продýти (У, СЖМ), 
про дмýхувати, продмухнýти продмýхати 
(СЖМ). 

Продукт окончательный продýкт(-ту) ос-
татóчний (Пол, СЖМ). 

Проектировать,-ся проєктувáти, спроєк-
тувáтися,-ся // projeter (ChI). 

Проекционный проєкцíйний. 
Проекция проєкція // projection f. 
Прожектор прожéктор(-ра), променекд(-да) 

(ЕлС) // projecteur m. (ChII). 
Прозрачность прозóрість(-рости) (ФС), [про-

зірність (ФС, СЖМ), прозірчáстість (СЖМ), 
просвітчáстість (СЖМ)] // transparence f. 
(ChII); 
п. акустическая п. акустчна // t. acous ti-

que; 
п. оптическая п. оптчна // t. optique; 
п. совершенная п. ідеáльна // t. parfaite 

(AI).
Прозрачный прозóрий (Г, ФС), [прозóри-

стий (ЛсФ, Тнч), просвічний (ЛМФ УШ), 
просвітчáстий (ФС), прозірний (Г, ФС), 
прозорчáстий (Г, ФС), прозірчáстий (ІШ), 
крізький (Г, IШ), прозорний (У), ясний (Г)] // 
transparent (ChI, III).

Производительность вирóбність(-ности) 
(СМТС) // rendement m. (ChI); (отдача, 
коеф. полезн. действ.) видáтність(-ности) 
(ЛМФ, КСII), [вправність (ДСТ, Др)] // 
effect m.

Производить,-весть (работу) перевóдити, 
перевест (СЖМ); (изменения) спричи н-
ти, спричинти.

Производство (опытов) перевéдення, про-
вáдження.

Произвольный довíльний (ЛФз I, Бар) // 
arbitraire (ChI).

Прокаливать,-лить прожáрювати, прожá-
рити.

Промежуток времени промíжок(-жка) часу 
(СвФ), [відступ часу (СвФ), протяг часу 
(ЛсФ), інтервал часовий (ЛсФ) // intervalle 
de temps m. (ChI);
п. искровой п. іскровй // coupure à etin-

celles f. (A); 
п. критический п. критчний, інтервáл 

(-лу) критчний // і. critique (ChI); 

п. температурный п. температýрний, і. тем-
ператýрний (ЛсФ).

Промежуточний промíжний (СвФ, РдЗ) // 
intermédiaire (ChI, IV).

Пронизывать,-зать пронзувати, прони зá-
ти (СЖМ), проймáти, пройнти // traverser 
(ChІV).

Проникание прóник(-ку) (N), проникáння 
(ФС, ЗТ), [проймання (ФС), проходіння 
(СЖМ), промикування (СЖМ) умикуван-
ня (СЖМ), утиснення (СЖМ)].

Проникать,-кнуть проникáти, пронкнути 
(ЛФз, ФС), [промкуватися, промкнýтися 
(СЖМ), вникáти (ЛФз), прохóдити, прой-
т (У), перейти (ФС), перехóдити нáскріз 
(ФС), вдирáтися (ЛФз І)] // pénétrer (ChI). 

Проницаемость пронкливість(-вости) (ФС, 
Пол, ЗТ), прохíдність(-ности) (Ap), про пýск-
ність(-ности) (Т), [проникання (ФС), про-
пускальність (Т, Пол, СЖМ), проникаль-
ність(-ности) (Т, ІШ, РдТ), проїмливість 
(-вости) (IШ), пропусність (КлГ)] // per-
méabilité f.;
п. акустическая п. звуковá // р. acoustique; 
п. кажущаяся, видимая п. вдна // p. ap-

parente;
п. магнитная п. магнéтна (ЛсФ) // p. mag-

nétique (ChIV);
п. электрическая п. електрчна // р. élec-

trique (ChIV).
Проницаемый прохíдний, пронкливий (Т, 

ЗТ), [проникáльний (Вк), попускаючий (Фрс, 
Т), пропускальний (СЖМ, Пол, Г)] // per-
méable. 

Пропускать,-тить перепускáти, перепус т-
т (ЛФз I, ЛсФ, ЗТ), пропускáти, про пус-
тти (Гг, Пп) // laisser passer (ChІІ).

Просасывать,-сосать,-ся просмóктувати, 
просмоктáти,-ся (СЖМ) // aspirer (ChІІІ).

Просачиваться,-сочиться просóчуватися, 
просочтися (ЗТ, Пол), [просмоктуватися 
(Гл), пересякати (Гл)] // suinter (ChІ).

Просвет прóсвіт(-ту) (ФС, Гл), [прозíр (Гл, 
ФС), просвíток (Гл, ФС), пройстя (Гл)] // 
intervalle m. (ChІІІ).

Просветление (поля поляризатора) прос-
нювання, проснення (СЖМ).

Просвечивание просвíчування.
Просвечивать,-тить просвíчувати, про сві-

тти (ФС, Т, Бар), [виторочуватися (РдЗ, 
Т), просвітляти (Т), висвічувати (Гл)].

Проскакивать,-кочить (об искре) про скá-
кувати, проскóчити (СЖМ).

Пространственность просторóвість(-вости) 
(ЗТ), [простóрість(-тости) (СвФI, ЛФзІ)].

Пространственный просторóвий (СЖМ).
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Пространство прóстір(-тору) (Шн, Шт), 
[простóрінь (У, Т, ФС), наповерхність (РдТ, 
Т), розлог (У, Т, ФС), обсяга (ФС), обшир 
(У, Т), просторище (У, Т)] // espace m. (ChІ, 
III);
п. безвоздушное п. безповíтряний (Злс), 

[простір безвоздушний (ОгФ)];
п. вихревое п. вихровй // е. tourbillonaire 

(ChІV);
п. вредное п. шкіднй (ЛФзІ, ФС) // е. nui-

sible (ChІ, III);
п. замкнутое п. зáмкнений // е. fermé (ChІІІ);
п. затемненное п. затéмнений;
п. интрамолекулярное п. інтрамолеку-

лрний // distance intramoléculaire f. (ChІ);
п. катодное п. катóдний;
п. кольцеобразное п. кільцéвий // espace 

annulaire (ChІ, IV);
п. критическое п. критчний // е. critique 

(LP);
п. Круксовское п. Крýксівський, п. Крýк-

сів;
п. мертвое п. мéртвий // e. mort (AV);
п. ограниченное п. обмéжений (ФС, ОгФ);
п. окружающее п. навкрýжний, отóчен ня // 

е. environnant (ChІV);
п. промежуточное п. промíжний // е. in-

ter médiaire (ChІІ);
п. пустое, вакуум п. порóжній, порóжня, 

[порожнява (СЖМ)];
п. темное п. тéмний, [просторінь (Крук-

сова) темна (ЛсФ)] // е. sombre;
п. трехмерное п. тривимíрний // е. à trois 

dimensions (Astr);
п. фокальное п. фокáльний // е. focale 

(ChІI);
п. четырехмерное п. чотиривимíрний // 

е. á quatre dimensions (ChV);
п. шаровидное п. кулястчний // е. sphé-

rique (ChІV);
п. электромагнитное п. електромаг нéт-

ний // е. électromagnétique.
Просушивать просýшувати, просушти.
Протекание протíк(-тóку), протікáння (ЗТ, 

СЖМ); (процесс) перéбіг(-гу), перебі гáн ня.
Протекать,-течь протікáти, протект (Тмч, 

ЗТ), перетікáти, перетект (Тмч); (о про
цессе) перебігáти, перебíгти, перехóдити, 
перейт (ЛсФ).

Противовес противагá (ЗТ, Пп), [перевага 
(Км)] // contrepoids m. (ChІ, IV).

Противодействие протичн(-ну) (ЗТ), про-
тидíяння (ФС, Пол, СЖМ), реакція (ФС, 
КСII), [перешкода (ФС, У), завада (ФС), 
противділання (СвФ, ЛМФ), противність 
(У, ІШ), перешкодження (ІШ), протичин-

ність (ІШ), відпорність (ІШ), опір (ІШ)] // 
antagonisme m. (ChІ).

Противодействовать протичинти (ЗT), 
óпір чинти (СЖМ), протидíяти (ФС, Т, 
Пол), [перешкоджати (ФС), заваджати (ФС), 
противділати (ЛФз), протиділати (ЛФз), 
опір ставити (Пол, СЖМ)] // s’opposer (ChІV).

Протидина протидна.
Протон протóн(-на) // proton (AstrIII).
Протяжение прóтяг(-гу) (ФС, Г), [прóсто-

рінь (ФС), дóвгість (ФС), розтглість (РдТ), 
простжність (Км)] // extension, étendue.

Протяженность протжність(-ности) (ЕлС); 
(пространственная) просторóвість(-вос-
ти) (ЗТ), [простóрість (ОгФ, ФС), простóр-
ність (ЛМФ), об’ємистість (ЛМФ)].

Проход прохíд(-ходу) (ЗТ, СЖМ).
Прохождение прохíд(-ходу) (Бар), про хó-

дження (ЗТ, СЖМ), перехíд(-хóду), пере-
хóджання (СЖМ) // passage m. (ChІV).

Процес адиабатический процéс(-су) адія-
батчний (ФС), [змíна адіябатчна (ФС)] // 
transformation adiabatique f.;
п. внутриатомный п. cepедáтомний (ЛсФ);
п. замкнутый п. зáмкнений // cycle fermé 

m. (ChІ);
п. изентропический п. ізентропíчний // 

transformation  iséntropique (ChІІІ);
п. изопиестический п. ізопієстчний // 

t. iso piéstique;
п. изотермический п. ізотермíчний (ЛсФ) // 

t. isothermique;
п. изохорический п. ізохорчний // t. iso-

chorique;
п. круговой п. коловй // cycle m. (ChІІІ);
п. необратимый п. безповорóтний // с. ir-

réversible (H), t. irréversible (ChІІІ);
п. обратимый п. поворóтний, [явище ко-

лове (ЛФзІ), явище оборотне (ЛФзІ), 
процес відворітний (ЛсФ)] // t. réversible 
(ChІІІ), processus réversible m. (ChІV);

п. парциальный п. частнний, п. парці-
льний // t. partielle (ChІІІ);

п. тепловой п. тепловй // t. thermique;
п. термодинамический п. термодина мíч-

ний // t. thermodynamique;
п. циклический циклíчний, п. коловй;
п. элементарный п. елементáрний // t. élé-

mentaire (ChІІІ).
Прочность абсолютная мíцність(-ности) 

абсолтна, трвкість(-кости) абсолт на // 
solidité absolue f.;
п. относительная м. віднóсна, т. віднóс на // 

s. rélative.
Прочный (крепкий) міцнй; (неизменяющ. 

от усилий) тривкй // solide.
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Проявитель вивник(-ка) (Пол, ЗТ, СЖМ), 
[провник (ЛсФ), виявлч (Гл), прояви-
тель (Бар)] // révélateur m. (АnV).

Проявление вяв(-ву) (N), виявлння, вяв-
лення (СЖМ), [виява (Г), об’яв (Гл), прояв 
(Гл, Mтв)] // manifestation f. (ChІV).

Проявлять,-ить,-ся виявлти, вявити,-ся // 
révéler.

Пружина пружна (Г, ЛФзІ), [спружина 
(Шн)] // ressort m. (ChI, III).

Пружинный пружнний.
Прутик прýтик(-ка), прутóк(-ткá) // baguette 

f. (ChІV).
Прямолинейный простолінíйний, прямо-

лі нíйний // rectiligne.
Психрометр психрóметр(-тра) (Рдт, ФС), 

вологомíр(-ра) (ЗТ), [вогкомір (Рдт)] // 
psychromètre m. (ChІ, III);
п. аспирационный п. аспірацíйний;
п. пращевой п. пращовй // p. fronde (ChІ), 

p. à fronde (ChІІІ).
Психрометрический психрометрчний, во-

логомíрний // psychrométrique (ChІІІ).
Пуговка (кнопки) ґýдзик(-ка) (ЕлС), голóвка 

кнóпки // bouton m. (ChІ).
Пузырек (бутылочка) плшечка (СЖМ), 

[склянятко (СЖМ)] // flakon m.; (в жидкос-
ти) бýлька (ЗлС, Бар), бульбáшка (ОгФ, 
ЛсФ) // bulle f. (ChІV).

Пузырь пухр(-р) (Г, ФС) // bulle; (жи вот
ный) міхур(-рá) (СвФ, ЛФзІ) // vessie f. (ChІІ);
п. каучуковый м. кавчукóвий // v. caout-

chouc (ChІІІ);
п. мыльный бýлька мльна (СвФ), [бань-

ка мильна (Бар, ЛсФ), пухир миляний 
(ФС)] // bulle de savon (ChІ, LP);

п. плавательный міхýр(-ра) плáвальний, 
[пузр плавáльний (СЖМ), міхур до пла-
вання (ЛФз)].

Пульверизатор пульверизáтор(-ра) (Гл, Бар), 
прскавка (ФС, ЗТ), [розпилч (ЛФз, ФС), 
пирскалка (СЖМ), порскалка (СЖМ), бриз-
калка (Г), прискач (Бар), порскавка (Гл), 
розпорошник (Тнч)] // pulvérisateur m.

Пульверизация пульверизáція (СЖМ), прс-
кання (ЗТ, СЖМ), [оприскування (СЖМ)] // 
pulvérisation f.

Пульсация звуковая пульсáція звуковá // 
pulsation f.

Пульсировать пульсувáти (СЖМ).
Пульсирующий пульсацíйний.
Пускать,-тить в ход (машину) пускáти, пус-

тит в хід.
Пустота, вакуум порóжня (СвФ, ЛФз, ФС, 

ЛсФ), [порожнéча (ФС, Гл, Т, ЛсФ), по рож н-
ва (Г, Пол, Гл, Т), пустота (Т)] // vide m. (ChІ, II);

п. абсолютная п. абсолтна, [порожнеча 
абсолютна (ЛсФ, IV), порожня совер-
шенна (СвФ)];

п. совершенная п. ідеáльна;
п. Торричелиева п. Торрічéллієва, [по-

рожня Торичелього (СвФ), порожнеча 
Торичелія (ЛФзІ), порожнеча Торичелі 
(ФС)].

Пустотельный порожнстий (ЗТ); [дутий 
(ЗТ)] // creux.

Пустотный, вакуумный порожнвий (ЕлС) // 
vide.

Путь шлх(-ху) (ФС, Шт), дорóга (СвФ, 
ЛМФ, Бар), [путь (ЗлС, ФС, У)] // chemin m. 
(ChІ).

Пучек астигматический жмýт(-тá) астиг-
матчний // faisceau astigmatique m. (ChІІ);
п. входящий ж. вхіднй // f. entrant (ChІІ);
п. выходящий ж. вихіднй // f. sortant (ChІІ);
п. гомоцентрический ж. гомоцен трч ний // 

f. homocentrique;
п. катодный ж. катóдний, [жмуток катод-

ний (ЛсФ, У)];
п. монохроматический ж. монохрома тч-

ний, ж. однобарвний;
п. однородный ж. однорíдний // f. homo-

gène (LP);
п. разноцветный ж. різнобáрвний, [жму-

ток ріжнобарвний (ЛсФ)];
п. расходящийся ж. розбíжний (Бар), 

[жмуток розбіжний (ЛсФ)] // f. divergent 
(ChІІ);

п. световой ж. світловй [жмуток світла 
(ЛсФ), вязка світла (СвФ)] // f. lumineux 
(JIX);

п. сложный ж. злóжений // f. composé 
(ChІІ);

п. сходящийся ж. збіжнй, [жмуток збіж-
ний (ЛсФ) // f. convergent (ChІІ);

Пучность вдуга (ЕлС) // ventre m. (ChІ).
Пылинка порошнка (У, ФС) // poussière f. 

(ChІІ).
Пыль пл(-лу), пóрох(-ху) // poussière f. 

(ChІV).
Пьезо см. Пиезо.
Пятно жирное плма маснá (ЛсФ) // tâche 

sale f.;
п. светлое п. яснá // t. claire f. (ChІІ);
п. темное п. тéмна // t. sombre (ChІІ).

Р
Работа робóта (СвФ, РЗТ), [праця (ФС, ЛФз)] // 

travail m. (ChІ);
р. бесполезная p. некорсна // t. inutile (ChІ);
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р. внешняя p. зóвнішня // t. extérieur (ChІІІ, 
LP);

р. внутренняя p. внýтрішня // t. intérieur 
(ChІ);

р. возможная р. можлва;
р. динамическая р. динамíчна // t. dy na-

mi que (ChІ);
р. механическая р. механíчна (Цінг) // 

t. mécanique (ChІ);
р. отрицательная p. від’ємна // t. négatif 

(ChІ);
р. полезная р. корсна (Злс), [видáтність 

(-ности) (Злс)] // t. utile (ChІ);
р. положительная p. додáтна // t. positif 

(ChІ).
Работоспособность роботоспромóжність 

(-ности) (ЗТ), роботоздатність(-ности) 
(Злс).

Равновесие рівновáга (СвФ, ЛФз, Шн), 
[рівновáжність(-ности) (У)] // équilibre m. 
(ChІ);
р. абсолютное р. абсолтна // é. absolu 

(ChІІІ);
р. адиабатическое p. адіябатчна // é. adi-

abatique (AsIII);
р. безразличное р. байдýжа (Шн, Бар), 

p. неознáчена (КСІІ), р. індиферéнтна 
(ФС), [p. байдýжна (Злс), р. безразлич-
на (СвФ), р. кождоположна (Злс, ЛФз)] // 
é. indiffеrant (ChІ);

р. дивариантное p. диварінтна, р. не пóв-
на // é. divariant (ChІ);

р. динамическое р. динамíчна // é. dyna-
mique;

р. механическое р. механíчна // é. mé ca-
nique (ChІІІ);

р. молекулярное р. молекулрна // é. mo-
lé culaire (LP);

р. моновариантное р. моноварінтна, 
p. пóв на // é. univariant (ChІ);

р. нарушенное р. порýшена // é. troublé 
(ChІV);

р. неполное, дивариантное р. непóвна // 
é. incomplet (ChІІІ);

р. неустойчивое р. нестійкá (Бар); [р. не-
стáла (Злc, Гл), р. хиткá (ФС, Шн), р. хиб-
ка (Злc, ФС), рівновага неповна (Шн), 
рівновага неустойчива (СвФ)] // é. ins ta-
ble (LP);

р. осмотическое р. осмотчна // é. os mo-
tique (LP);

р. относительное p. віднóсна // é. relatif;
р. подвижное р. рухóма, [p. рухлва (CTB, 

T)] // é. statique (ChІІІ);
р. полное, моновариантное р. пóвна // 

é. complet (ChІІІ);

р. радиоактивное р. радіоактвна // é. ra-
dioactif (AI);

р. статическое р. статчна // é. statique (ChІ);
р. термическое р. тепловá, р. термíчна // 

é. thermique (ChІІІ);
р. термодинамическое р. термодинамíч-

на // é. thermodynamique (AnV);
р. установившееся р. устáлена // é. éxis-

tant (ChІV);
р. устойчивое р. стійкá (Шн, Бар, Злс), 

[p. стáла (Злс, Гл, ФС), р. тривала (Злс), 
р. устояна (Гл), рівновага певна (Шн), 
рівновага стійна (ЛФз, ФС, Тнч), рівно-
вага устійчива (СвФ)] // é. stable (ChІ);

р. физическое р. фізчна // é. physique 
(ChІ);

р. химическое р. хемíчна // é. chemique 
(ChІ).

Равновесный рівновáгий (У), рівновáжний 
(Г, ФС), [рівноваговий (Г)] // équilibre.

Разновременность, изохронность рівно-
чác ність(-ноcти), ізохрóнність(-ности).

Равновременный, изохронный рівночáс-
ний, ізохрóнний.

Равнодействующая висліднá (ОгФ, ФС), 
[рівнодійна (ФС), рівновартна (ФС), рів-
нодійствуюча (СвФ)] // résultante f. (Lar, ChІ, 
III).

Равнодействующий висліднй (Т, Тмч), 
[рівночинний (Т, ІШ), рівнодіючий (ІШ) 
рівнодієвий (Злс)].

Равнозначный рівнознáчний.
Равномерно-беспорядочный одноманíтно-

безлáдний, невпорядкóваний // uniformé-
ment desordoné (ChIV).

Равномерность (движения) рівномíрність 
(-ности) (СМТС) // uniformité f.

Равномерный рівномíрний (СМТС), [одно-
манітний (КС, II)] // uniforme.

Равноотстоящий рівнодалéкий, рівнодáль-
ній, рівновідлéглий (ЕлС), [рівновідстýп-
ний (ФС)] // equidistant (ChІ).

Равнораспределение (энергии) рíвний роз-
пóділ(-лу).

Радиатор радітор(-ра) (ЛсФ), випромí ню-
вач(-ча) (ЕлС) // radiateur m.

Радиационный радіяцíйний.
Радиация променювáння, радіція // radiati-

on f. (ChІІІ);
р. междучастичная п. міжчастнкове // 

r. intermoléculaire;
р. проникающая п. пронклива // r. pé-

nétrante.
Радиевый радієвий, рáдійний.
Радий рáдій(-дію) (ФС), [рад (Mтв, І)] // ra-

dium m. (ChІІІ).
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Радиоактивность радіоактвність(-ности) 
(Цінг) // radioactivité f. (ChІV).

Радиоактивный радіоактвний (Пол) // ra-
dioactif (ChV).

Радиометр радіóметр(-ра) (ЛсФ), про мене-
мíр(-ра) (N) // radiomètre m. (ChІІІ).

Радиомикрометр радіомікрóметр(-тра) // 
rаdio-micromètre m. (ChІІ).

Радиоэлемент радіоелемéнт(-ту) // radio élé-
ment m. (AI).

Радиус-вектор (мат.) рáдіюс-вектóр(-ра) // 
rayon-vecteur m. (ChІ).

Радуга (мет.) весéлка, рáйдуга // arc-en-ciel 
m. (ChІІ);
р. вторичная в. побічнá (Шн), [дуга дру-

га (СвФ), дуга побічна (ЛМФ)].
Радужный весéлковий (Г, Пол).
Разбавление рóзвід(-воду), розвéдення, роз-

вóдження (ЗТ), розвóднення, розвóд ню ван-
ня (ЗТ) // dilution f. (ChІІІ).

Разбавлять,-вить розвóдити, розвест (У), 
розвóднювати, розводнти (ЗТ), [розбав-
ляти (У), розпускати (У) // diluer (ChІV), 
étendre une dissolution (LP).

Разбрызгивать,-гать,-ся розбрзкувати, роз-
брзкати,-ся.

Разбухать набрякáти, набркнути, бубн-
віти, набубнвіти // boursoufler (ChІІІ).

Разветвление рóзгілок(-лка) (ЗТ), розгалу-
зок(-зка) (ЗТ); (процесс) розгалýжування 
(Гл, ЛсФ, II) розгалуження, [галýження 
(ЛсФ), розтік (Т), відгилення (Т), віднога 
(Г)] // déviration f.;
р. простое р. прóстий // d. simple (ChІV);
р. сложное р. складнй // d. multiple (ChІV);

Разветвлять,-вить,-ся розгалýжувати (СТВ) 
розгалýзити,-ся (СТВ), [розтікатися (Т)] // 
ramifier (ChІV).

Развивать,-вить (силу) розвивáти, розв ти // 
développer (ChІ).

Развинчивать, винтить (мех.) розґвнчу ва-
ти, розґвинтти.

Разводить, развести розвóдити, розвест.
Раздавливать,-вить,-ся роздýшувати, роз-

ду шти,-ся, розчáвлювати, розчáвити,-ся // 
écraser (ChІ).

Раздваивать,-двоить,-ся, роздвóювати, роз-
двоїти,-ся (Пол).

Раздвигать розсувáти, розсýнути // еcarter 
(ChІV).

Раздвижной розсувнй (У, ФС).
Раздел (поверхн.) рóзділ(-лу) (Бар).
Раздражение (псих.) подрáзнення (Пол) // 

excitation (ChІІ).
Раздробление роздрóблювання (Пол), роз-

дрóблення (Пол), [розбитт (КлГ), роз дí-

лювання (ЛФз)] // division f. (ChІІІ).
Разжижать,-жидить розрíджувати, розрі-

дти (У, ФС, ЗТ), [розводити (У, ФС), роз-
пускáти (У, ФС), розбавлти (У)].

Разжижение рóзрід(-ду) (N), розрíдження 
(ЗТ) // liquéfaction f. (ChІ).

Разлагать, разложить розкладáти, роз клá-
сти (У, Бар) // rеduire (ChІІІ), dеcomposer 
(ChІ, IV).

Разложение розклад(-ду) (Шн, Шт), роз кла-
дáння (T, ЗТ), [рóзпад (У), розщéплення, 
(Т)] // dеcomposition f. (ChІ, II);
р. магнитное р. магнéтний // d. magnétique 

(An).
Разлом рóзлім(-лому) (ЗT) [злом(му) (У)] // 

cassure (ChІ), rupture f. (ChІІ).
Размагничивание розмагнетóвування, роз-

магнетувáння, [відмагнесовання (Гл)] // 
démagnétisation f.

Размах рóзмах(-ху) (ФС, Бар), рóзгíн(-гону) 
(ФС).

Размельчать,-чить дрібнти, подрібнти 
(Пол, ЗТ); (крошить) кришти, розкри ш-
ти (У).

Размер рóзмір(-ру) (Глч), [прóмір ЛсФ), в-
мір (Тнч)] // dimension f. (ChІ);
р. линейный р. лінíйний // d. linéaire (ChІІ).

Размерность розмірність(-ности).
Размешивать,-шать розмíшувати, розмі шá-

ти.
Размещение розмíщення // mise en place f. 

(ChІ).
Размыкание рóзмик(-ку) (Пол), розмикáн-

ня (ЛсФ, Бар, Пол), розíмкнення (ЗТ), [от-
ворення (ОгФ), розрив (ФС)].

Размыкать розмикáти, розімкнýти (Бар, ЗТ) 
[припиняти (Бар)].

Размягчать,-чить м’якшти, розм’якшти 
(У); (размягчаться) м’кнути (ЛФз), роз-
м’якáти, розм’кнути, м’кшати, пом’к-
шати  // ramollir (ChІІІ).

Размягчение розм’кшування, розм’як шен-
ня (У, ЛсФ), м’кнення, м’якшання // ra-
mollissement m. (AІ, ChІІІ).

Разновеска важóк(-жка) (ЗТ), [тягарóк (Гл), 
вáжка (ФС, Гл), тягарéць (ЛФз), рівноваж-
ка (Злс), грька (У)] // poids m. (ChІ, IV).

Разноименный (об электр.) різноймéнний 
(Шн, ЗТ).

Разнородный різнорíдний (Гл) // diffеrent 
(ChІІІ), hétеrogène (ChІІІ).

Разность контактная різнця контáктна, 
різнця дотикóва.

Разноцветный різнобáрвний (Шн), різно-
ко льорóвий (Пол).

Разогрев рóзігрів(-ву) (СМТС).
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Разогревать,-греть,-ся розігрівáти, розі грí-
ти,-ся (ЛФз, У).

Разрежать,-дить розрíджувати, розрідти 
(У, ФС), [розгускнути (У), обрідти (У)] // 
raréfier (ChІ).

Разрежение розрíда (N), розрíджування, роз-
рíдження (СвФ, Гл), [розтиск (ЛсФ)] // ra-
réfaction f. (ChІ), diffusion f. (ChІ), dila ta-
tion f. (ChІ);
р. предельное р. гранчна, р. гранчне 

(Пол).
Разрез свежий рóзріз(-зу) свíжий.
Разрушать,-шить,-ся руйнувáти, зруйну вá-

ти,-ся.
Разрушение (атома) руйнувáння, дестрýк-

ція // destruction f. (LP).
Разрыв розрв(-ву) (Пол, ЗТ), [перервання 

(СФз), розірвáння (У)] // rupture f. (ChІ, III).
Разрывать, разорвать (цепь) розривáти, 

розірвáти (У), [розсáджувати (ЛФзІ), зі-
рвати (ЛФзI)] // rompre, arracher.

Разрыхлять,-лить (массы) розпýшувати, 
розпушти (Пол), підпýшувати, підпу шти.

Разряд виснáга (Пол, ЗТ), [випруд (ЛсФ), 
розладунок, розрядження (ФС), виладо-
вування (Шт), розряд (У, Пп)] // décharge 
(ChІV);
р. апериодический в. аперіодчна;
р. грозовый в. блискавчна;
р. дуговой в. луковá (ЗТ), в. дуговá, [випруд 

луковий (ЛсФ), розладунок луковий 
(ЛсФ)];

р. импульсивный в. імпульсвна;
р. индукцированный в. індуктóвана;
р. искровой в. іскровá;
р. кистевой в. китичáста;
р. колебательный в. коливнá;
р. непрерывный в. безперéрвна;
р. прерывистый в. перервчаста;
р. статичный в. статчна;
р. тихий в. тха, [розрядження тихе (СвФ, 

Шн), випруд тихий (ЛсФ)];
р. тлеющий в. сяйвовá;
р. электрический в. електрчна, [розря-

дження електричне (ФС), розладунок 
електричний (ЛсФ)].

Разрядник виснáжник(-ка) (ЕлС), [випруд-
ник (ЛсФ), розрядитель (СвФ), розряд-
ник (ФС), розрядич (ОсФ, Шн, Тнч)] // 
excitateur m. (ChІV);
р. дуговой в. дуговй;
р. шаровой в. кулстий.

Разряжание виснáжування, вснаження 
(ЗТ), [розрдження (Шн), виладóвання 
(ЛТС), розряджáння (Тнч), роз’елек трó-
вання (СвФ)] // déchargement.

Разряжать,-дить,-ся вснажáти, всна жи-
ти,-ся, [роз’електризовувати (СвФ), роз-
ряжати (У, Шн)] // décharger.

Рамка рáмка // châssis m. (ChІ), cadre (ChІV).
Раскаленный до-бела розжáрений до бí ло-

го жáру (Пол), розжáрений на бíле, [роз-
палений до білого жару (ФС)] // incan des-
cent (ChІ).

Раскалять,-лить розжáрювати, розжáрити 
(ЛФз), [розпаляти (Тмч), розпікати (У), роз-
жеврити (У)].

Раскачивание розгóйдування, розхтуван-
ня (ЗТ).

Раскачивать,-чать (при верхнем закрепле
нии) розгóйдувати, розгóйдати; (при ниж
нем закреплении) розхтувати, розхитáти.

Раскручивать,-тить розкрýчувати, розкру-
тти (У) // détordre (ChІV).

Распад, распадение рóзпад(-ду), розпа дáн-
ня // décomposition (ChV), destruction f. (An), 
desintégration f. (AnV);
р. радиоактивный p. радіоактивний // ra-

dioactive (AnV);
р. самопроизвольный p. самовíльний, p. са-

мочнний // décomposition spontanée (ChV).
Распадаться,-пасться розпадáтися, розпáс ти-

ся (Г, У) // se décomposer (ChІІІ), parta ger 
(ChІ).

Расплавлять,-вить,-ся розтóплювати, роз-
топти,-ся (У, Т, ЛсФ) // fondre (ChІ).

Расплываться,-сться (об изображении) роз-
пливатися, розпливтся // s’étendre (ChІ).

Расплющивать,-щить розплщувати (У, 
ФС), розплщити (У, ФС), розпліскува-
ти, розплескáти (ФС).

Располагать,-жить,-ся (о стрелке) ставáти, 
стáти;  (размещаться) розміщáти, розміс-
тти,-ся // disposer.

Расположение розпóліг(-логу) (Т), [уклад, 
розположення (Т),  уложення (Т), впоряд-
кування (Т), росположення (ТПВ)] // po-
sition f. (ChІІІ), disposition f. (ChІV).

Распределение розпóділ(-лу) (ДСТ, Др) [роз-
мíщення (КлГ), розташовання (ЛсФ), роз-
полог (У), розрахування (У), сект (У), роз-
преділення (ЛсФ)] // distribution f. (ChІV).

Распределитель розподільник(-ка) (ДСТ).
Распределительный розподíльний (Др), роз-

подíльчий (СМЖ) // distributif.
Распределять,-лить розподілти, розподі-

лти // distribuer.
Распространение шрення, пошрення 

(ЛсФ, Т), [розходження (СвФ), розпросто-
рюваний (У, Злс, ЗТ), розшрення (Т), розхó-
дження (Т), розпростóр (У), розпрости-
рáння (У)] // propagation f. (ChІ);
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р. адиабатическое пошрення адіяба тч-
не // p. adiabatique (ChІ);

р. изотермическое п. ізотермíчне // p. iso-
thermique (ChІ);

р. лучистое (тепла) п. променсте, про ме-
нювáння // p. par rayonnement (ChІ);

р. прямолинейное п. простолінíйне (ФС), 
п. прямолінíйне (ФС) // p. rectiligne;

р. свободное п. вíльне // p. libre.
Распространяться,-ниться шритися (У, 

ФС), пошритися (У), розпростóрювати-
ся (У), розпростóритися (У) [розходитися 
(ЛсФ,  II, Бар, ФС), поступати (ЛФзІ), пе-
редаватися (ФС)] // se repartir (ChІV), se rе-
pandre (ChІ), se propager (ChІ).

Распыление рóзпил(-лу) (N), розплення, 
розпорóшення (ЗТ); (о жидкости) роз-
пóрскування, розпóрскання (ЗТ);
р. катодное р. катóдний.

Рассеяние рóзсів(-ву), розсівáння (Пол), роз-
сíювання (ЗТ), розсíяння (ЗТ) // diffusion f. 
(ChІІ);
р. боковое р. бічнй;
р. внутренее р. унýтрішній // d. intérieure 

(ChІІ);
р. квантовое р. квантовй // d. quantique 

(AnV);
р. магнитное р. магнéтний (ЛсФ, У) // 

d. magnétique;
р. молекулярное р. молекулрний // d. mo-

léculaire;
р. (не)полное р. (не)повний // d. (pas) com-

pléte;
р. поверхностное р. поверхнéвий // d. su-

perficielle (ChІV).
Рассеивать,-сеять,-ся розсіювати, розсíва-

ти, розсіяти,-ся (ОгФ) // diffuser.
Расслабление розслáба (N) // relation f. 

(ChІІ).
Расстояние наилучшего зрения вíддаль 

(-лі) найвиразнішого зóру // distance de 
vision distincte f. (ChІІ);
р. угловое в. кутовá [віддáлення кутовé 

(ЛсФ)] // d. angulaire;
р. фокусное в. фóкусна, [віддалення фо-

кусне (ФС, ЛсФ), віддáлення вóгнищеве 
(ФС), далéкість вогнища (Шн), відда-
лення фокальне (Т)] // d. focale (ChІІ).

Расстраивать,-роить (о приборе) розстрó-
ювати, розстрóїти, розлáджувати, роз лá-
дити // désaccorder (ChI).

Растройство (орбит) рóзлад(-ду).
Растаивание розтавáння (Т, Пол), [cтóп лен-

ня (Т)].
Растаивать,-таять тáнути, розтавáти, роз-

тáнути.

Раствор рóзчин(-ну) (ЛФзІІ, Шн, ФС), [рóз-
твір (СвФ, ЛФз), рóзпуск (Бар)] // disso lu-
tion f. (ChI, ІІІ), solution f. (ChI, III);
р. бесконечно разбавленный р. безко-

нéчно розвéдений // s. infiniment-diluée 
(ЛФзІ);

р. водный p. водянй (ЛФз, ФС), вóдний 
(ЛФзІ);

р. изогидрический р. ізогідрчний;
р. изоосмотический р. ізоосмотчний // 

dissolution isoosmotique (ChI);
р. изотонический p. ізотонíчний // d. iso-

tonique (ChI);
р. коллоидальный p. кольóїдний // d. col-

loіdale;
р. крепкий p. міцнй, p. густй // d. con-

centrée (ChI);
р. мыльный р. мльний;
р. насыщенный р. насчений (ФС, ЗТ) // 

d. saturée (ChI);
р. нормальный p. нормáльний (ЛсФ) // 

d. normale (ChІV);
р. пересыщенный р. пересчений (ФС) // 

d. sursaturée (ChI);
р. разбавленный р. розвéдений // s. diluée 

(An);
р. слабый р. легкй, р. рідкй, [розчин 

слабкий (ЛсФ)] // d. étendue (LP), d. fai-
ble (ChІІ), s. diluée (ChІІІ);

р. твердый р. твердй // d. solide (ChІІ);
р. эвтектический р. евтектчний (ЛсФ) // 

d. eutectique.
Растворение розчнювання, розчинння, 

розчнення (Тмч, ЛсФ), [розпускання (ЛФзІ, 
ФС, Т), розпуст (Шн, Т), розвод (Шн), роз-
воднення (Гл), розтворювання (Т)] // dis-
solution f. (ChI, III).

Растворимое розчнне // substance dissoute 
f. (ChI).

Растворимость розчнність(-ности) (ФС, 
ЛсФ), [розтворимість (СвФ), розпускаль-
ність (ФС, Т)] // solubilité f. (ChI, III);
р. абсолютная р. абсолтна // s. absolue;
р. линейная р. лінíйна // s. linéaire (ChІІІ);
р. относительная р. віднóсна // s. relative 

(AnI).
Растворитель розчнник(-ка) (ЛсФ, ЛФзІ, 

ФС, Гл), [розчиняльник (Шн)] // dissolvant 
m. (ChI, II);
р. твердый p. твердй // d. solide (ChIII);
р. чистый p. чстий // d. pur.

Растворять,-рить,-ся розчинти, розчи н-
ти,-ся (ФС, Т), (розпускáти (У, Т), розвó-
ди ти (ФС, У), розбавлти (У), розтвó рю-
ва ти (МлМ)] // dissolver (ChI), dissoudre 
(ChI).
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Растирать,-реть в порошок розтирáти, роз-
тéрти на пóрох.

Раструб рóзширень(-рня) (СМТС), [горло-
вина (ЗТ)] // pavillon m. (ChI).

Растягивать,-нуть розтгувати, розтягáти, 
розтягнýти, розтягт (У) // rétirer (ChIII).

Растягивающий розтягáльний (CMTC), роз-
тяжнй (ЗТ).

Растяжение рóзтяг(-гу) (Т, Тмч), розтягáння 
(ФС), розтгнення (ФС, Т), [видовження 
(ФС), розтження (Т), розтглість (У)] // 
éxtension (ChI), traction f. (ChI);
р. линейное p. лінíйний // e. linéaire;
р. одностороннее р. однобíчний;
р. продольное р. поздóвжній, [розтяжен-

ня поздовжне (ФС)];
р. циклическое p. циклíчний.

Растяжимость розтгливість(-вости) (ФС, 
Шн), розтжність(-ности) (ФС, Т), [розтяг-
лість (ФС)].

Растяжимый розтгливий (ЗТ).
Растянутость розтгненість(-ности) (ЗТ) // 

allongement m. (ChІV).
Расход (жидкости) втрата (ЗТ) // débit m. 

(ChI), dépense f. (ChI).
Расходиться, разойтись (о контактах) роз-

хóдитися, розійтся (ЕлС); (о листках в 
электроскопе) розхилтися, розхилтися 
(ФС); (о векторах, фазах) розбігáтися, роз-
бíгтися (Елс) // diverger (ChІV).

Расходовать (тепло) витрачáти, втратити, 
[з’уживáти (Свф)].

Расхождение рóзхід(-ходу), розхóдження; 
(листочков электроскопа) рóзхил(-лу); (ре
зультатов, лучей, фаз) рóзбіг(-гу); (дивер
генц) диверґéнц(-цу) // divergence f. (ChV).

Расширение рóзшир(-ру) (Т, ЛсФ), розш
рювання (ЛФз), розширення (СвФ), Шт, 
ФС), [шрення (У, ФС), роздавання (КСІІ), 
розпруження (Т), розпросторення (Т)] // 
détente f. (ChIII), elargissement m. (An), dila-
tation f. (ChI, III), expansion f. (ChI), ren-
flément m. (ChI);
р. абсолютное р. абсолтний // d. absolue 

(ChI);
р. адиабатическое р. адіябатчний // d. adi-

abatique (ChІІІ);
р. внезапное р. раптóвий.
р. изотермическое р. ізотермíчний // d. iso-

thermique;
р. истинное р. спрáвжній, p. дíйсний // 

d. vraie (AnI, ChІІІ);
р. кажущееся, видимое р. вдний, p. ув-

ний // d. apparante (ChI);
р. кубическое p. обсягóвий (ЛсФ), p. ку-

бíчний, [роздавання об’ємове (КСІІ), 

розширення кубічне (ФС)] // d. cubique 
(ChI);

р. линейное р. лінíйний (ЛсФ), [розда-
вáння лінíйне (КСІІ), розшрність лі-
нíйна (ЛФзІ)] // d. linéaire (ChI, AnI);

р. обратимое (газов) р. поворóтний // ex-
pansion réversible f. (ChI);

р. относительное p. віднóсний // d. relative 
(Ch);

р. отрицательное р. від’ємний // d. né ga-
tive (ChI);

р. поверхностное р. поверхнéвий (ЛсФ), 
[роздавáння поверхнéве (КСІІ), розшр-
ність поверхнéва (ЛФзІ)] // d. super fi ci-
elle (ChI);

р. поперечное p. поперéчний // d. trans-
versale;

р. продольное p. поздóвжній // d. lon gi-
tudinale (ChІІІ);

р. тепловое d. тепловй (ЛсФ), [розш-
рення тепловé (Злс, Цінг), розшрність 
тепловá) (ЛсФ)] // d. thermique (ChІІІ).

Расширяемость розшрність(-ности) (ФС, 
Г), розшрливість(-вости) (Т), розшрю-
ваність(-ности), [роздáт ність (КСІІ), розши-
рльність (ФС, У), розпрýжність (Тмч, ФС), 
розпржність (Бар)] // dilatabilité f.

Расширяемый розшрюваний, розшр ли-
вий (У), [розширльний (У), розтгливий 
(У)] // dilatable (ChI).

Расширять,-рить,-ся розшрювати, розш-
рити,-ся (ЛФз, Т, У); (сделаться шире) 
шршати, пошршати (ФС, ІШ), [пош-
рю вати (Т, ЛсФ), шрити (У, ФС), широ-
чити (У, ФС), поширяти (У), роздавати 
(-ся) (Шн, ФС), розпряжати (ЛФзІ)] // dé-
tendre (ChI), dilater (ChI, III), s’élargir 
(ChІV, AnI).

Расщепление (спектра) рóзщіп(-щепу) 
(ЗТ), розщíплення (ЛсФ), [розкóлювання 
(ЛсФ)].

Расщеплять,-пить розщíплювати, розще-
пти.

Рацемический рацемíчний // racémique.
Рацемия рацемія // racémie f. (ChІІ).
Реактанс(ц) реактáнс(су) // réactance f. (ChV).
Реакция реáкція (Т), [протидіянка (CM), про-

ява (ФС), відділання (Тмч, Т)] // réaction f. 
(ChІІІ);
р. вторичная р. вторнна // r. secondaire;
р. междучастичная р. межичастнкова // 

r. intermoléculaire;
р. (не)обратимая р. (без)поворóтна // 

r. (ir)réversible (A);
р. промежуточная р. промíжна // r. inter-

médiaire (ChІІІ);
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р. фотохимическая р. фотохемíчна // r. pho-
tochimique (ChІV);

р. химическая р. хемíчна (ФС), [прова 
хемíчна (ФС)] // r. chimique (ChI, IV);

р. экзотермическая p. екзотермíчна // r. exo-
thermique (ChІV);

р. эндотермическая р. ендотермíчна // 
r. endothermique (ChІІІ).

Реальный, действительный реáльний, дíйс-
ний, спрáвжній // réel (ChI).

Ребро (геометр. фигуры) руб(-ба) // arête f. 
(ChI); (клина) вістр (СвФ, ЛМФ); (ножа) 
лéзо;
р. преломляющее р. заломнй, [руб за-

ломлюючий (ФС), грана переломлю-
юча (СвФ), руб ломовий.

Револьвер (микроскопа) ревóльвер(-ра) // 
révolver (ChІІ).

Регенеративный реґенератвний // régé né-
ratif.

Регенератор реґенерáтор(-ра) (ЗТ) // régé né-
rateur m. (ChI).

Регенерация реґенерáція (ЗТ) // régénération 
f. (ChI).

Регулирование, регулировка реґулція (ЛсФ, 
ЗТ), реґулювáння, реґульóвання (ЗТ) // ré-
glage m. (ChI).

Регулировать реґулвати, зреґулювáти (Т, 
ЛсФ), [управильняти (Т)] // régler (ChI), ré-
gulariser (Lar).

Регулятор реґултор(-ра) (ОгФ, ФС, ЗТ) // 
régulateur m. (ChI, V);
р. центробежный, центрифугальный 

р. від осередкóвий // r. centrifuge (ChV).
Режим стационарный режм(-му) стаці о-

нáрний.
Резервуар резервуáp(-pa) (ФС, Злс), збір-

нк(-кá) (ЛФзІ), [збірниця (Др)] // réservoir 
m. (ChI);
р. термометрический р. термометрч ний // 

r. thermométrique (AnI).
Резец (мех.) різéць(-зц) // burіn m. (ChІІ).
Резина (техн.) ґýма.
Резиновый ґýмовий.
Резистанс (сопротивление омическое) рези-

стáнс(-су), óпір (опóру), омíчний // résis-
tance f., r. ohmique (ChV).

Резонанс резонáнс(-су) (ЛсФ, ЗТ), [вíдголос 
(KM, ФС) вíдгук (ІШ, Пол), відгомін (Г), 
відклик (СЖМ), луна (СЖМ), ресонанція 
(СвФ), поголос (ЛсФ), співзвучність (ЛФзI, 
ФС)] // résonance f. (ChI);
р. акустический р. акустчний (ЛсФ) // 

r. acoustique (ChI);
р. световой p. світловй // r. optique (ChІІ);
р. сложный p. злóжений // r. composée;

р. чистый p. чстий;
р. электрический р. електрчний (ЛсФ) // 

r. électrique (LP).
Резонансный резонáнсовий.
Резонатор резонáтор(-ра) (ЛсФ, Гл, ФС), 

[голосник (Гл), відголосник (Гл), скринь-
ка резонансова (ЛФзІ, ФС), гомінниця 
(ВхБН), ресонанция (ВхБН)] // résonateur 
m. (ChI);
р. воздушный р. повітрянй // r. à air 

(ChI);
р. зеркальный р. люстрóвий, р. дзеркáль-

ний;
р. круговой р. кільцéвий;
р. молекулярный р. молекулрний // r. mo-

léculaire (AnV), molécule-résonateur m. 
(AnV)];

р. световий р. світловй // r. optique (ChІІ);
р. шаровой p. кулстий // r. sphérique (ChI);
р. электрический р. електрчний // r. élec-

trique (AV).
Резонировать резонувáти (Пол), відзи вáти-

ся (Пол) // resoner.
Результирующий висліднй (Т), [складовий 

(Злс), сліднй (Т), прямнй (Т)] // rеsul tant.
Рейтер, гусар (в весах) рáйтер(-ра), важóк 

(-жка) пересувнй (ЗТ).
Рекалесценция рекалесцéнція // recales cen-

се f. (ChІІІ).
Рекомбинация рекомбінáція.
Релаксация реляксáція // rélaxation f.
Реле релé (не склон.) (ФС, ЗТ), [перенóсник 

(-ка) (СвФ)] // rélais m.;
р. катодное р. катóдне // r. cathodique.

Ремень (приводной) пас(-са).
Рентгенография ренґеногрáфія (ЛсФ) //

röntgetiographie.
Рентгенооптика рентґеноóптика.
Рентгеноскопия рентґеноскопíя (ЛсФ) // 

rentgenoscopie f.
Рентгеноспектроскопия рентґеноспектро-

скопія (ЛсФ).
Рентгенотехника рентґенотéхніка.
Реостат реостáт(-та) (СвФ, ФС), опірнця 

(ЕлС) // rhéostat m. (ChІV);
р. балластный р. балстовий;
р. барабанный р. барабáнний;
р. жидкостный р. тéчивний;
р. ламповый р. лмповий;
р. переводной р. пересувнй;
р. пусковой p. пусковй (ЛсФ, Щлд);
р. секционный, секционированный р. сек-

цíйний;
р. штепсельный р. штéпсельний (ЛсФ), 

р. притичкóвий (ЕлС).
Реохорд реохóрд(-да) (ЗТ) // rhéocorde (ChІV).
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Репер pénep(-pa) (ЗТ) // rеpérе (ChI, III), re-
paire m. (Lаr);
р. внешний р. зóкільний // r. extérieure;
р. промежуточный р. промíжний // r. inter-

médiaire (ChІІІ).
Репленишер (пополнитель) попóвнювач(-ча) 

репленішéр(-ра) // replenischer m. (ChІV).
Репродуктор репродýктор(-ра) // réproduc-

teur m.
Репульсионный репульсíйний.
Ретентивность ретентвність(-ности) // ré-

tentivité f. (ChІV).
Ретина (мед.) ретна // rétine f.
Реторта ретóрта (ФС, ЛсФ) // cornue f. (ChI, 

III).
Рефлекс рефлéкс(-су) // réflex m.
Рефлектор рефлéктор(-ра) (ФС, ЛМФ, ЛсФ), 

відбивáч(-чá) (ЕлС), [телескоп катоптрич-
ний (СвФ)] // réflecteur m. (ChІІ).

Рефрактометр рефрактóметр(-ра) (ЗТ), за-
ломомíp(-pa) (N) // réfractomètre m. (ChІІ, 
AnI);
р. интерференционный р. інтерферен цíй-

ний // r. interferentiel.
Рефрактометрический рефрактометричний, 

заломомíрний // réfractométriquе (J, ІХ).
Рефрактор рефрáктор(-ра) (ЛМФ, ЛсФ, ФС), 

[залóмлювач (ЕлС), залáмувач (КСІІ), лю-
нета (ФС), телескоп діоптричний (СвФ)] // 
réfracteur m. (ChІІ).

Рефракция рефрáкція (Т), залім(-лóму) (Мат, 
ІІІ), [переломання (Т), переломленє (СвФ)] // 
réfraction f.;
р. астрономическая р. астрономічна f. // 

r. astronomique;
р. земная p. земнá // r. terrestre.

Рефрижератор рефрижерáтор(-ра), холод-
нк(-ка) (ЗТ) // réfrigеrateur m. (ChІІІ).

Решетка ґратки, ґрáти (Г, Пол) [гратниця 
(ЕлС), решітка (Г, ФС), сітка (ФС)] // ré-
seau m.;
р. вогнутая ґ. вгнýті // r. concave (ChІІ);
р. дифракционная ґ. дифракцíйні, [сітка 

дифракційна (ФС)] // r. de diffraction (ChІІ);
р. кристаллическая ґ. кристалíчні // r. cri-

stallin;
р. отражательная ґ. відбивні // r. par ref-

lection (ChІІ);
р. плоская ґ. плóскі // r. plan;
р. пространственная ґ. просторóві // r. cu-

bique (ChІV);
р. ступенчатая ґ. східчáсті // r. échelons 

(ChІІ).
Решетчатый ґратчáстий.
Ритм ртм(-му) // rythme m.
Ритмический ритмíчний // rythmique.

Ролик (колесико) котóчок(-чка); (изоляц.) 
ролька.

Роса росá (ФС, Бар, Г) // rosée f. (ChI, ІІІ).
Ротатор ротáтор(-ра) // rotateur m.
Ротор ротóр(-ра) (ЛсФ) // rotor m. (ChV).
Ртутный живосрібний (ФС, ІШ, ЗТ), жи во-

сріблóвий (Т, Гл, Пол), [ртутнй (Т, СФ), 
політанний (Гл)].

Ртуть живé сріблó (У, Бар, ФС), [ртýть (ФС, 
ЛФз, Шн), політання (Гл), меркурія (Т)] // 
mercure m. (ChI, III).

Рубильник (выключатель) (електр.) мéчик 
(-ка), мечикóвий вимикáч(-чá) (ЕлС).

Руда магнитная (гор.) рудá магнéтна.
Рукоятка (для держания) держáк(-кá) (Г, 

ФС) // manivelle (ChI), manette f. (ChI); (кри
вошипная) корба, [держало (Гл), руківця 
(Гл), держалко (Г)].

Руль стернó, правло (ЗТ), [кермó (ЛФзІ), 
керма (ЛФз), корма (ФС), демéно (Г)].

Рупор рýпор(-ра) (Бар, ЛсФ), гучнк(-кá) 
(ЕлС), [говірнá трубá (У, ЛФзІ), говірнк 
(ЗТ), туба (ОгФ, ЛМФ, ЛФзІ), рупій (У, 
ІШ)] // porte-voix m. (ChI).

Ручка рýчка (Злс), [держалко, держачка 
(ЛсФ), держак (Г), держално (Г), дер-
жальце (ЛсФ)] // manche f. (ChI).

Рыхлость пýхкість(-кости) // friabilité f.
Рыхлый пухкй (Г, Тмч, ФС) // friable (ChІV).
Рычаг вáжіль(-желя) (Г, ЗТ), [підóйма (Г, ФС, 

Шт), ворушило (У, ФС, Шн), рушалка 
(У), двигач (У), важниця (Т), друк (СвФ)] // 
levier m. (ChI);
р. второго рода в. однорамéнний, [підóй-

ма другóго рóду (ФС), підóйма одно-
стóроння (ФС), підóйма однорамéнна 
натискóва (ЛФз), підóйма однорамéнна 
метовá (ЛФз)] // l. à un bras;

р. двуплечий в. дворамéнний, [підóйма 
дворамéнна (Шн, Бар), ворушило дво-
раменне (Шн), ворушило двоплече (Шн), 
підойма двоплеча (Шн), друк дворамен-
ний (СвФ)] // l. double;

р. коленчатый в. колінчáстий, [підóйма 
колінчаста (ЛсФ)];

р. криволинейный в. криволінíйний;
р. математический в. математчний;
р. неравноплечий в. нерівнорамéнний, 

[підóйма нерівнорамéнна (Шн)];
р. одноплечий в. однорамéнний, [підойма 

однорамéнна (ЛФзІ), ворушило однора-
менне (Шн), ворушило одноплече (Шн)];

р. первого рода в. дворамéнний, [підойма 
двостороння (Сур)] // l. double;

р. прямолинейный в. прямолінíйний, в. про-
столінíйний;
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р. равноплечий в. рівнорамéнний, [підóй-
ма рівнорамéнна (ЛФз, ФС), ворушило 
рівнораменне (Шн), ворушило рівно-
плече (Шн)] // l. à bras égaux (ChI);

р. разноплечий в. різнорамéнний, [підóй-
ма різнорамéнна (ФС)] // l. à bras inégaux;

р. физический в. фізчний, [підойма фі-
зч на (ФС)] // l. physique.

Рычажный вáжільний, [підóймовий (І, ІІІ)].
Ряд вольта ряд вóльтів // série de volta f. 

(ChІV);
р. гомологический p. гомологíчний // s. ho-

mologique (ChІІІ).

С
Салазки (часть прибора, мех.) полозк(-кíв) // 

coulisseau m. (ChIII).
Самовозбуждающийся самозбуднй.
Самовозбуждение самозбýджування, само-

збýдження (ЛсФ).
Самодействующий самóчинний (ЗТ, Пол), 

автоматчний (СМТС), [самодíйний (ФС, 
Гл), самодічий (У, Гл)].

Самоизлучение самопроменювáння (ЕлС), 
самовипроменьóвання (ЛсФ).

Самоиндукция самоіндýкція (ФС, ЗТ), [влá-
с на індýкція (ФС)] // self-induction.

Самопишущий самопсний (Т, ЗТ), [само-
пишучий (Т)].

Самопотенциал самопотенціл(-лу) (ЛТС).
Самопроизвольный самовíльний, само чн-

ний // spontané (Сh).
Саморазмагничивание самороз магнетóву-

ван ня, саморозмагнетувáння, [самороз маг-
нéчення (ЛсФ)].

Саморазряд,-дка самовснага, самовис на-
жáння (ЕлС).

Самосветящийся самосвíтний.
Самоэвакуация самоевакуáція (ЛсФ), само-

спорóжнення.
Сантиграмм сантиграм(-ма), центиграм(-ма) 

(Шн) // centigramme m.
Сантиметр сантимéтр(-тра) (Шт), центи-

мéтр(-тра) (СвФ, ЛФз, ЗТ) // centimètre.
Сателлит сателíт(-та), супýтник(-ка).
Сахариметр сахарметр(-тра) (ЛМФ, ФС), 

[цукрóметр (Пол), цукромíр (Бар, ЗТ)] // 
saccharimètre m. (ChІІ);
с полутеневой с. півтіневй;
с. поляризационный с. поляризацíйний.

Сахариметрия сахариметрíя // sacchari mét-
rie f. (ChІІ).

Сближение зблження, наблження // rap-
pro chement m. (ChІІІ).

Свежеамальгамированный свіжо амаль ґа-
мóваний // fraîchement amalgamé (ChІV).

Свежерасплавленный свіжорозтóплений.
Сверло (мех.) свéрдло // foret m. (ChІІІ).
Свертываться, свернуться (о коллоидах) 

зсідáтися, зсíстися, вýрдитися, звýрдитися.
Сверхпроводимость надпровíдність(-ности) // 

supraconductibilité f.
Сверхпроводник надпровідник(-кá) // supra-

conducteur m. (JIX).
Свет свíтло (ФС, Т, ЛсФ), [світ (Г, ФС), сві-

тило (Км)] // lumière f. (ChI);
с. белый с. бíле // l. blanche (ChІІ);
с. видимый с. вдне // l. visible (ChII);
с. диффузный с. дифýзне, с. розсіяне // 

l. diffuse (ChІV);
с. дневной с. дéнне // l. du jour (ChІV);
с. естественный с. прирóдне // l. naturelle 

(LP);
с. инфракрасный с. інфрачервóне // l. in-

frarouge;
с. искусственный с. штýчне // l. arti fici elle;
с. косопадающий с. скіснé;
с. красный с. червóне // l. rouge (ChIII);
с. линейно-поляризованный с. лінíйно-

споляризóване;
с. мелькающий с. мигтче;
с. моноактинический с. моноактинічне // 

l. monoaсtinique (ChІІ);
с. монохроматический с. монохрома тч-

не (ЛсФ), с. однобáрвне // l. monochro-
matique (AnI, ChІІІ);

с. невидимый с. невдне // l. invisible;
с. отраженный с. відбте (ФС, ЛсФ) // 

l. refléchie;
с. перемежающийся с. перемíжне (ЗТ);
с. полихроматический с. поліхроматчне 

(ЛсФ), с. многобáрвне // l. роlychroma ti-
que;

с. полуотраженный с. напіввідбите;
с. поляризованный с. споляризóване (СвФ), 

с. поляризóване (ФС) // l. polarisée (AnI, 
LP);

с. проходящий с. перехіднé, с. нáскрізне 
(ЛсФ // l. transmise (ChІІ);

с. разложенный с. розклáдене;
с. рассеянный, диффузный с. розсíяне 

(ЛсФ, ФС), с. дифузне (ЛсФ) // l. diffuse 
(ChІV);

с. сложный с. складнé, с. злóжене // l. com-
plexe (ChІІ);

с. солнечный с. сóняшне (ФС);
с. спектральный, неразложенный с. спек-

трáльне, с. нерозклáдене;
с. ультрафиолетовый с. ультрафіо лéто ве // 

l. ultra-violete;
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с. фосфорический с. фосфоричне (ФС, ЗТ), 
с. фосфоресценційне (ЛсФ), с. фосфо-
ресцéнтне;

с. холодный с. холодне;
с. яркий с. яскрáве // l. vive (ChІІ).

Светлый яснй (Г, Шн, ЛсФ), свíтлий (Г).
Световой світловй, світлянй (Т).
Светонепроницаемый світлонепроникли-

вий (ЕлС), [несвітлопрозóрий (ЗТ)].
Светоносный світлонéсний.
Светорассеяние світлорóзсів(-ву) (N), світ-

ло розсíювання, світлорозсíяння (ЗТ), роз-
сíяння свíтла (Шн, ФС), [розпорóшування 
свíту (Шт), розлóження свíтла (СвФ)] // 
dispersion de la lumière f. (ChІІ).

Светосила (объектива) світлозмóта (ЗТ), 
світлосла // luminosité f. (Asts).

Светофильтр світлофíльтр(-ра) (ЛсФ), [ці-
дло світловé (ЕлС), світлоцідло (ЗТ).

Светочувствительность світло чутлвість 
(-вости) (Пол, ЗТ), [світочутт (ІШ)] // 
sensibilité à la lumiére.

Светочувствительный світлочутлвий (ІШ, 
ЗТ), [світлочýлий (Бар), світочýлий (ІШ), 
світлочуйний (Шт)] // sensible à la lumière 
(ChІІ).

Светящийся світнй // lumineux (ChIV), 
éclairant (ChІІ).

Свеча свíчка // bougie f. (AnV);
с. английская с. англíйська // b. anglaisе 

(ChІІ);
с. десятичная, децимальная с. десяткóва, 

с. децимáльна // b. décimale (ChІІ);
с. интернациональная с. інтернаціо нáль-

на, с. міжнарóдня // b. internationale (AV);
с. немецкая с. німéцька // b. allemande;
с. нормальная с. нормáльна (ЛФз) // b. nor-

male (ChІІІ);
с. стеариновая с. стеарнова // b. sté аrі que;
с. французская с. францýзька // b. fran-

сaise.
Свечение свíчення (Т, ЗТ, Бар); (сияние) сй-

во (ЛсФ) // lueur f. (ChІV);
с. гейслеровское сйво Ґáйслерівське, сві-

чення Ґáйслерівське;
с. катодное сйво катóдне, свíчення ка-

тóдне;
с. кистевидное сйво китичкувáте, свí-

чення китичкувáте // aigrette lumineuse f. 
(ChІV);

с. объемное сйво обсягóве, свíчення об-
сягóве;

с. остаточное сйво зáлишкове, свíчення 
зáлишкове // lueur rémanente (ChІІ);

с. отрицательное сйво від’ємне (ЛсФ), 
свічення від’ємне;

с. поверхностное сйво поверхнéве, свí-
чення поверхнéве;

с. положительное сйво додáтне, свíчен-
ня додáтне (ЛсФ);

с. самопроизвольное сйво самовíльне, 
свíчення самовíльне;

с. серое сйво сíре, свíчення сíре // l. grise 
(ChІІ);

с. температурное свíчення темпера тýр не;
с. тлеющее жéвріння, [сйво тліюче (ЛсФ)];
с. холодное (мура) сйво холодне, свíчен-

ня холодне, [світло холодне (ЛсФ)].
Свинец (хим.) олво // plomb m. (ChI);

с. активный о. актвне.
Свинцовий олив’ний.
Свирель губная сопíлка губнá (Шн);

с. закрытая с. закрта;
с. открытая с. відкрта (ЛМФ, УШ).

Свист свист(-тy) (ЛФзІ) // sifflement m. (ChI).
Свисток свстик(-ка) (ЗТ) // sifflet m. (ChI).
Свойство властвість(-вости) // propriété f. 

(ChII);
с. абсолютное в. абсолтна // p. absolue;
с. аддитивное в. адитвна // p. additive 

(ChII);
с. конститутивное в. конститутвна // 

p. con stitutive (ChІV);
с. общее в. загáльна (ФС) // commune;
с. основное в. основнá // p. fondaméntale 

(ChII);
с. промежуточное промíжна // intermé di-

aire (ChIII);
с. существенное в. істóтна // p. essentielle 

(ChI);
с. физическое в. фізчна, [свойство фи-

зикальне (СвФ)] // p. physique (ChIII).
Связь зв’язóк(-зкý) (У, Г); (часть прибора) 

пов’язь(-зі) (Г) // liaison f. (ChIII), lien m. 
(АV);
с. индукционная з. індукцíйний;
с. квази-упругая з. квази-пружнй // lien 

quasiélastique (AV);
с. кратная з. крáтний;
с. числовая з. числовй.

Сгорание згорння // combustion f. (ChI).
Сгорать,-реть згорти, згорíти // brûler.
Сгущаемость згýщуваність(-ности) (ЗТ) // 

condensabilité f., compessibilité f.
Сгущаемый згýщуваний // condensable, com-

pessible.
Сгущать, сгустить,-ся згущáти, згустти, 

-ся // comprimer (ChI), condenser; (в капли) 
краплíти, скраплíти (Т), скрáплюватися 
(Т) // liquéfier.

Сгущение згýсток(-тка); (процесс) згущáння, 
згýщення // condensation f. (ChI, III);
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с. обратное з. від’ємне // с. rétrograde (ChI).
Сдавливание стискáння, стснення, здáв лю-

вання, здáвлення // compression f. (ChI);
с. одностороннее с. лінíйне // с. linéaire (ChI).

Сдавливать,-вить стскувати, стискáти (Г, 
Пол, ЗТ), стснути, здáвлювати, здавти // 
presser (ChI), comprimer.

Сдвиг (фаз) зсýв(-ву) (СТ), зсóв(-ву) (ЕлС), 
зсувáння.

Сдвигать,-нуть зсувáти, зсýнути; (с места) 
зрýшувати, зрушáти, зрýшити.

Сек-ом сек-ом(-ма).
Секомметр секóмметр(-ра).
Секста (муз.) сéкста // sixte f. (ChI).
Секстет (муз.) секстéт(-та).
Секунда секýнда (ФС, Бар), [мент (Бар), 

мить (ГГ)] // seconde f. (ChI).
Секундный секýндний.
Секундомер секундомíр(-ра) // secondemèt-

re m.
Селективный селектвний, вибірнй // sé-

lectif.
Сенсибилизатор сенсибілізáтор(-ра) // sen-

sibilisateur m. (ChII);
с. оптический с. оптчний // s. optique;
с. химический с. хемíчний // s. chimique.

Сенсибилизация сенсибілізáція // sensi bi li-
sation f. (Lar).

Сенсибилизировать сенсибілізувáти // sen-
sibiliser (Lar).

Сенситометр сенситóметр(-ра) // sensito mèt-
re m.

Септима (муз.) сéптима // septième f. (ChI).
Сердечник осéрдя (ЕлС), [осередник (Шт)] // 

noyau m. (ChV).
Сердцевина бузины (бот.) стржень(-жня) 

бузинóвий.
Серебрение (техн.) срíбрення, посрíбнення 

(ФС, ЗТ).
Серебрить, посеребрить (техн.) срібнти, 

посрібнти (ФС, Г, У, ЗТ) // argenter (ChIV).
Серебро бромистое (хим.) бромíд(-ду) сріб-

лóвий;
с. жидкое сріблó течнé // argent liquide m.;
с. мягкое с. м’якé // argent mou m. (ChII).

Серебрянный срíбний, срíберний (Г) // en 
argent (ChIII).

Сериальный (спектр) серільний.
Серия (линий) сéрія, нзка, рд(-ду) // série f. 

(ChII);
с. главная с. головнá // s. principale (ChII);
с. диффузная с. розсівнá // s. diffuse;
с. комбинационная с. комбінацíйна;
с. нулевая с. нульовá;
с. отрицательная с. від’мна;
с. побочная с. додаткóва;

с. положительная с. додáтна;
с. рентгеновская с. рентґéнівська;
с. ультрабергмановская с. надбéрґманів-

сь ка;
с. фундаментальная с. основнá.

Сетка сíтка (У, ФС) // réticule f. (ChI), filet m. 
(ChIII); (решетка) ґрáтки // réseau m.;
с. диффракционная ґрáтки дифракцíйні, 

с. дифракцíйна (ЛсФ);
с. кристаллическая ґ. кристалíчні // ré seau 

cristallin m. (АV);
с. изотерм сíтка ізотермíчна // r. d’iso ther-

mes (LP);
с. кубическая ґрáтки кубíчні;
с. проволочная сíтка дротянá (ФС) // toile 

métallique f. (ChI).
Сеть (проводов) мерéжа (ДСТ, ЕлС) // ré seau m.
Сечение перекрíй(-крóю) (Т, Шт, СвФ), [пе-

реріз (ФС, Пп), пересій (Т), перетин (Т), 
розріз (Т), різ (Т), проріз (Т), зріз (ЛсФ)] // 
séction f. (ChI, IV);
с. главное (кристалла) п. головнй // s. prin-

cipale;
Сжатие стск(-ку) (У, ФС, Пп), стискáння 

(Г, ФС), стснення (ФС) // compression (ChI, 
IV), contraction f. (ChI), serrage m. (ChI);
с. адиабатическое с. адіябатчний // с. adi-

abatique (ChIII);
с. аномальное с. аномáльний, с. незви чáй-

ний // с. anomale (ChIII);
с. боковое с. бічнй;
с. всестороннее с. всебічний;
с. изотермическое с. ізотермічний // с. iso-

thermique (ChIII);
с. изотропное с. ізотрóпний // с. isotrope (АТ);
с. линейное с. лінійний // с. linéaire;
с. обратимое с. поворóтний // с. réversible 

(ChI);
с. объемное с. обсягóвий // с. cubique (ChIII);
с. одностороннее с. однобічний;
с. поперечное с. поперéчний // с. trans ver-

sale (ChI);
с. продольное с. поздóвжній // с. lon gitu-

dinale (ChІV);
с. термическое с. термíчний, с. тепловий // 

thermique.
Сжатый стснений // comprimé.
Сжигание мгновенное спáлювання митьо-

вé // combustion instantanée f.
Сжигать, сжечь спáлювати, спалти // brû ler.
Сжижать, ожижать стéчнювати, стечнти // 

liquеfier (LP).
Сжижение, ожижение стéчнювання, стéч-

нення; (самостоятельное) течніння, стеч-
нíння, [скрапління (Т), скроплення (Т)] // 
liquéfaction f. (ChI);
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с. полное с. пóвне // l. compléte (ChI).
Сжимаемость стсливість(-вости) (КСІІ), 

стсність(-ности) (ЛМФ, ФС), [стискаль-
ність) (Т, ІШ, ФС, У)] // comprеssibilité f. 
(ChI);
с. абсолютная с. абсолтна // с. absolue;
с. кубическая с. кубічна, с. обсягóва // с. cu-

bique.
Сжимаемый стсливий // compressible.
Сжимаемый легко подáтливий на стск, 

легкостискнй.
Сжимаемый трудно неподáтливий на стск, 

тяжкостискнй.
Сжимать,-жать,-ся стискáти, стскувати, 

стснути (ЛФз, ФЗ, У) // serrer (ChI), com-
primer (ChIII, Lar), se contracter (ChІV).

Сжимающий стискнй (ЗТ) // сompressi.
Сила сла (У, ЛФз, ФС, [міць (У, ФС), снагá 

(Г, У), потуга (Пп, ФС), натуга (Бар)] // 
force f. (ChI); (усилие) зусилля // éffort m.
с. взаимная с. взаємна // f. mutuelle;
с. вихревая с. вихровá // f. turoillonaire;
с. внешняя с. сторóння (КСIII), с. сóкíль-

на, сла зóвнішня (ФС, Шн, ЗТ) // f. ex-
térieure (ThI);

с. внутренняя с. внýтрішня (ФС, ЗТ), с. влáс-
на (КСІІІ) // f. intérieure;

с. возмущающая с. сбурнá;
с. выталкивающая с. виштовхнá // éffort 

dе répulsion m. (ChІV);
с. витягивающая с. витяжнá // е. de tra cti on 

(ChІV);
с. гидромоторная с. гідромотóрна (ЛсФ);
с. гравитационная ґравітацíйна;
с. движущаяся, двигательная с. руховá 

(КСІІ), с. рушíйна (ЗТ), [сила порушна 
(ФС), сила сподвижна (Км), сила пору-
шаюча (СвФ, ФС), сила двигаюча (ЛФзI)] // 
f. agissante f. (ChI), f. mouvent;

с. действующая с. чнна; (с. дієвá) (КСІІ) // 
f. agissante (ChI);

с. деформирующая с. деформувáльна, с. де-
формацíйна;

с. длительная с. тривáла (ОгФ);
с. живая енéрґія руховá (СМТС), с. живá 

(СвФ, Шт, КСІІ), розгін (Шт)] // f. vive 
(ChI, III, AnI);

с. закручивающая с. закрутна // f. de tor-
sion;

с. изгибающая с. згинáльна, с. згиннá, с. гнý-
ча (КСП) // f. fléchissante;

с. интератомная с. інтерáтомна, межи áтом-
на;

с. интермолекулярная с. інтермолеку лр-
на, с. міжмолекулрна;

с. интраатомная с. інтраáтомна;

с. интрамолекулярная с. інтрамолеку лр-
на;

с. касательная, тангенциальная с. дотч-
на // f. tangentielle;

с. квази-упругая с. квази-пружнá // f. quasi-
élastique;

с. коэрцитивная, задерживающая с. за-
тримнá (ЗТ), с. коерцитвна (ЛсФ) // 
f. coercitive (ChІV);

с. лошадиная кінь (коня) механічний 
(СМТС), кíнь паровй (ЛМФ, ФС, КСП), 
с. кінська (Шт, Злс), [сила коня (СвФ), 
міць кінська (СТВ), сила коняча (Вк)] // 
cheval-vapeur (ChI);

с. магнитная с. магнéтна // force magné ti que;
с. магнитнодвижущая с. магнеторýшна, 

магнетозворушення (Елс) // f. magne to-
motrice (ChІV);

с. межчастичная, междумолекулярная 
с. межимолекулрна, с. молекулрна 
(СвФ) // f. moléculaire (ChI);

с. мгновенная с. митьовá // f. instantanée;
с. направленная с. скерóвана;
с. направляющая с. напрямнá // f. direc-

trice (ChІV);
с. натяжения с. натяжнá, [c. натягаюча 

(СвФ)] // f. de tension;
с. непрерывная с. безперéрвна; [c. непре-

ривна (Св, Ф), сила тривала (СвФ), сила 
постійна (ФС)] // f. constante;

с. нормальная с. нормáльна // f. normale;
с. ньютоновская с. Ньютóнівська // f. New-

tonienne (ChIII);
с. объемная с. обсягóва;
с. оптическая с. оптчна // puissance opti-

que (ChII);
с. осебежная с. відосéва // force axifuge;
с. осестремительная с. доосéва // force axi-

pète;
с. отталкивания сила відпихáльна (ЛсФ), 

с. відштовхна, с. відпихова (КСП), сила 
відпихання (ФС, ЛсФ), сила відтручен-
ня (ФС), сила відпихаюча (СвФ)] // f. de 
répulsion (ChІV), f. rеpulsive;

с. переменная с. змíнна // f. variable;
с. поверхностная с. поверхнéва // force 

superficielle;
с. подъемная с. підіймáльна (ЗТ) // f. por-

tante (ChIV);
с. пондеромоторная с. пондеромотóрна // 

f. pondéromotrice (ChIV);
с. постоянная с. постíйна (ЗТ), с. стáла 

(КСІІ) // f. constante;
с. потерянная с. втрáчена // force perdue;
с. приложенная с. приклáдена, с. при лó-

жена (КСІІ) // f. appliquée;
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с. притяжения, притягивающая с. при-
тяжнá (КСІІ), сила притгальна (ЛсФ), 
сила притягáння (ЛФзІ, ФС), [сила при-
тягающа (Км), сила притягаюча (СвФ)] // 
f. attractive, f. d’attraction (ChІV);

с. противодействующая с. протичнна, 
с. супротвна // f. antagoniste (ChІV), 
f. égale et directement opposée;

с. равнодействующая с. вислідна (КСІІ), 
сила рівнодійствуюча (СвФ) // f. rеsul-
tante;

с. разлагающая с. розкладнá;
с. разрешающая (микроскопа) с. розділь-

нá // pouvoir décomposant;
с. разъединяющая с. розлучнá;
с. рассеивающая с. розсівнá;
с. растягивающая с. розтяжнá // force de 

traction;
с. реактивная с. реактвна // force réa ctive;
с. сгущающая с. скýпчувальна, с. згуснá;
с. сжимающая с. стиснá // force compri-

mante;
с. сосредоточенная с. зосерéджена // f. con-

centrée;
с. составляющая с. складовá (Бар), [сила 

составна (СвФ)] // f. composante;
с. срезывающая с. зрізнá // f. de cisa le-

ment;
с. сцепления с. зчéплення, [сила прили-

пання (ФС)] // f. de cohésion (ChI);
с. тангенциальная, касательная с. дотч-

на, с. танґенцільна (КСІІ) // f. tangen ti-
elle (ChII);

с. термоэлектровозбудительная, термо-
электродвижущая с. термо електро збуд-
нá, с. термоелектрозворушення (ЕлС) // 
f. thermоélectromotrice (ChІV);

с. трения с. тертьовá, с. терт // f. de frot-
tement;

с. тока стрýм(-му) (ЕлС), величинá стрý-
му (ЕлС), [справність току (ЛсФ)];

с. тяготения, тяжести с. тяжíння (КСІІ), 
[сила тягару (Злс, ЛсФ), сила тяготи 
(Злс, Шн), сила ваги (ФС), сила тяжес-
ти (СвФ, ФС), сила тяжкости (ФС)] // 
force de gravité, pesanteur m. (ChIII);

с. увеличивающая (микроскопа) с. збíль-
шувальна // puissance du microscope f. 
(ChIІ);

с. ускоряющая с. пришвдшувальна, с. при-
скорнá // f. accélératrice;

с. упругая с. пружнá, [сила пружива (ЛсФ), 
сила пружистости (КСІІ)] // f. élastique 
(ChI);

с. уравновешиваемая с. зрівновáжувана;
с. уравновешивающая с. рівновáжна (Бар);

с. центральная с. центрáльна (СвФ), с. осе-
редкóва // f. centrale (LP);

с. центробежная с. відосередкóва (КСІІ), 
[сила відбіжна (У, ФС), сила відосеред-
ня (ФС, Шн), сила центробіжна (ФвС)] // 
f. centrifuge;

с. центростремительная с. доосередкóва 
(КСІІ), [сила добіжна (ФС), сила при-
біжна (ФС), сила доосередня (ФС, ЛФз)] // 
f. centripéte (AV);

с. частичная с. частнкова, [сила частич-
на (СвФ)];

с.-ы эквивалентные с.-и еквівалéнтні, 
с. рівновáртні;

с. электровозбудительная, электродви-
жущая с. елeктрозворушна, с. електро-
зво рýшення (ЕлС), [сила елктробуди-
тельна (СвФ), сила електромоторна (ФС, 
Шн, ЛсФ), сила електропорушна (СТВ), 
сила електрогінна (Цінг)] // f. électro-
motrice (ChІV, AnI).

Силовой силовй.
Силомер силомíр(-ра) // dynamomètre m.
Симметрический симетрчний // symmét-

rique.
Симметрия симетрíя (ФС), [розмірність 

(ФС)] // symmétrie f.
Синтез (звука, цветов) синтéза (ЗТ), [злóжен-

ня (звýків) (СвФ)] // synthèse.
Синус-гальванометр снус(-са) ґальвано-

метр(-ра), [буссоля синусова (СФв)].
Синус-электрометр снус-електрометр(-тра).
Синхронизация синхронізáція // synchrо nі-

sation f.
Синхронизировать синхронізýвати // syn chro-

niser.
Синхронизм синхронíзм(-му) // synchrо nis-

me m.
Синхроничный, синхронный, равновре-

менный синхрóнний // synchrone.
Сирена сирéна (ФС, ЛФзІ, Цінг) // sirène f. 

(ChI);
с. аккордная с. акóрдова (ЛФзІ), с. акóрд на;
с. водяная с. водянá;
с. волновая с. хвильовá;
с. дисковая с. кружáлова;
с. круговая с. круговá.

Система систéма (ЛФз, Гл, ФС), [уклад (ЛФз, 
ФС)] // système m. (ChIII);
с. абсолютная (величин CGS) с. абсолтна 

(ЛФз), [систем основний (ЛМФ)] // s. ab-
solu (ChI);

с. анастигматическая с. анастигматчна 
(ЛсФII) // s. anаstigmatique;

с. апланатическая с. апланатчна (ЛсФ) // 
s. aplanétique;
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с. астазированная с. астатчна // s. asta ti-
que (ChIV);

с. афокальная с. афокáльна // s. afocal (ChII);
с. ахроматическая с. ахроматчна (ЛсФ) // 

s. achromatique (ChII);
с. выродившаяся с. звироднíла;
с. двуфазная с. двофазóва // s. diphasé (ChIII);
с. двухмерная с. двовимірóва;
с. деформативная с. деформатвна // s. de-

formable;
с. дивариантная с. двоварінтна // s. di va-

riant (ChIII);
с. естественная (единиц) с. прирóдна // 

s. naturel (ChIII);
с. жесткая с. цупкá // s. riguide;
с. изолированная с. ізольóванa // s. isolé 

(LP);
с. иммерзионная с. імерзíйна // s. à im-

mer sion (ChII);
с. кватернарная с. кватернáрна;
с. консервативная сила консерватвна 

(ЛсФ) // s. conservatif;
с. кристаллографическая с. кристало гра-

фíчна;
с. материальная с. матерільна // s. maté-

riel;
с. мер с. мір (Злс, ФС, Цінг), с. одинць // 

s. de mesurе;
с. моновариантная с. моноварінтна // 

s. monovariant (ChIII);
с. моноциклическая с. моноциклíчна // 

s. monocyclique (ChIII);
с. неизменяемая с. незмíнна // s. in va ri able;
с. неоднородная с. неоднорíдна;
с. (не)свободная с. (не)вíльна // s. (qui n’est 

pas) libre;
с. (не)уравновешенная с. (не)зрівно вá же-

на // s. (non) équilibre;
с. (не)устойчивая с. (не)стійкá // s. (in)stable;
с. нонвариантная с. інварінтна, с. не-

змíнна // s. invariant (ChI, III);
c. однофазная, гомогенная с. однофа зó-

ва // s. monophas, s. homogène (ChIII);
с. оптическая с. оптчна // s. optique (ChI, 

II);
с. осветительная с. освíтлювальна // s. d’éc-

lairage (ChII);
с. периодическая с. періодчна // s. pé-

riodique;
с. проективная с. проєктвна // s. homo thé-

tique (ChII);
с. сплошная с. суцíльна // s. соntinu;
с. твердая с. твердá // s. rigide (ChI);
с. телоскопическая (афокальная) с. теле-

ско пíчна // s. tílescopіque (ChII);
с. трехмерная с. тривимірóва;

с. центрированная с. центрóвана // s. cen-
tré (ChIІ);

с. циклическая с. циклíчна // s. cyclique 
(ChIII);

с. эквивалентная с. еквівалéнтна, с. рівно-
вáртна // s. équivalent;

с. электростатическая с. електроста тч-
на // s. électrostatique (ChІV);

с. электрически-нейтральная с. елек трч-
но-невтрáльна (ЛсФ);

с. электромагнитная с. електромаг нéт-
на // s. électromagnétique (ChIV).

Сифон сифóн(-на) (ФС, Цінг), [лівар кри-
вий (Шн, ЛФзІ), лівар двураменний (СвФ)] // 
siphon m. (ChI);
с. капиллярный с. капілрний, л. воло-

скувáтий // s. capillaire (ChI).
Сифонный сифóнний.
Сияние сйво // lueur f. (ChІV);

с. катодное с. катóдне // l. cathodique;
с. полярное, северное с. полрне(Цінг), 

[сяйво північне (ФС), світло полярне 
(ФС, Шн), сяйво бігунове (ЛсФ)] // auro-
re polaire f. (АstrV), illumination polaire f. 
(ChІV).

Скала, шкала скáля // échelle f. (ChI).
Скаляр (мат.) скалр(-ра), величинá ска лр-

на // scalaire f. (ChV).
Скалярный скалрний // scalaire.
Скамейка оптическая ослíнчик(-ка) (ЗТ) 

оптчний, ослíн(-лона) оптчний // bаnс 
optique m. (ChII);
с. фотометрическая о. фотометрчний, 

о. світломíрний // b. photométrique.
Скачек (тока, потенц.) скíк (скоку) (ЕлС) // 

saut m. (ChІV);
с. температурный с. температýрний // s. de 

température (ChIII).
Скачками (изменяться) перескóком (Гх) // 

brusquement.
Скважина шпáра (У, Гл), шпáрка (Тмч, ФС), 

пóра (ФС), [щíлина (Г, ФС), щілинка (У, 
Г), скалубина (У, Г), діра (ФС), шкалуби-
на (ФС, Гл), зашкалубина (Г)] // роrе m.

Скважистый шпарувáтий (Т, ЗТ), пóристий 
(ФС), [дірчастий (У, ФС), діркатий (Тмч, 
ФС), продіркуватий (У, ФС), подіркува-
тий (У, Т), діркуватий (У, Т), щілистий (Т), 
діркастий (Т), ситовий (Т), поруватий (Т), 
порозний (Т), шпаринний (Гл)] // poreux.

Скважность шпарувáтість(-тости) (Т, ЗТ), 
пóристість(-тости), [щілинність (Т, Шн), 
щілистість (Т), діркуватість (Т, У, ФС), 
дірчастість (Т, ФС), поруватість (ФС, Т, 
Шн), порозність (Т, Трн, X), шпаринність 
(Гл), діркатість (Тмч, ФС)] // porosité f.
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Сквозной, проходящий насквозь нáскріз-
ний, скрізнй (Гл).

Скин-эффект, кожный эффект ефéкт(-ту) 
поверхнéвий.

Склеивать,-ить склéювати, склéїти.
Склерометр склерóметр(-тра), твердомíр 

(-ра) (N) // scléromètre m. (ChI).
Склонение магнитное вíдхил(-лу) магнéт-

ний (ЗТ), відхлення магнéтне (Шн, Бар), 
деклінáція магнéтна (ФС), [відклонення 
магнетне (ФС), відклонення магнетичне 
(СвФ)] // déclinaison magnétique m. (ChІV).

Склянка пробная склянця спрóбова // 
éprouvette f.;
с. промывная с. промивнá.

Скольжение кóвз(-зу) (КСІІ, Пол), кóвзання 
(ЗТ), [скóвзання (Т, ЛсФ), посування (Огф, 
ЛФз)] // glissement m. (ChI).

Скользить ковзт (Пол), кóвзатися (Г, ФС, 
ЗТ), [снуватись (ФС), ховзатися (Г), со-
вгатися, сковзатись (ФС)] // glisser (ChI).

Скользящий (с)ковзнй (СМТС), [ковзýчий 
(КСІІ)] // glissant.

Скопление (йонов) скупчення (ЗТ), згромá-
дження // agglomèration f. (ChІV).

Скорость швдкість(-кости) (У, Шн), скó-
рість(-рости) (Шн, ФС, Км), [прудкість (У, 
Т, Вк), борзість (Пп), хуткість (Г, Пп, Злс)] // 
vitesse f. (ChI, III);
с. абсолютная ш. абсолтна // v. abso lue;
с. вероятная ш. імовíрна;
с. возможная ш. можлва // v. virtuelle;
с. групповая ш. груповá, ш. гуртовá;
с. действительная ш. справжня, ш. дій-

сна // v. réele (ChI);
с. кажущаяся, воображаемая ш. вдна, 

ш. увна // v. apparente (ChI);
с. конечная ш. конéчна // v. finie (ChIII); 

(скорость в конце движения) ш. кінце-
ва // v. finale;

с. критическая ш. критчна // v. critique;
с. линейная ш. лінíйна // v. linéaire;
с. лучевая ш. променéва;
с. мгновенная ш. митьовá // v. instantanée;
с. начальная ш. початкóва // v. initielle;
с. окружная ш. коловá, [скорість обводо-

ва (КСІІ)] // v. circonférentielle;
с. относительная ш. віднóсна, [скорість 

зглядна (ЛФз)] // v. relative (ChI);
с. отрицательная ш. від’ємна // v. négative 

(ChI);
с. переменная ш. змíнна // v. variable;
с. положительная ш. додáтна // v. positive 

(ChI);
с. постоянная ш. стáла // v. constante;
с. предельная ш. гранчна // v. limite (LP);

с. радиальная (изображения) ш. раділь-
на // v. radiale (ChII);

с. результирующая ш. висліднá // v. résul-
tante;

с. составляющая ш. складóва // v. com po-
sante;

с. средняя ш. пересíчна (СМТС), скорість 
середня (КСІІ) // v. moyenne;

с. угловая ш. кутовá, скóрість кутовá (ЛФз, 
СвФ) // v. angulaire (ChI, III).

Скрепление скрíпа (ЗТ), скрíплення (Бар, 
ЗТ) // fixation f. (ChІV).

Скреплять,-пить,-ся скріплти, скріпти,-ся.
Скрещение, крест ниток перехрéсток(-тка) 

нтяний, перехрéстя нтяне (ЛсФ) // croi-
sement m.

Скрещивать,-стить схрщувати, схрист-
ти // croiser (JIX).

Скручивание скрýчування (ЛФзI, ЗТ), [за-
крýчування (Гл, КСІІ)] // torsion f.

Скручивающий скрутнй, закрутнй.
Скручивать,-тить,-ся (о нитке) скрýчу ва-

ти, скрутти,-ся // tordrе.
Скрытый (об энергии, тепле) захóваний.
Слабеть, ослабеть слáбшати, послáбшати 

(У); (о силе тока) підупадáти, підупáсти 
(ЕлС), зменшуватися, змéншитися // faib-
lir, diminuer.

Слаборастворимый малорозчнний (ЗТ).
Слабость (звука) слáбкість(-кости) // faib les-

se f. (ChI).
Слабый слабкй (У, Г); (о крепости) вýт лий 

(Г); (о токе) малй; (о растворе) легкй // 
faible (ChI).

Слагаемая, составляющая, слагающая 
(мат.) складóва (КСІІ) // composante f. (ChI);
с. касательная с. дотчна // с. tangen tielle;
с. нормальная с. нормáльна // с. normale.

Следствие нáслідок(-дку) (Шт, ЛсФ).
След (электризации) слíд(-ду) // traces f. (LP, 

ChІV).
Слёзка батавская слíзка батáвська (Злс), 

сльозá батáвська (ЛФз І, Шн, ФС), [сльо-
за скляна (Шн)] // larme batavique (ChI).

Слепота цветовая, дальтонизм сліпотá на 
кóльори, далтонíзм(-му) // daltonisme m. 
(ChII).

Сливание злв(-ву) (N), зливáння (У, Г) // 
décantation f. (АnІ).

Сливать, слить зливáти, злти // décanter.
Сливаться, слиться (о фигурах) накривáти, 

накрти (одне одного), накривáтися, на-
критися // se confondre (ChІV).

Слипаться,-нуться злипáтися, злпнутися.
Сложение (сил, скоростей, движений; мат.) 

складáння.
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Сложный складнй, злóжений.
Слоистость шарувáтість(-тости) (ЗТ) // schis-

tosité f. (ChI).
Слоистый шарувáтий (ЗТ), [уверствований 

(ШхГ)] // sсhistoїde.
Слой шáр(-ру) (У, ФС), [верствá (СвФ, ЛФзІ, 

ЛсФ), скибка (ФС), ряд (У)] // couche f. (ChI);
с. абсорбирующий ш. абсорпцíйний, ш. 

вбир нй // с. absorbante;
с. активированный ш. активóваний;
с. вращающий ш. повертáльний;
с. изолирующий ш. ізоляцíйний;
с. катодный ш. катодний; [верства катод-

на (ЛсФ)];
с. лучеиспускающий ш. випроміннй, 

ш. про менювáльний, [верства лучиста 
(ЛМФ III)]; 

с. магнитный ш. магнéтний // с. magné ti-
que (ChIV); 

с. нейтральный ш. невтрáльний, ш. бай-
дужий // с. neutre; 

с. нижний ш. спíдній, [верства спідня (ФБ)]; 
с. обращающий ш. обертáльний, [верст-

ва обертальна (ЛсФ)]; 
с. однородный ш. однорíдний // с. uni for-

me (ChIV), с. homogène (ChIV); 
с. опалесцирующий ш. опалесцéнтний, ш. 

опалесденцíйний // с. opalescente (ChIII); 
с. переходной ш. перехіднй // с. de tran si-

tion (ChI); 
с. поверхностный ш. поверхнéвий // 

с. su perficielle (ChI); 
с. поглощающий ш. вбирнй // с. absor ban-

te (ChIII); 
с. разреженный ш. розрíджений // с. dila-

tée (ChI); 
с. светочувствительный ш. світлочут л-

вий // с. sensible à la lumière; 
с. срединный ш. середнний, [верства 

осередкова (ЛсФ)];
с. электрический ш. електрчний // с. élec-

trique (ChIV); 
с. электронный ш. електрóнний // с. élec-

tronique (AnV). 
Слух (мед.) слýх(-ху) // ouїe f. (ChI). 
Слуховой слуховй. 
Слышимость музыкальная чутність (-ности) 

музчна. 
Слюда (горн.) лоснк(-кý) // mica m. 
Слюдяной лоснякóвий // en mica (ChIV). 
Смазка (вещество) мастло (Г); (процесс) 

мáщення, мáзання, намáзування. 
Смазывать,-ать мастти, помастти // lub ri-

fier (ChI). 
Смачивание змóчування // mouillage m. 

(ChI).

Смачивать,-мочить змóчувати, змочти // 
mouiller (ChI, III), humecter (ChI). 

Смена змíна, перемíна // variation f. 
Смерзаться,-нуться змерзáтися, змéрзну-

тися // se souder (ChIII). 
Смесь сýміш(-ші) (Т, ЛсФ), [мішанна (ЛФз 

І, Шн), сумісь (Бар), змішка (Тмч, Шн), 
мішанка (Г, ФС), мішанина (У, ФС), су-
мішка (Т, Злс), наміш (Т, ФС)] // mélange 
m. (ChI); 
с. взрывчатая с. вибухóва, [вибухова мі-

шанка (Шт)] // m. explosif; 
с. газовая с. гáзова // m. des gaz (ChI), 

m. ga zeux; 
с. легкоплавкая с. легкотопкá (ЗТ) // m. fa-

cilement fusible (ChIII);
с. нейтральная с. нейтрáльна // m. neutre 

(ChIV);
с. однородная с. однорíдна // m. homogène 

(ChI);
с. охлаждающая, охладительная с. охо-

лоднá (ЗТ), [мішанина остудна (ФС), 
мішанина охолоджуюча (ФС), мішани-
на остуджуюча (ФС, ЛФз І), суміш хо-
лодільна (ЛсФ)] // m. rèfrigerant (ChI, III, 
АпІ); 

с. эвтектическая с. евтекетчна // m. eutec-
tique (ChIII).

Смешение змíшування (ЗТ), змішáння (У), 
[мішання (У, ЛФз І), вимітання (ЛФз І), 
перемішка (Г)] // mélange m. (ChIII).

Смешиваемый (о жидкости)] змíшу ва ний // 
miscible (ChI).

Смешивать,-шать,-ся змíшувати, змішáти, 
-ся // melanger (ChI).

Смещение змíщування, змíщення; (сдвиг) 
зсов(-ву), зсувáння // déplacement m.; 
с. аберрационное з. аберацíйне; 
с. боковое змíщення бічнé // d. latéral (ChII); 
с. диэлектрическое з. діелектрчне // d. dié-

lectrique; 
с. красное з. червóне // d. rouge; 
с. линейное з. лінíйне // d. linéaire; 
с. магнитное з. магнéтне // d. magné tique; 
с. угловое з. кутовé // dépl. angulaire (ChII); 
с. упругое з. пружнé // dépl. élastique (ChIV); 
с. электрическое з. електрчне // d. élec-

trique (ChV).
Смола смолá.
Смоляной смолянй.
Смычек (муз.) смик(-ка) // archet m. (ChI).
Снабжать,-дить (чем либо, напр. энергией) 

постачати, постáчити (кому що); (какой-
либо аппарат приспособлениями, напр., 
котел манометром) ставити, поставити 
(манометра на паровика), [заосмотрюва-
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ти (ЛФз I), осмотрювати (ЛФзІ), заосмо-
тряти (СвФ)] // munir (ChI, IV).

Снаряд, прибор прилад(-ду) (ЗТ).
Снег тающий с. танýчий, [сніг таючий (Сав, 

Ф)].
Снежинка сніжнка // flocon de neige m. 

(ChIV).
Снимать, снять здіймáти, знти (світлину), 

фотографувати, зфотографувáти // prendre 
une photographie (Astr).

Снимок знятóк(-тка) (Пол, ЗТ); (только фо
тографич.) світлна (ДСТ), [знимок(-мка) 
(ЛсФз), знімок(-мка) (У)] // epreuve f. (ChII).

Собирать,-брать,-ся (о лучах) збирáти, зі-
брáти,-ся, збігáтися, збíгтися (Бар) // con-
verger; (скопляться) згромáджуватися, згро-
мáдитися (Г).

Собирающий, собирательный (о линзе) 
збірнй // convergent (CI).

Событие квантовое подíя квантовá.
Совершенный (о жидкости, газе) ідеáль-

ний, досконáлий // parfait.
Совибрировать співколивáтися.
Совмещать,-стить,-ся (об изображении) 

суміщáти, сумістти,-ся, накривáти, накр-
ти,-ся. 

Совпадать, совпасть збігáтися, збíгтися, 
зли вáтися, злтися // coїncider (ChI). 

Совпадение збíг(-гу) // coїncidence f. (ChI). 
Согревать,-реть,-ся зігрівáти, зігрíти,-ся. 
Содержание, содержимое вмíст(-ту) (ЗТ), [со-

держимість (СвФ)] // composition f. (ChIV); 
с. процентное в. відсоткóвий // pourcen-

trage (ChIV). 
Содержать,-ся (в чем либо) містти (У, Лс, 

Т), мáти (в собі що) (У), [держати (У), за-
ключати (РдЗ, Т)] // contenir (ChI IV), ren-
fermer (ChIV). 

Содрогание здригáння (IШ) двгіт(-готу) 
(ЗТ), двигтіння, тремтíння (РдФГ). 

Соединение (механ., элект.) злýка; (процесс) 
злучáння, злýчення // couplage m.; (с. хи
мическое) сполýка; (процесс) сполучáння, 
сполýчення // composé m.; (часть соеди
нительная) злýчник(-ка) (ЗТ); 
с. звездою з. на зíрку (Елс), з. зірковáа, [спо-

лýчення зíркою (ЛсФ), сполýчення зір-
ковé (ЛсФ)] // couplage en étoile; 

с. каскадное з. низковá (Елс), з. каскáдна // 
couplage en cascade, groupement en cas-
cade m. (ChIV); 

с. короткое з. корóтка, [з’єднáння корóтке 
(ЛсФ), з’єднáння кýпе (ЛсФ)]; 

с. параллельное з. рівнобíжна, [сполý чен-
ня рівнобíжне (ЛсФ)] // g. en parallèle 
(ChIV); 

с. последовательное з. низковá (ЕлС), 
[сполýчення послідóвне (ЛсФ)] // g. en 
série (ChIV); 

с. смешанное з. мíшана // g. mixte; 
с. треугольником з. на трикýтник, з. три-

кýтникóва (ЕлС), [сполучення трикут-
ником (ЛсФ)] // couplage en triangle; 

с. химическое сполýка хемíчна // composé 
chimique m. 

Соединительный злучнй, сполучнй. 
Соединять,-нить,-ся злучáти, злучти,-ся 

(У, ЛФз І), сполучáти, сполучити,-ся (Бар), 
лучити (Бар, ЛсФ II, ЛФз І), з’єднувати (Г), 
сполýчувати (ЛсФ) // reunir (ChIII), joindre 
(ChI), relier (ChIII). 

Созвучие сýголос(-су) (ІШ), співзвýчність 
(-ности), [созвучность (ОгФ, ФС)]. 

Сокращать,-тить,-ся скорóчувати, скоро-
тти,-ся, змéншувати, зменшти,-ся // re-
frécir (ChI). 

Соленоид соленóїд(-да) (ФС, ЛсФ) // sole-
noїde m. (ChIV); 
с. замкнутый с. зáмкнений (ЛсФ); 
с. магнитный с. магнéтний // s. magnéti que 

(ChIV); 
с. электродинамический с. електродина-

мíчний // s. électrodynamique (ChIV). 
Соленоидальный соленоїдáльний // sole no-

idal.
Соляризация соляризáція // solarisation f. 
Соль «sol» (раств. коллоидов) соль(-лю) // 

l’état colloїdal m. (ChI). 
Соль каменная (горн.) льоднка, сіль ка м’я-

нá // sel gemme m. (ChIII); 
с. поваренная (хим.) с. кухóнна // s. de cui-

sine (ChIII); 
с. светочувствительная с. світлочут л ва // 

s. sensible à la lumiere (ChIV). 
Сонометр сонóметр(-тра) (ФС) // sonomètre 

m. (ChI). 
Сообщать,-щить (ускорение, скорость) на-

дáвати, надáти (Шт), [допровáджувати 
(ЛФз I)] // imprimer (ChI). 

Сообщающийся (о сосудах) злýчений, спо-
лý чений // communicant. 

Сообщение, соединение злýка // commu ni ca-
tion f. (ChIII). 

Соприкасаться,-коснуться доторкáтися, до-
торкнýтися (У), дотикáтися, доткнýтися 
(У, Пол), [приторкатися (Бар)]. 

Соприкасающийся доторкнй, [дотóрка-
ний (ЗТ)]. 

Соприкосновение дóторк(-ку), дóтик(-ку) 
(Бар) // contact m. (ChI, IV); 
с. взаимное дóторк взаємний // с. mutuel 

(ChIV). 
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Сопровождаться (о явлении) іти в сýпро во-
ді, супровóдити,-ся (Шт) // être accompa-
gne (ChI, IV), s’accompagner (ChI). 

Сопротивление опíр (опóру) (ФС, Т); (при
бор) опірнця, реостáт(-та) (ЕлС), [опора 
(ЛФз), сопротивлення (СвФ) видержа-
ність, перепóна (ЛФз, Злс)] // résistance f. 
(ChI, III); 
с. абсолютное о. абсолютний // r. absolue 

(ChI); 
с. безватное, о. невáтний (ЕлС), о. без вáт-

ний // r. dévattée (ChV);
с. безындукционное о. неіндукцíйний 

(ЕлС), о. безіндукцíйний // r. noninductive 
(ChV);

с. бесконечное о. безконéчний; 
с. ватное, о. вáтний // r. wattée (ChV);
с. внешнее о. зóвнішній (ЛсФ), о. зóкіль ний, 

[óпір звéрхній (ЛФз I)] // r. extérieure;
с. внутреннее о. унýтрішній (ЛсФ), о. се-

редóвий // r. intérieure; 
с. волновое о. хвильовй // r. ondulaire; 
с. вредное о. шкіднй (ЗТ), [перепона шкід-

лва (Злс)] // r. nuisible; 
с. действующее о. чнний // r. active; 
с. диэлектрическое о. діелектрчний // 

r. diélectrique; 
с. добавочное о. додаткóвий // r. addi ti on-

nelle (ChIV); 
с. емкостное о. ємкісний;
с. жидкостное опірнця тéчивна (ЕлС), 

реостáт(-та) тéчивний; 
с. индуктивное, индуктанс о. індук тв-

ний // r. inductive, inductance (ChV); 
с. кажущееся óпір пóвний (ЕлС) // r. appa-

rente, impédance (ChV);
с. критическое о. критчний // r. critique; 
с. ложное о. увний, псевдоóпір(-опору) // 

pseudorésistance f. (ChIV); 
с. магнитное о. магнéтний (ЛсФ) // r. mag-

nétique; 
с. образцовое о. взірцéвий; 
с. омическое, резистанс о. омíчний (ЛсФ), 

[óпір óмовий (ЛсФ)] // r. ohmique (ChV); 
с. относительное о. віднóсний // r. rela tive; 
с. пассивное о. пасвний // r. passive (ChI); 
с. переходное о. перехіднй (Шлд) // r. de 

passage; (ChIV); 
с. поверхностное о. поверхнéвий // r. su-

perficielle; 
с. полное, кажущееся, фиктивное о. пóв-

ний (ЕлС) // r. totale (ChV); 
с. предельное о. гранчний // r. limite (ChIV); 
с. предохранительное (в измер. инстру

менте) о. запобíжний, о. охорóнний (ЛсФ), 
опірнця запобíжна (ЕлС); 

с. расхождения о. розходóвий // r. d’e pa-
noussement (ChIV); 

с. удельное о. питóмий (ЛсФ), [сопроти-
вления удільне (СвФ)] // r. spécifique (LR, 
ChIV), résistivité f. (LP);

с. эквивалентное о. еквівалéнтний, о. рів-
но вáртний // r. équivalente; 

с. электрическое о. електрчний // r. élec-
trique (AI).

Сопротивляемость опíрність(-ности) (Пол), 
опорóвість(-вости) (ЕлС). 

Сопротивляться (чему) опирáтися (чому) 
(Т, СЖМ), чинти óпір, ставити óпір (Т, 
Пол), [опиратися (МлМ, СУКМ), проти-
витися (СЖМ), сопротивитися (СЖМ), 
стояти опором (СЖМ)] // résister. 

Сопротивляющийся опірнй // résistant. 
Сопряжение супрження; (связь) зв’язóк 

(-зку); (соединение) злýка. 
Сопряженность супржність(-ности) (ЗТ), 

спрженість(-ности) (Пол). 
Сопутствовать (о явлениях) пóруч іт, [то-

варишити (ЛсФ)]. 
Сосредоточивать,-чить зосерéджувати, зо-

сéредити; (о емкости) скýпчувати, скýп-
чити // concentrer.

Состав склáд(-ду) (У, Т, ФС); (средство) на-
дíб’я; (смесь) сýміш // composition f. (ChI, IV).

Составляющая складóва (Mmв, КсII, ФС) // 
composante f.;
с. вертикальная с. сторчовá, с. вертикáль-

на, [складóва прямовá (ЛФз)] // с. verti cale; 
с. горизонтальная с. позéмна, с. горизон-

тáльна // с. horisontale; 
с. нормальная с. нормáльна // с. normale; 
с. тангенциальная, касательная с. тан-

ґенцільна // с. tangentielle.
Составной (составляющий) складóвий // 

composant; (сложный) злóжений, склáде-
ний // composé. 

Состояние стáн(-ну) (СвФ, Шт) // état m. (AnI, 
Ch);
с. аггрегатное с. аґреґáтний // état d’ag gré-

gation (LP);
с. аллотропическое с. алотропíчний // é. al-

lotropique (ChIII);
с. аморфное с. амóрфний // é. amorphe 

(ChI);
с. бесконечно разрозненное с. безконéчно 

розсíяний // é. de dispersion infinie (ChIII);
с. беспорядочное (энергии) с. безлáдний 

(Бар) // é. inorganisé (ChIII);
с. взвешенное с. завслий // suspension f. 

(LP);
с. возбужденное с. збýджений, збýдже ність 

(-ности) // é. excité;
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с. газообразное с. гáзовий (Шн), гáзовість 
(-вости), [стан повітрянй (Шн)] // é. ga-
zeux (ChI, III);

с. гигрометрическое с. гігрометрчний, 
с. вологомірний // é. hygrométrique (ChI);

с. движения с. рýху // é. de mouvement;
с. динамическое с. динамíчний // é. dy na-

mique (ChIV);
с. естественное с. прирóдний // é. naturel 

(ChIV);
с. жидкое с. течнй, тéчність(-ности) (N), 

[стан рідкий (Бар), стáн плнний (ФС), 
фáза рідкá (ЛсФ), стан тéклий (СвФ)] // 
é. fluide (ChI), é. liquide (ChI, III, An), 
liquidité f. (ChI);

с. капельно-жидкое с. краплно течнй;
с. коллоидальное с. кольóїдний, с. кольо-

їдáльний // é. colloїdal (ChI);
с. конечное (вещества) с. кінцéвий // é. fi-

nal (ChI);
с. кристаллическое с. кристалíчний // 

é. cristallisé (AI);
с. критическое с. критчний // é. critique 

(ChIII);
с. лучистое с. промíнний // é. rayonnement 

(ChIII);
с. магнитное с. магнéтний // é. magnétique 

(AI);
с. макроскопическое с. макроскопíч ний // 

é. macroscopique;
с. метастабильное (атома) с. метаста бíль-

ний // é. métastable;
с. механическое с. механíчний // é. méca-

nique;
с. микроскопическое с. мікроскопíч ний // 

é. microscopique;
с. насыщенное с. насчений // é. saturé 

(ChI);
с. начальное с. початкóвий // é. initial (ChI);
с. нейтральное с. нейтрáльний (ЛсФ, ІУ) // 

é. neutre;
с. неустойчивое с. нестійкй // é. instable 

(ChIII);
с. нонвариатное с. інварінтний // é. inva-

riant (ChIII);
с. норматьное с. нормáльний // (ЛсФ), с. зви-

чáйний // é. normal;
с. огненножидкое с. вогнистотечнй;
с. парообразное с. паровй // é. de vapeur 

(ChI);
с. первоначальное с. пéрвісний;
с. переменное с. змíнний;
с. переходное с. перехіднй (Бар), с. пере-

ходовий;
с. пластинчатое с. платівчáстий;
с. покоя с. спокóю // é. de répos (ChI);

с. полиморфное с. полімóрфний // é. poly-
morphique (ChI);

с. полу-жидкое с. (на)півтечнй // é. de se-
mifluidité (ChI);

с. порошкообразное с. порошкувáтий // 
é. pulvérulent (ChII);

с. предельное с. гранчний // é. limite (ChI);
с. приведенное (барометра) с. звéдений, 

[стан зредукóваний (СвФ)] // é. réduit;
с. промежуточное с. промíжний // е. inter-

médiaire (ChIII);
с. равновесное с. рівновáжний;
с. раздельное с. роздíльний (ЛсФ IV);
с. разреженное с. розрíджений;
с. свободное с. вíльний // é. libre (ChI);
с. сгущенное с. згýщений;
с. статическое с. статчний // é. statique 

(ChIV);
с. стационарное с. стаціонáрний, с. ста-

лй, [с. постíйний (ЛФз I)] // é. station nai-
re (ChIII);

с. сфероидальное (жидкости) с. сферч-
ний, с. сфероїдáльний (ЛФз I, СвФ) // 
caléfaction f. (ChIII), sphéroidal m. (ChI);

с. твердое с. твердй (Бар), [стан ціпкий 
(ГірМ), фаза твердá (ЛсФ)] // solidité f. 
(ChI), état solide m. (ChI, III, AnI);

с. тепловое с. тепловй, [стан теплотний 
(ФС, ОгФ)];

с. устойчивое с. стійкй // é. stable;
с. физическое с. фізчний (Г) // é. physi-

que (ChII);
с. электрически-деятельное с. електро-

чнний;
с. электрическое с. електрчний (ОгФ, 

ФС) // é. électrique (ChIV). 
Сосуд посýдина (ФС, ЛФз I, Бар), пóсуд(-ду) 

(Лис, Пол, Шт, ІШ), [судина (Г, ФС), по сýда 
(ФС), сосуд(-ду) (СвФ)] // vase m. (ChI, III);
с. двухстенный п. двостíнна;
с. Дьюаровский п. Дьюáрівська (ЛсФ, Ш), 

[посудина Дівера (ЛФз I)];
с. калориметрический п. кальори мет рч-

на // v. calorimétrique;
с. Мариотта п. Маріóтівська;
с. пористый п. пóриста, п. порувáта (ЛФз 

I) // v. poreuse;
с. предохранительный п. захиснá // v. pro-

tecteur (ChIII); 
с-ы сообщающиеся п-и злýчені (Бар), 

п-и сполучені (ЛФзІ, СвФ, ФС), [цівки 
получені (Т), начиння сполучене (Т), 
посудини комунікаційні (Шн)] // vases 
communiquants (AstrII); 

с. толстостенный п. грубостíнна, п. тов-
сто стíнна; 
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с. шарообразный п. кулста, [кулиста по-
судина, бальон (Суф)] // v. sphérique; 

с. электрометрический п. електрометрч-
на // v. électrométrique. 

Сотрясение пóтрус(-су), двгіт(-готу) (Г, 
Пол), струс(-су) (ФС, У, Шн), двигтíння 
(Г, ФС), стрýшування (ЛсФ), [потрясення 
(ЛФз I), трус (ТПВ)] // trépidation f. (ChI), 
secousse f. (ChIII), ébranlement m.;
с. волнообразное пóтрус хвилювáтий // 

é. ondulatoire (LP); 
с. звуковое п. звуковй // é. acoustique; 
с. неправильное (воздуха) п. непрáвиль-

ний // é. irrégulier (ChI). 
Сохранение материи зберігáння матéрії 

(Пол), зберéження матéрії (ЛФз) // conser-
vation de la matière f.;
с. энергии зберігáння енéрґії (ФС, Цінг), 

зберéження енéрґії // с. de l’énergie (ChIII). 
Сочетание (спектров) сполýка, комбінá ція // 

combinaison f. (ChIII).
Спаивать,-ять,-ся (техн.) злютóвувати, злю-

тувáти // soudre (ChI). 
Спай злт(-ту) (ФС, ЗТ) // soudure f. (ChII). 
Спектр спéктр(-ру) (ОгФ, СвФ), [дуговина 

(ЛФз І, ФС, Тнч)] // spectre m. (ChI, II);
с. активный с. актвний, с. чнний // s. ac-

tif;
с. акустический с. акустчний // s. acous-

tique, s. sonore (ChI);
с. белый с. бíлий // s. blanc;
с. вибрационный с. вібрацíйний // s. de 

vibration;
с. возбужденный с. збýджений // s. excité 

(AV);
с. вторичный с. вторнний // s. secondaire 

(AV);
с. дифракционный с. дифракцíйний (ФС, 

ЛсФ), [дуговина дифракційна (ФС)] // 
s. de diffraction (ChII);

с. дуговой с. луковй, с. дуговй;
с. звуковой, акустический с. звуковй, 

с. акустчний // s. sonore (ChI);
с. инфракрасный с. інфрачервоний, с. по-

зачервóний // s. infrarouge;
с. искровой с. іскровй;
с. испускания с. променювáння, с. емі сíй-

ний (ЛсФ), [спектр висилання (ЛсФ)] // 
s. d’émission (ChII);

с. линейный с. лінійчáстий (Бар, ЛсФ), с. лі-
нíйний (ФС), [дуговина лінійна (ЛМФ)] // 
s. de ligne (LP, ChII);

с. линейчато-полосатый с. лінійчáсто-
смуг нáстий;

с. лучеиспускания с. променювáння;
с. магнитный с. магнéтний // s. mag néti que;

с. малолинейный с. малолінíйний;
с. многолинейный с. многолінíйний;
с. непрерывный с. суцíльний, [спектр не-

преривный (СвФ)] // s. continu;
с. несплошной с. несуцíльний // s. dis con-

tinu (ChII);
с. нечистый с. нечстий (Лсф);
с. нормальный с. нормáльний (ФС) // s. nor-

mal;
с. обращенный с. обéрнений (ЛсФ), [ду-

говина відвернена (ЛМФ)] // s. inverse;
с. пассивный с. пасвний // s. passif;
с. поглощения с. вбирáння (Цінг), с. аб-

сорпцíйний (ФС), [дуговина абсорпцій-
на (ФС, ЛМФ)] // s. d’absorption (ChII);

с. полосатый с. смугнáстий (ЛсФ), [спектр 
пасовий (ЛсФ)] // s. de bandes (LP, ChII);

с. прерывистый с. прервчастий (ЛсФ), 
[спектер перерваний (ФС), спектер ро-
зірваний (ФС), дуговина переривана 
(ЛМФ), спектр переривний (Цінг)];

с. призматический с. призматчний // 
s. pris matique (ChII);

с. простой с. прóстий // s. simple (ChII);
с. резонансный с. резонáнсний;
с. рентгенов с. рентґéнівський, [спектр 

рентґеновий (ЛсФ)];
с. решетчатый с. ґратковй, [дуговина 

краткова (ЛМФ)];
с. ротационно-вибрационный с. рота цíй-

но-вібраційний;
с. ротационный с. ротацíйний // s. de rota-

tion;
с. сложный с. злóжений, с. складнй // 

s. composé (An);
с. солнечный с. сóняшний (ЛсФ) // s. so-

laire (ChIII);
с. сплошной с. суцíльний (Бар), [спектер 

безпереривний (ФС), дуговина тягла 
(ЛМФ, ЛсФ)] // s. continu (ChII);

с. сравнения с. порівнльний // s. de com-
paraison (А);

с. тепловой с. тепловй;
с. третичный с. третчний // s. tertiaire 

(ChII);
с. ультрафиолетовый с. ультрафіял кó вий // 

s. ultra-violet;
с. характеристический с. характери стч-

ний (ЛсФ) // s. caractéristique (AV); 
с. цветовой с. кольорóвий; 
с. чистый с. чстий (СвФ); 
с. электрический с. електрчний // s. élec-

trique;
с. элементарный с. елементáрний // s. elé-

mentaire (A). 
Спектральный спектрáльний // spectral.
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Спектроболометр с. спектробольóметр(-тра) // 
spectro-bolomètre m. (ChIII).

Спектрограф спектрóграф(-фа) // spectro-
graphe m. (ChII);
с. масс масо-спектрóграф(-фа) // s. de mas-

se (JIX);
с. призматический с. призматчний // s. á 

prisme (A); 
с. сетчатый, решетчатый с. ґратчáстий // 

s. á réseau (An). 
Спектро-колориметр спéктро-кольо рметр 

(-ра) // spectrocolorimétre m. (ChII). 
Спектрология спектролóгія, спектрознáв-

ство // spectrolоgie f. 
Спектрометр спектрóметр(-тра) (ЛсФ), спек-

тромíр(-ра) // spectromètre m. (ChII). 
Спектрометрия спектрометрíя // spectro mét-

rie f. (ChII). 
Спектроскоп спектроскóп(-па) (СвФ, ЛсФ) // 

spectroscope m. (ChII); 
с. интерференционный с. інтерферен цíй-

ний // s. interférentiel (A); 
с. прямого зрения, прямой с. простозó-

ро вий // s. à vision directe (AV); 
с. с призмами, призматический с. приз-

матчний // s. à prismes (ChII); 
с. реверсионный с. реверсвний; 
с. решетчатый с. ґратчáстий // s. à réseaux 

(ChII); 
с. эшелонний с. східчáстий, с. ешельóн-

ний. 
Спектроскопический спектроскопíчний // 

spectroscopique.
Спектроскопия спектроскопíя // spectro sco-

pie f. (ChII).
Спектрофотометр спектрофóтометр(-тра) // 

spectrophetemètre m. (ChII).
Спектрофотометрический спектрофо мет-

р чний // spectrophotométrique (JIX).
Спинтарископ спінтарискóп(-па) // spinta ri-

scope m. (LP).
Спираль (мат.) спірáля (ФС, ЗТ), [змійка 

(ФС)]; 
с. винтовая с. ґвинтовá;
с. индукционная с. індукцíйна, [спираля 

индукуюча (СвФ)].
Спиральный спірáльний (ФС), [ґвинту вá-

тий (ФС)] // spiral.
Спирт (хим.) спрт(-ту) // alcool m. (ChI).
Спиртовой спиртовй.
Спиртомер алькогольóметр(-ра) (ОгФ), спир-

томíр(-ра) (Гл, Бар), [алькогольомір (ФС), 
горілкомір (ФС)] // alcoolmètre m. (ChI). 

Сплав стóп(-пу) (Шн, ФС, ЛсФ), [сплав (Т, 
ФС), аліяж (ЛФз, MЛМ), лют (ЛФз)] // 
alliage m. (ChI); 

с. легкоплавкий с. легкотопкй // а. faci-
lement fusible (ChIII); 

с. необратимый с. безповорóтний // irré-
versible (ChIV); 

с. обратимый с. поворóтний // а. réversible 
(ChIV); 

с. сложный с. складнй, [лют зложений 
(ЛФз)] // a. compose;

с. эвтектический с. евтектчний (ЛсФ) // 
a. eutectique (ChIII). 

Сплавлять,-ить стóплювати, стопти (Г, 
Т), [сплавляти (У, ФС)] // allier.

Сплошной (цилиндр, спектр) суцíльний (Бар, 
Г, У) massif, continu (ChІV).

Сплошность суцíльність(-ности) // conti-
nuité f. (ChІ).

Сплющивать,-щить,-ся плщити, спл-
щу вати, сплщити, сплснути (У, Т), 
[сплескувати (ФС, Пол)] // laminer (ChІ).

Способ баллистический способ балістч-
ний // méthode balistique f. (ChІV);
с. гидростатический с. гідростатичний // 

m. hydrostatique (ChІІІ);
с. колориметрический с. кольоримет рч-

ний // m. colorimétrique (ChІ);
с. компенсационный с. компенсацíй ний // 

m. de compensation (ChІІ);
с. конденсационный с. конденсацíйний, 

с. згýщувальний;
с. магнитометрический с. магнетомет рч-

ний // m. magnétométrique (ChІV);
с. нулевой с. нульовй;
с. приближенный с. наблжений // m. ap-

prochée;
с. рефрактометрический с. рефракто мет-

рчний // m. réfractométrique (ChI);
с. стробоскопический с. стробоскопíч ний // 

m. stroboscopique (ChІ);
с. термометренный c. термометрчний // 

m. thermométrique (ChІІ);
с. термоэлектрический с. термоелек трч-

ний // m. tharmoélectrique (ChII);
с. чувствительный с. чутлвий // m. sen-

sible (ChІІІ).
Способность абсорбционная, поглотитель-

ная здáтність(-ности) убирнá, убрність 
(-ности) // pouvoir absorbant;
с. вращательная з. обертáльна, з. повер-

тáльна // pouvoir rotatoire m. (JIX);
с. избирательная з. вибірна // pouvoir sélec-

tif;
с. индуктивная з. індуктвна // p. induc-

teur (ChІV);
с. (луче)испускательная з. випромінна; 

з. променювáльна (ЗТ), [спроможність 
лучистости (ЛМФ), промінність(-ности) 
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(Пол), спроможність висилання (ЛМФ)] // 
pouvoir emissif m. (ChІІ);

с. лучепоглощательная з. промене вбир-
нá;

с. отражательная з. відбивнá, [здíбність 
відбивáльна (ЛсФ, III)] // p. réfléchissant 
(ChІІІ);

с. охлаждающая (газов) з. охолоднá // p. re-
froidissant (ChІ);

с. поглощательная, абсорбционная з. убир-
нá (ЗТ), убрність(-ности) (ЗТ), здáт ність 
абсорбцíйна (ФС), [спромóжність аб-
сорб цíйна (ФС, ЛМФ, ЛФзІ), здíбність 
абсорбцíйна (ЛсФ)] // p. absorbant (ChІІ);

с. преломляющая з. заломнá, [спосібність 
переломлювання (СвФ)] // р. rеfringent 
(LP);

с. пропускная з. перепускнá, [здібність пе-
ре пускальна (ЛсФ), здібність пропускна 
(ЛсФ)];

с. разрешающая (микроскопа) з. розділь-
нá // p. décomposant (ChІІ);

с. рассеивательная з. розсівнá, з. диспер-
сійна (ЛсФ), [здібність розсівна (ЛсФ), 
спроможність розщіплена (ЛМФ)];

с. растворяющая з. розчинльна // force 
de dissolution f. (ChІІІ);

с. светопреломляющая з. світлоза лом нá // 
p. réfringent (ChІІ);

с. сгущающая з. згущáльна, з. згýщу валь-
на // capacité d’absorption f. (ChІ);

с. собирательная (линзы) здáтність збір-
нá, з. збирáльна (ЛсФ);

с. теплопроизводительная, теплопроиз-
водительность (топлива) тепловидáт-
ність(-ности) (СMТС), [здібність тепло-
творна (ЛсФ)];

с. эмиссионная з. емісíйна // р. еmissif.
Спутник (спектральной линии) супýтник(-ка).
Среда, средина середóвище (Т, ФС, КСІІ), 

[оточення (Шт, ЛсФ), середина (СвФ), 
окружина (Гл), окруження (ЛФзI, ФС)] // 
milieux m. (ChI, III);
с. акустически более плотная с. акус тч-

но густíше // m. acoustiquement plus den-
se (ChІ);

с. акустически менее плотная с. акус-
тчно рíдше // m. acoustiquement moins 
dense;

с. анизотропная с. анізотрóпне // m. ani-
sotrope (AI);

с. внешняя отóчення, отóчення зóвнішнє 
(ЛсФ);

с. газообразная, газовая середóвище гá-
зове;

с. гетерогенная с. гетерогéнне // m. hétéro gène;

с. гомогенная с. гомогéнне, с. однорíдне // 
m. homogène;

с. жиростатическая с. жиростатчне // 
m. gyrostatique (ChІІ);

с. двопреломляющая с. двозаломнé // m. bi-
réfringent (ChІІ);

с. дисперсирующая с. дисперсíйне;
с. диэлектрическая с. діелектрчне // m. di-

électrique (ChІV);
с. изотропная с. ізотрóпне, [оточення ізо-

тропне (ЛсФ)] // m. isotrope (AnI);
с. магнитная с. магнéтне // m. magnétique 

(ChІV);
с. мутная с. каламýтне // m. trouble (ChІІ);
с. неограниченная с. необмéжене // m. in-

définé (ChІ);
с. неоднородная с. неоднорíдне // m. non 

homоgène (ChIV);
с. непроводимая с. непровіднé // m. non 

conducteur;
с. несжимаемая с. нестсливе // m. incom-

pressible (AI);
с. однопреломляющая с. однозаломнé // 

m. monoréfringent (ChІІ);
с. однородная с. однорíдне // m. homogène 

(ChІ);
с. окружающая отóчення // m. ambiant 

(ChІІІ);
с. «оптически более плотная» с. оптч-

но густíше // m. optiquement plus dense 
(ChІІ);

с. «оптически менее плотная» с. оптч-
но рíдше // m. optiquement moins dense 
(ChІІ);

с. передающая с. передáтне // m. de pro-
pagation (ChV);

с. поглощющая, абсорбционная с. вбир-
нé // m. absorbant (ChІ);

с. покоющаяся с. безрýхе // m. au repos 
(ChІ);

с. преломляющая с. заломнé // m. réfrin-
gent (ChІІ);

с. прерывная с. несуцíльне, с. перерв-
не // m. discontinu (LP);

с. прозрачная с. прозóре // m. diaphane, 
m. trans parent;

с. промежуточная с. промíжне // m. inter-
médiaire (ChІV);

с. сопротивляющаяся с. опірнé;
с. сплошная с. суцíльне // m. continu (ChІІ);
с. упругая с. пружнé, [середовище пру-

живе (ЛФзI)] // m. élastique;
с. упругоизменяемая с. пружнозмінне // 

m. dé formable (ChІV).
Сродство атомо-электронное спорíднення 

атомоелектрóнне;
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с. химическое с. хемíчне // affinité chimi que 
f. (ChІІІ).

Стакан,-чик измерительный склнка, скл-
ночка, вимíрча, с. мірнча (Пол), [циліндр 
мірний (Бар)] // vase m.;
с. болонский с. больóнська (ЗлС), [пляшеч-

ка больонська (Шн)] // godet m. (ChІ);
с. защитный склночка захиснá // vase pro-

tecteur (ChIV);
с. пробирный спробнчка (N), пробíвка 

(ЗТ) // éprouvette f. (ChІІ).
Сталкиваться, столкнуться (об электро-

нах) стикáтися, зіткнýтися (ЛФзI) // s’en-
trechoquer (ChІ), entrer en collision (ChІ).

Сталь (техн.) стáль(-лі) // acier m. (ChІV);
с. вольфрамовая с. вольфрáмова // а. au 

tungstène (ChІV);
с. закаленная с. гартóвана, с. загартóва-

на // a. trempé;
с. никкелевая с. нíклева // a. au nickel (LP).

Стальной стальнй.
Станиоль станіóль(-лю), [цинфолія (СвФ)].
Станок (техн.) верстáт(-та).
Станция отправная стáнція відряднá (ЕлС), 

с. відсильнá, [стáнція відправнá, (ЛсФ)];
с. приемочная с. приймáльна (ЕлС), [стан-

ція прийомна (ЛсФ)];
с. силовая силóвня (СМТС);
с. электрическая електрóвня (ЕлС).

Статика стáтика (СвФ, ЛФз, ФС) // statique f. 
(ChІ).

Статический статчний (ЛФз) // statique.
Статор стáтор(-ра) (ЛсФ, У) // stator m. (ChV).
Статоскоп статоскóп(-па) // statoscope m.
Стационарностъ (движения) стáлість (КСІІ), 

стаціонáрність(-ности).
Стационарный стáлий (КСІІ), стаціонáр-

ний // stationaire.
Стеарин (хим.) стеарн(-ну) // stéarine f. 

(ChІІІ).
Стекать, стечь (о зарядах) стікáти, стект 

(У, Бар), спливáти, спливт (ЛФз), [збіга-
ти (У, Пп)].

Стекло (техн.) скло // verre m.; (оптическое, 
линза, чечевица) лíнза, сóчка // lentille f. 
(ChІІ);
с. гладкое склó гладкé, [шкло гладеньке 

(ЛсФ)];
с. дымчатое с. димчáсте // verre fumé m. 

(ChІІІ);
с. жидкое с. течнé;
с. закаленное с. (за)гартóване // v. trempé 

(ChІІ);
с. закопченное с. задмлене;
с. зеркальное с. люстрóве, с. дзеркáльне // 

glace f. (ChІ);

с. иенское с. єнське, [шкло ієнське (ЛсФ)] // 
v. d’Іena (ChІІІ);

с. кварцовое с. кварцóве;
с. кронгласовое, кронгласа с. кронґл-

сове, с. крóвнове, с. безóливове;
с. матовое с. мáтове (ЛсФ), [скло тьмяне 

(ФС)] // v. depoli (Lar, ChІІІ), v. mat (ChІІ);
с. молочное, опаливое, опалированное 

молóчне (ЗТ) // v. opale (ChІІ);
с. мягкое с. м’якé // v. tendre (ChІ);
с. натровое с. нáтрове;
с. плоскопараллельное, пластинка пла-

тíв ка склянá;
с. покровное скéльце накривнé // couvre 

objet (ChІІ);
с. полированное склó полірóване (ФС) // 

v. poli;
с. предметное об’єктв(-ва) (ФС), сóчка 

предметóва (ФС) // objectif m.;
с. рассеивающее сóчка розсівнá (ФС), скло 

розсівнé, [сочка розсівальна (ЛсФ)] // 
lentille divergente f. (ChІІ);

с. собирательное сóчка збірнá (ФС), склó 
збірнé (ФС), [сочка збиральна (ЛсФ)] // 
l. convergente (ChІІ);

с. сферическое сóчка сферчна // lentille 
f. (ChІІ);

с. твердое склó твердé // verre dur (ChІ);
с. толченое с. потóвчене;
с. тугоплавкое с. тяжкотопкé, [с. тяжкотоп-

ливе (ГірM)];
с. тюрингенское с. тюрíнгське // v. de 

Thu ringo (ChІІІ);
с. увеличительное сóчка збíльшувальна 

(ФС), скло збíльшувальне, скло побíль-
шу вальне (ФС), [скло побільшуюче (СвФ, 
Км), скло побільшаюче (Шн)];

с. урановое с. урáнове // v. d’urane (ChІІ);
с. флинтгласове с. флíнтове;
с. цветное с. кольорóве (ФС), скло за бáрв-

лене (ФС);
Стекловидный, стеклообразный склстий 

(ФС), склувáтий  (ФС) // vitreux (ChІV).
Стеклянный склянй // en verre (ChІІІ).
Стенка боковая стíнка бічнá // paroi latеra-

le f.;
с. глухая с. сліпá, с. глухá // p. aveugle (AV);
с. перегородка полупроницаемая перé-

тинка напівпронклива, перетнка напів-
перепускнá // paroi semi-perméable, cloi-
son semi-perméable f. (ChІІІ);

с. проницаемая п. пронклива, п. пере-
пускнá // p. perméable (ChІІІ);

Стенолиз стенолíза(-зи).
Степень (градус) ступíнь(-пéня); (состояния) 

мíра // degré m.;



– 104 – СтроениеСтерео-компаратор

с. диссоциации мíра дисоціції // d. de dis-
sociation (ChІІІ);

с. нагретости мíра нагрíтости // d. d’e chauf-
fement (ChІІІ);

с. свободы с. вíльности (КСІІ) // d. de liber-
té (LP);

Стерео-компаратор стереокомпарáтор(-ра), 
стерео-порíвнювач(-ча) (N) // stéréo-compa-
rateur m. (ChІІ).

Стереомикрометр стереомікрóметр(-ра) // 
stéréo-micromètre (ChІІ).

Стереоскоп стереоскóп(-па) (ЛсФ, Бар, Шн) // 
stéréoscope (ChІІ) m.

Стереоскопический стереоскопíчний // sté-
réoscopique (ChІІ).

Стереоскопия стереоскопíя // stéréoscopie f. 
(ChІІ).

Стереохимия стереохéмія (ФС) // stéréo chi-
mie f. (ChІІ).

Стержень стржень(-жня) (Г, ЛсФ), прут 
(СвФ, ЛФз), [стовбур (У, ФС), тичинка (ЛсФ), 
стержень (Пп)] // tigе f. (ChІV), barre f. (ChІІІ), 
verge f. (ChІ).

Стечение, стенание сплв(-ву) (Т), стікáн ня 
(Г).

Стойка сток(-кá) (ЗТ).
Стойкий стійкй (Шн), [тривкй (ЛсФ), від-

пóрний (РдЗ)].
Стойкость стíйкість(-кости) (Шн).
Стол акустический стíл (стола) акустч ний.
Столб (ртути) стóвп(-впá) (ЛФз, Бар), стов-

пéць(-пц) (ФС, ЗТ), стóвпик(-ка) (СвФ, 
ЛсФ), стовпчик(-ка) (ЗТ, Пол) // colonne f. 
(ChІ);
с. акустический с. акустчний // с. acous-

ti que;
с. барометрический с. барометрчний // 

с. barométrique;
с. воздуший с. повітрянй, [стовп воздуш-

ний (ЛМФ, УШ)] // с. d’air;
с. закрытый (воздушный) с. закртий 

(ЛсФ) // с. fermée;
с. открытый (воздушный) с. відкртий 

(ЛсФ) // с. ouverte;
с. Вольтов с. Вóльтівський (ЕлС), с. Вóль-

тів, [стовп Вольти (СвФ, ФС), стовпець 
Вольти (Шн)] // pile de Volta f. (ChІV), 
p. voltaїque;

с. жидкий, жидкости с. тéчива, [стовп пли-
ну (ФС), с. течі (СвФ, ФС)] // colonne liqui-
de f. (ChІ);

с. звучащий с. звучкй;
с. световой с. світловй;
с. ртутный с. живосрíбний // с. de mercure 

(ChІІІ);
с. сухой с. сухй // pile séche (ChIV);

с. термоэлектрический с. теплоелектрч-
ний // p. thermoélectrique (ChІІІ);

Столик подъемный стóлик(-ка) звіднй 
(ЗТ) // tablette de niveau  variable (ChIV);
с. предметый с. предметóвий.

Столкновение (атомов) зýтик(-ку) (N), су-
тчка (Бар, КСІІ), зутичка (Пол), [зіткнен-
ня (ЗТ), удар (ФС), зудар (СК)] // collision 
(ChІ), choc (ChІІІ).

Стопа стеклянная, поляризатор пластин-
чатый поляризáтор(-ра) платівчáстий // 
pile de glaces, polariseur à lames (ChІІ).

Страта стрáта.
Стрелка стрíлка (ФС, ЛФз), [гóлка (ФС), 

вказівка (ЛФз, Бар)] // aiguille (ChІ);
с. астатическая с. астатчна (СвФ, ФС) // 

a. astatique (ChІV);
с. весов с. терезóва, [вказівка (ФС), язичок 

(ФС, Км, СвФ)];
с. магнитная с. магнéтна (ЛсФ), [гóлка маг-

нéтна (ФС), стрілка магнетична (СвФ)] // 
a. aimantée (Astr, ChІV)];

с. минутная с. хвилнна;
с. наклонения с. нáхилу (ФС), [стрілка на-

клонення (ОгФ, ФС), стрілка нахилен-
ня] // a. d’inclinaison (ChІV);

с. подвижная с. рухóма;
с. провисания с. óбвису (ДСТ) // flеche de 

suspension f.;
с. прогиба с. прогну, [стрілка угинань 

(ЛМФ), стрілка угинання (Счф)] // flé che 
de la flexion (ChІ);

c. секундная с. секýндна;
с. склонения с. схлу;
с. часовая с. годинникóва; (указыв. часы) 

с. годнна, [вказівка годинника (ЛФзI)] // 
a. d’une montre (ChІ).

Стремено (чашек весов) стремéно шалько вé.
Стремячко (в ухе; мед.) стремíнце.
Стробоскоп стробоскóп(-па) // stroboscope 

m. (ChІ).
Стробоскопический стробоскопíчний // stro-

boscopique.
Строение, структура (материи) будóва (ЛТС, 

ЛсФ), [склад (Т),  складня (Г), виобразуван-
ня (Т), стрій (Злс)] // structure f. (ChІ);
с. внутреннее б. внýтрішня, б. середн-

на // s. intérieure (ChІ);
с. кинетико-молекулярное б. кінетчно-

молекулрна;
с. кристаллическое б. кристалíчна // s. cri-

stalline (ChІ);
с. молекулярное б. молекулрна (ФЛз) // 

s. moléculaire;
с. прерывное б. перервчаста // s. non con-

tinue;
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с. тонкое (спектральных линий) б. тонкá // 
s. fine (AnV);

с. физическое б. фізчна // s. physique;
с. химическое б. хемíчна // constitution 

chimique (ChІ);
с. ядровое б. ядровá // structure nucléaire 

(AnV), architecture nucléaire (AnV).
Строй (муз.) стрíй(-рóю) (ЛФз), лáд(-дý).
Стружна стрýжка // copeau m. (ChІІІ).
Структура, строение будóва, структýра.
Струна (муз.) струнá (ФС, Бар, ЛсФ) // cor de 

f. (ChІ);
с. вибрирующая с. коливнá.

Струнный (прибор) стрýнний.
Струя струмна (Тмч), [стрýмінь (Т, ФС, 

Бар), цівка (Г, Т, ФС), нурт (Т), плáвень (Т), 
пруд (Т), гін (Т), струя (Т, Км), течія (Км)] // 
veine f. (ChІ), filet f. (ChІІІ), jet m. (ChI);
с. жидкая с. течнá // veine liquide (ChІ);
с. сплошная, непрерывная с. суцíльна, 

[струмінь тяглий (ЛсФ)] // filet continue 
(ChІV).

Студенистый (о консистенции) драглстий 
(У) // gélatineux.

Студень драглí(-лів) (У) // gelée f.
Стук стýк(-ку) (ЛсФ, У), стýкіт(-коту) (У).
Сублимация, возгонка визгíн(-гону) (ЗТ), 

сублімáція (Шн, ЛФз, Пол) // sublimation f.
Субстанция субстáнція (Mтв, Шн, ЗТ) // 

substance f.;
с. аматериальная с. аматерільна (ЛсФ), 

с. нематерільна // s. immaterielle;
с. деятельная с. чнна (Мтв) // s. active.

Субстрат гипотетический субстрáт(-ту) гіпо-
тетчний // subtratum hypothétique m. (ChІV).

Суб-электрон субелектрóн(-на), піделек трóн 
(-на) (N).

Сужение (на трубе) шйка (ФС, KcII, ЛсФ), 
звýження, [стягнення (ФС)] // étrangle ment 
m. (ChІ);
с. поперечное звýження поперéчне (ЛФз) // 

é. transversal.
Суживать, сузить звýжувати, звýзити (У) // 

étrangler;  (суживаться) вýжчати, повýж-
чати // se réfréсir (ChІV).

Суживающийся к концу (о балке, бревне) 
спускóватий (Г) // étranglé.

Сурдинха (муз.) глушнк(-кá), сурдна // 
sourdine (ChІ).

Сурик (техн.) мáнія // minium m. (ChІV).
Сусальный (о золоте) сухозлóтний (Г).
Сухость предельная сýхість(-хости) гра-

нч на // sécheresse extême f. (ChІ).
Сфера полая, шар полый кýля порож нс-

та // sphère creuse f.
Сфероид сферóїд(-да) // sphéroїd m. (ChІІІ).

Сфероидальный сфероїдáльний // sphéro ї-
dal.

Сферометр сферóметр(-ра) (ФС, ЛФз, ЛМФ) // 
sphéromètre m. (ChІ).

Схема схéма // schéma, schème m.
Схождение (лучей) збíг(-гу), збігáння (ЕлС) // 

convergence f.
Сцеживание, сливание, декантация зцí-

джу вання, зливання, декантáція // décan-
tation f. (An).

Сцеживать,-дить, сливать, слить зцíджу-
вати, зцідти, зливáти, злти // décanter.

Сцепление зчíплювання, зчéплення, коге зíя, 
спійність(-ности) (Шн, Гл, Вк), [сціплен-
ня (СвФ), причепність (КСІІ), зчепність 
(КСІІ), скупність (Шн, ФС), сціплен ня 
(Км), спійня (ВхВ), сполучність (Шн), 
сціпність (Пп), сполука (Злс), прилипан-
ня (ФС), злипання (ФС), счипка (Шн)] // 
cohésion f. (LP, ChІ);
с. удельное з. питóме // с. spécifique.

Сцинтиллометр сцинтильóметр(-ра) // scin-
til lomètre m. (ChІІ).

Сцинтиллоскоп сцинтильоскóп(-па) // scin-
tilloscope m. (ChІІ).

Сцинтиляция сцинтилція // santillation f.
Счетчик лічльник(-ка) // compteur m. (ChІ, 

III).
Сыпучесть спкість(-кости) (У, ФС).
Сыпучий сипкй (Г, Т, ФС), [сівкй (У, Т)].
Сыреть, отсыреть вóгкнути (У), звóгкнути 

(У), відволóжуватися (Г), відволóжитися 
(Г), волóгнути, зволóгнути // humicter.

Сырой вогкй (ЛФзІ), [вільготний (У)] // 
humide.

Сырость вóгкість(-кости) (У), [волóга (У, ФС), 
сирість (Г, ФС), сиравість (У, ФС), воло-
гість (Г), вільгість(-гости) (У, ФС)] // humi-
dité f.

Съемка магнитная здіймáння магнéтне // 
relevé magnétique m. (ChІV).

Т
Тавтометрия тавтометрíя // tautométrie f. 

(ChІІІ).
Тангенс-гальванометр тáнґенс-ґальванó-

метр(-ра), [бусоля танґентова (ФС), бусо-
ля танґенсів (СвФ)] // boussole des tangen-
tes (ChІV);
т.-гальванометр абсолютный т.-ґ. абсо-

лтний.
Тангенциальный танґенцільний // tangen-

tiel.
Тантал тантáл(-лу) (ЛсФ).
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Тара тáра // tare (ChІ).
Таран гидравлический тарáн(-нá) гідрав-

лíчний (СвФ), т. водянй // bеlier hydra uli-
que m. (Sch).

Тарелка (насоса) тарíлка (У, ФС), тарíль(-лі) 
(У, ЛФзІ), [талір (Бар), тарель (ФС), таре-
ля (ОгФ, ФС), тарільчик (Лфз)] // plateau m. 
(Sch).

Тарирование тарýвання (ФС, Пол, ЛФз).
Тарировать (весы) тарувáти // tarer (ChІ).
Тауматроп тавматрóп(-па) // thaumatrope 

(ChІІ).
Таутохронность тавтохрóнність(-ности).
Таутохронный тавтохрóнний.
Тахометр тахóметр(-ра) // tachymètre m. (Sch).
Таяние тáнення, розтавáння (ФС, Злс, ЗТ), 

[топління (ФС), топлення (Т, Шн), сплав-
ління (Т), розтоп (Т, Вк), таяння (Т, ЛФзI, 
РдЗ)] // fusion f. (ChІ).

Таять, растаять тáнути (Г, У), розтавáти, роз-
тáти (ФС, Т, ЗТ), [топитися (У, ФС), таяти 
(Т), кіпнути (Т, У, Пол), кіпніти (Г), роз-
пускатися (ФС), розтоплюватися (ФС)] // 
fondre (ChІ).

Твердеть, отвердевать, отвердеть твéрд-
нути (У, Г, Т, Гл), затвéрднути (У), ствéрд-
нути, тужáвіти, затужáвіти (У), [твердíша-
ти (У, Гл, ФС), твердіти (У, ФС), затверді-
ти (У)]; (самостоятельно) твердішати, 
по твердíшати (У) // solidifier.

Твердость твéрдість(-дости) (СвФ, У, ФС), 
[твердота (Г, Т), цупкість, ціпкість (ФС), 
тужавість (Гл), твердина (Гл), стійність 
(Км)] // rigidité f. (LP, ChІ), dureté f. (ChІV).

Твердый твердий // dure, rigid.
Текучесть текýчість(-чости) (ФС, KcII), тéч-

кість(-кости) (СMТС), [плнність (ФС)] // 
fluidité (ChІІІ), plasticité (ChІ).

Текучий тéкýчий (Г, ФС), течкй (Гл, СМТС), 
[плинний (ФС), біжучий (У), течнй (Гл), 
бігучий (У)] // fluide (ChІ, III).

Телевизия телевізíя, далекобáчення (ЕлС) // 
tеlévision f.

Телеграф телегрáф(-фа), [далекопис (Шн)] // 
télégraphe m.;
т. акустический т. акустчний // t. acousti-

que;
т. беспроволочный, радиотелеграф радіо -

телегрáф(-фа), [телегрáф бездротóвий 
(Шт, Бар), телегрáф іскровй (ФС), те-
легрáф бездрíтний (ФС), телегрáф без-
прóвідний (ФС)];

т. оптический, световой т. оптчний, т. світ-
ловй // t. optique;

т. электромагнитный т. електромагнéт-
ний (ФС) // t. électromagnétique.

Телеграфия телеграфíя // télégraphie f. (ChІV);
т. без проводов радіотелеграфíя // t. sans fil 

(ChІV).
Телеграфный телегрáфний // télégraphi que.
Тележка візóк(-зкá) // chariot m. (ChІ).
Телеметр телéметр(-ра), далекомíр(-ра) // 

télémètre m. (ChІІ).
Телеметрия телеметрíя, далекомíряння // 

télémétrie f. (Lar).
Телеметрический телеметрчний, далеко-

мíрний // télémétrique (Lar).
Телемеханика телемехáніка // télémécanique f.
Телеобъектив телеоб’єктив(-ва) // téléobjec-

tif m.
Телескоп телескóп(-па) (Гл, ФС), [далеко-

вд (У, Шн), далекогляд (У, Шн), далеко-
гляд (У, Шн), далекозор (У), люнета (ФС, 
ЛМФ), далевид (Гл)] // téléscope m. (ChІІ);
т. катоптрический т. катоптрчний.

Телескопический телескопíчний // télésco-
pique.

Телеспектроскоп телеспектроскóп(-па) // 
téléspectroscope m.

Телеспектроскопический телеспек троско-
пíчний // téléspectroscopique (ChІІ).

Телестереоскоп телестереоскóп(-па) // télé-
stéréoscope m. (ChІІ).

Телетермометр телетермóметр(-ра) // télé-
thermomètre m. (ChІІІ).

Телефон телефóн(-на) (Бар, ФС, ЗТ) // télé-
pho ne m.;
т. беспроволочный радіотелефóн(-на), 

т. без дротóвий;
т. нитяный т. нитковй;
т. оптический т. оптчний, т. світловй // 

t. optique (ChІV).
Телефония телефонíя // téléphonie f. (ChIV).
Телефонный телефóнний // téléphonique.
Телефотография телефотографíя // télé pho-

to graphiе f. (ChIV).
Теллурический телурчний // tellurique.
Тело тíло (ФС, Mтв) // corps m. (ChІ);

т. абсолютно белое т. абсолтно бíле // 
c. absolument blanc;

т. абсолютно-черное т. абсолтно-чóрне 
(ЛсФ), [тіло  совершенно чорне] (ЛФзІ) // 
с. absolument noir (ChІІІ);

т. адиатермическое т. адіятермíчне (ЛФз) // 
adiatehrmique;

т. аморфное т. амóрфне, [тіло безподобне 
(ЛФзІ, ЛМФ), тіло ізотропне (ЛФзІ), ті-
ло аморфичне (СвФ)] // c. amorphe (ChІІІ);

т. анизотропное т. анізотрóпне // с. nоn 
isotropes (ChІІІ);

т. атермичное т. атермíчне (СвФ) // с. ather-
mique;
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т. воспламеняющееся т. займсте (Шн);
т. газообразное т. гáзове, т. газувáте // с. ga-

zeux (LP);
т. гетеротропное т. гетеротрóпне // с. hé-

térotrope (ChІ);
т. гигроскопическое т. гігроскопíчне (ЛФзI, 

ФС), т. вологовбирнé // с. hygrosco pique;
т. деформированное т. здеформóване // 

с. dеformé;
т. диамагнитное т. діямагнéтне (ФС) // 

с. diamagnétique (ChІV);
т. диатермическое т. діятермíчне (ЛФзI, 

СвФ, ЛсФ, ІШ) // с. diathermique;
т. диссоциированное т. дисоційóване // 

с. dissocié (ChІ);
т. жидкое т. течнé, [тіло плинне (СвФ, ЛФз, 

ФС), тіло текле (СвФ), тіло каплисто-
плинне (Шн), тіло рідке (Шн, ЛсФ)] // 
c. fluide;

т. звучащее т. звучкé // c. sonore (ChI);
т. идеально упругое т. ідеáльно пружне // 

с. parfaitement élastique;
т. изолированное т. ізольóване // с. isolé 

(ChIII);
т. изоморфное т. ізоморфне // с. isomorphe 

(ChI);
т. изотропное т. ізотрóпне (ЛФзІ), [тіло 

рівнозворотне (ЛФзТ), тіло рівновидне 
(ЛМФ)] // с. isotrope (ChIII);

т. капельножидкое т. краплсто-течнé;
т. квазиизотропное т. квазі-ізотропне // 

с. quasi-isotrope (LP);
т. ковкое т. ковкé // с. malléable (ChI); 
т. летучее т. леткé // c. volatil (ChI); 
т. магнитное т. магнéтне // с. magnétique 

(ChIV);
т. матеріальное т. матерільне // c. maté-

riel;
т. мягкое т. м’якé (ФС, Шн) // c. mou (ChI);
т. наэлектризованное т. наелектризóва-

не (ФС) // c. éiectrisi (ChIV); 
т. нейтральное т. невтрáльне // c. neutre 

(ChI); 
т. неоднородное т. неоднорíдне, [тіло різ-

новидне (ЛМФ), т. різноподобне (ЛМФ)] // 
с. non homogène (ChIII); 

т. непрозрачное т. непрозóре (Шн, ЛсФ), 
[тіло непрозрачне (СвФ)] // с. apaque (ChII);

т. неупругое т. непружнé, [т. непруживе 
(ЛМФ), тіло непружисте (Шн)] // с. non 
élastique (ChI);

т. однородное т. однорíдне (ЛФз I), [тіло 
одностайне (ФС)] // с. homogène (ChIII);

т. оптически более плотное т. оптчно 
густíше (СвФ) // substance optiquement 
plus dense;

т. оптически деятельнее т. оптчно чин-
не // substance optiquemenl active (ChII);

т. оптически менее плотнее т. оптч но 
рíдше (СвФ) // s. optiquement moins den-
se;

т. падающее т. упаднé, [т. падаюче (Шн, 
Бар)] // corps tombant;

т. парамагнитное т. парамагнéтне (ФС) // 
с. paramagnétique (ChIV);

т. плавающее т. плавнé;
т. пластичное т. пластчне (ЛФз I), [тіло 

угнітне (ЛФз I) // с. plastique;
т. покоющееся т. в спокóї, т. безрýхе // 

с. en repos;
т. полупрозрачное т. (на)півпрозóре (ФС, 

ЛсФ), [тіло просвічне (ФС), тіло полу-
прозрачна (СвФ)] // с. semitransparent;

т. пористое т. пóристе, [тіло діpчáте (Бар)] // 
c. poreux;

т. порошкообразное т. порошкувáте // 
с. en poudre (ChI), c. pulverulent (ChIV);

т. постороннее т. сторóннє // c. étranger 
(ChI, II);

т. прозрачное т. прозóре (ФС, Шн, ЛсФ), 
[тіло просвічне (Шн), тіло посвічуюче 
(Шн), т. прозрачне (СвФ)] // с. transparent 
(ChII); 

т. простое т. прóсте (Бар) // с. simple (ChI);
т. радиоактивное т. радіоактвне (ФС), 

т. радіочнне // с. radioactif (LP); 
т. разнородное т. різнорíдне; 
т. раскаленное т. розжáрене (СвФ), т. роз-

пéчене (ЛсФ), [тіло розпалене (Бар)] // 
с. incandescent (ChII); 

т. растворенное т. розчнене, [тіло роз пý-
щене (СвФ)] // с. dissous (LP); 

т. рацемическое т. рацемíчне // с. racé mi-
que (ChII);

т. светящееся т. світнé, [тіло світляне (ФС), 
тіло світче (ФС)]; 

т. сильно-магнитное, ферромагнитное 
т. феромагнéтне, т. дýже-магнéтне // с. for-
tement magnétique, c. ferromagnétique 
(ChIV);

т. слабо-магнитное т. мáло-магнéтне // 
с. faiblement magnétique (ChIV); 

т. слабо-растворимое т. мáлорозчнне // 
с. difficilement soluble (ChI); 

т. сложное т. складнé (ФС, Шн), т. злóже-
не // с. composé (ChI); 

т. совершенно упругое, т. идеально упру-
гое т. ідеáльно-пружнé // с. parfai te ment 
élastique (ChI); 

т. сплошное т. суцíльне // с. massif (ChIV); 
т. сыпучее т. сипкé, [сипéць(-пц) (Пол)] // 

pulvérulent (Chl); 
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т. твердое т. твердé (ФС, СвФ), [твердощі 
(Г), тіло ціпке (Шн, ФС, ЛМФ)] // solide 
m. (AnI, ChI), c. solide (Chl), с. dur (ChIII);

т. темное т. тéмне (Шн, ФС) // с. obscur;
т. теплопрозрачное т. теплопрозóре; 
т. тягучее т. тягýче (ЗТ), т. тяглсте (ЗТ) // 

с. ductile (ChI); 
т. упругое т. пружнé, [тіло пруживе (Шн), 

тіло пружисте (Шн)] // с. élastique (ChI);
т. упруго-измененнее т. пружнозмíнене; 
т. ферромагнитное т. феромагнéтне (ЛсФ) // 

c. ferromagnétique (ChIV);
т. физическое т. фізчне (СвФ, ФС) // c. phy-

sique;
т. вещество флюоресцирующее т. флю-

оресценційне, т. флюоресцéнтне // subs-
tance fluorescente (ChII);

т. фосфоресцирующее т. фосфоресційне, 
т. фосфоресцéнтне (ЛсФ) // s. phospho-
rescent;

т. хрупкое т. крихкé (Шн, ЛФз І), [тіло хруп-
ке (СвФ)] // c. cassant (ChI);

т. экзотермическое т. екзотермíчне (ЛФз) // 
c. exothermique;

т. электрическое т. електрчне (Шн) // 
c. électrique;

т. электроотрицательное т. електро від’єм-
не (ФС), т. електронеґатвне // c. électro-
negatif;

т. электроположительное т. електро до-
дáтне // с. électro-positif;

т. эндотермическое т. ендотермíчне (ЛФз) // 
с. endothermique. 

Тембр тéмбр(-ру), бáрва тóну (ОгФ), [звон-
кість (СвФ)] // timbre m. (ChI).

Темнота темнотá (У), [темня (У), тéмність 
(У, Г), тьмá (У), пітьма (У), тéмрява (У, Г), 
темнна (Г)] // obscurité f. (ChI, II); 
т. полная т. пóвна // o. complète (An).

Температура температýра (ЛсФ, Мтв, ОгФ), 
[теплість, теплина (ФС, Гл), жара (ФС)] // 
température f. (ChI, III);
т. абсолютная т. абсолютна (СвФ, ЛФз I), 

[температура беззглядна (ЛФз I)] // t. abso-
lue (ChI, III);

т. высокая т. висóка // t. élevé (ChI), t. hau te 
(AnI);

т. инверсионная т. інверсíйна // t. d’inver-
sion (ChIV); 

т. истинная т. спрáвжня, т. дíйснa // t. vraie 
(ChIII):

т. комнатная т. хáтня (ЗлС, ФС) // t. ordi-
naire (ChIV); 

т. конечная т. кінцéва // t. finale (Аn); 
т. крайняя т. гранчна // t. extrême (ChIII);
т. криогидратная т. кріогідрáтна; 

т. критическая т. критчна (ЛФз I, ФС), 
[температýра абсолтного кипíння 
(СвФ)] // t. critique (ChIII);

т. начальная т. початкóва // t. initiale (ChI); 
т. низкая т. низькá (Шн) // t. basse (ChI, III); 
т. общая (смеси) т. спíльна // t. commune 

(ChI); 
т. окружающая т. навкружнá // t. ambian te 

(J); 
т. относительная т. віднóсна // t. rélative;
т. первоначальная т. пéрвісна // t. primor-

diale (ChI); 
т. постоянная т. постíйна, т. стáла // t. con-

stante (ChIII);
т. промежуточная т. промíжна // t. inter-

médiaire (ChIII); 
т. средняя т. пересíчна (ФС), т. серéдня 

(ФС) // t. moyenne; 
т. стационарная т. стаціонáрна, т. стáла // 

t. stationaire (ChI, IV); 
т. черная (тела) т. чóрна // t. noire (du 

corps) (ChIII); 
Teмператyрний температýрний. 
Темперирование (гаммы) темперувáння, 

темперóвання.
Темперированный темперóваний // tem péré. 
Тензор тéнзор(-ра);

т. аксиальный т. віснй, т. осьовй; 
т. антисимметричный т. антисимет рч-

ний;
т. дифференциальный т. диферен цільний;
т. ковариантный т. коваріянтний;
т. контравариантный т. контраварінт-

ний;
т. обратный т. зворóтний; 
т. симметрический т. симетрчний;
т. смешанный т. мíшаний;
т. элементарный т. елементáрний. 

Тензорный тéнзорний. 
Тень тінь (Т, Шн), [тінок (У), затінок (У)] // 

ombre f.;
т. звуковая, акустическая т. звукова, т. акус-

тчна // o. acoustique;
т. магнитная т. магнéтна // о. magné tique;
т. оптическая т. оптчна // о. optique;
т. падающая т. упаднá, [тінь пáдаюча (Шн)];
т. полная т. глухá (ОгФ, Шн, ФС);
т. электрическая т. електрчна (ЛсФ) // 

o. électrique (ChIV).
Теодолит магнитный (деклинатор) теодо-

лíт(-та) магнéтний // théodolite magnétique 
(ChIV).

Теория антиконтактная т. актиконтáктна // 
théorie de l’anticоntaсt (ChIV);
т. атомистическая т. атомістчна (ЛсзФІ) // 

t. atomique (LP); 
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т. волновая (свеma) т. xвильовá (ФC) // 
t. ondulaire;

т. групповая (ионов) т. груповá;
т. дуалистическая дуалістчна // t. dualis-

tique (ChIV);
т. ионная т. йóнна // t. des ions (LP);
т. квази-жидкая т. квазі-течнá // t. quasi-

liquide (AnI); 
т. квази-упругая т. квазі-пружна // t. qua-

si-élastique (AnI); 
т. квантовая т. квантовá, т. квáнтів (ЛсФ) // 

t. du quanta (AnI);
т. кванто-электронная т. квантоелек трóн-

на // t. quanto-électrоnique (JIX);
т. кинетическая т. кінетчна (ЛФз), т. ру-

ховá // t. cinétique (ChI); 
т. контактная т. контáктна, т. дотикóва // 

t. du сontact (ChIV);
т. корпускулярная т. корпускулрна // 

t. corpusculaire; 
т. механическая т. механíчна // t. méca-

nique; 
т. молекулярная т. молекулрна (ЛФз) // 

t. moléculaire; 
т. осмотическая (элемента) т. осмо тч-

на // t. osmotique (ChIV); 
т. относительности т. віднóсности, т. ре-

лятвности, [теорія зглядности (ЛсФ)] // 
t. de rélativité; 

т. термохимическая т. термохемíчна // 
t. ther mochimique; 

т. унитарная т. унітáрна // t. unitaire 
(ChIV); 

т. феноменологическая т. феноменоло-
гíчна; 

т. электромагнитная (света) т. електро-
магнéтна (ЛТС) // t. électromagnéti que; 

т. электронная т. електрóнна (ЛсФ), т. елек-
трóнів (Mmв) // t. des électrons, t. électro-
ni que. 

Тепло, теплота теплó // chaleur f. 
Тепловой тепловй, термíчний (Шт) // ther-

mique, calorifique.
Теплоемкость теплóємність(-ности) (Т, ФС), 

[тепло питоме (ФС), тепло атомове (СзФ), 
тепломісткість (Вк, Т), вмістимість тепла 
(Т), теплозабирність (ЛсФ)] // capacité ca-
lorifique f. (ChI, III), chaleur spécifique f. 
(ChIII); 
т. атомная т. áтомна (ФС) // с. саlorifique 

atomique (ChIII); 
т. истиннная т. спрáвжня, т. дíйсна, [тепло 

правдиве (ЛсФ)] // с. саlorifique vraie 
(ChII); 

т. молекулярная т. молекулрна // capa-
cité calorifique moléculaire (ChIII); 

т. средняя т. пересíчна, [теплозбрність 
паресíчна (ЛсФ)] // calorifique moyenne 
(ChIII); 

т. табличная т. таблчна // с. spécifique ta-
bulaire (ChIII); 

т. удельная т. питóма, [тепло питоме (ЛФз 
І), теплозабрність питóма (ЛсФ)] // 
с. spé cifique.

Теплоизлучение, теплоиспускание тепло-
променювáння, тепловилучáння (ЗТ), теп-
ловé променювáння (ФС).

Теплоизлучающий, теплоиспускающий 
тепловипромíнний, термоемісíйний (ЛсФ). 

Теплоотдача, отдача тепла тепловіддáння. 
Теплопоглощающий тепловбирнй, термо-

абсорпцíйний (ЛсФ, Ш).
Теплопроводность теплопровідність(-ности), 

(ЗТ, ЛсФ), [перетепленість (Т, РдТ), пере-
теплення (Т), провід тепла (Т, РдТ), про-
водство тепла (Т, BхB), проводження те-
пла (Шн)] // conductibilité calorifique (ChIII), 
с. thermique (ChI);
т. внешняя т. зóвнішня (ЛсФ), т. зó кіль-

на // с. с. extérieur (ChIII);
т. внутренняя т. унутрíшня (ЛсФ) // с. с. 

intérieure (ChIII);
т. относительная т. віднóсна // с. calo ri fi-

que rélative (ChIII);
т. удельная т. питóма (ЛсФ) // с. с. spéci-

fique.
Теплопроводный теплопровíдний. 
Теплопрозрачность теплопрозóрість(-тости) 

(Т) // diathermanéité f.
Теплопрозрачный теплопрозóрий // diather-

mаne (ChIV). 
Теплород теплéць(-ц) (ІШ), теплотвíр(-вóру) 

(У, IШ) // calorique m. (ChIII).
Теплота, тепло теплó (ЛФз, ФС, [тéплість 

(Гл)] // chaleur f. (LP);
т. Джоулева т. Джáвлеве;
т. интегральная, растворения т. інте ґрáль-

не // ch. intégrale (ChIII);
т. поглощенная т. абсорбóване, т. увíб ра-

не // ch. absorbée (ChIII);
т. полезно затраченная т. корсно втра-

чене // ch. dépensée utilement (ChIII);
т. полезная т. корсне // ch. utile;
т. полная (испарения) т. пóвне // ch. totale 

(de vaporisation) (ChIII);
т. предельная т. гранчне // ch. limite;
т. притекающая т. допливнé // ch. afflu-

ente (ChIII);
т. свободная т. вíльне (Шн) // ch. libre; 
т. скрытая т. захóване (ЗТ), [тепло укри-

те (ЛФз І), тепло утаєне (ФС, Бар), те-
пло скрите (ФС)] // ch. latente (ChI); 
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т. удельная т. питóме (ЛсФ, ЗТ), [теплó 
абсолтне (ФС)] // ch. spécifique (AnI, 
ChIII).

Теплоцветность, термохроз теплобáрв ність 
(-ности), тепловá бáрвність(-ности) // ther-
mo chrose (ChII).

Теплый тéплий // chaud.
Тереть,-ся тéрти,-ся (У, ФС) // frotter.
Терм тéрм(-му) // therme m. (ChIII); 

т. нормальный т. нормáльний // t. normal 
(ChIII).

Термический термíчний (Гл, ТС), тепло вй // 
thermique (ChI).

Термия (новая единица теплоты) термíя // 
thermie f. (ChI).

Термобарометр термобарóметр(-ра), гіпсó-
метр(-ра) // hypsomètre m. (ChI).

Термограф термóграф(-фа) (ФС) // thermo-
graphe m. (ChIII).

Термодетектор термодетéктор(-ра) (ЛсФ).
Термодинамика термодинáміка (ЛФз I, ФС) // 

thermodynamique f. (ChI, III); 
т. классическая т. клясчна.

Термодинамический термодинамíчний // 
ther modynamique.

Термодиффузия термодифýзія // thermo dif-
fusion f. (ChI).

Термо-изоляционный термоізоляцíйний 
(ЛсФ), теплоізоляцíйний.

Термоион термойóн(-на) (ЛсФ), теплойóн 
(-на) // thermoїon m.

Термоионный т. термойонний, теплойон-
ний // thermoїonique (AV).

Термокалориметр термокальорметр(-ра) // 
thermocalorimètre m. (ChI).

Термо-люминесценция термолюмінесцéн-
ція, тепловé свíчення // thermoluminescence 
f. (ChII).

Термомагнетизм термомагнетзм(-му) // ther-
momagnétisme m. (JIX).

Термомагнитный термомагнéтний // ther-
momagnétique. 

Термометр термóметр(-ра) (ФС, Т), грá-
дус ник(-ка) (Г, У), [тепломíр (ФС, Шн), 
тепло мíрник(-ка) (Гл)] // thermomètre m. 
(ChI); 
т. азотный т. азóтний // t. à azote (ChIII); 
т. акустический т. акустчний // t. acous-

tique (ChIII); 
т. алкогольный, спиртовый т. алько гó-

ль овий (ФС), т. спиртовй // t. à alcool 
(ChIII); 

т. весовой т. ваговй // t. à poids (ChI); 
т. водородный т. воднéвий (ЛсФ III) // t. à 

hydrogène (ChIII, LP);
т. водяный т. водянй // t. à l’eau (ChI); 

т. воздушный т. повітрянй (ЗТ) // t. à air 
(LP, ChIII);

т. газовый т. гáзовий (ФС, ЛсФ) // t. à gaz 
(ChIII);

т. дифференциальный т. диференцíйний 
(ЛсФ), т. диференціяльний (ЛсФ) // t. dif-
ferentiel; 

т. догретый т. догрíтий; 
т. калориметрический т. кальоримет рч-

ний // t. calorimétrique;
т. максимальный т. максимáльний (ЛсФ, 

ЛФз I, ЗТ) // t. à maxima; 
т. максимально-минимальный т. макси-

мáльно-мінімáльний // t. à maxima à mi-
nima (ChIII); 

т. металлический т. металéвий (ЛсФ, ФС) // 
t. métallique (ChIII); 

т. метастатический т. метастатчний // 
t. métastatique (ChIII); 

т. минимальный, минимум-термометр 
т. мінімáльний (ЛФз I, ЛсФ) // t. à minima; 

т. нормальный, т. образцовый т. нор мáль-
ний // t. normal (ChIII);

т. пентановый т. пентáновий // t. à pen tane 
(ChIII);

т. платиновый т. плтиновий // t. à platine 
(ChIII);

т. ртутный т. живосрíбний, т. з живм 
сріблóм, [термомéтр живосріблóвий (ФС, 
ЗлС), термóметр ртýтний (ФС, ЗлС, ЛсФ 
III] // t. à mercure (ChI);

т. с жидкостью т. течивнй // t. á liquide 
(ChIII);

т. сопротивления т. опорóвий;
т. спиртовый т. спиртовй (ФС, ЛсФ), 

термóметр алькогóльовий (ФС) // t. à 
alcool;

т. стержневой т. стрижнéвий;
т. стоградусный т. стогрáдусний (Пол), 

[т. стоступнéвий (ФС), т. стоградусо-
вий (ФС)] // t. centigrade (ChI); 

т. толуоловый т. толуóлевий; 
т. точный т. тóчний // t. de precision (ChI); 
т. укороченный т. укорóчений (Бар); 
т. чувствительный т. чутлвий, [т. враз-

ливий (Шm)] // t. sensible; 
т. электрический т. електрчний // t. élec-

trique (ChI); 
т. эфирный т. етерóвий // t. à éther(ChI). 

Термометрический, термометренный тер-
мометрчний (ФС), [тепломíрний (ФС)] // 
thermométrique. 

Термометрия термометрíя (ЛФз I) // ther mo-
métrie f. (ChI, III). 

Термо-молекулярный термомолеку лр ний // 
thermo-moléculaire. 
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Термомультипликатор термомульти плiкá-
тор(-ра) (ФС) // thermomultiplicateur m. 
(ChII). 

Термонейтральность термонейтрáль ність 
(-ности), байдýжість(-жости) тепловá // 
neutralité thermique (ChIII). 

Термонейтральный термоневтрáльний. 
Термопара термопáра // thermocouple m. (AnI). 
Терморегулятор, термостат термореґу л-

тор(-ра), реґултор тепловй // thermo ré-
gulateur m. (ChIII). 

Термоскоп термоскóп(-па) (ЛсФ, Ш, ФС, 
ЛФз І) // thermoscope m. (ChIII);
т. дифференциальный т. диференцíйний, 

т. диференцільний // diffеrentiel.
Термостат термостáт(-та) (ЛсФ IV) // ther-

mo state m. (AnI, ChIII).
Термостолбик термостóвпчик(-ка), тепло-

стóвпчик(-ка) // thermopile m.
Термоток теплострýм(-му), термострýм(-му).
Термохимический термохемíчний, тепло-

хемíчний // thermochimique (ChIV).
Термохимия термохéмія (ЛФз І, ФС), хéмія 

тепловá // thermochimie f. (ChIII).
Термоэлектрический термоелектрчний // 

thermoélectrique (ChIII).
Термоэлектричество термоелéктрика (ФС), 

елéктрика тепловá, [термоелектрчність 
(СвФ)] // thermoélectricité f. (Ch).

Термоэлектронный термоелектрóнний // 
thermoélectronique.

Термоэлемент термоелемéнт(-та) (ЛсФ, П, 
ФС), теплоелемéнт(-та) (ЕлС) // thermo élé-
ment m. (XIII), thermocоuple m. (AnI).

Терция (муз.) тéрція // tierce (ChI);
т. большая т. велика // t. majeure (ChI); 
т. малая т. малá // t. mineure (ChI);

Терять (заряд, скорость, силу) втрачáти, 
втрáтити (Гл).

Течение (жидкости) течі (У, Т, ФС, Г) // 
courant m., cours m.; (процесса) перéбіг(-гу) 
(ЛсФ, Бл, Ш), [уплив (У, Т), біг (У, Т)] // 
mouvement m. (ChIV).

Течь (глагол) тект // couler, fuir (ChI); (де
фект) протóчина (Г) // voie d’eau f. (Sch).

Тигель (техн.) бритвáль(-ля) // creuset m. (ChI, 
III).

Тикание (часов) цóкання (ФС), [тикання 
(ЛФз I)]. 

Тиски (техн.) лéщата(-щат) // étau m. (Sch). 
Титан титáн(-ну) // titane m. (ChIII).
Титрование (хим.) титрувáння // titrage (ChIV). 
Титровать (хим.) титрувáти // titrer. 
Тлеть (гореть без пламени) жéвріти, тлíти.
Ток (электрич.) стрýм(-му) (ЕлС), [стрýмінь 

(Бар, Т, Гл), ток (ЛТС, Тмч, ЛФз I), тік (Т, 

ЛФз I), струя (Тмч), плив (Гл), біг (Гл)] // 
courant (ChI); (течение) течі;
т. анодный с. анóдний // с. anodique;
т. безваттный с. невáтний, с. неробóчий // 

с. déwatté;
т. блуждающий с. мандрíвний;
т.-и вихревые с-ми вихровí;
т. возбуждающий с. збуднй // с. éxitant;
т. Вольтов с. Вóльтівський // с. Voltaїque;
т. восходящий (воздуха) течі догíрня, [ток 

догірній (ЛсФ)];
т. вторичный, второстепенный с. вторн-

ний (ЕлС), [ток вторичний (СвФ)] // с. se-
condaire;

т. выпрямленный с. впростаний // с. red-
ressé;

т. высокого напряжения с. високонапру-
гóвий // с. à haute tension (ChV);

т. высокой частоты с. високочастóтний 
(ЛсФ, У) // с. à haute fréquence;

т. газовый течі гáзова // с. gazeux (ChI);
т. гальванический с. ґальванíчний, [ток 

ґальванíчний (ФС)], течія ґальванічна 
(ФС) // с. galvanique (ChIV);

т. гидроэлектрический, гальванический 
с. гідроелектрчний // с. hydroélectrique 
(galvanique) (ChIV);

т. двухфазный с. двофазóзий (ЕлС), [ток 
двофáзний (ЛсФ)] // с. biphаsé, с. dip-
hasé;

т. действующий с. чнний, [ток діючий 
(ЛсФ)];

т. дифференциальный с. диференцíйний // 
с. differentiel;

т. длительный с. тривáлий (ЕлС) // с. du-
rable (ChV);

т. дополнительный с. додаткóвий;
т. емкостный с. ємнісний;
т. замыкания с. замикáння, с. зáмику, [тік 

замикання (ФС)];
т. замкнутый с. зáмкнений, течі зáмкне-

на (ЛТС);
т. зарядной с. наснажнй // с. de charge 

(ChV);
т. индуктирующий, наводящий с. індук-

тувáльний, с. навіднй (ЕлС), [тік голов-
ний (ФС)];

т. индукционный с. індукцíйний, с. ін дук-
тóваний (ЕлС), [тік індукційний (ФС, 
ЛсФ), тік наведений (ФС), течія індук-
цíйна (ФС), течі навéдена (ФС)] // 
с. d’induction (ChIV), с. induit (Sch);

т. ионизационный с. йонізацíйний (ЗТ) // 
с. d’ionisation (AI);

т. колебательный с. коливнй (ЕлС), ко-
ливáльний // с. oscillatoire (LP);



– 112 – ТонТолкать

т. конвекционный с. конвекцíйний (Шлд) // 
с. de convection (ChI);

т. кондукционный с. кондукцíйний // с. de 
conduction;

т. кратковременный с. короткочáсний // 
с. de courte durée (ChIV);

т. круговой с. коловй (ЕлС) // с. circulaire 
(ChIV);

т. круговой безэлектродный с. безелек-
трóд ний;

т. мгновенный с. митьовй (ЕлС) // с. in-
stan tané (ChIV);

т. местный с. місцéвий (ЕлС), [ток льо-
кáльний (ЛсФ)] // с. lоcаl;

т. наведанный с. навéдений (ОгФ), с. ін-
дуктовáний;

т. намагничивающий с. магнетувáльний 
(ЕлС);

т. насыщения с. насчення (ЕлС), с. насит-
нй, [ток насичення (ЛсФ)] // с. de satura-
tion;

т. непрерывный с. неперервний (ЕлС), 
[ток непреривний (СсФ)];

т. непродолжительный, кратковремен-
ний с. короткóчасний // c. de courte 
durée (ChIV);

т. нерабочий с. неробóчий;
т. обратный с. зворóтний (ЕлС), [ток про-

тивний (ЛсФ), ток обратний (СвФ)] // 
с. inverse (ChI);

т. однофазный с. однофáзний // с. mo no-
phasé;

т. остаточный с. зáлишковий (ЕлС) // 
с. restant (ChIV);

т. отрицательный с. від’ємний (Шлд) // 
с. négatif (AI);

т. первичный с. первнний (Шлд) // с. pri-
maire;

т. переменный с. змíнний, [струмінь пе-
ремінний (Шт), тік перемінний (ФС), 
ток змінний (ЛсФ)] // с. alternatif (An);

т. плоский с. площнний // с. plan (ChIV);
т. положительный с. додáтний (ЕлС) // с. po-

sitif (AI);
т. поляризации, поляризационный с. по-

ляризацíйний, [тік поляризаційний (ФС, 
ЛсФ), течі поляризацíйна (ФС)] // с. de 
polarisation;

т. постоянный с. прóстий (ЕлС), [ток ста-
лий (ЛсФ), струмінь постійний (Шт)] // 
c. continu (Lar);

т. прерывистый с. урвчастий (ЕлС), 
с. перервчастий, [ток переривчастий 
(ЛсФ)];

т. проводимости с. провíдности // с. de con-
duction (ChIV);

т. пульсирующий с. пульсацíйний (ЕлС), 
[ток пульсуючий (ЛсФ, У)] // с. pulsatif;

т. размыкания с. розмикáння, с. рóзмику, 
[тік розривання, розмикання (ФС)] // 
с. d’in terruption;

т. разомкнутый с. розімкнений;
т. разрядный с. виснажнй (ЕлС), с. ви-

снáги // с. de décharge (LP);
т. Рентгена с. Рентґéнів // с. de Röntgen (ChV);
т. сетки с. сітковй, [ток сітки (ЛсФ)];
т. сильный с. велкий (ЕлС), [струмінь 

сильний (Шн)];
т. синусоидальный с. синусоїдáльний // 

с. sinusoїdal;
т. слабый с. малй (ЕлС), [тік слабий (Бар)];
т. смещения с. змíщення // с. de dépla ce-

ment (ChV);
т. теллурический, земной с. земнй // 

с. terrestre;
т. термионный с. терміóнний // с. ther mo-

ionique;
т. термоэлектрический с. термоелек трч-

ний, с. теплоелектрчний (ЕлС) // с. de 
thermoélectrique (ChIV);

т. Тесла с. Тéслівський (ЕлС), с. Тéсля;
т. трехфазный с. трифазóвий // с. triphasé;
т. установившийся с. устáлений (ЕлС) // 

с. stationnaire (ChIV)
т. фильтрационный течі фільтрацíйна // 

c. de filtration (ChI);
т. фотоэлектрический струм фотоелек-

трчний // c. photoélectrique;
т-и Фуко, т-и паразитные струми Фý-

кові, с. паразтні // с. de Foucault (ChI);
т. электрический с. електрчний (ЕлС), 

[тік електричний (ФС), течія електрич-
на (ФС), струмінь електричний (Шн), 
струмінь гальваничний (Шн), ток елек-
тричний (ОгФ)] // с. électrique (ChIV).

Толкать,-нуть штовхáти, штовхнути // pous-
ser. 

Толстостенный товстостíнний, грубостíн-
ний (ЗТ) // a. parois épaisses (ChIII). 

Толстый товстй, грýбий // gros. 
Толчок пóштовх(-ху) (ЗГ); [товчок (РдФг, 

Т), штовхан (У, Г)] // choc m. (ChI, IV), im-
pulsion f. (ChI). 

Тон тóн(-ну) (СвФ, ЛМФ, ЛФз), [звук пер-
вісний (Шн), звук поєдинчий (Шн), звук 
(ЛФз І, ЛсФ)] // son m.; ton m.;
т. верхний (обертон) надтóн(-ну) (ФС). 

гармóніка, обертóн(-ну) (ФС), [тон го-
рішній (ФС)];

т. гармонический т. гармонійний (ФС), 
т. гармонíчний (ЛсФ, ЛФз I) // s. harmo-
nique (ChI);
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т. диссонирующий т. дисонáнтний, т. не-
згíдний (ЛМФ, УШ);

т. добавочный, верхний обертон, допол-
нительный т. надтóн(-ну), гармóніка, 
обертóн(-ну), т. додаткóвий // s. supér ieur 
(harmonique) (ChI);

т. интерферирующий т. інтерференцíй-
ний, інтерферéнтний;

т. комбинационный т. комбинацíйний 
(ЛМФ) // s. de combinaison (ChI);

т. консенирующий т. консонáнтний, т. згíд-
ний (ЛМФ, УШ);

т. мажорный т. мажóрний // s. majeur;
т. минорный т. мінóрний // s. mineur; 
т. музыкальный т. музчний // s. musical;
т. нормальный т. нормáльний (ЛФз І, 

ЛсФ) // s. normal (ChI);
т. основной т. основнй (ФС, ЛФз І, Тнч), 

[тон властивий (ЛсФ)] // s. fondamental 
(ChI);

т. промежуточный т. промíжний // s. inter-
médiaire (ChI);

т. простой т. прóстий // s. simple;
т. разностный т. диференцíйний (СвФ), 

т. різницéвий (ЛФз I)] // s. différentiel (ChI);
т. сложный составной т. складнй (ЛсФ), 

т. злóжений // s. composé (ChI);
т. составляющий тон-складнк(-кá), т. скла-

дóвий // s. composant;
т. суммовой т. сумовй;
т. ударный т. удáрний;
т. целый т. цíлий // ton entier (ChI).

Тоника тóніка (ФС), [тон основний (ФС), 
тон нормальний (ФС), прима (ФС)] // toni-
que f. (ChI).

Тонкий тонкй; (о размельчении) дрібнй, 
м’якй (СМТС) // fin. 

Тонкостенный тонкостíнний (Пол).
Тонна тóнна (ЛФз, ФС) // tonne f. (ChI). 
Тонометр тонмóметр(-ра), тономíр(-ра) (N) // 

sonomètre m. (ChI). 
Тонометрия тонометрíя // tonométrie f. (ChI). 
Топка (техн.) пáливня; (процесс) пáлення, 

палíння // combustion f. (ChIII). 
Тор тóр(-ра), кільцé вальцювáте // tore (ChIV). 
Тормоз гальмó (Км, ЛсФ) // frein m. (ChI). 
Тормозить гальмувáти (ЛсФ, ФС, Км) // frei-

ner. 
Topoид торóїд(-да) (ЛсФ). 
Точечный точковй, [точкóваний (Т)] // 

poin té. 
Точка анаберрационная тóчка анабера цíй-

на, т. безаберацíйна // point dépourvu d’aber-
ration m. (ChII);
т. апланатическая т. апланатчна // р. apla-

natique (ChII);

т. весомая т. важнá // p. pesant (ChI);
т. главная т. головнá (ЛМФ) // р. principal 

(ChII);
т. закрепления т. зáкріпу, т. закрíплення;
т. замерзания т. замерзáння (Бар, ЛсФ), 

[точка ціпнення (ФС), зморозь (РдТ)] // 
p. de congélation (ChIII);

т. затвердевания т. твéрднення, т. тужá-
віння, [точка ціпнення (ЛФз I)] // p. de 
solidification (ChIII);

т. индуктирующая т. індуктувáльна, т. на-
віднá // p. inducteur (ChIV);

т. искровая т. іскровá (ЛсФ);
т. исходная т. вихіднá (ЛФз) // p. de départ 

(ChI);
т. кипения т. кипíння (Бар, Шн, ЛсФ) // 

p. d’ebullition (СhI, IV);
т. колебания т. коливáння // p. d’oscillation 

(СhI);
т. конечная т. кінцéва // p. d’arrivée (СhI);
т. крайняя т. крáйня, т. гранчна // р. ex-

trême (ChI);
т. критическая т. критчна // p. critique 

(СhI);
т. лучеиспускающая т. променювáльна, 

т. випромíнна // p. rayonnant (ChII);
т. материальная т. матерільна (ФС) // 

p. matériel (CM);
т. мертвая т. мéртва (ЛФз);
т. «мировая» т. всéсвіту // p. de l’univers 

(СhІI);
т. мнимая т. увна (ЛсФ);
т. многократная т. крáтна // p. multiple 

(ChIII);
т. насыщения т. нáситу, т. насчення (ЛсФ), 

[тóчка конденсáції (ЛсФ)] // p. de satura-
tion (ChI);

т. начальная т. початкóва // p. initiel;
т. нейтральная т. невтрáльна // p. neutre 

(СhІ);
т. нулевая т. нульовá (Т), [точка зерова (Т, 

Шн, РдТ)] // p. zéro (AV);
т. ожиження т. течнíння // p. de liquéfaction 

(ChI);
т. опоры т. опóри (Т), т. опóрна (ЗТ), [т. під-

порна (KcII), тóчка оперт (Т), точка опо-
ру (Злс), точка підпертя (ОгФ)] // p. d’ap-
pui (AV);

т. ортометрическая т. ортометрчна // 
p. orthométrique (ChIII);

т. основная т. основнá (ФС, ЛФз I);
т. плавления т. тóплення (ОгФ, ФС, ЛсФ), 

[точка плавлення (СвФ)] // р. de fusion 
(AnI, ChI);

т. погружения т. зáнуру, т. занýрення // 
p. d’affleurement (ChI);
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т. подвеса, привеса т. пóчепу, [точка вис-
на (СЖМ), т. завісу (ФС)] // p. de suspen-
sion (ChI);

т. постоянная т. постíйна (ФС, Злс), т. стá-
ла, [точка постоянна (СвФ), точка пев-
на (ОгФ)] // p. fixe (ChI);

т. превращения т. перетвóру // p. de trans-
formation (OIII);

т. прикосновения т. дóтику (ФС), тóчка 
дотчна (ФС);

т. приложения (силы) т. пркладу, т. при-
кладáння (Злс), [точка зачепу (Шн, Тнч, 
KcII), точка приложения (СвФ), точка 
сили (Бар)] // p. d’application (ChI, V);

т. росы т. рос (СвФ, ЛсФ, Ш) // р. de ro-
sée (ChI, III);

т. самосветящаяся т. самосвітнá // р. lu-
mineux (par lui même) (ChIІ);

т. светящаяся т. світнá (ФС), [точка сві-
тяча (ФС), т. світляна (ЛсФ), т. світюча 
(Шн), т. світла (Бар)] // p. brillant (ChII), 
р. lumineux (AnI);

т. сгущения (пара) т. стéчнювання, т. кон-
денсації // p. de condensation (ChI);

т-ки сопряжения т-ки супржені (ФС), 
[точки взаємнозворотні (ЛсФ)] // р. conju-
gués (ChII);

т. схождения т. збíгу // p. de convergence;
т. таяния т. тáнення, [точка топлення (Шн), 

тóчка тáяння (Бар), т. розтавáння (Шн, 
ФС)];

т. тяжелая, весомая т. важнá;
т. узловая т. вузловá (ЛМФ) // p. nodal (ChII);
т. эвтектическая т. евтектчна (ЛсФ) // 

p. eutectique.
Точность тóчність(-ности), [доклáдність (У, 

Г), спрáвність (У), досконáлість (ЛсФ)] // 
précision f. (CM), exactitude f. (ChI, III);
т. абсолютная т. абсолтна // е. absolue (ChI);
т. достаточная т. достáтня;
т. относительная т. віднóсна // е. relative 

(ChI).
Точный тóчний // précis (ChI).
Траектория траєкторія // trajectoire f.
Транспирационный транспірацíйний.
Транспирация транспíрація // transpiration 

f. (ChI).
Транспозиция транспозція // transposition f.
Трансформатор трансформáтор(-ра); (пре

образователь) перетвíрник(-ка) (ЗТ) // trans-
formateur m. 

Трансформация трансформáція (ЗТ) // trans-
formation f. 

Трата трáта (У), втрата (Пол). 
Трезвучие (муз.) тризвýк(-ку). 
Трение терт (ФС, Др, ЗТ) // trottement m. (ChI); 

т. верчения т. вéрчення // t. de pivote ment; 
т. внешнее т. зóвнішнє // t. extérieur (ChI); 
т. внутреннее т. внýтрішнє (ЗТ) // t. in tér-

ieur (ChIV); 
т. вредное т. шкіднé // t. nuisible (ChI); 
т. качения т. кóчення (KcII), т. котнé // t. de 

roulement (ChI); 
т. кинетическое т. кінетчне (ЛФз), т. ру-

ховé // t. cinétique; 
т. мягкое т. м’якé // t. doux (ChI); 
т. начальное т. початкóве // t. de départ; 
т. скольжения (первого рода) т. ковзнé (ЗТ, 

КсII) // t. de glissement; 
т. статическое т. статчне (ЛФз) // t. sta-

tique; 
т. твердое, жесткое т. цупкé // t. dur (ChI). 

Треножник тринíжок(-жка). 
Треск трíск(-ку), трíскіт(-коту) // crépitement 

m. (ChIV).
Трескаться, рас(ис)трескаться трíскати, 

трíскатися, розстрíскатися, потрíскатися. 
Треугольник цветов трикýтник(-ка) кольо-

рóвий // triangle des couleurs (ChII).
Трехцветный трикольорóвий, трибáрвний 

(СуФ) // trichrome, tricolore. 
Трещина розкóлина // fente f. (ChI).
Трибо-люминесценция триболюмі несцéн-

ція, свíчення тертьовé // triboluminescence 
f. (ChII).

Трибо-электричество трибоелéктрика, елéк-
трика тертьовá // triboélectricité f. (ChIV).

Триморфизм триморфíзм(-му) // trimo rphis-
me (ChI). 

Триплет триплéт(-та), трійчáк(-ка) (N) // trip-
let m. (An); 
т. диссиметрический т. дисиметрчний // 

t. dissimétrique; 
т. нормальный Зеемана т. нормáльний // 

t. normal (An);
т. обратный т. обéрнений;
т. симметрический т. симетрчний // t. sy-

métrique.
Тройник трок(-кá) (ЗТ) // barillet (ChIII).
Труба, трубка трубá, трýбка (ФС, СвФ), [рур-

ка (ФС, Шн), рура (ФС, ЛФзI), рулка (ГФС), 
дуда, цівка (ФС, Г, Пп), туба (ЛФзI)] // 
tube m. (ChI), tuyau m. (ChI);
т. астрономическая люнéта астрономíч-

на (ЛМФ), телескóп(-па) астрономíчний 
(СвФ), трубá астрономíчна (ФС);

т-ка барометрическая т-ка баромет рч-
на, [дудка барометрчна (Бар)] // t. baro-
méti que (ChIII);

т. безязычковая трубá без’язка, [труба 
без язичків (СвФ)]; 

т-ка Броуна т-ка Брóвнівська; 
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т. вакуумная т. вáкуумна // t. vide; 
т. вводная т. упускóва (ЕлС) // t. d’ad duc-

tion, t. d’amenée (AI);
т. вихревая т. вихровá // t. tourbillonaire 

(ChIV); 
т-ка волосная т. волоснá, т. волоскувáта 

(ФС, ЛсФ), т. капілярна (ФС), [рурка ка-
пілярна, дудка капілярна, рурка волос-
ковата (ОгФ), сосуд волосковатий (Шн)] // 
t. capillaire (ChI); 

т. всасывающая т. всиснá, [pуpa сcуча 
(ЛФз)] // t. d’aspiration (ChІ); 

т. выводящая т. вивіднá // t. de sortie (AV); 
т. высушивающая т. висушнá // t. d’éssé-

chant (ChIII); 
т. газопроводная т. газопровіднá // t. d’ar-

rivée du gaz (ChIII); 
т. Галилеева люнетá Галілéївська, л. Га-

лілéя (ФС) // lunette de Galilée f. (ChII);
т-ка Гейслерова трýбка Гáйслерівська; 

т. Гáйслерова (ЛсФП, ЛсФ) // tube de 
Geissler (An, ChIII); 

т. говорная т. говірнá (ФС), говірнк(-кá) 
(ЗТ), рýпор(-ра) (ФС); 

т. градуированная т. градуйóвана, т. по-
діл кóвана // t. gradué (j);

т. двухколенная т. двоколíнна (ЗТ), труб-
ка двоколінчáста (ЛсФ); 

т. диоптрическая люнета діоптрична // 
lunette dioptrique (ChII); 

т. дымовая димáр(-ря) // cheminée f.; 
т-ка жесткая (Рентгена) т-ка жорсткá 

(ЕлС) // tube dur; 
т. закрытая т. закрта (СвФ), [сопілка за-

мкнена (Шн), труба крита (СвФ)] // 
tuyau fermé (ChI); 

т. запаянная т. залютóвана // tube scelle 
(AnI); 

т. звучащая р. звучнá // trompe sonore (ChI); 
т. земная, зрительная, подзорная люнé-

та (ЛФз I), [труба прозорна (У, ФС), 
труба, подзорна (У), труба зірна (ЛсФ), 
телескоп земний (СвФ), люнета зем-
ська (ЛМФ)] // lunette f. (ChІ), 1. terre stre 
(ChII); 

т-ка единичная, индукции т-ка поєдн-
на // tube unité (ChIV); 

т. изогнутая т. зíгнена // tuyau coudé (ChI); 
т. индукции т. індýкції // tube d’induction 

(ChIV); 
т. калибрированная р. калібрóвана (ЗТ) // 

t. calibré (ChI); 
т. капиллярная т. волоснá, т. капілрна // 

t. capillaire (ChIII); 
т. катоптрическая люнéта катоптрчна // 

lunette catoptrique (ChV); 

т-ка каучуковая т-ка кавчукóва, кшка 
кавчукóва (ФС, Пол), [рурка кавчукова 
(ФС), вуж кавчуковий (ЛФзІ)]; 

т. Кеплера люнéта Кéплерівська;
т. коллиматорная люнéта колімáторна // 

1. collimateur (ChII);
т. конусообразная т. кóнусна;
т-ка Круксова т-ка Крýксівська, т. Крýк-

сова // t. de Crookes (LP), ampoule de 
Crookes f. (LP);

т-ка мягкая (Рентгена) т-ка м’якá // t. mou; 
т. Мура т. Мýрівська, трубка Мурова (ЛсФ);
т. натяжения т. натягóва // t. de tension 

(ChIV);
т. органная т. оргáнна, дудá оргáнна, [со-

пілка органова (СвФ)] // tuyau d’orgue 
(ChI); 

т. отводная, отводящая т. відвіднá (ЗТ), 
[рура відпливна (Шн)] // t. deversement; 

т-ка откачанная т. всмокована; 
т. открытая т. відкрта, дýдка відкрта, 

[сопілка одверта (Шн), сопілка відчи-
нена (Шн), труба одверта (СвФ)] // tu-
yau ouvert (ChI); 

т. паропроводная т. паропровіднá // tube 
d’amenée de la vapeur (ChIII); 

т. паяльная (техн.) т. лютувáльна, лютíв-
ка // chalumeau m. (ChI);

т. подзорная, зрительная люнéта (ЛсФ 
II);

т. полукапиллярная т. (на)півволоснá, 
m. (на)півкапілрна // t. semicapil laire 
(AI);

т. призматическая люнéта призматчна 
(ФС) // 1. prismatique (ChIII); 

т-ка резиновая т-ка ґýмова, т. кавчукóва; 
т. резонаторная трубá резонáторна // tuyau 

de résonance (ChI);
т-ка Рентгена т-ка Рентґéнівська, т. Рент-

ґéнова, [рурка Рентґéнова, бальóн анти-
катóдний (ФС)] // tube de Röntgen; 

т-ка силовая т-ка силовá (ЛсФ) // t. de 
force (ChIV); 

т. сифонная т. сифóнна // t. en forme de 
siphon (ChI); 

т. слуховая т. слуховá (Шн, Км), слу хів нк 
(-ка) (ЕлС), [слухавка (Пол), ріжок аку-
стичний (Шн)] // cornet acoustique (ChI); 

т. сушильная т. сушльна (ЛсФ); 
т-ка термометрическая т-ка термомет-

рчна // t. thermométrique (ChI); 
т-ка тонкая т-ка тонкá // tuyau étroit (ChI); 
т. тонкостенная т. тонкостíнна // t. de fai-

ble épaisseur (ChI); 
т-ка токовая т-ка стрýмова // tube de cou-

rant; 
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т. Торричеллиева т. Торрічéллієва // t. de 
Torricelli (ChI); 

т. соединительная т. злучнá // t. de com mu-
nication (ChI); 

т. эвакуированная т. всмокована, т. по-
рож нва // t. vide d’air (ChIII); 

т. язычковая т. язичкóва, [сопілка язич-
кова (ЛсФІ, ЛМФ)] // tuyau à anche (ChI);

т. рут губка (Г) // amadou m. (ChIV). 
Тугоплавкий тяжкотопкй (ЗТ), [твердо-

топ нй (Гл), тяжкотипливий (СвФ)] // 
diffi ci lement fusible (ChIII), refractaire 
(ChI).

Тугоплавкость тяжкотóпність(-ности) (ЗТ), 
[твердотóпність (Гл), густоплáвкість (ЛФ)].

Туман акустический тумáн(-нý) акустч-
ний.

Туманный тумáнний.
Турбина паровая (техн.) турбíна паровá // 

turbine à vapeur f.
Турмалин турмалíн(-ну) (ФС, ЛТС) // tour-

maline m. (ChII).
Турмалиновый турмалíновий. 
Тусклость тьмність(-ности) (ФС).
Тусклый тьмний (Г,ФС), [тьмарий (ЛсФ)].
Тускнеть тьмнитися, тьмянíти.
Тщательный (опыт, наблюдение) стáран-

ний, пльний (Бар).
Тяга (воздуха) тг(-гу) (Г, ФС) // courant 

(ChI); (сила) тяглó (ЗТ) // traction (ChI);
т. электрическая тяглó електрчне // élec-

trique (ChIV).
Тяготение тяжíння (Т, Бар, ЗТ), ґравітáція 

(СвФ, ЛФз), [тяготíння (Т, Шm, ФС), ва-
готíння (Г, ФС), тягнення (ФС), тягота 
ФС)] // gravitation f. (ChIV); 
т. всемирное т. всесвíтнє (Бар), [тяготíн-

ня всемрне (СвФ), сла тготи загáль-
на (Шн) // gravitation universelle (ChIV), 
attraction universelle (LP). 

Тяготеть тяжíти (Тнч, ЗТ), [тяготіти (У, ФС), 
ваготіти (Г, ФС)].

Тягучесть тягýчість(-чости), тяглстість 
(-тости) (У, ФС), [розтжність(-ности) (Т)] // 
ductilité f. (ChI). 

Тягучий тягýчий (У, Т, Пол), тяглстий (У, 
Т, ЗТ), [розтягливий (У, Шн, Т), протжний 
(У), розтжний (Шн, Т), тяжкий (Вк, Т), 
тягучкий (У, Т)] // ductile (ChІ).

Тяжелый важкй (Г, ФС), тяжкй (У, ФС). 
Тяжесть тягáр(-ра) (ЛФз, СвФ, Т), [тягота 

(Км, Т, Шн), тяжина (Км, Т), важкість (Км), 
вага (Км, Т, ФС), тяга (Км), вагота (Г, Т, 
ФС), тяжкість (Г, Пп), тяжа (Вк), тяжість 
(Тнч, ФС), тягість (ФС)] // pésanteur f., 
poids m.

У
Уатт, ватт ват(-та) // watt m. 
Уаттметр, ваттметр ватмéтр(-ра) // wattmèt-

re m. 
Убывать убувáти, убýти, змéншуватися, змéн-

штися, спáдати, спáсти (ЗТ) // décroît re 
(Ch), diminuer. 

Убывание, убыль спáд(-ду), спадáння (Пол), 
убуток(-тку) (У), убувáння (У, Г), змéн шу-
вання, змéншення // diminution f. (ChV). 

Увеличение збíльшування, збíльшення (ЛФз, 
Т), побíльшування, побíльшення (У, Т, 
ЛМФ) // augmentation f. (ChІ), grossisse-
ment m. (ChI); 
y. абсолютное з. абсолтне // g. absolu 

(ChII); 
y. геометрическое з. геометрчне // g. géo-

métrique (ChII); 
y. истинное з. спрáвжнє, з. дíйсне // g. réel; 
y. линейное з. лінíйне // g. linéaire; 
y. нормальное з. нормáльне // g. normal 

(ChII); 
y. относительное з. віднóсне // g. relatif 

(ChII); 
y. поверхностное з. поверхнéве // g. super-

ficiel (ChII); 
y. угловое з. кутовé // g. angulaire (ChII). 

Увеличивать,-чить збільшýвати, збíльши-
ти, побíльшувати, побíльшити (ФС); (уве
личиваться) більшати, побільшати // aug-
menter (ChІ), grossir. 

Увеличительный збíльшувальний (ФС, Зт), 
побільшувальний (ФС), [побільшаючий (У, 
Вx, БН), побільшуючий (ІШ)]. 

Увлекать,-лечь захóплювати, захопти //
entrainer (ChІ). 

Угасать,-нуть згасáти (Пол, ЗТ), згáснути.
Углубление заглбина (У, ЛсФ), запáдина 

(Гл), [заглублення (ЛФз), вглибина (Гл), па-
дина (СМЖ), влоговина (Гл), влог (СЖМ), 
впадина (Кл, Г), вглубина (КлГ), ямка (Гл), 
влуковина (Гл), влука (Г), заглиблення (Шн, 
ФС), вглиблення (ФС, Бар), западень (Г), 
вижолоблення (ЛФз II)] // rainure f. (Ch), 
cavité f. (ChIV). 

Угол вращения кут повороту.
у. зрения кýт(-та) зóру (ФС), [кут гляду 

(Шн), кут зріння (ЛМФ)];
у. краевой к. схóду, к. рубовй // angle de 

raccordement m. (ChI, III);
y. кручения к. закрутóвий, к. скрýчення 

(ЛМФ) // a. de torsion (ChI);
у. осевой к. віснй, к. осьовй (ЛМФ) // 

a. axial (ChII);
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у. отклонения к. вíдхилу (ФСек), к. відх-
лення (ЛсФ), [к. відклóнення (ФС)];

у. отражения к. відбитт (ЛФз I, Шн), 
к. відбивáння (Бар, ЛМФ) // а. réflexion;

у. падения к. упáду, к. пáдання (СвФ, ФС, 
Бар), к. упадáння (ЛФз I, ФС), [к. падíн-
ня (ЛсФ)] // a. d’incidence (ChII);

у. поворота к. поворóту (ФСек), [к. обо-
рóту (ФС)] // a. de rotation (ChII);

у. поляризации к. поляризацíйний (ФС) // 
a. de polarisation;

у. предельный к. гранчний (ЛсФ, ЛМФ) // 
valeur limite de l’angle (ChII);

y. преломления к. заломнй (ЗТ), к. за лó-
му, к. залóмлення (Шн, ФС), [к. пере лóм-
лення (Бар), к. ламáння (ЛсФ), к. ломля-
чий (ФС)] // a. deréfraction.

Уголь (соб.) вýгілля; (уголек) вуглна (Г) // 
charbon m. (ChII);
у. древесный в. деревнé // с. de bois; 
у. каменный в. кам’янé // houille f. (ChI);
у. пористый в. пóристе // с. poreux. 

Уголек раскаленный жарна. 
Угольный (о материале) вуглянй. 
Удаление віддалння, віддáлення (У); (рас

стояние) вíддаль(-лі) // éloignement m. 
(ChI). 

Удалять,-лить видалти, вдалити; (о про
странстве) віддалти, віддáлити // éloig-
ner. 

Удар удáр(-ру) (ЛФз I, СвФ) // choc m. (ChI, 
III); 
у. боковой у. бічнй // с. latéral. 
у. косой у. скіснй (ЛМФ), у. кóсий (СвФ), 

[у. укосний (СвФ)] // с. oblique; 
у. неупругий у. непружнй, [у. непруж-

вий (ФЛ)]; 
у. полный у. пóвний; 
у. прямой у. прямй (СвФ), у. прóстий // 

с. direct (ChI); 
у. упругий у. пружнй, [у. пружвий (ФЛ)] // 

с. élastique; 
у. центральный у. центральний (ЛФз І, 

ЛМФ), у. осередкóвий, [у. осерéдний (ЛФз 
I)] // с. central (ChI); 

у. эксцентричный у. ексцентричний (СвФ), 
у. неосередкóвий (КСII), [у. заосерéдній 
(ЛФз І, ЛМФ)] // с. excentrique (ChІ); 

у. электронный у. електрóнний // с. électro-
nique. 

Ударный ударний.
Ударять,-рить ударти, удáрити // choquer. 
Ударяться бтися (Шт) // trapper (ChІ). 
Удельный питóмий // spécifique. 
Удлинение здóвжування, здовження, в дов-

жування, вдовження; (самостоятельное) 

довжáння, подóвжання (Гл), [довжіння (Гл), 
продовження (ЛФз І, СвФ)] // allongement m. 
(АпІ); 
у. абсолютное абсолтне // a. absolu; 
у. относительное з. віднóсне // a. relatif; 
у. сферическое з. сферчне, в. сферчне 

(ЛсФ) // a. sphérique; 
у. тепловое з. тепловé // a. thermique; 
у. электрическое з. електрчне // а. élec tri-

que. 
Удлинять,-нить здóвжувати, здóвжити, ви-

дóвжувати, вдовжити (Г); (удлиняться) 
дóвшати, подóвшати // allonger. 

Удобоподвижный рухлвий (Км), [движкий 
(Г), рухóмий (Км)] // mobile. 

Удобоподвижность рухлвість(-вости) (Ф) // 
mobilité f. (ChIV). 

Уединять,-нить,-ся (проводник) відокрем-
лювати, відокрéмити, ізолювáти // isoler. 

Узел вýзол(-зла) (ЛФз І) // noeud m. (ChIV). 
Узловой вузловй // nodal. 
Указатель укáзник(-ка) (Т, Гл, Зт), покáз-

ник(-ка), вказівнк(-кá) (ЗП), [покáжчик 
(-ка), (Т, ЛсФ), íндекс (Т, ЛсФ)] // aiguille f. 
(ChI).

Уклон, уклонение, отклонение вíдхил(-лу) 
(Зт), збóчення (Л, МФ) // déviation f. (ChII).

Уклоняться, уклониться відхилтися, від-
хлитися (Зт), збóчувати, збóчити (Пол) // 
dévier.

Укорачивание, укорочение прикорóчуван-
ня, прикорóчення; (самостоятельное) ко-
рóтшання, покорóтшання // raccourcis se-
ment m. (ChV).

Укорачивать,-тить прикорóчувати, прико-
ротти, укорóчувати (У), укорóтити (У, Г); 
(укорачиваться) корóтшати, покорóтша-
ти // raccourcir (ChIII).

Укреплять,-пить укріплти, укріпти.
Улетучиваться,-читься вивíтрюватися, в-

вітритися (У, Пол), [випáрюватися (ФС, 
У), улітати (ФС, Т), летивіти (Т), улетучу-
ватися (ЛФз I)].

Ультрамикроскоп ультрамікроскóп(-па) 
(ЛсФ), надмікроскóп(-па) // ultramicro sco-
pe m. (ChIII).

Ультрамикроскопия ультрамікроскопíя // 
ultramicroscopie f.

Ультрафильтрация ультрафільтрáція.
Ультрафиолетовый ультрафіялкóвий, уль-

трафіолéтовий (ЛсФ) позафіялкóвий, 
позафіолéтовий (ЛсФ) // ultra-violet.

Ультрацентрофуга ультрацентрофýґа.
Уменьшать,-шить,-ся змéншувати, змéн ши-

ти,-ся (У, Пол); (самостоятельно) мéн-
ша ти, помéншати // diminuer (СhІ).
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Уменьшение змéншування, змéншення (ЛФз 
І, Т, У); (самост.) мéншання, помéншання, 
[маління (Т), уйма (Т)] // diminution f. (ChІ).

Умформер умфóрмер(-ра).
Ундулоид ундульóїд(-да), хвильовк(-кá) (N) // 

onduloїde m.
Униполярный уніполрний, однополр ний // 

unipolaire.
Унисон унісóн(-ну) (ЛсФ), [однозвýчність 

(СЖМ)] // unisson m. (ChІ).
Унифиляр уніфілр(-ра), однонтник(-ка) 

(N) // suspension unifilaire (ChIV).
Унос, конвекция (электричества) перенíс 

(-нóсу) // transport m. (ChIV).
Упираться, упереться упирáтися, упéртися // 

appuer.
Уплотнение згýщення (Т, Зm, Пол), ущíль-

нення (Т, Пол), [контрáкція (ЛФз I), змéн-
шення об’єму (ЛФз І)].

Уплотнять,-нить,-ся згýщувати, згущáти 
(Т), згустти,-ся (Зт), ущільнти, ущіль-
нти,-ся (Т, Вк, Пол), [тужавіти (Т), зату-
жавіти (Т)].

Упор упóра (Зm), [запора (ЛФз I)] // support 
m. (ChIV).

Упреждать,-дить випереджáти, впере ди-
ти // étre en avance (ChV).

Упругий пружнй (ФС, Зт), елястчний 
(ОгФ), [пружистий (Шн, ФС), пруживий 
(ЛФз, МлМ), тугий (У, ФС), напругий (У, 
ФС), спружистий (ФС), пружинуватий 
(ФС, СТВ), пружинистий (У), упругий (Пп), 
рсзпряжний (ЛФз І)] // élastique (ChІ).

Упругость прýжність(-ности) (Т, ФС), еляс-
тчність(-ности) (Шн, ФС), [напруга (У, 
ЛФзІ), пружистість (Т, ФС), пруживість 
(ЛТС, ЛМФ, пружинуватість (Т, СТВ), роз-
пряжність (Т, ЛФз, І, Тнч), пружинна вда-
ча (Т, СТВ), упругість (Пп, Т, СбФ), пру-
жість (Шн), стисність (ЛФзI), пружавість 
(Бар), спружистість (ДСУ), напру гість 
(ІШ)] // élasticité f. (ChІ), tension f. (ChІІІ);
y. адиабатическая п. адіябатчна, [пру-

ж вість адіябатчна (ЛФз)] // é. adia bate;
у. критическая п. критчна // é. critique;
y. насыщения п. насчення, [розпрж ність 

насчення (ЛФзІ), пружвість насчен-
ня (ЛсФ), тснення насчення (ЛФзІ] // 
é. de saturation;

y. приведенная п. звéдена // t. réduite 
(ChІІІ);

y. совершенная п. досконáла, п. ідеáль на // 
é. parfaite;

y. парциальная п. парцільна, п. часткó-
ва // é. partielle;

y. электрическая п. електрчна // é. électri que.

Уравнение состояния рівнння стáну (ЛсФ) // 
équation d’état f. (ChІ, AnV);
y. характеристическое р. характеристич-

не (ЛФзІ) // é. caractéristique (LP, СhIV).
Уравнивать,-нять вирíвнювати, врівняти, 

зрíвнювати,  зрівнти.
Уравновешивать,-сить,-ся зрівно вáжува ти, 

зрівновáжити,-ся (ФС, Вк), [рівновáжити, 
урівновáжити (Злс)] // еquilibrer (ChІ), fai re 
еquilibre (ChІ).

Уровень рíвень(-вня) (Г, Шн), [пóзем (РдТ, 
ЛФз, Шх)]; (инструмент) позéмниця (Т, 
Шн), [ґрунтвагá (У, ФС), середовага (У, 
ФС), шмига (ФС)] // niveau m., n. à bulle 
(ChІ).

Усиление (звука, тона) пíдсил(-лу) (N), під-
слювання, підслення, [зміцнення (Пп, 
Бар, ЛсФ), скріплення (ЛФз, Шн)] // ren fo-
rage, renforcement m.

Усиливать,-лить підслювати (У), підс-
лити, [зміцнювати,  зміцнти (У), скріп л-
ти (Т, РдЗ, ЛФзІ)] // renforcer (ChI).

Усилие зуслля (Зm, Пол), [потýга (У), на-
тýга (У, Б), пóсилок  (Г)] // effort m. (ChІ);
у. изгибающее з. згинáльне, з. гнýче // е. flé-

chissant;
у. растягивающее з. розтяжнé // е. de tra-

ction;
y. режущее з. рíзальне // e. tranchant;
у. скручивающее з. закрутнé // е. de tor-

sion.
Усилитель катодный підсльник(-ка) ка-

тодний (ЕлС).
Усилительный підслювальний, підсль ний.
Ускорение пришвдшення (Зm, СЖМ), при-

скóрення (СвФ, ФС), [швдшання (Бар), 
приспíшення (Гл)] // accélération f. (ChІ);
у. абсолютное п. абсолтне // a. absolue;
у. дополнительное п. додаткóве // а. com-

plеmentaire;
у. касательное, тангенциальное п. дотч-

не, п. танґенцільне // a. tangentielle;
у. мгновенное п. митьовé // a. instantanée;
у. нормальное п. нормальне // а. normale;
у. относительное п. віднóсне // а. relative;
у. отрицательное п. від’ємне // a. néga tive;
у. положительное п. додáтне // a. posi tive;
у. результирующее п. висліднé // а. résul-

tante;
у. среднее п. пересíчне // a. moyenne;
у. тангенциальное п. дотчне, п. танґен-

ці льне // a. tangentielle;
у. угловое п. кутовé // a. angulaire (ChI);
у. центростремительное п. доосередкóве, 

[п. доосерéднє (ФС, ЛФз), п. добíжне 
(ФС)] // a. centripète.
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Ускоренный (о движении) пришвдшу ва-
ний (СМТС), прискóрюваний (КСII), [при-
скóрений (У, ФС), приспíшений (Гл)] // 
accéléré.

Ускорительный пришвдшувальний (СМТС), 
прискорнй (КСІІ).

Ускорять,-ить пришвдшувати, пришвид-
шáти, прискóрювати, прискóрити (У, Шн) 
accélérer (ChІ).

Условие умóва // condition f. (ChIII); (обсто
ятельство) обстáвини // circonstances;
y. пограничное умóва гранчна.

Усовершенствовать удосконáлювати, удос-
конáлити.

Успокаивать,-ить,-ся (о колебаниях) угамó-
вувати, угамувáти,-ся (Пол, ЗТ) // s’amortiser.

Успокоение угамóвування, угамувáння, [зга-
мóвання (ЛсФ)] // amortissement m. (ChIV).

Успокоитель (у)гамівнк(-кá) (ЗТ, ЕлС) // 
amortisseur m.;
у. воздушный у., г. повітрянй (ЕлС) // 

a. à air;
у. крестообразный у., г. хрищáтий;
у. магнитный у., г. магнетний // а. magné-

tique;
у. масляный у., г. олíйний // a. á huile;
у. электрический у., г. електрчний // a. élec-

trique.
Усталость (глаза) утóма.
Устанавливать,-вить на бесконечность 

стáвити, настáвити на безконéчність // 
maitre au point sur l’infini (ChIІ).

Установившийся стáлий, устáлений, [ста-
нівкй (Г)].

Установка устáва (ЗТ); (процесс) устав лн-
ня // installation f. (ChI), mise au point f. 
(ChI), monture f.; (положение) положéн-
ня // position f.;
y. точная устáва тóчна // mise au point 

exacte (ChIІ);
y. чувствительная полóження чутлве // 

position sensible (ChIІ).
Устойчивость стíйкість(-кости) (У, ФС), 

[стáлість (ФС), непохтність (ФС), три вá-
лість (ЛФз), устійчивість (СвФ)] // stabi li-
té f. (ChI).

Устойчивый стійкй (У, ФС, Т), [непохит-
ний (Вк, ФС), сталий (У, ФС), станівний 
(Г)] // stable (ChІ).

Устремляться,-миться поривáтися, порвá-
ти ся, линути.

Устройство злáгода (Г); (строение) будóва, 
[устрій (У, РЗСЗ, Бар), уклáд (Т)] // con-
struction (ChI), structure f.

Утек, утечка втік(-току), витікання (ЕлС) // 
еcoulement m. (ChІІІ).

Утолщаться тóвщати, потóвщати, грýб ша-
ти, погрýбшати // s’élargir.

Утолщение потóвщання, погрýбшання // 
renflement m. (ChI),  élargissement m. (ChIІ).

Утомление, усталость (элемента) утóма;
у. фотоэлектрическое у. фотоелек трчна.

Утончение потóншання.
Утопающий тонýчий.
Утрата в весе трáта на вазí.
Ухо (мед.) вýхо;

у. внешнее, наружное вýхо зóвнішнє;
у. внутреннее в. внýтрішнє, в. середóве;
у. среднее в. серéднє.

Уходить, уйти (о часах) тікáти, утікáти, вихó-
дити, вйти // s’échapper.

Ушко вýшко.
Ущемлять,-мить затискáти, затснути.

Ф
Фаза фáза // phase f. (ChI);

ф. газовая ф. гáзова // p. gazeuse;
ф. движения ф. рýху (СвФ, ЛФзI), ф. ру-

ховá // p. de mouvement (ChI);
ф. жидкая ф. течнá // p. liquide;
ф. кристаллическая ф. кристалíчна // p. cris-

talline (LP);
ф. неустойчивая ф. нетривкá, ф. стійкá // 

p. instable;
ф. сложная ф. складнá (ЛсФ) // p. compo-

sée;
ф. твердая ф. твердá // p. solide.

Фазовый фазóвий.
Фазометр фазóметр(-ра) (ЛсФ) // phasomèt-

re m.
Фарад(а) фарáд(да) (ЛсФ) // farad m. (ChIV).
Фарфор (техн.) порцелна // porcelaine f. 

(ChIII);
ф. глазированный п. полв’яна // р. gla-

cée (ChІІІ).
Фарфоровый порцелновий.
Фата моргана (мет.) мáриво, югá, фáта 

морґана // fata morgana (ChII).
Фединг завмирáння, фéдинґ(-ґу).
Фенакисткоп фенакісткóп(-па) // phena ki-

stсоре (ChIІ).
Ферромагнитизм феромагнетзм(-му) // fer-

romagnétisme m. (ChIV).
Ферромагнитный феромагнéтний // fer ro-

magnétique.
Фигура фіґýра // figure f. (ChV), configuration 

f. (Lar);
ф-ы Лейхтенберговы ф-и Ляйхтенберґів-

ські, ф-и Лхтенберґа // figures de Lich-
ten berg (ChIV);
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ф-ы Лисажу ф-и Лісажý;
ф-ы пыльные ф-и пиловí // f. de poussière 

(ChI);
ф-ы Хладниевы ф-и Хлднієві, ф. Хлд-

нія (ЛФзІ) // f. de ChIadni (ChI).
Физик фíзик(-ка) // physicien m. (ChII).
Физика фíзика // physique f. (ChI);

ф. математическая ф. математчна (ЛФзI) // 
p. mathématique;

ф. молекулярная ф. молекулрна // p. mo-
léculaire;

ф. общая ф. загáльна (ЛФзI) // р. générale 
(ChI);

ф. опытная ф. дóслідна, ф. спрóбова, ф. 
експериментальна // p. expérimentale (ChI);

ф. прикладная ф. застосóвана;
ф. теоретическая ф. теоретчна (ФС, ЛФз), 

ф. математчна (ФС) // p. théoretique;
ф. частичных сил ф. міжчастнних сил // 

p. moléculaire.
Физический фізчний (ЛФз), [фізикальний 

(СвФ)] // physical.
Фиксирование зáкріп(-пу) (N), закрíплю ван-

ня (ЗТ). фіксувáння (Пол) // fixation f. (ChII).
Фиксировать закріплти, закріпти, фіксу-

вáти, зафіксувáти, [утривалювати (ФС)] // 
fixer (ChIІ).

Фильтр фíльтр (ЛсФ), цідло (Г, ФС, Т), 
[цідилка (У, ФС )] // filtre m.

Фильтрация, фильтрование фільтрáція 
(Пол), фільтрувáння (Бар), цíдження (ЗТ), 
перецíджування (ЗТг), процíджування 
(Пол) // filtration f. (An, ChIІ).

Фильтровать, профильтровать фільтру-
вáти, профільтрувáти (У), цідти, процí-
джувати, процідти, перецíджувати, пе-
рецідти, [перепускáти (Гл), лютрувати 
(Гл)] // filtrer (ChI).

Фитиль ґнíт (ґнотá) (У, Г, ЛФзІ), [люнт (ФС, 
Пп)] // mèche f. (ChI, IV).

Флакон флякóн(-на), плшечка // fiole f. (ChI), 
flacon m. (ChI).

Фланель флянéля (ФС), [фланель(-лі) 
(Г)] // flanelle f. (ChIV).

Флинтглас флінтґлс(-су) (ЛсФ), склó оли-
в’не (ЗП), флінт-скло (ФС) // flintglass m. 
(ChIІ).

Флогистический флогістичний // phlogisti que.
Флогистон флогістóн(-ну) // phlogistique m.
Флюид весомый флюїд(-ду) важнй, тé чи-

во важнé // fluide pesant m. (ChI).
Флюметр флюмéтр(-ра), флюксмéтр(-ра), 

флюксмéтр(-ра) (ЕлС) // fluxmètre m. (ChIV).
Флюоресценция флюоресцéнція (СвФ, ЛсФ), 

[блискотíння (Гл)] // fluorescence f. (АnV), 
(ChIІ);

ф. сенсибилизированная ф. сенсибілі зó-
вана // f. sensibilisée.

Флюоресцеин, флюорит флюоресцеїн(-ну), 
[флюорт (ФС)].

Флюоресцировать флюоресцíювáти.
Флюоресцирующий флюоресценцíйний; 

флюоресцéнтний.
Фокальный фóкусний // focal.
Фокометр фокóметр(-ра) // focométre m. (ChIІ).
Фокометрия фокометрíя // focométrie f. 

(ChIІ).
Фокус фóкус(-са) (ФС, Бар, ЛсФ), [óгнище 

(СвФ, Шн, ФС, ЛМФ, ЛФзІ), огнисько (Гл), 
збіросвіт (Г)] // foyer m. (ChI, II);
ф. главный ф. головнй (ФС), [огнище 

го  ловне (СвФ, ЛМФ)] // f. principal.
ф. действительный ф. дíйсний // f. réel 

(ChIІ);
ф. мнимый, фиктивный ф. увний, ф. фік-

твний, ф. недíйсний (ФС), [вогнище 
гадане (Шн), в. позíрне (Шн), в. удá не 
(Шн), óгнище недíйсне (ФС)] // f. vir tuel 
(ChIІ);

ф. переменный ф. змíнний;
ф-ты сопряженные ф-и супржені // f. con-

jugé.
Фокусирование фокусувáння // focalisation 

f. (AnV).
Фокусировать фокусувáти, зфокусувáти // 

focaliser.
Фокусный фóкусний (ФС), [óгнишевий (ФС, 

Тнч)] // focal.
Фольга (техн.) фóлія // feuille d’étain (ChI).
Фон тло (У, ФС), [пóле (ФС), ґрýнт (ФС)] // 

fond m.;
ф. светлый т. яснé;
ф. темный т. тéмне.

Фонарь ліхтáр(-р) (ЛсФ, Пп), [ліхтарня (Г, 
ФС)] // lanterne f. (ChIІ);
ф. волшебный, проэкционный ліхтáр 

проєкційний (ФС),  [лихтарня магична 
(Шн, ФС), ліхтар чарівний (Шн, Бар), 
ліхтар світляний (HM)] // l. de projection, 
l. magique.

Фоноавтограф фоноавтóграф(-фа) // pho no-
autographe m.

Фонограф фонóграф (ОгФ, ЛФзI) // phono-
graphe m. (ChI).

Фонометр фонóметр(-ра) // phonomètre m. 
(ChI).

Фонометрия фонометрíя // phonométrie f. 
(Lar).

Фонтан фонтáн(-ну) (Шн, ФС), водомéт(-та) 
(Т, ФС), водогрáй(-рая) (Г, Шн, ФС), [водо-
прск (Шн, Т), фонтана (СвФ), фонтал 
(Т)] // fontaine f.;
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ф. Геронов фонтáн Герóна (ЛФЗI), водó-
мет Герóнів.

Формировать (аккумулятор) формувáти, 
зформувáти // former.

Формула фóрмула // formule f.;
ф. дисперсионная фóрмула дисперсійна;
ф. сериальная ф. серíйна;
ф. эмпирическая ф. емпірчна // formule 

empirique (ChIII).
Формафактор коефіцієнт(-та) форми.
Фосфоресценция фосфоресцéнція(-ії) (СвФ, 

ЛсФ), [світличкування (Т)] // phosphores-
cence f. (ChIІ).

Фосфоресцировать фосфоресценціювáти, 
фосфоресціювáти.

Фосфоресцирующий фосфоресценцíйний, 
фосфоресцéнтний // phosphorescent.

Фосфорический фосфорчний, фóсфор ний // 
phosphoreux, phosphorique.

Фосфороскоп фосфороскóп(-па) // phospho-
roscope m.

Фотограмма фотогрáма // photogramme m.
Фотографирование фотографувáння // pho-

graphie f.
Фотографировать фотографувáти, зфото-

гра фувáти // photographier.
Фотографический фотографíчний, світ лн-

ний // photographique.
Фотография фотогрáфія (Шн, ЛМФ, ФС); 

(только снимок) світлна (Шн), [образ 
світляний (Шн)] // photographie f. (ChIІ);
ф. автохромная ф. автохрóмна // р. auto-

chrome;
ф. трехцветная ф. трикольорóва // p. tri co-

lore;
ф. цветная ф. кольорóва // p. des couleurs 

(ChIІ).
Фотолиз фотолíза(-зи).
Фотолюмине(и)сценция фотолю мінесцéн-

ція (ЛсФ) // photolumi ne scence f. (ChIІ), phos-
phorescence f. (ChII).

Фотометр фотóметр(-ра) (ЛМФ), світло мір 
(-ра) (Гл) // photomètre m. (ChIІ);
ф. Бунзена ф. Бýнзенівський;
ф. дифференциальный ф. диферен ціль-

ний, ф. диференцíйний // p. différentiel 
(ChIІ);

ф. интерференционный ф. інтерферен цíй-
ний // p. à interférence  (ChIІ);

ф. контрастный ф. контрáстний // p. à con-
trastes;

ф. мелькающий ф. миготлвий // p. à scin-
tillation (ChIІ);

ф. поляризационный ф. поляриза цíй ний // 
p. de polarisation (ChIІ);

ф. Румфорда ф. Румфóрдівський;

ф. селеновый ф. селéновий // p. à selénium 
(ChII);

ф. фотографический ф. фотографíчний // 
p. photographique;

ф. фотоэлектрический ф. фотоелек трч-
ний // р. photoélectrique;

ф. химический ф. хемíчний, актинóметр 
(-ра) хемíчний // actinomètre chimique m., 
a. dynamique (ChIІ);

ф. электрохимический ф. електрохе мíч-
ний // p. électrochimique.

Фотометрический фотометрчний світло-
мíрний // photométrique.

Фотометрия фотометрíя, світломíряння // 
photométrie f.

Фотопирометр, интерференциальный фо-
топірóметр(-ра) інтерференцíйний // photo-
pyromètre interférentiel m. (ChIІІ).

Фотосинтез фотосинтéза.
Фотофон фотофóн(-на) // photophone m. (ChIV).
Фотохимический фотохемíчний // photo chi-

mique.
Фотоэлектрический фотоелектрчний // pho-

to électrique (ChIV).
Фотоэлектричество фотоелéктрика // pho-

toélectricité f.
Фотоэлектрон фотоелектрóн(-на) // photo-

électron m. (JIX).
Фотоэлемент фотоелемéнт(-та) // photo élé-

ment m.
Фотоэффект фотоефéкт(-ту).
Фрикционный фрикцíйний, тертьовй.
Фронт волны чолó хвлі, фрóнт(-нту) хви-

лі // fronte de l’onde.
Фульгуратор фульґурáтор(-ра), íскорник 

(-ка) // fulgurateur m. (ChIІ).

Х
Характеристика анодная характерстика 

анóдна // caractéristique anodique f.;
х. магнитная х. магнéтна // с. magnéti-

que;
х. спадающая х. спаднá;
х. спектральная х. спектрáльна // с. spec-

tra le.
Характеристический характеристчний // 

caractéristique.
Хвост (серии) хвíст (хвостá).
Хемилюминесценция хемілюмінсцéнція, 

хéмія світíння // luminescence chimique f. 
(ChIІ).

Химический хемíчний // chimique.
Химия физическая хéмія фізчна, фізико-

хéмія, [хемія фізикальна (ЛФС)] // physico-
chimie f. (ChI).
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Ход хíд (хóду) (Г, У); (в возвратнопоступ. 
движении) перéбіг(-гy) (ДСТ), [хода (У, Г), 
рух (У)];
х. кривой х. кривóї // allure dе courbe f.;
x. мертвый (винта) х. мéртвий, хід ґвин-

тá (ЗЛС)] // point mort de la vis m. (ChI);
х. суточный х. добовй;
х. часов x. годинникóвий // marche d’hor lo-

ge f. (ChI).
Ходы (совокупность проходов в приборе) 

хóди // canalisation f. (J 4).
Холод хóлод(-ду) (Г, ФС), [студень (ІШ, Шн), 

зимно (СвФ, ЛФзІ), прохолода (Км)] // fro-
id m. (ChIІІ);
х. искусственный х. штýчний // f. arti fi-

ciel.
Холодильник холоднк(-кá) (СвФ, ЛФзI) 

[холодльник (ЛсФ)] // rеfrigérant m. (ChІ, 
III), condenseur m. (ChIІІ).

Холодный холóдний // froid.
Холостой (ход) ловий (ДСТ).
Хороший (о проводнике) дóбрий.
Хребет (волны) хребéт(-бтá) (ЛФз).
Хроматизм хроматзм(-му), бáрвність(-нос-

ти) // сhromatisme m. (ChIІ).
Хроматический хроматчний, бáрвний // 

chromatique.
Хромосфера хромосфéра // с. hromosphè-

re f.
Хромофора хромофóра // chromophore m. 

(ChIІ).
Хронограф хронóграф(-фа) // chronographe 

m. (ChI);
х. секундный х. секýндний // с. à secondes 

(ChI);
x. цилиндрический x. циліндричний.

Хронографический хронографíчний // chro-
nographique.

Хронометр хрóноментр (ЛФзІ) // chrono mèt-
re m. (ChI).

Хронометрия хронометрíя // chronométrie 
f. (LP).

Хроноскоп хрокоскóп(-па) // chronoscope m. 
(ChIІІ).

Хрупкий крихкй (У, ФС, Шн), [крухкий (У, 
ФС), крушний (Г, ФС)] // cassant (ChI), fra-
gil.

Хрупкость крхкість(-кости) (Г, ФС, СТВ), 
[крушність (ЛМФ, Тнч), розпирсли вість 
(ЛМФ, XI), розпорсність (ЛМФ), хрупкість 
(СвФ)] // fragilité f. (ChI).

Хрусталик (глаза; мед.) криштáлик(-ка) // 
cristallin m.

Хрусталь криштáль(-лю) (Пол) // cristal m. 
(ChIII);
х. горный к. гірськй // с. de roche (ChIV).

Ц
Цапфа (мех.) чíп (чопá) (Др) // tourillon m. (Sch), 

bouton m. (Sch).
Царапина дряпóк(-пка) (СМТС) // égra tig nu-

 re f.
Цвет кóлір(-льору) (ФС, Бар), бáрва (ЛМФ, 

Шн) // couleur f.;
ц. дополнительний кóлір додаткóвий (Пол), 

[барва доповняюча (СвФ, Рдт), барва 
доповнльна (ФС)] // с. complémentaire 
(ChIІ);

ц. насыщенный к. насичений;
ц. основной к. основний, [барва проста 

(СвФ)] // с. fondamentale (ChIІ);
ц. переходной к. переходóвий // с. de pas-

sa ge (ChIІ);
ц. пигментный к. піґмéнтовий;
ц. радужный к. весéлковий // с. de l’аrс-en-

ciel (ChIІ);
ц. сложный к. злóжений, складнй // с. com-

posée;
ц. спектральный к. спектрáльний // с. spec-

trale;
ц. структурный к. структýрний // с. stru-

cturale (ChIІ).
Цветной кольорóвий (У, ФС), бáрвний (Г, 

ФС), [барвистий (Г, ФС), квітастий (КM), 
красистий (Вхв, Т), цвітний (Т, У)] // colo-
rié (Sch).

Цветность кольорóвість(-вости), бáрвність 
(-ности) (ЕлС).

Цветовой кóлірний.
Цветорассеяние кольорорóзсів(-ву) (N), бар-

ворóзсів(-ву) (N).
Цельный суцíльний.
Цена (деления; мат.) вáртість(-тости) // va-

leur f. (ChI).
Центр (мат.) цéнтр(-ра), осерéдок(-дка) (ЛФ, 

ФС) // centre m. (J 9);
ц. вращения ц. обертáння // с. de rotation;
ц. давления ц. тисковй // с. de pression (ChI);
ц. колеблющийся ц. коливнй // с. d’os-

cillation;
ц. кривизны ц. кривин // с. de courbure;
ц. мгновенный ц. митьовй // с. instantané;
ц. оптический ц. оптчний // c. optique (ChI, 

II);
ц. светлый ц. яснй // с. brillant (ChI);
ц. темный ц. тéмний, о. тéмний // c. obs cur 

(ChIІ);
ц. тяготения ц. тяжíння // с. d’attraction, с. de 

gravitation;
ц. тяжести ц. ваг (ФC), [осередок тяготи 

(Шн, ЛФз, Злс), тягару (ФРС, Г), осере док 
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тяжести (Тнч), средоточка тяжести (СвФ), 
точка тяготна (Шн)] // c. de gra vité (ChI, 
An);

ц. удара ц. удáру;
ц. электрический ц. електрчний // c. éle-

ctrique.
Центральный центрáльний (ФС, Т), осе ред-

кóвий (ФС, Т), [осерéдній (ФС, Т), сере-
дотóчний (Т)] // central.

Центрирование центрувáння, центрóван ня // 
centrage m. (ChI).

Центробежный, центрофугальный відо се-
редкóвий (Т), центрофуґáльний, [відо се-
рéд ній (Тмч, СТв, ЗлС), відбíжний (Тмч, 
Гл), центробíжний (ЗлС, Т)] // centrifuge.

Центростремительный доцентрóвий, до-
осе редкóвий (КСП, Т, Тмч), [доосерéдній 
(Т, ЗлС), центротжний (Г, Т), досередоч-
ний (У, Г)] // centripète.

Центрофуга центрофýґа, відосерéдниця 
(ЗТ), [машина  центробíжна (Злс), машна 
відосерéдня (ЗлС)] // machine centrifuge f.

Цепкость (йонов) чіпкість(-кости) // tеna ci-
té f.

Цепочка ланцюжóк(-жка) (Г, ФС), [ретязóк 
(У, Г, ФС)].

Цепь ланцг(-га) (Г) // chaîne f. (ChIІІ); 
(электр.) кóло (ФС) // circuit m. (ChIV);
ц. вторичная кóло вторнне (ЕлГ) // cir-

cuit secondaire (ChIV);
ц. замкнутая к. зáмкнене (ЕлС) // с. fermé 

(ChIІІ);
ц. колебательная к. коливнé // с. d’os cil la-

tion;
ц. магнитная к. магнéтне (ЕлС) // с. mag-

né tique (ChIV);
ц. основная к. головнé // с. principal (ChIІІ);
ц. первичная к. первнне // с. primaire (ChV);
ц. побочная к. узбíчне // с. secondaire (ChIІІ);
ц. разветвленная к. розгалýжене;
ц. разомкнутая к. розíмкнене (ФС) // 

с. ou vert (ChIV);
ц. разрядная к. виснажнé // с. de décharge 

(ChIV);
ц. резонирующая к. резонáнсове.

Цикл цкл(-лу) // cycle m. (ChI);
ц. (не)замкнутый ц. (не)зáмкнений // 

с. (non)ferme (ChI);
ц. (не)обратимый ц. (без)поворóтний // 

c. (ir)rеversible (LP);
ц. превращений ц. перетвóрів // с. des 

transformations (ChI).
Циклический циклíчний (ЕлС) // cyclique.
Цилиндр (мат.) цилíндр(-ра) // cylindre m. 

(ChIІ);
ц. вихревой ц. вихровй;

ц. калибровочный ц. калібрувáльний;
ц. охранный ц. захиснй;
ц. полый ц. порожнстий;
ц. поршневой ц. толокóвий, [валець то-

локовий (ЛФзІ)];
ц. сплошной ц. суцíльний;
ц. толстостенный ц. грубостíнний.

Цилиндрический циліндрчний // cylin dri-
que.

Циркулировать циркулювáти // circuler.
Циркуляционный циркуляційний.
Циркуляция циркулція (Г, Шп) // circu la-

tion f. (ChI).
Циферблат циферблт(-та) // cadran m. (ChI).

Ч
Чаc годна (ЛФз) // heurе f.
Часовой годнний; (относ. к часам) годин-

никóвий.
Частица частна (МТв), частнка (ЛТС, ЗлС), 

чáстка (Т, Вк), чáсточка (ЛсФ, Т), [части-
ця (Г)] // point m. (ChI), particule f. (ChIV);
ч. взвешенная ч. завсла;
ч. катодная ч. катóдна;
ч. легкоподвижная ч. рухлва;
ч. газообразная г. гáзова;
ч. жидкая ч. течнá;
ч. твердая ч. твердá. 

Частичный часткóвий, частинний // partiel. 
Частота частотá (ЛМФ, Тнч), [чáстість (У)] // 

frequence f. (ChV);
ч. высокая ч. висóка (ЛсФ) // f. haute;
ч. низкая ч. низькá (ЛсФ) // f. basse;
ч. средняя ч. серéдня (ЛсФ);
ч. характеристическая ч. характери стч-

на // f. caractéristique (AnV). 
Частотомер чáстотомір(-ра) (ЕлС);

ч. резонансовый ч. резонáнсовий. 
Часть выдвижная частна висувнá // tirage 

m. (ChI);
ч. выступающая ч. вистайнá // partie sail-

lante f. (ChIV);
ч. движущаяся частна рухóма // p. mo bi-

le m. (LP);
ч. добавочная ч. додаткóва // p. complé-

men taire (ChIV);
ч. подвижная ч. рухóма // p. mobile (ChIV);
ч. составляющая частна складовá, склад-

нк(-кá) (ЛФС, МЛМ), [складень (РдГ, 
Т), зложна (РдТ), складовина (рдп, Т), 
частина складкова (Шт), частина су-
мішна (Т), сучастка (ЛФз ІУ)] // p. con-
stituante (ChIV). 

Часы годнник(-ка) // horloge f.;
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ч. «верноидущие» г. вíрний // horloge à 
bonne marche (ChI);

ч. водяные г. водянй;
ч. камертонные г. камертóнний // h. dia pa-

son (ChI);
ч. карманные г. кешенькóвий // montre f.;
ч. маятниковые годнник хитунóвий, [го-

днник маятниковий (ОгФ)];
ч. песочные г. пісковй (Клг) // sablier m. 

(ChI);
ч. пружинные г. пружнний // h. à ressort 

(ChI);
ч. с гирей г. із тягарéм, г. ваговй // h. à 

poids (ChI);
ч. электрические г. електрчний // h. éle-

ctrique (ChI).
Чашечка чáшечка, мсочка // coupelle f. (ChI); 

ч. ртутная ч. живосріблóва. 
Чашечный чашковй, чашечкóвий. 
Чашка весов шáлька (Шн, Злс), шáля, [чаш-

ка терезів (ФС), терезка (ЛФз І, ЛМФ)] // 
plateau de la balance m. (ChI). 

Чередование чергувáння (T, ЗТ), [попере-
мíнність (Т, РдЗ)] // alternation f. 

Чередоваться чергувáтися // alterner (ChI). 
Чернь платиновая чорнинá плтинова 

(ЕлС) // noire de platine m. (ChIІ). 
Чернеть чорнíти // noircir. 
Черта, черточка рса, рска (ФС, ЛсФ), 

[чертка (ОГФ, ЛФС I)] // trait m. 
Четки капельные чóтки краплéві, ланцю-

жóк(-жкá) краплéвий // chaplet m. (ChI). 
Число азимутальное числó áзимутне // nom-

bre asimutal m.;
ч. атомное ч. áтомне // n. atomique; 
ч. волновое ч. хвильовé // n. ondulaire; 
ч. квантовое ч. квантовé // n. quantique (J, 

IX); 
ч. к. внутреннее ч. к. внýтрішнє; 
ч. к. главное ч. к. головнé; 
ч. к. эффективное ч. к. ефектвне; 
ч. Лошмидта числó Льошмíдтове (ЛсФ); 
ч. переноса (ионов) ч. переносу // facteur 

de transport m. (ChIV). 
Чистота (спектра) чистотá // pureté f. 
Чистый чстий; (о веществе) щрий // pur 

(ChI). 
Чувствительность чутлвість (ФС, Гл), [чý-

лість (У, Гл, Бар), чýткість (У)] // 
sensibilité f. (ChI); 
ч. постоянная (весов) ч. постíйна, ч. стá-

ла // s. constante (ChI). 
Чувствительный чутлвий (У, ФС), [чý лий 

(Г, Пп), по чутлвий (У, чутнй (ЛФз 
I)] // sensible (ChI).

Чувство (псих.) чутт // sens m.;

ч. зрения ч. зóру // s. de la vue;
ч. осязания ч. дóтику // s. du toucher;
ч. слуха ч. слýху // s. de l’оuїе.

Ш
Шаблон мóдло (У), шабльóн(-у). 
Шар, шарик кýля, кýлька (У, ЛсФ, ЛМС) // 

sphère f. (ChI), bèule f. (ChI), ballon m. (ChI); 
ш-к бузинный кýлька бузинóва // b. de su-

reau (ChIV); 
ш. воздушный аеростáт(-та) кулстий (ФС), 

бальóн(-на) повітрянй (ОгФ), [по віт-
ро плáв (Пол)] // ballon m. (ChI); 

ш. Геронов кýля Герóнова, баня Геронова 
(СвФ, ОгФ); 

ш. полый к. порожнста, к. дýта (ЗТ), [к. по-
рожнва (СЛС)] // sphère creuse f. (ChIII); 

ш-к пробный кýлька спрóбна // s. d’épreu-
ve (ChIV);

ш-к разрядный кýлька виснажнá // s. de 
décharge; 

ш. сплошной кýля суцíльна // s. pleine (ChI). 
Шарнир сустáв(-ва) (Др, СMТС), [петник 

(У)] // charnière f., joint m. (ChI). 
Шарнирный сустáвний. 
Шаровидный, шарообразный кулстий // 

sphérique. 
Шатание (аппарата) хитáння // ballat te men-

te m. (ChI). 
Шатун (мех.) гонóк(-нкá) // bielle (ChI, III). 
Шеллак (техн.) шелк(-кý). 
Шероховатость шерехáтість(-тости) (Т, Вкв), 

шерсткість(-кости) (Т, Гл), шершáвість 
(-вости) (Т, Бар) // inégalité (ChIII).

Шероховатый шерехáтий (КМГ), шер шá-
вий (Шн, Т), шерсткй (ФС, ОгФ, ЛСФ). 

Шерсть (техн.) шéрсть (шерсти); (овечья) 
вóвна // laine f. (ChIII).

Шипение шипíння // ronflement m. (ChI).
Ширма шрма (ЛсФ), паравáн(-ну) (У, ЗТ), 

[перегорóдка (У), хистóк (У)] // paravent m.
Широкогорлый (о сосуде) широкошїй, [ши-

рокогíрлий (Злс)]. 
Шкала скáля (ФС, ЛФС), [пóділка (ФС)] // 

échelle f. (ChII), mire f. (ChI);
ш. абсолютная с. абсолтна (ЛсФ, Ш) // 

é. absolue (J IX, ChI, III);
ш. вспомогательная с. допомічнá (Г) // 

é. auxiliaire (ChI);
ш. зеркальная с. люстровá, с. дзеркáльна;
ш. круговая скáля коловá // é. circulaire 

(ChIII);
ш. миллиметрическая с. міліметрóва // 

é. millimétrique;
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ш. музыкальная с. музчна // é. musi cale;
ш. объемная с. обсягóва;
ш. проэкционная с. проєкцíйна;
ш. твердости с. твéрдости (ФС, СвФ) // 

é. de dureté;
ш. температурная с. температýрна // é. de 

température (ChIII);
ш. термодинамическая с. термодина мíч-

на // é. thermodynamique;
ш. термометрическая с. термометрчна 

(ЛсФ) // é. thermométrique (ChI);
ш. укороченная с. вкорóчена // é. rac cou rcie;
ш. фиктивная с. увна, с. фіктвна // é. fic-

tive (ChIII); 
ш. частотная с. частóтна // é. de fréqu ence. 

Шлиф шлíф(-фу) (ЗТ).
Шлифовать (мех.) шліфувáти // roder (ChI). 
Шнур мягкий шнýр(-ра) м’якй. 
Шорох (легкий шум) шéлест(-ту) // bruit léger 

m. (ChI). 
Шпат (геол.) скалнець(-нцю) // spath m. (AI); 

ш. исландский с. іслндський // s. d’Is lan-
de (LP). 

Штатив сток(-кá) (ХМ), стоячóк(-чкá) (ЗТ). 
Штепсель штéпсель(-сля), пртичка(-ки) 

(ЕлС), [зáтичка (ФС)] // fiche (ChIV), che-
ville (ChIV). 

Штепсельный (элект.) штéпсельний, при-
тич кóвий. 

Штифт, шпинек шпéник(-ка) (ЕлС), [го-
стрк (Бар), штфт (Бар, ЛсФ)] // style 
m. (ChI), poincon m. (ChІ). 

Штора запóна (ЕлС), фірáнка (ЗТ), штóра 
(ЛсФ). 

Шум шýм(-му) (ЗТ) // bruit m. (ChI). 
Шуметь шумíти // murmer (ChI). 
Шунт шýнт(-ту), узбíчник(-ка) (ЕлС) // shu nt 

m. (ChIV). 
Шунтирование шунтувáння, узбóчування, 

узбóчення (ЕлС) // shuntage m. (ChIV).
Шунтировать шунтувáти, узбóчувати, уз-

бóчити (ЕлС) // placer en shunt (ChIV).
Шунтовой шунтóвий, узбічнковий.

Щ
Щель щíлина // fente f. (ChI), lumière f. (ChI); 

щ. коллиматорная щíлина коліматорна // 
f. collimatrice (АпV);

щ. передвижная щ. пересувнá // mobile 
(ChIІ); 

щ. сетчатая щ. сітчáта // f. à réticule; 
щ. узкая щ. вузькá // f. étroite (ChII).

Щетка (в эл. машине) щíтка (ФС, Бар), [грé-
бінь (СвФ)] // brosse f. (ChIV). 

Щипцы турмалиновые щпці(-ців) тур-
малíнові, [брачки турмалíнові (ЛсФ), клí-
щики турмалíнові (ФС)] // pinces à tour-
malines (ChII). 

Щит щт(-тá).

Э
Эбонит ебонíт(-ту) // ébonite f.
Эбонитовый ебонíтовий.
Эвдиометр евдіóметр(-ра) // éudiomètre m.
Эвтектика евтéктика // eutectique f. 
Эвтектический евтектчний // eutectique. 
Экватор магнитный еквáтор(-ра) магнéт-

ний // équateur magnétique m. 
Эквивалент еквівалéнт(-та), рівновáртник 

(-ка) // équivalent m. (ChIII); 
э. водяной е. водянй // é. en eau (ChIII); 
э. динамический е. динамíчний // é. dyna-

mique; 
э. калориметрический е. кальори мет рч-

ний // é. calorimétrique; 
э. механический е. механíчний // e. méca-

nique (ChIII);
э. тепловой е. тепловй // é. calorifique, 

é. thermique (ChI); 
э. химический е. хемíчний (ФС) // é. chi mi-

que; 
э. электрохимический е. електрохемíч-

ний // é. électrochimique (ChIV). 
Эквивалентность еквівалéнтність(-ности), 

рівновáртність(-ности) // équivalence (Chl). 
Эквивалентный еквівалéнтний (ЗТ), рів-

новартий // équivalent (ChIII). 
Экзосмос екзóсмос(-су).
Экзотермический екзотермíчний, теплови-

діль нй (N) // exothermique (ChIV). 
Экран екрáн(-на) (ЛФз I, ФС), заслóна (СвФ, 

ЛФз I), зáстувач(-ча) (ЕлС), [зáслін (Шн)] // 
écran m. (ChII); 
э. магнитный е. магнéтний // е. magné ti-

que (ChIV);
э. прозрачный е. прозóрий // е. transpa-

rent; 
э. рентгеновский е. Рентґéнівський; 
э. флюоресцирующий е. флюоресцéн цій-

ний, е. флюоресцéнтний // é. fluorescent; 
э. фотометрический е. фотометрчний // 

é. photométrique; 
э. электрический е. електрчний // é. éle-

ctrique (ChIV). 
Экранировать екранувáти, заекранувáти, 

заслонти, заслонти. 
Экранирующий екранувáльний, заслóн ний, 

[застувнй (ЕлС)]. 
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Эксперимент, опыт експеримéнт(-ту), спрó-
ба, дóслід(-ду) // expériment m. 

Экспериментальный, опытный експери-
ментáльний, спрóбовий, дóслідний // expé-
rimental. 

Экспериментатор експериментáтор(-ра), 
до слíдник(-ка) (ЗТ) // expérimentateur m. 
(ChI). 

Экспозиция (пластинки) експозція, ви-
ставлення (Т) // exposition f. (ChII); 
э. долгая, длительная е. тривáла // е. lon-

gue (An).
Экстраполирование, экстраполяция екс-

тра полція, екстраполвання // extra po la-
tion f. (ChI). 

Экстраток надстрýм(-му) (ЕлС), екстра стрýм 
(-му) (ЕлС), [екстратік (ФС), екстраток 
(ЛсФ)] // extra-courant m. (LP, ChV); 
э. замыкання надстрýм(-му) замичнй, 

екстрастрýм замичнй (ЕлС) // е. de fer-
meture; 

э. размыкания надстрýм розмичнй, екс-
трастрýм розмичнй // е. de rupture. 

Эксцентрик (мех.) ексцéнтрик(-ка) // excen-
trique m. (ChI). 

Эксцентриситет ексцентриситéт(-ту) // ex-
cen tricité f. 

Эксцентрический ексцентрчний // excen-
trique. 

Эластичность елястчність(-ности) (ФС, 
Шт, СвФ), пружність(-ности), [пружс-
тість (Шн), гнýчкість (ФС), спружстість 
(ФС)] // élasticité f. 

Эластичный елястчний (СвФ), пружнй, 
[гнучкий (Г), гнýчий (Г), угнітнй (ЛМФ), 
пружстий (Шн), подáтний (Шн)] // éla sti-
que. 

Электризация електризáція (ЛсФ), елек три-
зувáння (ФС) // électrisation f. (ChIV); 
э. истинная е. дíйсна, е. спрáвжня; 
э. кажущаяся, фиктивная é. увна, е. фік-

твна; 
э. неодноименная е. різноймéнна; 
э. одноименная е. одноймéнна; 
э. отрицательная електризація від’ємна 

(Mmв) // é. négative (ChIV); 
э. положительная електризáція додáт на // 

é. positive (ChIV); 
э. путем прикосновения e. дóтиком, елек-

тризáція через дóтик; 
э. путем трения електризáція тертм;
э. через влияние електризáція через вплив; 
э. через передачу електризáція через пере-

давáння (Шн).
Электризовать електризувáти // électriser 

(ChIV). 

Электризирующий електризувáльний. 
Электрический електрчний (ЛТС, ЛФз, Т), 

[громовнний (У, Т, ФС)] // électrique. 
Электричество елéктрика (У, ФС), [гро мо-

вна (У, Г, РдТ, ХМ), електрчність (У, 
ОгФ, ЛТС, ЛФз), електрія (Г), електризм 
(У)] // électricité f. (ChI); 
э. атмосферное е. атмосфéрна (ФС) // é. at-

mosphérique (ChIV); 
э. гальваническое е. ґальванічна // é. gal-

vanique; 
э. земное е. земнá // é. terrestre; 
э. индукционное е. індукцíйна, [елек трч-

ність інфлюенційна (ОгФ)] // é. d’inauc-
tion; 

э. контактное е. контáктна, [електрч ність 
контáктна (ЛсФ IУ)] // é. de contact (LP); 

э. одноименное, однородное е. одноймéн-
на, [електрика рівнойменна (ФС)] // é. de 
même nom (ChIV);

э. отрицательное е. від’ємна (ФС)], е. не-
ґатвна (ФС) // é. négative (ChIV); 

э. положительное е. додáтна, е. пози тв-
на (ФС) // é. positive (ChIV); 

э. противуположное е. протвна // é. con-
traire (AstrIII); 

э. разноименное, разнородное е. різно-
ймéнна // é. de nom contraire (ChIV); 

э. свободное е. вíльна (ФС) // é. libre (ChIV);
э. связанное е. зв’зана (ФС);
э. статическое е. статчна // é. statique.

Электрограф електрóграф(-фа) // électro gra-
phe m. (ChIV).

Электрод електрóд(-да) (ОгФ, СвФ), [елек-
трода (ФС), плашка (ФС)] // électrode f. 
(ChIV); 
э. газовый е. гáзовий // é. gazeuse; 
э. капельный е. краплстий (ЕлС), е. крап-

лéвий // é. à gouttes (ChIV); 
э. (не)поляризующийся е. (не)поляри зá-

ційний (ЕлС);
э. нормальный е. нормáльний // é. nor ma-

le (ChIV); 
э. обратимый е. поворóтний, е. ревер св-

ний // é. rеversible (ChIV); 
э. отрицательный е. від’ємний // é. néga-

tive; 
э. положительный е. додáтний // é. posi-

tive; 
э. пористый е. пористий // é. poreuse;
э. принимающий електрóд-приймáч(-чá) // 

é. receptrice (AnI); 
э. растворимый е. розчнний // é. soluble.

Электродвигатель, электромотор елек тро-
рушíй (ЕлС), електродвигýн(-нá) // éle ctro-
moteur m.
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Электродвигательный, электро движущий, 
электровозбудительный електро зворуш-
нй.

Электродензиметр електродензметр(-ра), 
електрогустомíр(-ра) // électrodensimètre m. 

Электродинамика електродинáміка // éle-
ctrodynamique f. 

Электродинамический електро динамíч-
ний // électrodynamique. 

Электродинамометр електродинамóметр 
(-ра), електросиломíр(-ра) // électrodyna mo-
mètre f. (ChIV); 
э. абсолютный е. абсолтний // е. absolu 

(ChIV); 
э. астатический е. астатчний // é. asta ti-

que; 
э. шаровый е. кулстий // е. sphérique (ChIV). 

Электроемкость електроємність(-ности) 
(ФС, ЕлС), [електрозабрність (ЛсФ), елек-
трична поємність (ФС), електроємність 
(Бар)] // capacité électrique f. (ChIV). 

Электрокапиллярность електрокапі лр-
ність(-ности). 

Электрокапиллярный електрокапі лр ний. 
Электрокинетика електрокінéтика. 
Электрокинетический електрокіне тч ний. 
Электролиз електролíза (СвФ), [електрóліз 

(ОгФ, ФС)] // électrolyse (ChIV). 
Электролит електролíт(-ту) (СвФ, ОгФ, ФС) // 

électrolyte m. (ChIII); 
э. бинарный е. бінáрний, е. двоїстий // 

é. binaire (ChIV). 
Электролитический електролітчний // élec-

trolytique.
Электролюминесценция електролюмі не-

сцéнція // électroluminescence f. (ChII). 
Электромагне(и)тизм електромагнетзм 

(-му) (ФС) // électromagnétisme m. 
Электромагнит електромагнéт(-ту) (ОгФ, 

ФС) // électro-aimant m. (ChIV);
э. кольцевой е. кільцéвий // é. annulaire 

(ChIV); 
э. неподвижный е. нерухóмий // é. fixe 

(ChV);
э. подковообразный е. підковувáтий // é. en 

fer á cheval (ChIV);
э. полукольцевой є. півкільцéвий; 
э. прямой е. прямй // é. droit (ChIV); 
э. стержневой е. стрижнéвий. 

Электромагнитный електромагнéтний 
(ЛТС) // électromagnétique. 

Электрометаллургия електрометалргія. 
Электрометр електрóметр(-ра) (ФС) // élec-

tromètre m. (J IX);
э. абсолютный е. абсолтний // é. absolu 

(ChIV); 

э. астатический е. астатчний // é. asta ti-
que (ChIV);

э. бинантный є. бінáнтний; 
э. весовой е. ваговй // é. à poids (ChIV); 
э. вибрационный e. вібрацíйний // é. à vi-

bration; 
э. капиллярный e. капілрний, e. воло с-

никóвий // é. capillaire (ChIV);
э. квадрантный е. квадрáнтовий (ЛсФ), 

e. квадрáнтний // é. à quadrant (ChIV);
э. крутильный е. закрутнй // é. à torsion; 
э. наклонный е. похлий; 
э. подвесной е. почіпнй;
э. противунитный, контрфилярный е. про-

тиниткóвий, е. контрфілрний; 
э. струнный е. стрýнний // é. а corde (ChIV); 
э. сферический е. кулстий // é. sphérique 

(ChIV); 
э. эталонный е. етальóнний. 

Электрометрический електрометрчний, 
електромíрний // électrométrique. 

Электромотор, электродвигатель елек тро-
мотóр(-ра) (Бар), електрорушíй(-ші), елек-
тродвигýн(-на) // électromoteur m. 

Электромоторный електромотóрний. 
Электрон електрóн(-на) (ЛФз) // électron m. 

(LP, ChIV); 
э. анизотропный е. анізотрóпний // é ani-

sotrope; 
э. вращающийся е. обертóвий // é. rota-

toire, é. rotatif; 
э. вторичный е. вторнний // é. sécondaire 

(J IX); 
э. медленный е. повíльний // é. lent (AI); 
э. неизменяемый е. незмíнний // é. inva-

riable (ChV); 
э. неподвижный е. нерухóмий // é. im mo-

bile (ChIV); 
э. отрицательный е. від’ємний // é. néga-

tif (ChIV); 
э. первичный е. первнний // é. primaire 

(У IX); 
э. положительный е. додáтний // é. positif 

(ChIV); 
э. свободный е. вíльний // é. libre (У IX); 
э-ны связанные е-ни зв’зані; 
э. странствующий е. мандрíвний; 
э. фотоэлектрический е. фотоелектрич-

ний; 
э. шаровидный е. кулстий // é. sphérique 

(ChV); 
э. ядра, ядерный е. ядровй // é. nucleaire 

(AV). 
Электронный електрóнний // électronique. 
Электрооптика електроóптика // élec tro op-

tique f. 
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Электроотрицательный електро від’єм ний // 
électronégatif. 

Электроположительный електро додáт ний // 
électropositif (У IX).

Электропроводный електро провíд ний (ЕлС).
Электропроводность елктропровíдність 

(-ности) (ЕлС) // conductibilité électrique f. 
(ChI);
э. молекулярная е. молекулрна // с. molé-

culaire; 
э. парциальная е. парцільна, е. част кó-

ва // с. partielle; 
э. предельная е. гранчна // с. limite (ChIV);
э. удельная е. питóма // с. spécifique; 
э. униполярная е. уніполрна, е. одно по-

лрна // с. unipolaire; 
э. эквивалентная е. еквівалéнтна, е. рівно-

вáртна // с. équivalent. 
Электроскоп електроскóп(-па) (СвФ, ФС) // 

électroscope m. (ChIV); 
э. с листочками е. пелюсткóвий (ЕлС); 
э. эманационный е. еманаційний. 

Электро-статика електростáтика // élec tro-
statique f. (ChIV). 

Электростатический електростатчний // 
électrostatique. 

Электрострикционный електрострик цíй-
ний. 

Электрострикция електростркція(-ції) // 
électrostriction f. (ChIV). 

Электротермический електротермíчний // 
électrothermique. 

Электрофор електрофóр(-ра) (СвФ, ОгФ) // 
électrophore m. (ChIV). 

Электрофорез електрофорéза. 
Электрофорный електрофóрний. 
Электрохимический електрохемíчний // 

électrochimique. 
Электрохимия електрохéмія // électrochi mie. 
Электро-эталон електроетальóн(-на), елек-

трозразóк(-зкá) // électroétalon m. (AnV). 
Элемент елемéнт(-та), [звено (ОгФ, ФС)] // 

élément m. (ChIII); 
э. Бекнереля е. Бекерéлівський; 
э. Бунзена е. Бýнзенівеький; 
э. бутылочный е. пляшкóвий; 
э. Вольта е. Вóльтівський; 
э. газовый е. гáзовий; 
э. гальванический е. ґальванíчний (ЛсФ), 

[звено ґальванічне (ФС), з. вольтаїчне 
(ФС)] // é. de pile (ChIV), é. voltaique (ChIV); 

э. вторичный е. вторнний // é. secon daire; 
э. гидроелектрический е. гідроелек трч-

ний // é. hydroélectrique (ChIV); 
э. гравитационный е. ґравітацíйний // é. de 

gravitation (ChlY); 

э. Грене е. Ґрéне (Бар), е. Ґрéневський (ЕлС); 
э. Грове е. Ґровé, е. Ґрóвевський (ЕлС); 
э. Даниэля е. Данієлів, е. Данієлівський 

(ЕлС);
э. жидкий е. течнй // é. fluide; 
э. замкнутый е. зáмкнений (СвФ) // é. fer-

mé; 
э. излучающий е. промéнювáльний, е. ви-

промíнний // é. émetteur (AnI, II); 
э. концентрационный е. кон центрацíй-

ний // é. de concentration (ChIV); 
э. Лекланше е. Лекляншé, е. Леклян шéв-

сь кий (ЕлТ); 
э. мокрый е. мóкрий // é. mouillé; 
э. (не)поляризующийся е. (не)поляри за-

цíй ний; 
э. непостоянный е. непостíйний; 
э. нормальный е. нормáльний (ЛсФ) // 

é. normal (ChIV); 
э. обратимый е. поворотний, е. ревер-

свний // é. reversible (ChIV);
э. первичный е. первнний // é. primaire;
э. поляризационный е. поляризацíйний 

(ЕлС) // é. de polarisation (ChIV);
э. постоянный е. постíйний (Шн), [еле-

мент сталий (СвФ)];
э. радиоактивный е. радіоактвний, е. ра-

діочнний // é. radioactif (AnI);
э. разомкнутый е. розíмкнений // é. ou vert 

(ChIV);
э. ртутный е. живосрíбний // é. de mercure;
э. светочувствительный е. світлочутл-

вий;
э. сухой е. сухй (ФС) // é. sec (ChIV);
э. термоэлектрический е. термоелек трч-

ний // é. thermoélectrique (ChIV);
э. фотоэлектрический е. фотоелек трч-

ний // é. photoélectrique (ChIV);
э. электроотрицательный е. електро від’єм-

ний // é. électronégatif;
э. электроположительный е. електродо-

дáтний // é. électropositif. 
Элементарный елементáрний // elémen taire. 
Эллипс (мат.) éліпса // éllipse f. 
Эллипсоид (мат.) еліпсóїд(-да) // ellipsoїde f.;

э. вращения е. обертóвий // é. de révolu tion 
(ChII); 

э. Гюйгенса є. Гйґенсів // é. d’Huygens 
(ChII); 

э. намагничения е. магнетувáння // é. d’ai-
mantation (ChIV); 

э. растянутый е. видовжений // é. allongé 
(ChIV); 

э. сплюснутый е. сплснений // é. aplati 
(ChV); 

э. упругости е. прýжности // é. d’élasticité. 
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Элонгация відхл(-лу) (ЛМФ), ельонґáція, 
[відклон (ЛМФ)] // élengation f. (ChI).

Эмаль (техн.) емáль(-лі), склця // émail m. 
(ChIII).

Эманация еманáція // émanation ƒ (ChIV);
э. газообразная е. гáзова // é. gazeuse;
э. радия е. рáдієва // é. du radium.

Эмиссия (света) емíсія (СвФ, ФС), всил 
(-лу) (N), висилáння // emission f. 

Эмпирический емпірчний (ЛФз, ФС), дó-
слідний (ФС), досвідний (ФС) // empi ri-
que. 

Эмульсия емýльсія (Т, ЛсФ), [емульзія (Т)] // 
émulsion f. (ChII); 
э. броможелатинная е. броможелятнова 

(ФС), [ем. желятинова, бромака срібла 
(ФС)] // é. de gélatinobromure (ChII); 

э. светочувствительная е. світлочут лва // 
é. sensible à la lumière; 

э. фотографическая е. фотографíчна // 
é. photographique (AnV). 

Энантиоморфизм енантіоморфíзм(-му) // 
énantiemorphie f. (ChII). 

Энантиоморфный енантіомóрфний // énan-
tiomorphe (ChII). 

Эндосмометр ендосмóметр(-ра) // éndosmo-
mètre m. (ChIV).

Эндосмос эндóсмоза // edosmose f. (ChIV);
э. электрический е. електрична // é. élec-

trique (ChIV).
Эндосмотический ендосмотчний, ендо-

смó зовий // éndosmotique.
Эндотермический ендотермíчний // éndo-

ther mique.
Энергетика енерґéтика (ЛМФ, ФС) // éner-

gétique f. (ChIII, LP).
Энергия енéрґія (ФС, ЛФз, ЛТС) // énergie 

f. (ChI);
э. внутренняя е. внýтрішня (ФС, ЛФз), 

[енéрґія молекулрна (ФС)] // é. interne 
(ChI), é. intérieure (ChI);

э. динамическая е. динамíчна (ФС) // é. dy-
namique;

э. звуковая е. звуковá // é. sonore (ChI);
э. интраатомная е. межиáтомна, е. інтра-

áтомна // é. intraatomique;
э. интрамолекулярная е. межимолеку-

лр на, е. інтрамолекулрна // é. intra-
mo léculaire (ChI);

э. кинетическая е. кінетчна (ЛФз, ФС), 
[е. чинна (ЛФз І)] // é. cinétique (ChI, III) 
(АnІ);

э. конденсированная е. сконденсóвана // 
е. condensée;

э. лучистая е. променста (ЛМФ), е. про-
менста (ЛФз, ФС) // é. rayonnante (AnV);

э. магнитная е. магнéтна, [е. магнетична 
(ЛМФ)] // é. magnétique;

э. механическая е. механíчна (ЛФз) // 
é. mécanique;

э. молекулярная е. молекулрна // é. mo-
léculaire (ChI);

э. несвободная е. зв’зана // é. licé (ChIII);
э. нулевая е. нульовá;
э. оптическая е. оптчна // é. optique;
э. поверхностная е. поверхнéва // é. super-

ficielle (ChIII);
э. положения е. потенцільна, [е. стано-

вища (Шт)] // é. potentielle;
э. световая е. світловá // é. lumineuse;
э. свободная е. вíльна // é. libre (СhІ);
э. скрытая е. захóвана, [е. укрита (ФС)] // 

é. latente (ChV);
э. тепловая е. тепловá // é. calorifique (ChIII);
э. физиологическая е. фізіологíчна // é. phy-

siologique (ChIІ);
э. фотоелектрическая е. фотоелек трч-

на // é. photoélectrique;
э. химическая е. хемíчна (ФС, ЛМФ) // 

é. chimique (ChIV);
э. электрическая е. електрчна // é. élec-

trique (ChIV);
э. электрокинетическая е. електрокіне-

тчна // é. électrocinétique;
э. электромагнитная е. електромаг нéт-

на // é. électromagnétique;
э. электростатическая е. електроста тч-

на // é. électrostatique.
Энтропия ентропíя (ЛФз) // éntropie (LP, 

ChI, ChIII).
Эпидиоскоп епідіяскóп(-па).
Эпиполический епіполíчний // épipolique.
Эрг éрґ(-ґа) (ЛФз) // erg m. (ChI, IV).
Эталон етальóн(-на), [взорець (ЛМФ)] // 

étalon т. (ChI);
э. концевой е. кінцéвий;
э. нарезной е. карбóваний;
э. прототип е. прототп(-па) // étalon-pro-

totype (ChI).
Эталонирование етальонувáння // étalon-

na ge (АnI).
Эталонный етальóнний.
Эфир етéр(-ру) (СвФ, ЛФз), ефір (Шт) // 

éther m. (ChI, III);
э. космический, мировой е. космíчний 

(ФС) // é. universel (АnІ);
э. подвижный е. рухóмий // é. mobile;
э. световой, светоносный е. світловй 

(ЛсФ), е. світлянй (ЛМФ, ЛТС, ФС) // 
é. lumineux (ChIV, LP);

э. свободный ет. вíльний // é. libre (ChIІ);
э. сплошной е. суцíльний // é. continu (ChV);
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э. электромагнитный е. електромаг нéт-
ний // é. électromagnétique.

Эффект ефéкт(-ту) // effеt m. (ChI);
э. внешний е. зóвнішний // е. extérieur;
э. внутренний е. унýтрішній // é. intérieur;
э. гальваномагнитный е. ґальваномаг нéт-

ний // е. galvanomagnétique (J IX);
э. индукционный е. індукцíйний // е. d’in-

duction;
э. работы видáтність(-ности) (СМТС);
э. световой е. світловй // é. lumineux (ChIІ);
э. селективный е. селектвний // е. sé lec tif;
э. термойонный е. термойóнний // е. ther-

moïonique;
э. тепловой е. тепловй // е. calorifique 

(ChIII), é. thermique (ChIII);
э. флуоресцирующий е. флюоресценцíй-

ний, е. флюоресцéнтний // е. de fluores-
cence;

э. фотоэлектрический е. фотоелек трч-
ний // é. photo-électrique (AnV);

э. химический е. хемічний // é. chimique 
(ChII).

Эффузия ефýзія // effusion f. (ChI).
Эхо лунá (У, ФС, Шн, ЛФз), [вíдгомін (ЛФз, 

ФС), ехо (СвФ), відгук (ФС, Пп), вíдголос 
(ФС)] // écho m. (ChI);
э. многократное л. повтóрна (ФС), л. мно-

гокрáтна (ЛсФ), [відгомін повторний 
(ФС), відгомін кількаразовий (Шн), ехо 
многократне (СвФ)] // é. multiple (ChI);

э. односложное л. односкладóва, [ехо од-
носложне (СвФ)] // é. monosyllabique (Lar);

э. сложное л. складнá // é. composé.
Эхом отдаваться лунáти.
Эшелета ешелéта // échellétte f.
Эшелон сітка драбинчáста, ешельóн(-на) 

(ЛсФ) // échellon m.

Ю
Юстировать (прибор) юстувáти.

Я
Яблоко глазное (мед.) бáнька очнá, блуко 

очне.
Явление вище (Мтв, МлМ, ОгФ, ФС, ЛФз), 

з’вище (ФС, Шн), [поява (Т, У), прояв 
(Т, РдТ), проява (Т, Mтв, РдТ), з’ява (Г), 
ява (У), виява (У)] // phénomène m. (ChI);

я. вторичное я. вторнне // p. secondaire 
(ChIV);

я. микроскопическое я. мікроскопíчне // 
p. de microscopique (ChII);

я. (не)обратимое я. (без)поворóтне // р. (ir)re-
 versible;

я. остаточное я. зáлишкове // p. résiduel 
(Lar);

я. первичное я. первнне // p. primaire;
я. пространственное я. просторóве;
я. родственное я. спорíднене;
я. светловое я. світловé;
я. телескопическое я. телескопічне // р. de 

télescopique;
я. физическое я. фізчне // p. physique 

(ChIII);
я. фотоелектрическое я. фотоелектрчне 

(ЛФз) // p. photo-électrique;
я. электромагнитное я. електромагнéтне 

(ЛФз) // p. électromagnétique.
Ядерный ядровй // nucleaire.
Ядро ядрó (Г, Т) // noyau m. (AnV);

я. атомное я. атомóве // n. atomique (АnV).
Язычок (трубы) язичóк(-кá) (ЛФз І) // lan-

guette f. (ChI);
я. свободный я. вíльний // 1. libre.

Язычковий язичкóвий (ЛсФ).
Якорь (електр.; магнита) котвця (У, ЛсФ), 
кір(-коря) (Пп, Тнч, У); (динамомашины) 
витвóрець(-рця) (ЕлС), [якорь (Шт, СвФ)] // 
ancre m. (ChI), armature (ChIV);
я. барабанный витвóрець барабáнний;
я. кольцевой в. кільцéвий;
я. магнитный котвця магнéтна;
я. (не)подвижный котвця (не)рухóма 

(ЛсФ).
Янтарный (геол.) бурштинóвий.
Янтарь (геол.) бурштн(-ну) // ambre jaune т.
Яркий яскрáвий (У, Пп), яркий (У, Пп) // 

claire, éclatant.
Яркость яскрáвість(-вости) (Пп) // clarté f. 

(ChII), éclat f. (ChIII);
я. видимая я. вдна // é. visible (ChIІ);
я. фотометрическая я. фотометрчна // 

clarté photométrique (ChIІ).
Ясность сність(-ности) (КМ); (резкость) 

вирáзність(-ности) (ЛсФ).
Ясный яснй; (резкий) вирáзний.
Ящик духовой скрня духовá;

я. резонаторный скрня резонáнсова 
(ЛФз І) // caisse de résonance f. (ChI).
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УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ 
ПОКАЗНИК

А
Абераційний – аберрационный.
Аберація – аберрация.
Абсорбувати – абсорбировать, поглощать.
Абсорпційний – абсорбционный.
Абсорпціометр – абсорб(п)циометр.
Абсорпція – впитывание, абсорбция.
Авксохром – ауксохром.
Автоколіматор – автоколлиматор.
Автоколімація – автоколлимация.
Автоматичний – автоматический.
Аґент – агент.
Аґльомерат – аггломерат.
Аґометр – агометр.
Аґреґат – агрегат.
Аґрегація – аггрегация.
Адаптація – адаптация.
Адгезія – адгезия.
Адитивний – аддитивный.
Адитивність – аддитивность.
Адіябата – адиабата.
Адіябатичний – адиабатический.
Адсорпція – адсорбция.
Аеродинамика – аэродинамика.
Аерометр – аэрометр.
Аеромеханіка – аэромеханика.
Аеростат – аэростат, шар воздушный.
Аеростатика – аэростатика.
Аеростатичний – аэростатический.
Азбест – асбест.
Азбестовий – асбестовый.
Азимут – азимут.
Акомодація – аккомодация, приспособляе-

мость, приспособление (глаза).
Акорд – аккорд.
Аксіяльний – осевой.
Активація – активация.
Активний – действующий, деятельный.
Активувати – активировать.
Актинічний – актинический.
Актинічність – актиничность.
Актино-електрика – актино-электричество.
Актино-електричний – актино-электричес-

кий.
Актинометр – актинометр.
Актинометричний – актинометрический.
Актинометрія – актинометрия.
Акумулювати – аккумулировать.

Акумулятор – аккумулятор.
Акумуляція – аккумуляция.
Акустика – акустика.
Акустика луни – катакустика.
Акустичний – акустический.
Акція – див. Действие.
Алідада – алидада.
Аліянс – див. Сплав.
Алотропічний – аллотропический.
Алотропія – аллотропия.
Алюмійний – алюминиевый.
Алькоголь – алкоголь.
Алькогольометр – алкоголометр див. Спир-

томер.
Альтернатор – альтернатор.
Амальґама – амальгама.
Амальґамувати – амальгамировать.
Амметр – амметр.
Аморфний – аморфный.
Аморфність – аморфность.
Ампер – ампер.
Амперметр – амперметр.
Амплітуда – амплитуда.
Амфотерний – амфотерный.
Анабераційний – анаберрационный.
Анаґліфон – анаглифон.
Аналіза – анализ.
Аналізатор – анализатор.
Аналізувати – анализировать.
Аналітичний – аналитический.
Аналог – аналог.
Аналогія – аналогия.
Анастигмат – анастигмат.
Анафореза – анафорез.
Ангстрем – ангстрем.
Анероїд – анероид.
Анізотропія – анизотропия.
Анізотропний – анизотропный.
Анізотропність – анизотропность.
Аніон – анион.
Анод – анод.
Анодний – анодный.
Аномалія – аномалия.
Антена – антенна.
Антикатод – антикатод.
Апарат – аппарат, прибор.
Аперіодичний – апериодический.
Аперіодичність – апериодичность.
Апертометр – апертометр.
Апертура – апертура.
Апланат – апланат.
Апланатизм – апланатизм.
Апланатичний – апланатический, анаберра-

ционный.
Ареопікнометр – ареопикнометр.
Аретир – арретир.
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Аретувати – арретировать.
Аркуш – лист.
Аркушевий – листовой.
Арматура – арматура.
Асиметричний – ассиметрический.
Асиметрія – ассиметрия.
Асинхронізм – асинхронизм.
Асинхронічний – асинхронический.
Асоціювати – ассоциировать.
Асоціяція – ассоциация.
Аспіратор – аспиратор.
Аспіраційний – аспирационный.
Аспірація – аспирация.
Астазія – астазия.
Астазування – астазирование.
Астазувати – астазировать.
Астатичний – астатический.
Астатичність – астатичность.
Астигматизатор – астигматизатор.
Астигматизм – астигматизм.
Астрофізика – астрофизика.
Астрофізичний – астрофизический.
Атмоліза – атмолиз.
Атмосфера – атмосфера.
Атмосферичний – див. Атмосферный.
Атмосферний – атмосферный.
Атмосферовий – див. Атмосферный.
Атом – атом.
Атомізм – атомизм.
Атоміон – атомион.
Атомістичний – атомистический.
Атомний, атомовий – атомный.
Атомність, атомовість – атомность.
Афокальний – афокальный.
Ахромазія – ахромазия.
Ахроматизм – ахроматизм.
Ахроматичний – ахроматический.

Б
Байдужий – инактивный, пассивный, ней-

тральный; див. Инертный.
Байдужість – безразличие.
Байдужість теплова – термонейтральность.
Байдужність – див. Инертность.
Балістика – баллистика.
Балянсир – балансир.
Балянсувати – балансировать.
Бальзам – бальзам.
Бальон – баллон; див. Аэростат.
Банька – див. Банка.
Барабан – барабан.
Баран – див. Ворот.
Баранець – див. Блок.
Барва – краска (окраска, цвет).

Барва тону – тембр.
Барвистий – многоцветный; див. Цветной.
Барвити – красить (окрашивать, прида вать 

цвет).
Барвний – хроматический, цветной.
Барвність – хроматизм.
Барвність теплова – теплоцветность.
Барвовибірник – монохроматор.
Барворозсів – цветорассеяние.
Барограф – барограф.
Бароманометр – бароманометр.
Барометр – барометр.
Барометр металевий – анероид.
Барометричний – барометрический.
Бароскоп – бароскоп.
Бас – бас.
Батерія – батарея.
Батохромний – батохромный.
Безбережний – див. Безграничный.
Безбережність – див. Безграничность.
Безвагий – невесомый, невесящий.
Безвагість – невесомость.
Безважний – невесомый.
Безважність – невесомость.
Безвиглядність – аморфность.
Безвлада – див. Инерция.
Безвладний – див. Инертный.
Безвладність – див. Инертность, Инерция.
Безвоглий – див. Безвлажный.
Безвогкий – див. Безвлажный.
Безвоздушний – див. Безвоздушный.
Безвологий – безвлажный.
Безгучний – див. Беззвучный.
Бездротовий – беспроволочный.
Бездротяний – беспроволочный.
Беззвучний – беззвучный.
Безконечний – бесконечный.
Безконечність – бесконечность (беспредель-

ность, безграничность).
Безкрай – див. Безграничность.
Безкрайній – див. Безграничный.
Безкрайність – див. Безграничность.
Безладність – беспорядочность.
Безмежний – безграничный.
Безмежність – безграничность.
Безмін – безмен.
Безмір – див. Безграничность.
Безмірний – беспредельный (количественно); 

див. Безграничный.
Безмірія – див. Безграничность.
Безодголосний – див. Беззвучный.
Безпереводний – неистощимый.
Безперервний – безостановочный.
Безперервність – непрерывность.
Безповітряний – безвоздушный.
Безподібний – див. Аморфный.
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Безтілесний – див. Безтелесный.
Безтілий, безтільний – безтелесный; див. 

Нематериальный.
Безупинний – безостановочный.
Бемоль – бемоль.
Бензин – бензин.
Беркий – див. Всасывающий, всасыва тель-

ный.
Беручкий – див. Вязкий.
Бинда – лента.
Биндуватий – лентовидный.
Битися – ударяться.
Битися луною – эхом отдаваться.
Биття – биение.
Бібула цідильна, Бібульник – див. Бумага 

пропускная.
Біг – див. Течение, ток.
Бігун – див. Полюс.
Бігуновий – див. Полярный.
Бігучий – див. Текучий.
Біжучий – див. Текучий.
Бік – бок (клина).
Бікварц – бикварц.
Більшати – увеличиваться.
Бінарний – бинарный.
Бінокль – бинокль.
Бінокулярний – бинокулярный.
Біфіляр – бифиляр.
Біфілярний – бифилярный.
Блимавка – огонь блуждающий.
Блимання – мерцание.
Блимати – мигать.
Блимний – мерцающий.
Блиск – блеск.
Блискавиця, блискавка – молния.
Блискітка – див. Блестка.
Блискотіння – блеск (переменчивый); див. 

Флюоресценция.
Блискучий – блестящий.
Блищати – блестеть.
Блищик – див. Блестка.
Блищинка – блестка.
Блякнення – выцветание.
Бляха – жесть.
Бляшанка – банка (металлическая).
Бляшка – див. Пластинка.
Бльок – блок.
Болона – оболочка; див. Перепонка.
Болонка – див. Перепонка.
Больометр – болометр.
Бомба – бомба.
Бомбардування – бомбардировка (атомами).
Борзість – див. Скорость.
Борозна – борозда.
Борознити – бороздить.
Борошно деревне – мука древесная.

Брати – поднимать (груз).
Брахистохрона – брахистохрона.
Брачки – див. Щипцы.
Бреніти – издавать звук (о струне).
Брижований – гофрированный.
Бризкалка – див. Пульверизатор.
Бриніти (струна) – звучать.
Бритваль – тигель.
Бромід срібловий – серебро бромистое.
Броможелятиновий – броможелатинный.
Брондза – бронза.
Брондзовий – бронзовый.
Брус, Брусок – брус, брусок.
Бубнявіти – разбухать.
Будова – строение, структура, устройство; 

див. Механизм.
Будування – построение.
Бульбашка, булька – пузырек (в жид кости).
Буритися – вскипать.
Бурштин – янтарь.
Бурштиновий – янтарный.
Буря – буря.
Бусоля – буссоль; див. Компас.
Бусоля синусова – див. Синус-Гальвано-

метр.
Бусоля танґенсів, бусоля танґентова – див. 

Тангенс-Гальванометр.
Бути в рівновазі – находиться в равновесии.
Бутлявина – див. Полость.
Бухтіти – див. Вспыхивать, вспыхнуть.
Бюрета – бюретка.

В
Вага – вес, гиря; див. Весы, тяжесть.
Вага римська – див. Безмен
Вагадло, вагало – див. Маятник.
Ваги – див. Весы.
Вагівниця, вагівня – див. Весы.
Ваговий – весовой.
Ваговитий – див. Весомый.
Ваговитість – див. Весомость.
Вагомий – див. Весомый.
Вагомість – див. Весомость.
Вагота – див. Весомость, тяжесть.
Ваготіння – див. Притяжение, тяготение.
Ваготіти – див. Тяготеть.
Важити – весить, взвешивать, весить.
Важіль – рычаг.
Важільний – рычажный.
Важіння – взвешивание.
Важка, важки – див. Весы, разновеска.
Важкий – тяжелый.
Важкість – див. Тяжесть.
Важний – весомый.
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Важниця – див. Рычаг.
Важність – весомость.
Важня – див. Весы.
Важок – гиря, разновеска; див. Отвес.
Важок пересувний – рейтер, гусар (в весах).
Вакуум – вакуум.
Валентність – валентность.
Валок – див. Блок.
Вальниця – подшипник.
Ванна – ванна.
Вантага – нагрузка.
Варіятор – вариатор.
Варіяційний – вариационный.
Варіяція – вариация.
Варник – див. Кипятильник.
Вартісність – валентность; див. Атомность.
Вартість – величина, значение, цена.
Вартність – див. Валентность.
Ват – ватт, уатт.
Вата – вата.
Ватерпас – ватерпас.
Ватметр – уаттметр.
Ватний – ваттный.
Вбирання – абсорб(п)ция, поглощение.
Вбирати – абсорбировать, поглощать.
Вбирач – поглотитель.
Вбирний – абсорбционный, поглотитель ный.
Вбирність – способность абсорбционная.
Вбиромір – абсорб(п)циометр.
Вбирущий – див. Емкий.
Вгамовувати, вгамувати – останавливать, 

остановить (колебание).
Вгамовуватися, вгамуватися – потухать, 

потухнуть (о колебаниях).
Вганяти – вгонять, вогнать.
Вглибений – див. Вогнутый.
Вглибина, вглиблення – див. Углубление.
Вглинання – див. Абсорб(п)ция.
Вглитувати, вглитати – див. Поглощать, 

-тить.
Вглубина – див. Углубление.
Вдим, вдимання – вдувание.
Вдиратися – див. Проникать.
Вдмухування – вдувание.
Вдмухувати, вдмухнути – вдувать, вдуть.
Вдування – вдувание.
Вдувати, вдимати, вдути – вдувать, вдуть.
Вебер – вебер (единица).
Вектор – вектор.
Величина – величина (вообще понятие).
Величина скалярна – величина скалярная 

(мат.).
Верньєр – верньер.
Верстат – станок.
Верства – див. Слой.
Вертати, вернути,-ся – возвращать,-ся.

Вертикаля – вертикаль.
Вертикальний – вертикальный.
Вертіло – див. Блок.
Вертіння – див. Вращение (вокруг оси), кру-

чение.
Вертіти(ся) – крутить(ся); див. Вращаться.
Верхневий – див. Поверхностный.
Верхній – див. Поверхностный.
Верцадло – див. Зеркало.
Вершок – вершина.
Веселка – радуга (мет.).
Веселковий – радужный.
Веснівка – див. Радуга.
Вещество – див. Вещество.
Взадній – див. Обратный.
Взаємний – взаимный.
Взаемодійство – див. Взаимодействие.
Взаємодіяння – див. Взаимодействие.
Взаємодіяти – взаимодействовать.
Взаємочин – взаимодействие.
Взаємочинити – взаимодействовать.
Взаємочинний – взаимодействующий.
Взаємочинність – див. Взаимодействие.
Взорець – див. Эталон.
Вибірний – селективный.
Виблиск – вспышка.
Виблискувати, виблиснути – див. Отсвечи-

вать, отсветить.
Вибрувати – вибрировать.
Вибух – взрыв, вспышка.
Вибухати, вибухнути – взрываться.
Вибуховий – взрывчатый.
Виважений – выверенный (о весах).
Виважування – выверка (весов).
Виважувати, виважити – выверять,-рить, 

проверять,-рить (весы).
Вивірений – выверенный.
Вивіряння – выверка.
Вивіряти, вивірити – выверять,-рить.
Вивітрюватися, вивітритися – улетучи-

ваться,-читься.
Вигин – выгиб, изгиб.
Вигинати, вигнути – выгибать, выгнуть.
Вигинистий – див. Выгнутый.
Вигинистість – див. Гибкость.
Вигнення – див. Вогнутость.
Вигнічувати, вигнітити – выжимать, вы-

жать.
Випнутий – выгнутый, выпуклый.
Вигнутість – выгнутость, выпуклость (свой-

ство).
Вигнутовгнутий – выпукловогнутый.
Вигра, вигранка – див. Выигрыш.
Виграш – выигрыш (в силе).
Вид – вид (энергии).
Видавання – испускание.
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Видавати – испускать.
Видавати звук – издавать звук.
Видавлювати, видавити – выжимать, вы-

жать.
Видаляти, видалити – удалять,-ить.
Видатність – отдача (полезн. действие), про-

изводительность.
Видержалість – див. Постоянство.
Видержаність – див. Сопротивление.
Видержка – див. Выдержка.
Видим – выдутие.
Видимання – выдувание.
Видимий – див. Видимый.
Видихатися, видихатися – выдыхаться, вы-

дохнуться.
Виділ – выделение.
Виділяти, виділити,-ся – выделять,-лить.
Видмухування – выдувание.
Видмухувати, видмухати – выдувать,-дуть.
Видний – видимый.
Видність – видимость.
Видобування – извлечение (добывание).
Видовження – див. Растяжение.
Видовжування, видовження – удлинение.
Видовжувати, видовжити – удлинять, 

-нить.
Видування – выдувание.
Видувати, видимати, видути – выдувать, 

-дуть.
Видуга – живот, пучность (колебания).
Видушувати, видушити – выжимать, вы-

жать.
Вижолоблення – див. Углубление.
Визаряння – див. Лучеиспускание.
Визгін – возгонка, сублимация, возгонка.
Визгонити, визгоняти – возгонять; див. Пе-

регонять.
Визначати, визначити – определять.
Визначення посереднє – определение кос-

венное.
Визначувати, визначити – див. Обозна чать.
Визубень – див. Зазубрина.
Викачувати – див. Выкачивать.
Виключення – див. Выключение.
Виключник – див. Выключатель.
Виладовання – див. Разряжение.
Виладовування – див. Разряд.
Виливаний – литой.
Виливання – отливка (формы).
Виливати, вилити – отливать.
Виливний – отливный (конец).
Виливок – отливка (отлитый предмет).
Вилитий – отливной.
Вилка – вилка.
Вилки ладові, строєві – див. Камертон.
Вилучання, вилучення – выделение (теп ла).

Вилучати, вилучити – выделять (тепло).
Вилучати – див. Выключать.
Вилучений – див. Выгнутый.
Вилучення – див. Выключение.
Вилучник – див. Выключатель.
Вильний – извилистый.
Вимик, вимикання, вимкнення – вы клю-

чение.
Вимикач – выключатель.
Виміна взаємна – обмен взаимный.
Вимір – измерение; див. Размер.
Вимірний – измерительный, измеримый.
Вимірник – измеритель.
Вимірчий – измерительный.
Вимірюваний – измеряемый.
Виміряння, вимірення – измерение (про-

цесс).
Виміряти, вимірювати, виміряти – изме-

рять.
Вимішання – див. Смешение.
Вимочка – див. Бумага пропускная.
Виник, виникання, виникнення – возник-

новение.
Виникати, виникнути – возникать,-нуть.
Виображення – изображение.
Виобразування – див. Строение (струк тура 

материи).
Випадання – выделение (росы).
Випадати, випасти – выпадать, выпасть.
Випар – испарение (процесс).
Випарник – испаритель.
Випаровування, випарювання, випарен-

ня – выпаривание, испарение.
Випарювати, випарувати,-ся – выпари вать, 

-рить,-ся, испарять, испарить,-ся.
Випарування – див. Испарение.
Випарювати, випарити,-ся – выпаривать, 

-рить,-ся, испарять, испарить,-ся.
Випарюватися – див. Улетучиваться.
Випахатися – выдыхаться, выдохнуться.
Випереджати, випередити – упреждать,-ить.
Випирати, виперти – выпирать, выпереть, 

выталкивать,-толкать.
Випихати, випхнути – выталкивать,-тол кать.
Виплив адіябатичний – див. Истечение 

адиабатическое.
Випливти – див. Вытекать, вытечь.
Виповнювати, виповнити – наполнять.
Виполірований – отполированный.
Виполірувати – отполировать.
Випорожняти, випорожнити – опорож нять, 

опорожнить.
Виправа – исправление.
Виправляння, виправлення – исправле ние.
Виправляти, виправити – исправлять, ис-

пра вить.
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Випробовування – испытание.
Випробовувати, випробувати – испыты вать, 

-тать (подвергать испытанию, иссле до-
вать).

Випроменювання – див. Лучеиспускание.
Випроменювач – излучатель, радиатор.
Випроменьовування, випроміньовання из-

лучение.
Випроменьовувати, випроменювати – из-

лучать.
Випромінний – излучающий.
Випростувати, випростати – выпрямлять, 

-мить.
Випростувач – выпрямитель.
Випруд – див. Разряд.
Випрудник – див. Разрядник.
Випуклина – выпуклина.
Випускання – див. Испускание.
Вир – див. Вихрь.
Виразний – ясний (резкий).
Виразність – ясность (резкость).
Вирівнювати, вирівняти – уравнивать,-нять.
Виріз – вырез.
Виробність – производительность.
Виродження – вырождение (энергии).
Вироджуватися, виродитися – вырождать-

ся, выродиться.
Висвічувати – див. Просвечивать.
Висилання – испускание; див. Излучение.
Висилати – испускать; див. Излучать.
Висиляти – див. Излучать.
Висисати, виссати – высасывать.
Вислідна – равнодействующая.
Вислідний – равнодействующий, результи-

рую щий.
Висмоковування – выкачивание (насосом).
Висмоковувати, висмокувати – выкачи вать, 

откачивать.
Висмоктувати, висмоктати – высасывать, 

див. Выкачивать, выкачать.
Виснажання, виснага – разряд.
Виснаження, виснажування – истощение 

(энергии).
Виснажати, виснажити,-ся – разряжать, 

-дить, истощать, истощить,-ся.
Виснажник – разрядник.
Висок – отвес.
Високість – див. Высота.
Висота – высота.
Висотомірний – гипсометрический.
Височина, височінь – див. Высота.
Виставати, вистати – выступать,-пить на-

ружу, выдаваться.
Виставлення – див. Экспозиция.
Виставлятися – див. Выдаваться.
Вистиглий – остывший (охладевший).

Вистромлюватися – див. Выдаваться.
Виступати, виступити – выдаваться.
Висуватися – див. Выдаваться.
Висувний – выдвижной.
Висушник – осушитель.
Висушування, висушення – высуши ва ние, 

осушивание.
Висушувати, висушити – высушивать.
Витаруваний – выверенный (о весах).
Витаровувати, витарувати – проверять, 

-рить (весы).
Витвір, витворення – образование.
Витворець – якорь (динамомашины).
Витиск – див. Отпечаток.
Витискати, витиснути – выдавливать, вы-

давить, выжимать.
Витік адіябатичний – истечение адиа бати-

ческое.
Витікання – вытекание, истечение.
Витікати, витекти – вытекать, вытечь.
Витісняти, витіснити – вытеснять,-нить.
Виторочуватися – див. Просвечивать.
Витрата – трата, затрата, расход (энергии), 

расход (жидкости).
Витрачати, витратити – затрачивать,-тить, 

расходовать (тепло).
Витрим – выдержка.
Витримувати, витримати – выдерживать, 

-жать. 
Витяг, витягання – извлечение. 
Витягати, витягти – вытягивать, вытянуть 

(извлекать).
Вихилити – Див. Отклонять.
Вихідний – выходной.
Виходити, вийти – уходить, уйти (о газах).
Вихор – вихрь. 
Вихровий, вихруватий – вихревой. 
Вицвіт, вицвітання – выцветание. 
Вичавлювати, вичавити – выдавливать, 

выжимать. 
Вичитувати, вичитати – отсчитывать, отсчи-

тать. 
Вишина – высота.
Вишиномірний – гипсометрический.
Вишліфовувати, вишліфувати – вышли-

фо вывать,-фовать. 
Виштовхувати, виштовхнути – вытал ки-

вать,-толкать. 
Вияв, виявлення, виявляння – прояв ле ние. 
Виява – див. Проявление, явление. 
Виявляти, виявити – обнаруживать,-жить, 

проявлять,-ить,-ся. 
Виявляч – див. Проявитель. 
Виявник – проявитель; див. Индикатор. 
Вібратор – вибратор. 
Вібраторний – вибраторный. 
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Вібраційний – вибрационный, вибрирую-
щий. 

Вібрація, вібрування – вибрация. 
Відбарвлення – див. Обесцвечивание. 
Відбивання – отражение (света, звука). 
Відбивання променів – лучеотражение. 
Відбивати, відбити – отражать, отразить. 
Відбивати світ – див. Отсвечивать, отсве-

тить. 
Відбивач – рефлектор. 
Відбивний – отражательный. 
Відбивок – отражение. 
Відбирати, відібрати – извлекать,-лечь (пе-

ре носно), отнимать,-нять. 
Відбиток – отпечаток, отражение. 
Відбиття – отражение.
Відбіг – отступление (от закона). 
Відбігати, відбігти – отступать,-ить (от за-

кона). 
Відбіжний – див. Центробежный. 
Відбій – отдача (после толчка). 
Відбір, відбирання – извлечение. 
Відвертати, відвернути – отклонять,-нить. 
Відводити, відвести – див. Отклонять. 
Відволожуватися, відволожитися, відво-

логнути – влажным делаться, сыреть, от-
сыреть. 

Відворітний – див. Обратимый (о процес-
се), обратний. 

Відворітність – див. Об ратимость. 
Відгалуження – ответвление. 
Відгалужувати, відгалузити – ответвлять, 

-вить.
Відгалузок – ответвление.
Відгилення – див. Разветвление.
Відгілення – див. Ответвление. 
Відгілок – ответвление.
Відголосник – див. Резонатор.
Відгомін, відголос, відгук – див. Резонанс, 

эхо. 
Віддавання – отдача. 
Віддавати, віддати – отдавать,-дать; див. 

Воспроизводить, отражать. 
Віддавати світ – див. Отсвечивать. 
Віддаляння, віддалення – отдаление (про-

цесс), удаление. 
Віддаляти, віддалити – отдалять,-лить. 
Віддаль – отдаление, удаление (расстояние). 
Віддання – отдача. 
Відділання – див. Реакция. 
Відділення, відділювания, відділяння – 

отделение, виделение. 
Відділяти, відділити – отделять. 
Від’ємний – отрицательний. 
Відзиватися – резонировать. 
Відзначати, відзначити – див. Отмечать.

Відіпхнути – отталкивать. 
Відкладати(ся) – отлагаться. 
Відклик – див. Резонанс. 
Відклін – див. Отклонение, перегиб.
Відклон, відклонення – див. Отклонение. 
Відклонення магнетне – див. Склонение 

магнитное. 
Відливальний – див. Отливный. 
Відливання – отливка. 
Відливати, відлити – отливать. 
Відливний – отливной. 
Відлік – отсчет (на ткале). 
Відлічувати, відлічити – отсчитывать, от-

считать. 
Відмагнесовання – див. Размагничивание. 
Відміна – видоизменение, изменение. 
Відмінятися, відмінитися – видоизменя ть-

ся,-ниться. 
Віднова, відновляння, відновлення – вос-

становление.
Відновляти, відновити – восстанавливать, 

-новить; див. Воспроизводить, воспро-
из вести. 

Віднога – див. Разветвление. 
Відносний – относительный. 
Відносність – относительность. 
Відображення – див. Изображение. 
Відокремлювати, відокремити – отде лять, 

-лить, уединять,-ить. 
Відосередковий – центробежный, центро-

фу гальный. 
Відосередниця – центрофуга. 
Відосередній – див. Центробежный. 
Відпихальний – отталкивательный. 
Відпихання взаємне – отталкивание взаим-

ное. 
Відпиховий – див. Отталкивательный. 
Відпорний – див. Стойкий. 
Відпоркість – див. Противодействие, стой-

кость. 
Відпочинок – отдых.
Відраховувати, відрахувати – отсчи тывать, 

отсчитать. 
Відрядник – передатчик (передаточний ап-

па рат).
Відсвіт – отсвет.
Відсвітлювати – див. Отсвечивать.
Відсвічувати,-відсвітити – отсвечивать, 

-тить; див. Отражать. 
Відскакувати, відскочити – отскакивать, 

-скочить. 
Відслід – див. Отпечаток. 
Відсмоковувати, відсмокувати – отка чи-

вать, откачать. 
Відстань – див. Отдаление. 
Відступ – див. Отклонение 
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Відступ часу – див. Промежуток времени. 
Відтулина – див. Отверстие. 
Відтворювання, відтворення – воспроиз-

ведение. 
Відтворювати, відтворити – воспроиз во-

дить, воспроизвесть. 
Відтинок – отрезок.
Відхил, відхиляння, відхилення – откло-

нение, отступление (от закона), элонга-
ция, уклон, уклонение. 

Відхил магнетний – склонение магнитное. 
Відхиляти, відхилити – отклонять. 
Відхилятися, відхилитися – отступать, от-

ступить (от правила), уклоняться, укло-
нить ся. 

Відчитування – див. Отсчет (на шкале). 
Відшліфовувати, відшліфувати – отшли-

фо вать. 
Відштовхний – отталкивательный. 
Відштовхування взаємне – отталкивание 

взаимное. 
Відштовхувати, відштовхнути – оттал ки-

вать. 
Візир – визир. 
Візок – тележка. 
Візувати – визировать. 
Вік – возраст.
Віко – крышка (пригнанная). 
Віконце – окошечко (в аппаратах). 
Вільга – див. Влага. 
Вільгий – див. Влажный. 
Вільгість – див. Влажность, сырость. 
Вільготний – див. Влажный, сырой. 
Вільготь – див. Влажность. 
Вінця – край (посуды). 
Віртуальний – виртуальный. 
Віск – воск. 
Вісний – осевой. 
Вістря – острие, ребро (клина). 
Вісь – ось. 
Вітер – ветер.
Вітріти – выдыхаться, выдохнуться. 
Вічний рух – вечное движение, perpetuum 

mobile. 
Вказівка – див. Стрелка. 
Вказівник – указатель. 
Вкладень – вкладыш. 
Вкраплений – вкрапленный. 
Власна індукція – див. Самоиндукция. 
Властивість – свойство. 
Вливати, влити – вливать, влить. 
Влог, влоговина – див. Углубление. 
Влука, влуковина – див. Углубление. 
Вмикач – включатель.
Вміст – содержание. 
Вмістимість – див. Вместимость.

Вмістимість тепла – див. Теплоемкость.
Вміщати, вмістити – вмещать,-стить.
Вниз ідучий – див. Нисходящий.
Вникати – див. Проникать,-кнуть.
Внутримолекулярний – внутримолекуляр-

ный.
Вовна – шерсть (овечья).
Вогкий – сырой; див. Влажный.
Вогкість – сырость; див. Влажность.
Вогкнути – сыреть.
Вогкомір – див. Гигрометр, психрометр.
Вогкомірний – гигрометрический.
Воглий – див. Влажный.
Вогнева гармонія – пирофон.
Вогнемір – див. Пирометр.
Вогненосець – пирофор.
Вогнетривалий – див. Огнеупорный.
Вогнетривкий – огнеупорный.
Вогнетривкість – огнеупорность.
Вогнутий – див. Вогнутый.
Вогняний – огненный.
Вода – вода.
Воднеподібний – водородоподобный.
Водний – водный.
Воднюватий – водородоподобный.
Водовий – див. Водяной.
Водовтягальний – див. Гигроскопический.
Водограй, водомет – фонтан.
Водоприск – див. Фонтан.
Водяний – водяной.
Воздух – атмосфера.
Волога – влага; див. Сырость.
Вологий – влажный.
Вологість – влажность; див. Сырость.
Вологнути – влажным делаться, сыреть, от-

сыреть.
Вологовбирний – гигроскопический.
Вологовбирність – гигроскопичность.
Вологомір – гигрометр, психрометр.
Вологомірний – психрометрический.
Волокнистий – волокнистый.
Волокно – волокно.
Волос, волосина – волос.
Волоскуватий – волосный, капиллярный.
Волоскуватість – волосность; див. Капил-

лярность.
Волосник – капилляр.
Волосниковий – волосный, капиллярний 

(о явлении).
Волосниковість – капиллярность.
Волосність – волосность.
Волюметр – волюметр.
Волюмометр – объемомер, волюмометр.
Волюмометричний – волюмометрический.
Вольт – вольт.
Вольтаметр – вольтаметр.
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Вольтметр – вольтметр.
Воротило – див. Блок, ворот.
Ворочок Фарадеїв – мешок конусовидный 

Фарадея.
Ворушило – див. Рычаг.
Воскований – навощенный.
Впадина – див. Углубление.
Впивати – див. Впитывать, впитать.
Вплив – влияние, воздействие; див. Дейст-

вие.
Впливати – воздействовать, действовать, 

влиять.
Впорядкування – див. Расположение.
Вправність – див. Мощность, производи-

тельность.
Впуклий – див. Вогнутый.
Вражіння слухове – впечатление звуковое.
Вразливість – див. Возбуждаемость.
Всесвіт – мир.
Всисальний – див. Всасывающий.
Всисання – всасывание; див. Впитывание.
Всисати – всасывать, всосать.
Всисний – всасывающий, всасывательный.
Всмоктальний – див. Всасывающий, вса-

сы вательный.
Всмоктування, всмоктання – всасывание, 

втягивание (о просачивании); див. Абсор-
б(п)ция, впитывание.

Всмоктувати, всмоктати – всасывать всо-
сать, втягивать, втянуть (жидкость); див. 
Впитывать.

Всовувати, всувати, всунути – вдвигать.
Вспятий – див. Обратный.
Встромля(юва)ти, встромити,-ся – вты кать, 

воткнуть,-ся; див. Погружать.
Всувати, всунути – всовывать, всунуть.
Всякальний – див. Всасывающий, всасы-

вательный.
Всякання – впитывание.
Всякати, всякнути – впитываться,-таться; 

див. Просачиваться. 
Втикати, увіткнути,-ся – втыкать, вотк нуть, 

-ся.
Втискання – див. Внедрение. 
Втискати, втиснути – вдавливать,-вить. 
Втрачати, втратити – терять, потерять. 
Втягання – втягивание (жидкости); див. 

Впитывание. 
Втягати, втягти – втягивать, втянуть; див. 

Впитывать, впитать, поглощать. 
Вуалювання – вуалирование. 
Вуалюватися – вуалироваться. 
Вугілля – уголь (соб.). 
Вуглина – уголь (уголек). 
Вугляний – угольний (о материале). 
Вужчати – суживаться. 

Вузловий – узловой. 
Вузол – узел.
Вурдитися – свертываться. 
Вутлий – слабый (о крепости). 
Вухо – ухо. 
Вушко – ушко. 
Вхід – вхождение.
В’язкий – вязкий.
В’язкість – вязкость.

Г
Газомеханіка – аэромеханика.
Галуження – див. Разветвление.
Галузь – ветвь.
Гальмо – тормоз.
Гальмувати – тормозить.
Гама проміння – гамма-лучи.
Гамувати, вгамувати – останавливать, оста-

новить.
Гармонія – гармония, консонанс.
Гармонійний,-чний – гармонический.
Гармоніка – гармоника.
Гарт, гартування – закалка.
Гартувати – закаливать.
Гасити – погашать.
Гаснути – погасать, потухать.
Гаснучий – див. Затухающий.
Гектоват – гектоуатт.
Гектограм – гектограмм.
Гектолітр – гектолитр.
Гелій – гелий.
Геліостат – гелиостат.
Голіостатичний – гелиостатический.
Гель – див. Гелий.
Геміморфізм – гемиморфизм.
Генрі – Генри. 
Герметичний – герметический. 
Гетеродин – гетеродин.
Гетероморфізм – гетероморфизм. 
Гигроелектрометр – гигроэлектрометр. 
Гинкий – див. Гибкий. 
Гирька – див. Разновеска. 
Гігрограф – гигрограф. 
Гігрометр – гигрометр. 
Гігрометричний – гигрометрический.
Гігрометрія – гпгрометрия.
Гігроскоп – гигроскоп.
Гігроскопічний – гигроскопический.
Гігроскопічність – гигроскопичность.
Гігроскопія – гигроскопия.
Гідравліка – гидравлика.
Гідравлічний – гидравлический.
Гідратизація – гидратизация.
Гідродинаміка – гидродинамика.
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Гідродинамічний – гидродинамический.
Гідроелектрометр – гидроэлектрометр.
Гідромеханіка – гидромеханика.
Гідростатика – гидростатика.
Гідростатичний – гидростатический.
Гін – див. Струя.
Гіпотеза – гипотеза.
Гіпотетичний – гипотетический.
Гіпсометр – термобарометр, гипсометр.
Гіпсометричний – гипсометрический.
Гіпсометрія – гипсометрия.
Гіпсотермометр – гипсотермометр.
Гіпсохромний – гипсохромный.
Гістереза – гистерезис.
Гістерезиметр – гистерезиметр.
Гладкість – гладкость.
Глейкий, глеюватий – див. Вязкий.
Глухий – див. Беззвучный.
Глушник – сурдинка.
Глядний – зрительный (о приборах).
Гніт – пресс.
Гнітити – див. Давить.
Гнітомір – див. Манометр.
Гнути – гнуть.
Гнуткість – див. Гибкость.
Гнучий – див. Эластичный. 
Гнучкий – гибкий; див. Эластичный. 
Гнучкість – див. Эластичность. 
Говірник – див. Рупор. 
Година – час. 
Годинний – часовой. 
Годинник – часы.
Годинниковий – часовой (относ. к часам), 
Гойдання – качание (с верхним подвесом). 
Голка – иголка, стрелка. 
Голова – основание (клина). 
Головка, кнопка – пуговка (кнопка). 
Голос – голос; див. Звук. 
Голосник – голосник; див. Резонатор. 
Голосовий – див. Звуковой. 
Гомеотропія – гомеотропия. 
Гомінниця – див. Резонатор. 
Гомогенний – гомогенный; див. Одно род-

ный.
Гомогенність – гомогенность.
Гомологічний – гомологический.
Гомополярний – гомополярный.
Гоніометр – гониометр.
Гоніометричний – гониометрический.
Гоніометрія – гониометрия. 
Гонок – шатун.
Гора фалі – див. Горб волны.
Горб хвилі – горб волны.
Горбовина – выпуклость (выпуклина).
Горлечко – див. Горлышко.
Горловина – див. Раструб.

Горизонт – горизонт.
Горизонтальний – горизонтальный.
Горизонтальність – горизонтальность.
Горіння – горение.
Горіти – гореть.
Гороптер – гороптер.
Горючий – горючий.
Горючість – горючесть.
Гострий – див. Остроконечный.
Гостриця, гострій – див. Лезвие.
Гострокінчастий – остроконечный;
Гостря – див. Лезвие, острие.
Гостряк – див. Острие, штифт.
Гофрований – гофрированный.
Градієнт – градиент.
Градований – градуированный.
Градувати – градуировать.
Градуйований – градуированный.
Градуйованая – градуировка.
Градус – градус. 
Градусний – градусный. 
Градусник – градусник, термометр. 
Градуювання – градуирование.
Градуювати – градуировать.
Грам – грамм.
Грам-атом – грамм-атом.
Грам-вага – грамм-вес.
Грам-еквівалент – грамм-эквивалент.
Грам-кальорія – грамм-калория.
Грам-магнетон – грамм-магнетон.
Грам-маса – грамм-масса.
Грам-молекула – грамм-молекула.
Грамосантиметр, грамоцентиметр – грам-

мосантиметр.
Грана – див. Грань.
Границя – граница, предел.
Граничний – граничный, предельный.
Гранка – див. Грань.
Граностовп – див. Призма.
Гранчастий – гранчастый.
Граняк – див. Призма.
Грань – грань; див. Граница.
Графіт – графит.
Гребінь – гребень; див. Щетка.
Грімниця – див. Молния.
Грімостяг – див. Громоотвод.
Гроза – гроза.
Громадження – скопление (йонов).
Громовина – див. Электричество.
Громовинний – див. Электрический.
Громовиця – гроза; див. Молния.
Громовідхильник – громоотвод.
Громозвід – див. Громоотвод.
Грубий – толстый.
Грубостінний – толстостенный.
Грубшати – утолщаться.
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Грудка, ґрудочка – ком(ок), кусок.
Грузило, грунтовага – див. Отвес.
Груша всисна – груша всасывающая.
Губка – губка, трут.
Губковатий – див. Губчатый.
Губчастий, губчатий – губчатый.
Гудіти, густи – гудеть.
Гук – див. Звук.
Гуснути – густеть; див. Твердеть.
Густий – плотный; див. Вязкий.
Густина – плотность.
Густиномірний – дензиметрический.
Густість – вязкость; див. Плотность.
Густішати – густеть (делаться более гус тым).
Густоплавкість – див. Тугоплавкость.
Густота – густота; див. Плотность.
Гучати – див. Звучать.
Гучник – рупор.
Гуща – див. Осадок.
Гущина – плотность.

Ґ
Ґавс – Гаусс. 
Ґавсметр – гауссметр. 
Ґальванізація – гальванизация.
Ґальванізм – гальванизм. 
Ґальванізування – гальванизация. 
Ґальванічне відбивання – гальвано плас-

тика. 
Ґальванічний – гальванический. 
Ґальваномагнетизм – гальваномагнетизм. 
Ґальванометр – гальванометр. 
Ґальванопластика – гальванопластика.
Ґальваноскоп – гальваноскоп. 
Ґальваностегія – гальваностегия. 
Ґвинт – винт. 
Ґвинтовий – винтовой.
Ґвинтуватий – винтообразный; див. Спи-

ральный. 
Ґель – гель. 
Ґенератор – генератор. 
Ґіроскоп – жироскоп. 
Ґіростат – гиростат.
Ґніт – фитиль.
Ґравітаційний – гравитационный.
Ґравітація – див. Тяготение.
Ґрант – кран.
Ґрати, ґратки, ґратниця – решетка.
Ґратчастий – решетчастый.
Ґрунт – див. Фон.
Ґрунтвага – ватерпас; див. Уровень.
Ґудзик – пуговка (кнопка).
Ґума – резина.
Ґума арабська – гумми-арабик.

Ґуміляк – гумми-лак.
Ґумовий – резиновый; див. Гутаперчевый. 
Ґутаперча – гуттаперча. 
Ґутаперчовий – гуттаперчевый.

Д
Давати хвилезбіг – интерферировать.
Давити – давить.
Давління – див. Давление.
Дагеротипія – дагеротипия.
Далевид – див. Телескоп.
Далекість – дальность (бросания).
Далекобачення – телевизия.
Далековид – телескоп.
Далекогляд – див. Телескоп.
Далекоглядність – див. Дальнозоркость.
Далекозор – див. Телескоп.
Далекозорий – дальнозоркий.
Далекозорість – дальнозоркость.
Далекомір – телеметр, дальномер.
Далекомірний – телеметрический.
Далекоміряння – телеметрия.
Далекоокий – див. Дальнозоркий.
Далекоокість – див. Дальнозоркость.
Далекопис – див. Телеграф.
Далекофокусний – длиннофокусный.
Далина – див. Отдаление.
Далтонізм – дальтонизм, слепота цветовая.
Двигало – див. Двигатель.
Двигати – див. Двигать.
Двигач – див. Двигатель, рычаг.
Двигіт, двигтіння – содрогание, сотрясе-

ние.
Двигтіти – див. Вибрировать.
Двигтючий – див. Вибрирующий.
Двигун – двигатель.
Движкий – див. Удобоподвижный.
Движник – див. Двигатель.
Двійник – двойник.
Двійчак – дублет.
Двоатомний – двуатомный.
Двовгнутий – двояковогнутый.
Двозигнутий,-випуклий – двояковыпук лый.
Двозаломний – двоякопреломляющий.
Двоїстий – бинарный.
Двоїтися – двоиться.
Двонитковий – бифилярный.
Двонитник – бифиляр.
Двоопуклий – двояковыпуклый.
Двоочний – бинокулярный.
Двопризма – бипризма.
Двочлен – бином.
Двополь – диполь.
Двофазний, двофазовий – двуфазный.



– 142 – ДіраДвояковвігнутий

Двояковвігнутий – див. Двояковогнутый.
Двояковигнутий, двоякоопуклий – див. 

Двояковыпуклый.
Деґрадація – деградация (рассеяние энер гии).
Дезаґреґація – дезагрегация (материи).
Дезиметр – бароскоп.
Дезинтеґрація – дезинтеграция.
Декантація – сцеживание, сливание, декан-

тация.
Деклінатор магнетний – деклинатор маг-

нитный.
Деклінація – див. Отклонение.
Деклінація магнетна – склонение магнит-

ное.
Декремент – декремент (колебаний).
Демено – див. Руль.
Денівеляція – денивеляция (разность уров-

ней).
Денсиметр – дензиметр.
Денсиметричний – дензиметрический.
Деполяризація – деполяризация.
Депресія – депрессия, принижение.
Дерево Сатурнове – дерево Сатурново.
Держак – рукоятка; див. Ручка.
Держалко – див. Рукоятка, ручка.
Держално – див. Ручка.
Держало – див. Рукоятка. 
Держальце – див. Ручка.
Держати – див. Содержать,-ся.
Держати рівновагу – балансировать.
Держачка – див. Ручка.
Дестилювання – дестилляция. 
Дестилювати – дестиллировать, перего-

нять.
Дестиляційний – перегонный.
Дестиляція, дестилювання – дестилляция, 

перегонка.
Дестильований – дестиллированный.
Деструкція – разрушение (атома).
Детектор – детектор.
Деформація – деформация.
Деформувати – деформировать.
Дециграм – дециграмм.
Дециметр – дециметр.
Джерело – источник.
Джерельце – див. Горлышко.
Джоул – Джуль.
Дзвеніння – звон.
Дзвін – звон, колокол; див. Колпак.
Дзвінок електричний – звонок электри чес-

кий.
Дзвонити – звонить.
Дзеркало – зеркало.
Дзеркаловий, дзеркальний – див. Зеркаль-

ный.
Дзеркальня – див. Зеркало. 

Дзига – волчок, гироскоп, жироскоп.
Диверґенц, диверґенція – давергенц, рас-

хождение.
Дизьюнктор – дизьюнктор.
Дилятограф – дилатограф.
Дилятометр – дилатометр.
Дилятометричний – дилатометрический.
Дина – дина.
Динаміда – динамида. 
Динаміка – динамика. 
Динамічний – динамический. 
Динамо-електричний – динамо-электри чес-

кий. 
Динамомашина – динамомашина. 
Динамометр – динамометр. 
Динамометричний – динамометрический. 
Диносантиметр, дино-центиметр – дино-

центиметр. 
Диполь – диполь. 
Дисґреґація – дисгрегация. 
Дисиметрия – диссиметрия. 
Диск – диск. 
Дисонанс – диссонанс. 
Дисоційований – диссоциированный. 
Дисоціювати – диссоциировать. 
Дисоціація – диссоциация. 
Дисперсія – дисперсия.
Диференційний, диференціяльний – диф-

фе ренциальный. 
Дифракційний – диффракционный. 
Дифракція – диффракция. 
Дифузіометр – диффузиометр.
Дифузія – диффузия. 
Дифузувати, дифундувати – диффунди ро-

вать. 
Дифундування, дифузування – диффун ди-

рование. 
Дихавка – горло. 
Дихроїзм – дихроизм. 
Дівер – Дьюар.
Діелектрик – диэлектор, непроводник.
Діелектричний – диэлектрический.
Дієвий – див. Действующий.
Дійсний – реальный, действительный.
Дійсність – действительность.
Дійство – див. Действие.
Ділання – див. Действие.
Ділання взаємне – див. Взаимодействие.
Ділення – деление.
Ділимість – див. Делимость.
Ділити – делить.
Ділянка – область (действия).
Діоптрика – диоптрика.
Діоптричний – диоптрический.
Діоптрія – диоптрия.
Діра – див. Скважина.
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Діркастий – див. скважистый.
Діркуватий – див. Ноздреватый, скважи-

стый.
Діркуватість – див. Ноздреватость, пори-

стость.
Дірочка – див. Пора.
Дірчавий – див. Ноздреватый.
Дірчавість – див. Ноздреватость, пори-

стость.
Дірчастий – див. Губчатый, ноздреватый, 

скважистый.
Дірчастість – див. Ноздреватость, пори-

стость.
Діткнення – див. Прикосновение.
Діючий, діющий – див. Действующий.
Дія – действие (мат.).
Діяграма – диаграмма.
Діягометр – диагометр.
Діяліза – диализ. 
Діялізатор – диализатор.
Діялізовий, діялітичний – диалитический.
Діяльний – деятельный.
Діямагнетизм – диамагнетизм.
Діямагнетний – диамагнитный.
Діямагнетометр – диамагнитометр.
Діяння – действие.
Діяння взаємне – див. Взаимодействие.
Діяння на віддаль – дальнодействие.
Діяпозитив – диапозитив.
Діятермічний – диатермический.
Діятермічність – диатермичность.
Діяти – действовать, воздействовать.
Діяфрагма – диафрагма.
Дно – дно.
Добір – набор (катушек).
Добрий – хороший.
Довгість – див. Протяжение.
Довгофокусний – длиннофокусный.
Довгохвильовий – длинноволновой.
Довжина – длина.
Довжіння – див. Удлинение.
Довільний – произвольный.
Довшання – удлинение.
Довшати, подовшати – удлинять,-ся,-нить, 

-ся.
Додавальний – аддитивный.
Додавальність – аддитивность.
Додавання – добавление.
Додатковий – дополнительный.
Додаток – добавление.
Додільний – нисходящий.
Доза – доза.
Докладність – див. Точность.
Доливати, долити – доливать,-лить.
Долина – див. Впадина.
Долішній – нижний.

Долучати, долучити – присоединять (до пол-
нительно).

Домисл – див. Гипотеза.
Домислений – гипотетический.
Домішка – подмесь, примесь.
Домішувати, домішати – примешивать, 

-шать, подмешивать,-шать.
Доосередковий, доосередній – центро стре-

мительний.
Доплив – доступ, приток (тепла, газа, энер-

гии).
Допливати, допливти, доплисти – при те-

кать,-течь.
Доповняти, доповнювати, доповнити – 

дополнять(ся),-нить, восполнять,-нить.
Допроваджувати – див. Сообщать,-щить.
Дорога – путь.
Досвід – опыт (приобретенный).
Досвідний – див. Эмпирический.
Досвідчений – опытный (имеющий опыт).
Досередочний – див. Центростреми тель-

ный.
Досконалий – совершенный (о жидкости, 

газе).
Досконалість – див. Точность.
Дослід – опыт (исследование), эксперимент.
Досліджувати, дослідити – исследовать.
Дослідний, дослідний – опытный (ис сле до-

вательский), экспериментальный, эм пи-
ри ческий.

Дослідник – исследователь, експериментатор.
Досягати, досягти – достигать,-стичь.
Дотик – контакт, осязание (мед.), прико сно-

вение, соприкосновение.
Дотикання – контакт, прикосновение.
Дотикатися, діткнутися – касаться, кос-

нуться, соприкасаться.
Дотичка – контакт (только деталь).
Дотичковий – контактный (о детали).
Дотичний – контактный.
Доторк – прикосновение, соприкосновение.
Доторканий – соприкасающийся.
Доторкатися, доторкнутися – дотра гивать-

ся,-нуться, соприкасаться.
Доторкний – соприкасающийся.
Доцентровий – центростремительный.
Драглистий – желеобразный, студенистый.
Драглі – студень.
Дразливість – див. Возбуждаемость.
Дрижання – дрожание; див. Вибрация.
Дрижати – дрожать.
Дрібний – тонкий (о размельчении).
Дрібнити – измельчать, измельчить.
Дрібновид, дрібногляд – див. Микроскоп.
Дрібноглядний – див. Микроскопический.
Дрібномір – див. Микрометр.
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Дріт – проволока, провод (материал).
Дробина, дробинка – див. Молекула.
Дробиновий – див. Молекулярный.
Дробити – дробить.
Дротина – проволока (кусок).
Дротяний – проволочный.
Друк – див. Рычаг.
Дряпок – царапина.
Дублет – дублет.
Дублета – див. Двойник.
Дуга Вольтова – дуга Вольтова.
Дуговий – дуговой (о фонаре).
Дуговина – див. Спектр.
Дуда – див. Труба.
Дудочка пробірна – див. Пробирка.
Дульце – див. Мундштук.
Дуплина – див. Полость.
Дуплікатор – дупликатор.
Дутий – див. Полый, пустотелый,
Дутина – див. Полость.
Духовик – див. Ливер.
Дьюар – дьюар.

Е
Ебоніт – эбонит.
Ебонітовий – эбонитовый.
Евдіометр – эвдиометр.
Евтектика – эвтектика.
Евтектичний – эвтектический.
Екватор – экватор.
Еквівалент – эквивалент.
Еквівалентний – эквивалентный.
Еквівалентність – эквивалентность.
Екзосмос – экзосмос.
Екзотермічний – экзотермический.
Екран – экран.
Екранувальний – экранирующий.
Екранувати – экранировать.
Експеримент – эксперимент, опыт.
Експериментальний – эксперименталь ный.
Експериментатор – экспериментатор.
Експозиція – экспозиция.
Екстраполювання, екстраполяція – экстра-

полирование, экстраполяция.
Екстраструм – экстраток.
Екстратік, екстраток – див. Экстраток.
Ексцентрик – эксцентрик.
Ексцентриситет – эксцентриситет.
Ексцентричний – эксцентрический.
Електризація – электризация.
Електризм – див. Электричество.
Електризувальний – электризирующий.
Електризування – электризация.
Електризувати – электризовать, наэлектри-

зовывать.

Електрика – электричество.
Електрична поємність – див. Элек троем-

кость.
Електричний – электрический.
Електричність – див. Электричество.
Електровід’ємний – электроотри цатель ный.
Електрограф – электрограф.
Електрод – электрод.
Електрода – див. Электрод.
Електродвигун – электромотор, электро дви-

гатель.
Електродензиметр – электродензиметр.
Електродинаміка – электродинамика.
Електродинамічний – электродина мичес-

кий
Електродинамометр – электродинамометр.
Електрододатний – электроположи тель ный.
Електро-етальон – электро-эталон.
Електроємність – электроемкость.
Електрозабирність – див. Электроем ность.
Електрозразок – электро-эталон.
Електрокапілярний – электрокапил ляр ный.
Електрокапілярність – электрокапил ляр-

ность.
Електрокінетика – электрокинетика.
Електрокінетичний – электрокине тичес-

кий.
Електроліз – див. Электролиз.
Електролізе – электролиз.
Електроліт – электролит.
Електролітичний – электролитический.
Електролюмінесценція – электролюми не-

сценция.
Електромагнет – электромагнит.
Електромагнетизм – электрсмагне(и)тизм.
Електромагнетний – электремагнитный.
Електрометалюргія – электрометаллургия.
Електрометр – электрометр.
Електрометричний, електромірний – элек-

трометрический.
Електромотор – электромотор, электродви-

гатель.
Електромоторовий – электромоторный.
Електрон – электрон.
Електронний – электронный.
Електрооптика – электрооптика.
Електропровідний – электропроводный.
Електропровідність – электропроводность.
Електрорушій – электромотор, электродви-

гатель.
Електросиломір – электродинамометр.
Електроскоп – электроскоп.
Електростатика – электростатика.
Електростатичний – электростатический.
Електрострикційний – электрострик цион-

ный.
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Електрострикція – электрострикция.
Електротермічний – электротермический.
Електрофор – электрофор.
Електрофореза – электрофорез.
Електрофорний – электрофорный.
Електрохемічний – электрохимический.
Електрохемія – электрохимия.
Елемент – элемент.
Еліпса – эллипс.
Еліпсоїд – эллипсоид.
Елястичний – упругий, эластичный.
Елястичність – упругость, эластичность.
Ельонгація – элонгация.
Емаль – эмаль.
Еманація – эманация.
Емісія – эмиссия.
Емпіричний – эмпирический.
Емульзія – див. Эмульсия.
Емульсія – эмульсия.
Енантіоморфізм – энантиоморфизм.
Енантіоморфний – энантиоморфный.
Ендосмоза – эндосмос.
Ендосмозовий – эндосмотический.
Ендосмометр – эндосмометр.
Ендосмотичний – эндосмотический.
Ендотермічний – эндотермический.
Енерґетика – энергетика.
Енерґія – энергия.
Ентропія – энтропия.
Епідіяскоп – эпидиоскоп.
Епіполічний – эпиполический.
Ерґ – эрг.
Еспльозія – див. Взрыв.
Етальон – эталон.
Етапьонний – эталонный.
Етальонування – эталонирование.
Етер – эфир.
Ефект – эффект.
Ефект поверхневий – скин-эффект.
Ефір – див. Эфир.
Ефузія – эффузия.
Ешелета – эшелета.
Ешельон – эшелон.

Є
Ємкісний – емкостный.
Ємкість – емкость (электр.,тепловая).

Ж
Жало – лезвие, острие (иголки). 
Жар – каление. 
Жара – див. Температура. 
Жарина – уголек раскаленный. 

Жарівка – див. Горелка. 
Жвавість – див. Подвижность. 
Жевріти – тлеть (гореть без пламени). 
Желятина – желатина.
Живити – питать.
Живлення – питание.
Живосрібловий, живосрібний – ртутный.
Жирний – жирный.
Жмут – пучек.
Жолоб – желоб.
Жолобок – желоб, желобок.
Жорсткий – див. Жесткий.

З
Забарвлення, забарвлювання – окраска, 

закраска, окраска.
Забарвляти, забарвлювати, забарвити – 

окрашивать, окрасить (сообщать цвет), 
подкрашивать, подкрасить.

Забруднення – загрязнение.
Забруднювати, забруднити – загрязнять, 

-нить.
Завада – препятствие; див. Противо дей-

ствие.
Заважати – див. Противодействовать.
Завислий – взвешенный (суспендирован ный).
Завіс – привес.
Завішений – див. Взвешенный, подвешен-

ный.
Завмирання – фединг.
Завогнювання – див. Воспламенение.
Завогнюватися – див. Воспламеняться.
Заводити, завести – вводить, ввести.
Заволікати, заволокти – обволакивать (плен-

кой).
Загайка – див. Замедление.
Загартовувати, загартувати – закаливать, 

закалить.
3(а)гасати, згаснути – потухать,-хнуть, за-

ту хать,-хнуть.
3(а)гасний – потухающий.
Загаюваний, загаяний – див. Замедленный 

(о движении).
Загаювання – див. Замедление.
Загаювати, загаяти – див. Замедлять, за-

медлить.
Загин – загиб.
Загинати, загнути – загибать,-гнуть.
Заглибина – углубление.
Заглиблювання, заглиблення – внедрение; 

див. Углубление, погружение.
Заглублення – див. Углубление.
Загоратися загорітися – загораться,-реть-

ся; див. Воспламеняться.
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Загострений – заостренный.
Заґвинчувати, заґвинтити – завинчивать, 

-тить.
Задимлювати, задимити – коптить, зашить.
Зазнавати, зазнати – подвергаться, под-

верг нуться (испытанию), претерпевать, 
-петь (изменение).

Зазуб – зазубрина.
Зайвина – избыток, излишек.
3айвинний – избыточный.
Займання – воспламенение.
Займатися, зайнятися – воспламеняться, 

-ниться, загораться,-реться. 
Займистий – воспламеняемый, воспла ме-

ня ющийся, легковоспламеняющийся. 
Займистість – воспламеняемость. 
Зайчик – зайчик. 
Закипання – закипание.
Закипати, закипіти – закипать, закипеть. 
Заключати – див. Содержать,-ся. 
Закон – закон, принцип. 
Закопчувати, закоптити – закапчивать,-тить. 
Закраска – див. Окраска. 
Закривати, закрити – закрывать(-рыть). 
Закріп, закріплювання – фиксирование. 
Закріпляти, закріпити – фиксировать, за-

креплять,-пить. 
Закрут – закручивание, кручение, загиб. 
Закрутний – крутильный, скручивающий. 
Закруток – див. Кран.
Закручування – закручивание; див. Скру-

чивание. 
Закручувати, закрутити – закручивать,-тить, 

закрывать,-рыть (кран), 
Заламувач – див. Рефрактор. 
Залишковий – остаточный. 
Залишок – остаток.
Залишок магнетний – последействие маг-

нитное. 
Заліг – див. Препятствие.
Залізо – железо. 
Залізний – железный. 
Залізняк – железняк. 
Залім – преломление, рефракція. 
Залом – див. Перегиб. 
Залсмання – див. Преломление. 
Заломливість, заломлюваність – прелом-

ляемость. 
Заломлювання, заломляння – прелом ле ние. 
Заломлювати, заломити – преломлять,-мить, 

-ся, 
Заломлювач – див. Рефрактор. 
Заломний – преломляющий. 
Заломність – преломляемость. 
Заломомір – рефрактометр. 
Заломомірний – рефрактометрический. 

Залучення – див. Замыкание. 
Залютовувати, залютувати – запаивать. 
Замазка – замазка. 
Замерзання – замерзание. 
Замерзати, замерзнути – замерзать. 
Замикання – замыкание. 
Замикати, замкнути – замыкать, замкнуть. 
Замикач – замыкатель, включатель. 
Заміщання, заміщення – замещение. 
Заміщати, замістити – замещать,-тить. 
Заморожувати, заморозити – заморажи вать.
Занечищення – загрязнение.
Заникання – див. Затухание.
Занур, зануряння, занурення – погру ж-

ние.
Занурювати, зануряти, занурити – погру-

жать,-зить.
Заосмотрювати, заосмотряти – див. Снаб-

жать.
Западень – див. Углубление.
Западина – впадина, углубление.
Запалення – див. Воспламенение. 
Запалимий – див. Воспламеняемый. 
Запалимість – див. Воспламеняемость. 
Запаління – див. Воспламенение. 
Запалювати, запалити – зажигать. 
Запалюватися – див. Воспламеняться, 

-нить ся. 
Запальний – зажигательный (о стекле), 

див. Воспламеняемый, горючий, легко-
воспламеняющийся. 

Запальник – воспламенитель. 
Запальність – див. Воспламеняемость, го-

рючесть. 
Запас – запас.
Заперечний – отрицательный (о резулъ та те). 
Запина – див. Препятствие, преграда. 
Запиняти – арретировать. 
Запізнення – гістерезис. 
Запітнілий – вспотевший. 
Запітніти – вспотеть. 
Запобіжний – предохранительный. 
Запобіжник – предохранитель. 
Запона – штора, препятствие. 
Запоре – див. Упер.
Запускати, запустити – див. Погружать. 
Заряд – див. Заряд. 
Заряджений – див. Заряженный. 
Заряджувати, зарядити – див. Заряжать, за-

рядить. 
Засада – принцип, начало. 
Засвічувати, засвітити – зажигать,-жечь (о 

лампе). 
Заслін – див. Экран.
Заслінка – заслонка.
Заслона – экран. 
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Заслонний – экранирующий. 
Заслонювати, заслоняти, заслонити – за-

крывать, закрыть, заслонять,-вить, экра ни-
ровать. 

Засмоктальний – див. Всасывающий, вса-
сы вательный. 

Засмоктування, заемоктання – див. Всасы-
вание. 

Застережний – див. Предохранительный. 
Застережний – див. Предохранитель. 
Застигання – застывание. 
Застигати, застигнути – застывать,застыть. 
Застиглий – остывший (охладевший). 
Застосовування, застоесвання – приме не-

ние. 
Застосовувати, застосувати – применять, 

-нить. 
Застромлювати, застромити,-ся – вты кать, 

воткнуть,-ся. 
Застувати світло – заслонять, заслонить. 
Застувач – экран. 
Застувний – див. Экранирующий. 
Заступання – замещение. 
Заступати, заступити – замещать, заме стить, 

закрывать, закрыть (заслонять). 
Засувати, засунути – задвигать,-нуть. 
Засувна – задвижка. 
Засувний – задвижной.
Затвердівати, затвердіти – див. Отверде-

вать, твердеть. 
Затемняти, затемнити – затемнять. 
Затиск, затискання – зажими.
Затискати, затиснути – зажимать,-жать, 

ущемлять,-мить. 
Затичка – пробка; див. Клапан, штепсель. 
Затичковий – пробковый, пробочный. 
Затінок – див. Тень. 
Затіняти, затінити – затенять. 
Затоп, затоплювання, затоплення – погру-

жение. 
Затоплювати, затопляти, затопити – погру-

жать,-ить. 
Затрата – затрата, расход (энергии). 
Затримка, затримування – задержка. 
Затримувати, затримати – задерживать, 

-жать. 
Затужавіння – затвердение. 
Затуляти, затулити – закрывать,-рыть (от-

вер стие). 
Затуманювання – вуалирование (фотогр. 

негатива). 
Затуманюватися – вуалироваться (о нега-

ти ве). 
Ззтухати – див. Затухать. 
Затягатися, затягнутися – поддерги ваться, 

-нуться (льдом). 

Захисний – див. Предохранительный. 
Захист – защита.
Захований – скрытый (об энергии, тепле). 
Захолоділий – див. Остывший. 
Захололий – остывший (охладевший). 
Захоплювати, захопити – увлекать,-лечь. 
Захорониий – див. Предохранительный. 
Заціп – див. Отвердевание. 
Зачіпати, зачепити – зацеплять,-пить (зуб-

цами). 
Зашкалубина – див. Скважина. 
Зашрубовувати – див. Завинчивать. 
Зберігання, збереження матерії – сохра не-

ние. 
Збиральник – див. Проводник. 
Збирати, зібрати,-ся – собирать,-брать,-ся. 
Збіг – совпадение. 
Збігання – схождение (лучей). 
Збігати – див. Стекать, стечь (о зарядах). 
Збігатися, збігтися – собираться, собрать-

ся, совпадать, совпасть. 
Збільшувальний – увеличительный. 
Збільшування, збільшення – увеличение. 
Збільшувати, збільшити – увеличивать,-чить.
Збірний – собирающий (о линзе).
Збірник – коллектор, приемник; див. Резер-

вуар.
Збірниковий – коллекторный.
Збірниця – див. Резервуар.
Збіросвіт – див. Фокус.
Зближення – сближение.
Збовтувати, збовтати – взбалтывать, взбол-

тать.
Збочання – уклон, уклонение, отклонение; 

див. Аберрация.
Збочувати, збочити – уклоняться.
Збудження – возбуждение.
Збуджувати, збудити – возбуждать,-дить.
Збудимість – див. Возбуждаемость.
Збудливість – возбуждаемость.
Збудник – возбудитель.
Збурення – возмущение, пертурбация.
Збурний – возмущающий.
Збуряти, збурити,-ся – возмущать, возму-

тить,-ся.
Зважений – взвешенный (на весах).
Зважування – взвешивание.
Зварити – див. Вскипятить.
Зведення – приведение (величин).
Звеніти – див. Звучать.
Звено – див. Элемент.
Звертальний – див. Обратный.
Зверхній – див. Поверхностный.
Звиса – див. Маятник.
Звідний – подъемный (подымаемый за один 

конец).
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Звій – завиток, виток (проволоки).
Звірений – выверенный.
Звіряти, звірити – выверять.
Звітріти – выдыхаться, выдохнуться.
Звогкнути – сыреть, отсыреть.
Зводити, звести – поднимать,-нять, приво-

дить,-весть (величины).
Звологнути – отсыреть.
Звонкість – див. Тембр.
Зворотний – обратный.
Зворушення – див. Возбуждение.
Зворушник – див. Возбудитель.
Зворушувати, зворушити – див. Возбуж-

дать,-дить.
Звоястий – многовитковый (о катушке).
Звуження – сужение.
Звужувати, звузити – суживать, сузить.
Звук – звук; див. Тон.
Звуковбирний – звукопоглощающий.
Звуковий – звуковой.
Звуковиробник – звукопроизводитель.
Звукопровідність – звукопроводимость.
Звурдитися – свернуться.
Звучання – звучание.
Звучати – звучать.
Звучник – звукопроизводитель.
Звучність – звучность.
Зв’язок – связь, сопряжение. 
Згамовання – див. Успокоение. 
Загасати, загаснути – потухать,-хнуть, уга-

сать,-стуть.
Згин – изгиб.
Згинати, зігнути – гнуть, изгибать, изо гнуть.
Згірря – див. Наклон.
Зглядний – див. Относительный.
Згористий – див. Наклонный.
Згоряти, згоріти – сгорать,-реть.
Згромаджуватися, згромадитися – соби-

рать,-брать,-ся (скопляться).
Згук – див. Звук.
Згуковий – див. Звуковой.
Згусток – сгущение (место сгущения).
Згущуваний – сгущаемый.
Згущуваність – сгущаемость.
Згущування, згущання, згущення – 

конденсация, сгущение, уплотнение.
Згущувати, згущати, згустити – конден си-

ровать, сгущать,-ститъ, уплотнять,-ить.
Здавлювання, здавлення – сдавливание.
Здавлювати, здавити – сдавливать,-вить. 
Здатність вбирна – способность. 
Здержувати вагу – поднимать (груз). 
Здеформований – деформированный. 
Здим, здимання – вздутие.
Здиматися, здутися – вздуваться, вздуться, 

надуваться, надуться.

Здіймання – съемка.
Здіймати, зняти (світлину) – снимать, снять.
Здобувати, здобути – извлекать,-лечь (добы-

вать).
Здовжування, здовження – удлинение.
Здовжувати, здовжити – удлинять,-нить.
Здогад – див. Гипотеза.
Здогадний – див. Гипотетический.
Здригання – содрогание.
Здригатися, здригнутися – вздрагивать, 

вздрогнуть.
Зеркалевий – див. Зеркальный.
Зеркалення – див. Отражение.
Зеркало – див. Зеркало.
Зеркальний – див. Зеркальный.
Зернастість – див. Зернистость.
Зернистий – зернистый.
Зернистість – зернистость.
Зерно розрідження – зерно разрежения.
Зернястий – зернистый.
Зернястість – зернистость.
Зеро – див. Нуль.
Зеровий – див. Нулевой.
З’єднувати – див. Соединять.
Зиґзаґ – зигзаг.
Зимно – див. Холод.
Зігнуття – див. Изгиб.
Зігрівати, зігрити,-ся – согревать,-реть,-ся.
Зір – зрение.
Зірвати – див. Разрывать (цепь).
Зірка – звезда.
Зіркуватий, зірчастий – звездообразный.
Зіткнення – див. Столкновение.
Зіткнутися – столкнуться.
Злагода – устройство.
Злам – излом.
Злив, зливання – сливание, сцеживание.
Зливати, злити – сливать, слить, сцеживать, 

сцедить.
Зливатися, злитися – совпадать.
Злий провідник – див. Непроводник.
Злипання – див. Сцепление.
Злипатися, злипнутися – слипаться,-нуть ся.
Злім – излом.
Зложений – сложены, составной. 
Зложення – див. Синтез (звука, цветов). 
Зложня – див. Часть составляющая. 
Злом – див. Разлом. 
Злука, злучання, злучення – соединение, 

сообщение, сопряжение. 
Злучати, злучити,-ся – соединять,-нить,-ся. 
Злучений – сообщающийся (о сосудах). 
Злучний – соединительный. 
Злучник – муфта (соединительная), соеди-

нение (часть соединительная); див. Замы-
катель. 
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Злют – спай.
Злютовувати, злютувати – спаивать, спаять.
Змагнечення – див. Намагничивание.
Змалювання – див. Изображение.
Зменшення об’єму – див. Уплотнение.
Зменшування, зменшення – убывание, 

умень шение.
Зменшувати, зменшити – уменьшать,-ить(ся), 

сокращать,-тить. 
Зменшуватися, зменшитися – ослабевать, 

слабеть, ослабеть, убывать. 
Змерзатися, змерзнутися – смерзаться, 

-нуть ся. 
Змійка – див. Змеевик. 
Зміна – изменение, перемена, смена. 
Змінятися, змінитися – видоизменяться, 

-ниться. 
Змірний – див. Измеримый. 
Зміцнення – див. Усиление. 
Зміцнювати, зміцнити – див. Усиливать. 
Змішка – див. Смесь. 
Змішуваний – смешиваемый. 
Змішування, змішання – смешение. 
Змішувати, змішати,-ся – смешивать, сме-

шать,-ся. 
Зміщення, зміщування – смещение. 
Змочування – смачивание. 
Змочувати, змочити – смачивать. 
Знаряд – див. Аппарат, орган. 
Знаряддя – див. Орган.
Значити, позначити – отмечать,-тить, обо-

значать, обозначить.
Знебарвлювання, знебарвлення – выцве-

чивание, обесцвечивание.
Знебарвлювати, знебарвити – обесцве чить, 

обесцветить. 
Знегазовувати, знегажувати, знегазити – 

обезгаживать. 
Знежирювати, знежирити – обезжи ри вать, 

-рить. 
Знемаснювати, знемаснити – обезжири вать. 
Знеміцнювання, знеміцнення – див. Ослаб-

ление. 
Знеміцнювати, знеміцнити – ослаблять, 

-бить. 
Знеправа – искажение. 
Знеправлювати, знеправити – искажать, 

исказить. 
Знеправляння, знеправлення – искажение. 
Знесилювання – истощение. 
Знесилювати,-лити,-ся – истощать, исто-

щить. 
Знетовщувати, знетовщити – обезжи ри вать, 

-пить. 
Знеформлення – див. Деформация. 
Знецінювання, знецінення – обесцени ва ние. 

Знецінювати, знецінити – обесценивать, 
-ниться. 

Знижати, знизити – опускать,-тить, пони-
жать,-зить. 

Знижатися, знизитися – падать, упасть (о 
величине). 

Зниження – понижение, депрессия, прини-
жение. 

Знижувати, знизити – понижать. 
Знижувач – понизитель (напряжения). 
Зниз – понижение, принижение. 
Зник, зникання, зникнення – исчезнове-

ние. 
Зникати, зникнути – исчезать. 
Знимок, знімок – див. Снимок. 
Зняток – снимок.
Зображення – изображение.
Зовнішній – внешний, наружный.
Зокільний – внешний.
Золотити – золотить.
Зона беззвучна – зона.
Зорити – визировать.
Зорова межа – гороптер.
Зоровий – зрительный; див. Оптический.
Зосереджувати, зосередити – сосредо то чи-

вать,-чить.
Зостаток – див. Остаток.
Зрив – див. Взрыв.
Зрівноважник – компенсатор.
Зрівноважувати, зрівноважити – уравно-

весить,-шивать.
Зрівнювати, зрівняти – уравнивать, урав-

нять.
Зріз – див. Сечение.
Зріст, зростання – возрастание.
Зростати, зрости – возрастать,-расти, взра-

стать,-расти.
Зрушувати, зрушати, зрушити – сдвигать, 

сдвинуть.
Зсідатися, зсістися – свертываться, свер-

нуться; див. Осаждаться, осадиться.
Зсов – сдвиг, смещение.
Зотупаючий – див. Нисходящий.
Зсування – сдвиг, смещение.
Зсувати, зсунути – сдвигать,-нуть.
Зубець – зубець.
Зубчатка – кремальера.
Зупин, зупинка – остановка.
Зупинник – арретир.
Зупиняти, зупинити – останавливать, ос-

тано вить (движение).
З’уживати – див. Расходовать.
Зусилля – усилие; див. Сила.
Зутичка – столкновение (атомов).
Зціджування – сцеживание, сливание, де-

кан тация.
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Зціджувати, зцідити – сцеживать,-дить, сли-
вать, слить.

Зчепність – див. Сцепление.
Зчіплювання, зчеплення – сцепление.
З’явище – явление.
З’ява, з’явлення – появление (росы).
З’являтися, з’явитися – появляться, поя-

вить ся.

І
Ідеальний – совершенный (о жидкости газе). 
Ізобара – изобара.
Ізоволюметричний – изоволюметрический. 
Ізогона – изогона. 
Ізодинамічний – изодинамический. 
Ізоенерґета – изоэнергета. 
Ізокліна – изоклина. 
Ізолювати – изолировать, уединять. 
Ізолятор – изолятор, непроводник. 
Ізоляційний – изоляционный. 
Ізоляція – изоляция. 
Ізольований – изолированный. 
Ізомер – изомер. 
Ізомерія – изомерия. 
Ізоморфізм – изоморфизм. 
Ізоосмотичний – изоосмотический. 
Ізопієста – изопиеста. 
ізопієстичний – изопиестический. 
Ізопікна – изопикна. 
Ізопікнічний – изопикнический. 
Ізо-поверхня – изо-поверхность. 
Ізотерма – изотерма. 
Ізотермічний – изотермический. 
Ізотонічний – изотонический. 
Ізотоп – изотоп. 
Ізотропний – изотропный. 
Ізотропність – изотропность. 
Ізохора – изохора. 
Ізохоричний – изохорический. 
Ізохроматичний – изохроматический. 
Ізохрона – изохрона. 
Ізохронний – изохронный, равновремен ный. 
Ізохронність – изохронность, изохронизм, 

равновременность. 
Ілюзія – иллюзия. 
Імерзія – иммерзия.
Імовірність – вероятность.
Імпеданц – импеданс, сопротивление кажу-

щееся.
Імпульс – импульс.
Інвар – инвар.
Інверсія – инверсия.
Індекс – индекс.
Індикатор – индикатор.

Індуктанц – индуктанс.
Індуктований – индуктированный.
Індуктометр – индуктометр.
Індуктор – индуктор.
Індуктувальний – индуктирующий.
Індуктувати – индуктировать.
Індукційний – индукционный ток, индук-

тирующий.
Індукція – индукция.
Інертний – инертный.
Інертність – инертность.
Інерція – инерция.
Інклінатор – инклинатор.
Інклінація – инклинацня, наклонение.
Інтегральний – интегральный.
Інтервал – интервал, промежуток.
Інтерполяція – интерполяция, интерполи-

ро вание (мат.).
Інтерференційний – интерференционный.
Інтерференція – интерференция.
Інтерферограф – интерферограф.
Інтерферометр – интерферометр.
Інтерферувати – интерферировать.
Інтраатомний – интраатомный.
Інтрамолекулярний – интрамолекулярный.
Інтусусцепція – див. Внедрение.
Інфрачервоний – инфракрасный.
Ірадіяція – иррадиация.
Іскорник – фульгуратор.
Іскра – искра.

Й
Йон – ион.
Йонізатор – ионизатор. 
Йонізаційний – ионизационный. 
Йонізація – ионизация. 
Йонізувальний – ионизирующий.
Йонізувати – ионизировать. 
Йонометр – ионометр. 
Йонопластика – ионопластика. 
Йонтоквантиметр – ионтоквантиметр. 
Йонувати – ионизировать.

К
Кабель – кабель.
Кавстика – каустика.
Кавчук – каучук.
Кавчуковий – каучуковый; див. Гуттапер-

чевый.
Казан – котел.
Каламутний – мутный.
Каламуть – муть.
Калейдоскоп – калейдоскоп.
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Калейдофон – калейдофон.
Калібр – калибр.
Каліброметр, калібромір – калиброметр.
Калібрування, калібровання – кали бров ка.
Калібрувати – калибрировать.
Каляфонія – див. Канифоль.
Кальориметр – калориметр.
Кальориметричний – калориметрический.
Кальориметрія – калориметрия.
Кальорія – калория.
Камера – камера.
Камертон – камертон.
Канал – канал.
Кантарь – див. Безмен.
Капацитанц – кацацитанс.
Капіляр – капилляр.
Капілярний – капиллярный, волосный.
Капілярність – капиллярность, волосность.
Капсель, капсуля – капсул(а)я.
Капула – див. Мениск.
Капшук – мешочек.
Карбувати – див. Бороздить, отмечать.
Картон – картон.
Картонный – картонный.
Касета – кассета (фотогр.)
Катакавстика – катакаустика.
Катакустика – катакустика.
Каталіза – катализ.
Каталітичний – каталитический.
Катафореза – катафорез.
Катафорезний – катафорезный.
Катеноїд – катеноид.
Катетометр – катетометр.
Катіон – катион.
Катод – катод.
Катодний – катодный.
Катоптрика – катоптрика.
Квадрант – квадрант.
Квадрант-електрометр – квадрант электро-

метр.
Квазі-пружний – квази-упругий.
Кванта – кванта, нейтрон.
Квантовий – квантовый.
Квантування – квантование.
Кварта – кварта.
Кварц – кварц.
Кварцовий – кварцевый.
Квінта – квинта.
Квінтет – квинтет.
Квітистий – див. Многоцветный, цветной.
Квітчастий – див. Многоцветный.
Керма, кермо – див. Руль.
Кипіння – кипение.
Кипіти – кипеть.
Кип’ятильник – кипятильник.
Кип’ятити – кипятить.

Кип’ячий – кипящий.
Кит – замазка.
Кіло – килограмм.
Кіловат – киловатт.
Кіловольт – киловольт.
Кілограм – килограмм.
Кілограм-маса – килограмм-масса.
Кілограм-кальорія – килограмм калория.
Кілограммометр – килограммометр.
Кіло-джуль – кило-джауль.
Кілометр – километр.
Кілостен – килостен.
Кількість – количество.
Кільце – кольцо.
Кільце вальцювате – тор.
Кільцевий – кольцевой.
Кінематика – кинематика.
Кінематичний – кинематический.
Кінематограф – кинематограф.
Кінетика – кинетика.
Кінетичний – кинетический.
Кінетоскоп – кинетоскоп.
Кінець – конец.
Кінчатий – див. Остроконечный.
Кінчатися – оканчиваться.
Кіпнити, кіпнути – див. Таять.
Кіпоть – копоть.
Кіптити – коптить.
Кісточка слухова – косточка слуховая.
Кістяк – остов.
Клапоть – кусок (ткани, бумаги).
Клей – клей (техн.).
Клейкий – клейкий.
Клин – клин.
Клинуватий – клинообразный.
Клітка Фарадеєва – клетка Фарадеева.
Кліщики – див. Щипцы.
Ключ – ключ; див. Замыкатель, включа-

тель.
Ключ току – див. Выключатель.
Клявіша – клавиш.
Кляпа, кляпка – див. Клапан.
Кнопка дзвінкова – кнопка звонковая.
Кобилка – кобылка.
Ковань – див. Металл.
Ковз, ковзання – скольжение.
Ковзатися – скользить.
Ковзучий – див. Скользящий.
Ковкий – ковкий.
Ковкість – ковкость.
Ковпак – колпак, колокол (воздушный).
Когезія – когезия, сцепление.
Когерентний – когерентный.
Когерер – когерер, кохерер.
Коефіцієнт форми – формафактор.
Коефіцієнт – коэффициент (мат.).
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Колектор – коллектор.
Колекторний – коллекторный.
Колесо водяне – колесо водяное.
Колибень – див. Маятник.
Коливальний – колебательный.
Коливальник – вибратор.
Коливання – колебание, вибрация, кача-

ние.
Коливатися – колебаться, вибрировать, ос-

цил лировать.
Коливний – колебательный, вибрационный, 

вибрирующий.
Коливник – колебатель.
Коліматор – коллиматор.
Колімація – коллимация.
Коліно – колено, выгиб.
Колінчастий – коленчатый.
Колір – цвет.
Колірний – цветовой.
Коліща – див. Блок.
Коло – круг, контур, цепь (электр.).
Коловий – див. Вращательный.
Коловоріт – див. Круговорот, кругообра ще-

ние.
Коловорот – ворот.
Коловоротний – див. Вращательный.
Колодязь – колодезь.
Колооборот – див. Оборот. 
Колотівка – див. Мешалка. 
Кольориметр – колориметр. 
Кольориметричний – колориметрический.
Кольориметрія – колориметрия.
Кольоровий – цветной.
Кольоровість – цветность.
Кольоромір – колориметр.
Кольоромірний – колориметрический.
Кольоророзсів – светорассеяние.
Кольофонія – канифоль.
Кома синтонічна – комма синтоническая.
Комбінація – сочетание (комбинация).
Компавнд – компаунд.
Компаратор – компаратор.
Компас – компас.
Компенсатор – компенсатор.
Компенсаційний – компенсационный.
Компенсація – компенсация.
Комплект – набор.
Компонент – компонент.
Компресор – компрессор.
Комутатор – коммутатор, коллектор (в дина-

момашине). 
Комутаторний – коллекторный (о кол. ди на-

мо). 
Конвекційний – конвекционный. 
Конвекція – конвекция; див. Перене се ние. 
Конденсатор – конденсатор. 

Конденсация, конденсування – конден са-
ция. 

Конденсувати – конденсировать. 
Кондуктор – кондуктор.
Конечний – конечный (о величине).
Коноскоп – коноскоп.
Консистенція – консистенция.
Консонанс – консонанс.
Консонанція – див. Консонанс.
Константа – постоянная.
Контакт – контакт.
Контактний – контактный.
Контрактація – див. Уплотнение.
Контур – контур.
Конус – конус.
Конфіґурація – конфигурация.
Концентраційний – концентрационный.
Концентрація – концентрация.
Концентрований – крепкий (о растворе).
Копистка – див. Мешалка.
Корба – кривошип.
Корковий – пробковый, пробочный.
Корма – див. Руль.
Коробка – коробка.
Корок – пробка (материал).
Коромисло – балансир (в весах), коромысло 

(весов).
Короткість – див. Кратковременность.
Короткозорий – близорукий.
Короткочасний – кратковременный.
Короткочасність – кратковременность (дей-

ствия силы).
Коротшання – укорачивание (самостоя тель-

ное). 
Коротшати, покоротшати – укорачи вать ся, 

-ся,-титься. 
Корпускулярний – корпускулярный. 
Корпускуль – корпускул. 
Котвиця – якорь (магнита). 
Котел – див. Котел. 
Котити – катить. 
Котіння – качение, катание. 
Коточок – ролик, колесико. 
Кочення – катание, качение. 
Кран, крант – див. Кран. 
Крапільничка – див. Пипетка. 
Краплисто-плинний – див. Капельно-жид-

кий. 
Краплисто-течний – капельно-жидкий.
Крапління – див. Ожижение. 
Крапліти – див. Ожижаться. 
Крапля – капля. 
Крапляно-рідкий – див. Капельно-жидкий. 
Красистий – див. Цветной. 
Краска – див. Краска. 
Кратер – кратер. 
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Крейда – мел. 
Кремальєра – кремальера. 
Кресало водневе – огниво водородное (Де-

берейнера). 
Кресило Деберейнера – див. Огниво водо-

родное. 
Крива – кривая (мат.). 
Крига – лед (пловучий). 
Крижинка – льдинка. 
Кризький – див. Прозрачний. 
Кристал – кристалл. 
Кристалевий – кристаллический. 
Кристалізатор – кристаллизатор. 
Кристалізаційний – кристаллизационный.
Кристалізація, кристалізування – кри стал-

лизация.
Кристалізувати – кристаллизировать.
Кристалічний – кристаллический.
Кристалографічний – кристаллогра фичес-

кий.
Кристалографія – кристаллография.
Кристалоелектрика – пиезоэлектрика.
Кристалолюмінесценція – кристалло-люми-

несценция.
Кристальний – див. Кристаллический.
Кристальоїд – кристаллоид.
Крихкий – хрупкий.
Крихкість – хрупкость; див. Ломкость.
Кришити – размельчать.
Кришталевий, кришталічний – див. Кри-

стал лический.
Кришталювати,-ся – див. Кристаллизо-

вать,-ся.
Кришталь – хрусталь; див. Кристалл.
Кріогенний – криогенный.
Кріоскопія – криоскопия.
Кріостат – криостат.
Кріофор – криофор.
Кріпкий – див. Крепкий (о растворе).
Кронгляс – кронгляс.
Кругобіг – круговорот.
Кружало, кружальце – кружок, диск.
Кружальний – див. Вращательный.
Кружіль – див. Блок.
Крупинистий – див. Зернистый.
Крутильний – крутильный.
Крутити,-ся – вращать,-ся.
Крутіння – вращение; див. Кручение.
Крухкий – див. Хрупкий.
Кручення – кручение.
Крушний – див. Ломкий, хрупкий.
Крушність – див. Ломкость, хрупкость.
Куб перегінний – куб перегонный.
Кувета – кювета.
Куля, кулька, – шар, шарик.
Кулястий – шаровидный, шарообразный.

Кульон – кулон.
Кульон-вольт – кулон-вольт.
Купеля – див. Ванна.
Купіль – ванна (раствор); див. Баня.
Курок – див. Кран.
Кут – угол.
Кутомірний – гониометрический.
Кутоміряння – гониометрия.
Кюрі – кюри.

Л
Лабірінт – лабиринт (уха).
Лад – строй.
Ладити – настраивать.
Ламання – див. Преломление.
Ламкий – ломкий.
Ламкість – ломкость.
Ламучий – див. Ломкий, преломляющий.
Ланка – звено, кольцо (цепи).
Ланцюг, ланцюжок – цепь, цепочка.
Легкий – легкий, слабый (о растворе).
Легкість – легкость.
Легковагий – легковесный, маловесный.
Легковажний – див. Маловесный.
Легкозаймистий – легковоспла меняю щий-

ся.
Легкозапальний – див. Легковоспламе-

няю щийся.
Легкорозчинний – легкорастворимый.
Легкостискний – сжимаемый легко.
Легкота – див. Легкость.
Легкотопкий – легкоплавкий.
Легкотопкість – легкоплавкость.
Легкотопний – див. Легкоплавкий.
Лежачий – див. Горизонтальный.
Лезво – див. Лезвие.
Лезо – лезвие, ребро (ножа); див. Острие.
Лелітка – блестка.
Лембик – куб перегонный.
Летивий – див. Летучий.
Летивіти – див. Улетучиваться.
Леткий – летучий (о веществе).
Леткість – летучесть (жидкости).
Летний – див. Летучий.
Летючий – летучий.
Лещата – тиски.
Линути – устремляться.
Линяння – выцветание.
Липкий – липкий; див. Вязкий. 
Липнути – прилипать,-нуть. 
Лиск – див. Блеск, отсвет. 
Лискавиця, лискавка – див. Молния. 
Лискучий – див. Блестящий. 
Листочок – листок, листочек (электро ско па). 
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Литий – литой, отливной. 
Лихтарня магична – див. Фонарь вол шеб-

ный, проэкционный. 
Лишка – див. Остаток. 
Лишок – излишек, остаток. 
Лібелє – див. Либела. 
Лібеля – либела.
Лівар – ливер. 
Лівар двураменний, лівар кривий – див. 

Сифон. 
Лівер – див. Ливер. 
Лівоповоротний – левовращающий. 
Лід – лед.
Лійка – воронка, лейка.
Лійкастий, лійковатий, лійкуватий – во-

ронкообразный. 
Лімб – лимб.
Лінза – линза, чечевица. 
Лінзуватий – линзобразный. 
Лінійка – линейка 
Лінійний – линейный. 
Лінія байдужости, лінія невтральна – ли-

ния безразличия. 
Літ – полет. 
Ліхтар – фонарь.
Ліхтар проекційний – фонарь волшебный, 

проэкционный.
Ліхтар світляний, ліхтар чарівний – див. 

Фонарь волшебный.
Ліхтарня – див. Фонарь.
Лічильник – счетчик.
Ломитися – див. Преломляться.
Ломкий – див. Ломкий.
Ломливість – див. Преломляемость.
Лопатися, лопнути – лопаться, лопнуть; 

див. Трескаться.
Лосняк – слюда.
Лосняковий – слюдяной.
Лук вольтів – дуга вольтова. 
Луковатість – див. Выгнутость.
Луковий – дуговой (о фонаре).
Луна – эхо; див. Резонанс.
Лунати – эхом отдаваться; див. Звучать.
Луч – див. Луч.
Лучистий – див. Лучистый.
Лучистість – див. Лучеиспускание.
Лучити – див. Соединять.
Люз – зазор.
Люкс – люкс.
Люксометр – люксометр.
Люмен – люмен.
Люмінесценция – люминесценция.
Люнета – труба зрительная; див. Рефрактор, 

телескоп.
Люнт – див. Фитиль.
Люпа – лупа.

Люстро – зеркало.
Люстровий – зеркальный.
Лют – див. Сплав.
Лютник – паяльник.
Лютрувати – див. Фильтровать.
Лютування – паяние.
Лютувати – паять.
Лябораторія – лаборатория.
Ляк ізоляційний – лак изолирующий.
Лякмус – лакмус.
Лякований – лакированный.
Ляктометр – лактометр.
Лякувати – лакировать.
Лямпа амальґамна, амальґамова – лампа 

амальгамовая.
Льодинка – льдинка.
Льодянка – соль каменная.

М
Магнесувати – див. Магнитить.
Магнет – магнит.
Магнетизм – магнетизм.
Магнетит – магнетит, железняк магнитный.
Магнетитовий – магнетитовый.
Магнетити, намагнетити,-ся – намагни чи-

вать, намагнитить,-ся.
Магнетний – магнитный.
Магнетність – магнитность.
Магнетовий – див. Магнитный.
Магнетограф – магнетограф.
Магнетоелектричний – магнитоэлектри чес-

кий.
Магнетокальорійний – магнитокалори чес-

кий.
Магнетометр – магнетометр, магнитометр.
Магнетометрія – магнитометрия.
Магнетон – магнетон.
Магнетонграм – магнетонграмм.
Магнетооптика – магнитооптика.
Магнетопровідність – магнитопроводность.
Магнетоскоп – магнетоскоп.
Магнетострикція – магнитострикция.
Магнетохемія – магнетохимия.
Магнетування, намагнетовування – нама-

гничивание.
Магнетувати, намагнетувати – магни тить, 

намагничивать.
Магнитовий – див. Магнитный.
Магніт – див. Магнит.
Магнітний – див. Магнитный.
Мажорний – мажорный.
Мазь – мазь.
Макрофізика – макрофизика.
Максвел – Максвелл.
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Малий – слабый (о токе).
Маління – див. Уменьшение.
Малозвойовий – маловитковый (о катушке).
Малорозчинний – слаборастворимый.
Мана – мираж.
Мана для ока, мана оптична – див. Обман 

оптический.
Мандрівний – блуждающий (ток, волна).
Маніпуляція – манипуляция.
Манія – сурик.
Манометр – манометр.
Манометричний – манометрический.
Мариво – мираж, фата моргана.
Мармур – мрамор.
Мармуровий – мраморный.
Маса – масса.
Маса-грам – масса-грамм.
Масивний – массивный.
Масляний – масляный.
Масний – жирный.
Масовий – массовый.
Масо-спектограф – масс-спектограф.
Мастиво – мастика.
Мастило – смазка.
Мастильний – масляный (смазочный).
Мастити – смазывать,-зать.
Масткий – див. Вязкий.
Масштаб – масштаб.
Материця – див. Негатив.
Матерія – материя; див. Вещество.
Матеріяльність – материальность.
Мати (в собі що) – содержать.
Матовий – матовый.
Маховик – див. Маятник.
Мах-одиниця – мах-единица.
Машина – машина.
Машина відосередня, машина центро біж-

на – див. Центрофуга.
Мащення – смазка (процесс).
Маючий вагу – див. Весомый.
Маятися – див. Колебаться.
Маятник – див. Маятник.
Мега – мега.
Мегабар – мегабар.
Мегаджуль – мегаджауль.
Мегадина – мегадин(а).
Мегаерґ – мегаэрг.
Мегаскоп – мегаскоп.
Мегафарад – мегафарад.
Мегафон – мегафон.
Мегом – мегом.
Межа – граница, предел.
Межиатомний – интраатомный.
Межимолекулярний – интрамолеку ляр ный.
Межовий – граничный, предельный.
Межувати – граничить.

Мельдометр – мельдометр.
Мембрана – мембрана.
Мензурка – мензурка.
Меніск – мениск.
Мент – див. Секунда.
Меншання, поменшання – уменьшение.
Меншати, поменшати – уменьшать,-ся, 

-ить(ся), ослабевать,-беть (о токе).
Мережа – сеть (проводов).
Меридіональний – меридиональный.
Меридіян магнетний – меридиан магнит-

ный.
Меркурія – див. Ртуть.
Металевий – металлический.
Металистий – див. Металлический.
Металічний – металлический.
Металь – металл.
Метальний – див. Металлический.
Метамери – метамери.
Метастатичний – метастатический.
Метацентр – метацентр.
Метацентрум – див. Метацентр.
Метода – метод.
Метр – метр.
Метричний – метрический.
Метрологія – метрология.
Метроном – метроном.
Механізм – механизм.
Механіка – механика.
Механічний – механический.
Мечик – нож выключателя, рубильник.
Мечиковий, вимикач – рубильник.
Миг(о)тіти – мелькать; див. Вибрировать.
Мигати – мигать.
Мильний, миляний – мыльный.
Миска – кювета.
Мисочка – чашечка.
Митьовий – моментальный.
Мить – див. Секунда.
Мідний – медный.
Мідь – медь.
Мідь жовта – латунь.
Мікро – микро.
Мікроамперметр – микроамперметр.
Мікровольт – микровольт.
Мікровольтаметр – микровольтаметр.
Мікрогоніометр – микрогониометр.
Мікрокульон – микрокулон.
Мікрометр – микрометр.
Мікрометрична труба – див. Микрометр.
Мікроміліметр – микромиллиметр.
Мікрон – микрон.
Мікропірометр – микропирометр.
Мікроскоп – микроскоп.
Мікроскопічний – микроскопический.
Мікроспектроскоп – микроспектроскоп.



– 156 – НабірчивістьМікротерези

Мікротерези – микровесы.
Мікрофарад – микрофарада.
Мікрофізика – див Микрофизика.
Мікрофон – микрофон.
Мікрофотографія – микрофотография.
Мікрофотометр – микрофотометр.
Мілі – милли.
Міліамперметр – миллиамперметр.
Мілівольт – милливольт.
Мілівольтамперметр – милли-вольт-ампер-

метр.
Мілігенрі – миллигенри.
Міліграм – миллиграмм.
Мілікюрі – милликюри.
Міліметр – миллиметр.
Мілімікрон – миллимикрон.
Мінорний – минорный (муз.).
Мінута – минута (дуги).
Мінутний – минутный (о дуге, угле).
Міняння, мінення – перелив, переливание 

(окраски).
Міра – мера, степень (состояния), мира, ми-

шень, мушка; див. Масштаб.
Мірило – масштаб; див. Мера.
Мірник – див. Измеритель.
Мірничий – див. Измерительный.
Міряння – измерение (процесс).
Міряти, виміряти – мерить, измерять, изме-

рить.
Містити – вмещать, вместить, содержать (в 

чем-либо), заключать.
Місткий – емкий.
Місткість – вместимость, емкость (помести-

тельность).
Місяць – луночка.
Місток – мост.
Міх акустичний – мех акустический.
Міхур – пузырь.
Міцний – крепкий, прочный.
Міцність – крепость, прочность.
Міцнота – див. Крепость.
Міць – див. Крепость, мощность, сила.
Мішалка – мешалка.
Мішанина, мішаниця, мішанка – див. 

Смесь.
Мішати – мешать.
Мішечок – мешочек.
Мішка – див. Мешалка.
Мнимий – мнимый.
Многоатомний – многоатомный.
Многобарвний – многоцветный, полихро-

ма тический.
Многобльок – полиспаст.
Многовидість – гетероморфизм.
Многоелектронний – многоэлектронный.
Многозвойовий – многовитковый.

Многокольоровий – многоцветный.
Многокутник – многоугольник.
Многополюсовий – многополюсный.
Многофазовий – многофазный.
Многошаровий – многослойный (о катуш-

ке).
Множник перевідний – множитель перевод-

ный.
Мо – мо.
Мобіль – мобиль.
Модель – модель.
Модифікація – модификация.
Модло – шаблон.
Модуль – модуль.
Молекул – див. Молекула.
Молекуля – молекула.
Молекулярний – молекулярный.
Молокомір – лактометр.
Молоточковий – молоточковый.
Молоточок – молоточек.
Моль-йон – моль-ион.
Момент – момент.
Моментальний – моментальный.
Моновалентний – одноэквивалентный.
Моногенний – див. Однородный.
Монохорд – монохорд.
Монохорда – див. Монохорд.
Монохроматичний – монохроматический.
Монохроматор – монохроматор.
Монтаж, монтування – монтировка.
Морфотропія – морфотропия.
Мосяж – латунь.
Мосяжевий – латунный (техн.).
Моташка – див. Катушка.
Мотовило – див. Ворот.
Мотор – мотор.
Мощність – див. Мощность.
Мул – див. Налет.
Мультиплет – мультиплет.
Мультиплікатор – мультипликатор.
Мультиплікація – мультипликация.
Мундштук – цибух.
Муфта – муфта.
М’який – тонкий.
М’якнення – размягчение.
М’якнути, м’якшати – размягчаться.
М’якшання – размягчение.
М’якшити – размягчать.

Н
Набивання – див. Заряжание, зарядка.
Набити – див. Заряжать, зарядить.
Набій, набір – див. Заряд.
Набірчивість – емкость (электр., тепловая).
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Наближання, наближення – приближение, 
сближение.

Наближати, наблизити,-ся – приближать, 
-зить,-ся.

Наблиз – приближение.
Набрякати, набрякнути – набухать,-хнуть, 

разбухать,-хнуть.
Навантажування – нагрузка.
Навантажувати, навантажити – нагру жать, 

-зить.
Наведений – наведенный, индуктирован ный.
Наведення – наведение.
Навивання – намотка.
Навивати, навинути – навивать,-вить, на-

матывать,-мотать (катушку).
Навитка – намотка, обмотка.
Навід – наведение.
Наводити – наводить, индуктировать.
Наворот – див. Ворот.
Навоскований – навощенный (о бумаге).
Нагин – див. Изгиб (вниз).
Наглядання – див. Наблюдение.
Нагніт – див. Давление, пресс.
Нагнітати – нагнетать.
Нагнітний – нагнетательный.
Нагрів – нагрев.
Нагрівання – нагревание.
Нагрівати, нагріти – нагревать, нагреть.
Нагрівний – нагревательный.
Нагрівник – нагреватель, баня.
Нагромаджування, нагромадження – на-

копление, аккумуляция.
Нагромаджувати, нагромадити,-ся – накоп-

лять,-пить,-ся.
Наґвинчувати, наґвинтити – навинчи вать, 

-тить.
Надавати, надати – сообщать,-щить (ускоре-

ние, скорость).
Надвишка – превышение.
Надвірній – наружный.
Надим, надимання – вздутие.
Надиматися, надутися – вздуваться, вздуть-

ся.
Надіб’я – состав.
Надливати, надлити – отливать, отлить (из-

лишек).
Надмікроскоп – ультрамикроскоп.
Надолужати, надолужувати, надолужити – 

восполнять,-нить (возмещать недоста-
ток).

Надпровідник – сверхпроводник.
Надпровідність – сверхпроводимость.
Надструм – экстраток.
Надтон – обертон.
Надувати, надимати, надути – надувать, на-

дуть.

Наелектризований – наэлектризованный.
Наелектризовувати, наелектризувати – 

электризовать, наэлектризовать.
Назначати, назначити – див. Отмечать, обо-

значать.
Накладання – наложение.
Наклін – див. Наклон.
Наклонення – див. Наклонение.
Наконечник – наконечник.
Накрив, накрыва – див. Крышка.
Накривати, накрити (одне одного) – сли-

ваться, слиться, совмещаться,-титься (о 
фигурах).

Накривка – див. Крышка.
Накрутка – див. Кремальера.
Накручувати, накрутити – накручивать, 

на крутить, заводити, завести (механизм).
Налагоджувати, налагодити – налаживать, 

-дить, настраивать, настроить.
Наладований – див. Заряженный.
Налипень – нарост (отложение).
Намагнезований – див. Намагниченный.
Намагнесувати – див. Намагничивать.
Намагнетизований – див. Намагниченный.
Намагнетований – намагниченный.
Намагнетовання – намагничение.
Намагнетовувати, намагнетувати – нама-

гничивать.
Намагнечування – див. Намагничевание.
Намагничувати, намагнитити – див. Нама-

гничивать, намагнитить.
Намащування – натирание (каким-либо ма-

териалом).
Намащувати, намастити – натирать, нате-

реть (каким либо материалом).
Намітка – намотка, обмотка.
Наміш – див. Смесь.
Намотка – див. Обмотка (электр.).
Намотування – намотка.
Намотувати, намотати – наматывать.
Наносити, нанести – наносить, нанести.
Наокружні обставини – див. Обстановка 

окружающая.
Напечаток – див. Отпечаток.
Напивчивий – див. Всасывающий, всасы-

вательный.
Напин – див. Напряжение.
Напинати, напнути – натягивать, натянуть.
(На)півзатужавілий – полузатвердевший.
(На)півпрозорий – полупрозрачный.
(На)півпроникливий – полупроницаемый.
(На)півпружний – полу-упругий.
(На)півпропускний, (на)півпрохідний – по-

лупроницаемый.
(На)півствердлий – полузатвердевший.
Напір – напор.



– 158 – НеосвітленийНапирання

Напирання – див. Напор.
Наповерхність – див. Пространство.
Наповид – див. Мираж.
Наповняння, наповнення – наполнение.
Наповняти, наповнити – наполнять.
Напруга – напряжение; див. Упругость.
Напругий – натянутый сильно, упругий.
Напругість – див. Упругость.
Напруження – див. Заряжение, зарядка.
Напружувати – див. Заряжать.
Напружений – див. Заряженный.
Напруженість – напряженность.
Напруження – див. Напряжение.
Напрям, напрямок – направление.
Напрямленість – направленность.
Напрямляти, напрямити – направлять.
Напрямний – направляющий.
Напрямниця – направляющая (деталь).
Нарізний – отдельный.
Наростень – нарост.
Наряд – див. Заряд.
Наряджання – дав. Заряжение, зарядка.
Наряджати – див. Заряжать.
Наряджений – див. Заряженный.
Насад – насадка.
Насит – насыщение.
Насичати, насичувати, наситити – насы-

щать.
Насиченість – насыщенность.
Насичування, насичення – насыщение.
Наскрізний – сквозной.
Наслідок – следствие.
Насмоковувати, насмокувати – накачивать, 

-чать насосом.
Наснага – заряд.
Наснажання – заряжание, зарядка.
Наснажати, наснажувати, наснажити – за-

ряжать,-дить.
Наснажений – заряженный.
Наснажування, наснаження – заряжание, 

зарядка.
Насочувати, насочити – напитывать,-тать.
Наставляти,-вити – устанавливать,-вить.
Настроєний – настроенный.
Настроювання, настроєння – настройка.
Настроювати, настроїти – настраивать,-ить.
Натирання – натирание.
Натирати, натерти – натирать, натереть.
Натиск, натискання – нажатие, нажим; див. 

Давление, напор.
Натискати, натиснути – надавливать,-вить.
Натискач – нажим (прибор).
Натуга – див. Напор, напряжение, напря-

жен ность, натяжение, сила, усилие.
Натужність – див. Напряженность.
Натяг, натягання – натяжение.

Натягати, натягти – натягивать, натянуть.
Наушник – наушник.
Нахил, нахилення – наклон, наклонение, ин-

клинация.
Нахилий – наклонный.
Нахиломір – инклинатор.
Нахиляти, нахилити – наклонять,-нить.
Нахильний – див. Наклонный.
Начіплювати, начепити – нацеплять,-пить.
Неактивний – инактивный (пассивный).
Небо – небо.
Неваговий – див. Невесомый.
Неважний – невесомый (невесящий).
Невгамівний – незатухающий.
Невидний – невидимый.
Невільний – несвободный.
Невогкий – див. Безвлажный.
Невпинний – безостановочный.
Невпорядкований – равномерно-беспоря-

доч ный.
Невтралізація, невтралізування – нейтра-

ли зация.
Невтралізувати – нейтрализовать.
Невтральний – нейтральный.
Невтрон – нейтрон.
Негнучкий – несгибаемый.
Неґатив – негатив.
Неґативний – отрицательный.
Недисоційований – недиссоциированный.
Неділимий – див. Неделимый.
Недіяти – бездействовать.
Недогарок – огарок.
Недостаточний – див. Неполный.
Незаслонений – незаслоненный.
Незбіг, незбіжність – несовпадение.
Незважний – див. Невесомый.
Незважномалий – неощутительно-малый.
Незгасаючий – див. Незатухающий.
Незгинний – несгибаемый.
Незгинність – несгибаемость.
Незігнений – див. Несгибаемый.
Незмінний – неизменный.
Незмінність – неизменность, неизменя емость; 

див. Постоянство.
Незмочуваний – несмачиваемый.
Незначно-малий – неощутительно-малый.
Незнищенність – неуничтожаемость.
Незримий – невидимый.
Незрівноважений – неуравновешенный.
Незрівноваженість – неуравновешенность.
Нематеріяльний – нематерьяльный.
Необмежність – див. Безграничность.
Необміжний – див. Безграничный.
Неоднорідний – неоднородный.
Неоднорідність – неоднородность.
Неосвітлений – неосвещенный.
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Неперепустний – див. Непроницаемый.
Непереривність – непрерывность.
Неповний – неполный.
Неподатливий на тиск – сжимаемый трудно.
Неподільний – неделимый.
Неподільність – неделимость.
Непомітний – незаметный.
Непомітно малий – неощутительно-малый.
Непорухомий – див. Неподвижный.
Непорушний – неподвижный, неразруши-

мый.
Непостійний – див. Неустойчивый.
Непохитний – див. Устойчивый.
Непохитність – див. Постоянство, устойчи-

вость.
Непровідний – непроводящий.
Непровідник – непроводник.
Непрозорий – непрозрачный.
Непрозорість – непрозрачность.
Непроникливий – непроницаемый.
Непроникливість – непроницаемость.
Непропускальний – див. Непроницаемый.
Непропускний – непроницаемый.
Непросвітний, непросвітчастий – див. Не-

прозрачный.
Непрохідний – непроницаемый.
Непрохідність – непроницаемость.
Нерівномірний – неравномерный.
Нероздільний – неделимый.
Нероздільність – неделимость.
Нерозпускальний – див. Нерастворимый.
Нерозпускальність – див. Нераствори мость.
Нерозчинний – нерастворимый.
Нерозчинність – нерастворимость.
Нерухомий – неподвижный.
Нерухомість – неподвижность.
Нерушимий – неразрушимый.
Несвітлопрозорий – див. Светонепрони ца-

емый.
Нескінченність – бесконечность.
Нескінченний – бесконечный.
Неслабнучий – незатухающий.
Неспаленний – несгораемый.
Неспівзвучність – несозвучность.
Несталий, нестаточний – див. Неустойчи-

вый.
Нестискальний – див. Несжимаемый.
Нестискальність – див. Несжимаемость.
Нестисливий – несжимаемый.
Нестисливість – несжимаемость.
Нестисний – див. Несжимаемый.
Нестійкий – неустойчивый.
Нестійкість – неустойчивость.
Несумісний – несовместимый.
Нетеплопровідний – нетеплопроводный 
Нетопкий – неплавкий.

Нетривкий – див. Неустойчивый.
Нечин – бездействие.
Нечинити – бездействовать.
Нечистота – нечистота.
Нечулий, нечуткий – див. Нечувствитель-

ный.
Нечутливий – нечувствительный.
Нечутливість – нечувствительность.
Нечутно-малий – неощутительно-малый.
Нижній – див. Нижний.
Низ – низ.
Низка – серия (линий).
Нитка – нить.
Ниткуватий – нитевидный.
Ніж – нож.
Ніжка – ножка.
Ніздратий – губчатый.
Ніздруватий – див. Ноздреватый.
Ніздрястий – ноздреватый.
Ніздрястість – ноздреватость.
Ніклювати – никеллировать.
Ніколь – николь.
Німий – див. Беззвучный.
Нітон – нитон.
Новосполучення – воссоединение.
Нон – див. Нониус.
Нонваріянтний – нонвариантный.
Ноній – нониус.
Ноніус, ноніюс – див. Нониус.
Норець – водолаз.
Нормаля – нормаль, перпендикуляр.
Носій – носитель (заряда).
Нуль – нуль.
Нульовий – нулевой.
Нумер – номер.
Нурок – див. Водолаз.
Нурт – див. Струя.
Нутація – нутация.
Нутрина – див. Полость.
Нутрішній – внутренний.
Нутровина – див. Полость,
Нутряний – внутренний.
Нюх – обоняние.

О
Обвивати, обвинути – обматывать, обмо-

тать.
Обвитка, обвивання – обмотка (электрич.).
Обвід – очертание.
Обвідка – кайма.
Обвітря – воздух; див. Атмосфера.
Обволікати, обволокти – обволакивать,-лочь.
Обгинна – огибающая.
Обгортка – див. Оболочка.
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Обгоряти, обгоріти – обгорать.
Обезбарвлювати – див. Обесцвечивать, 

обесцветить.
Обернений – обратный.
Оберт – оборот.
Обертальний – вращательный, вращающий.
Обертання – вращение, обращение; див. Пре-

вращение.
Обертати,-ся – вращать,-ся.
Обертати, обернути (в що, на що) – див. Пре-

вращать.
Обертовий – вращательный (вращающийся).
Обертон – обертон.
Об’єкт – объект.
Об’єктив – объектив.
Об’єктивний – объективный (конец).
Об’єм – объем.
Об’ємистість – див. Протяженность.
Об’ємний – объемный.
Об’ємність – див. Вместимость, емкость.
Об’ємомір – объемометр, волюмометр.
Об’ємомірний – волюметрический.
Обіг – оборот (обращение).
Обіймання – обхватывание.
Обіймати, об(ій)няти – обхватывать,-тить.
Обіймище – див. Обхват.
Обкладина – див. Обкладка.
Обкружний – див. Вращательный.
Облудка – див. Оболочка.
Облямівка – кайма.
Облямовуватися, облямуватися – окай м-

лять ся,-миться.
Обмін – обмен.
Обмір – див. Объем.
Обмотка – див. Обмотка.
Обмотувати, обмотати – обматывать,-тать.
Обнятись полум’ям – див. Вспыхивать, 

вспыхнуть.
Обняття – обхват.
Оболона, оболонка – оболочка.
Обопільний – взаимный (только о двух).
Оборот – оборот.
Оборотний – оборотный; див. Обратный.
О(б)падати, о(б)пасти – опадать, опасть.
Образ – изображение.
Образ світляний – див. Фотография.
Обрис – контур, очертание.
Обрідити – див. Разрежать.
Обробіток, оброблювання, обробляння, 

оброблення – обработка.
Обсервація – див. Наблюдение.
Обсервувати – наблюдать.
Обставини – условия (обстоятельства).
Обсяг – объем; див. Вместимость.
Обсяга – див. Пространство.
Обсяговий – объемный.

Обсягомір – объемомер, волюмометр.
Обсягомірний – волюметрический.
Обтікати, обтекти – обтекать,-течь (контур).
Обтяж, обтяжування, обтяжання, обтя жен-

ня – нагрузка.
Обтяжувати, обтяжити – нагружать.
Обхоплювання – обхватывание.
О(б)хоплювати, о(б)хопити – обхватывать, 

охватить.
Обшир – див. Область (действия), про стран-

ство.
Об’яв – див. Проявление.
Овальний – овальный.
Овальність – овальность (мат.).
Овоїд – овоид (мат.).
Огневідпорний – див. Огнеупорный.
Огненний – огненный.
Огнепальний – див. Горючий.
Огнетривалий – див. Огнеупорный.
Огнисько, огнище – див. Фокус.
Огнищевий – див. Фокусный.
Оголюваться, оголитися – обнажаться, об-

нажиться.
Огрів – див. Нагрев.
Огрівальник – див. Нагреватель.
Огрівання – див. Нагревание.
Огрівач – див. Баня.
Огріх – див. Погрешность.
Одвіс – див. Отвес.
Одвісний – див. Отвесный.
Одиниця – единица.
Однобарвний – одноцветный, монохрома-

тический.
Одновалентний – одноэквивалентный (атом).
Однозвучність – див. Унисон.
Однозначний – одноименный (о зарядах).
Однойменний – одноименный.
Одноманітний – див. Равномерный.
Одноманітно-безладний – равномерно-бес-

порядочный.
Одномастний – див. Одноцветный.
Однонитковий – див. Однонитный.
Однонитник – унифиляр.
Одноплечний – див. Одноплечий.
Однополярний – униполярный.
Однораменний – одноплечий.
Однорідний – однородный.
Однорідність – однородность.
Одностайний – див. Однородный.
Однострун – монохорд.
Одноцвітний – див. Одноцветный.
Одноцільний – див. Однородный.
Одноцільність – див. Однородность.
Одночасний – одновременный.
Одночасність – одновременность.
Образозміна – морфотропия. 
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Озарення – див. Освещение.
Окільний – внешний.
Оклюдувати – окклюдировать.
Оклюзія – окклюзия.
Околишній – внешний.
Окремий – отдельный.
Окріп – кипяток.
Окріпник – див. Кипятильник.
Окружения – див. Окружение, среда.
Окружина – див. Среда.
Октава – октава (муз.).
Окуляр – окуляр.
Окуляри – очки.
Окулярний – окулярный.
Оливниця – див. Отвес.
Оливо – свинець.
Олив’яний – свинцовый.
Олив’янка – див. Отвес.
Олійний – масляный.
Олія – масло.
Ом – ом.
Омана зорова, омана оптична – обман оп-

тический, иллюзия оптическая.
Омана – див. Мираж.
Омрак – див. Мрак.
Онґстрем – ангстрем, онгстрем.
Опад – див. Осадок.
Опадати, опасти – див. Осаждаться.
Опади атмосферні – осадки атмосферные.
Опалесцентний, опалесценційний – опа ле-

сцирующий.
Опалесценція – опалесценция.
Опар – див. Испарение, пар.
Опертя – див. Опора.
Опиратися – сопротивляться.
Описувати, описати – описывать.
Опір – сопротивление; див. Препятствие, 

противодействие.
Опір чинити, опір ставити – противодей-

ство вать.
Опірний – сопротивляющийся.
Опірниця – сопротивление (прибор), рео стат.
Опірність – сопротивляемость.
Опора – опора; див. Препятствие, сопро-

ти вление.
Опоровість – сопротивляемость.
Оправа – оправа.
Оприскування – див. Пульверизация.
Оптика – оптика.
Оптичний – оптический.
Оптотехніка – оптотехника.
Опуклий – выпуклый.
Опуклість – выпуклость (свойство).
Опукло-вгнутий – див. Выпукловогну тый.
Опускатися – див. Осаждаться, осадиться.
Орбіта – орбита.

Орган – орган.
Організм – организм.
Органний – органный.
Ореол – див. Ореол.
Орієнтувати – ориентировать.
Ортоскоп – ортоскоп.
Ортоскопічний – ортоскопический.
Ортохроматичний – ортохроматический.
Орудник – див. Двигатель.
Орудування – манипуляция.
Осад – осадок.
Осаджування, осадження – осаждение (про-

цесс).
Осаджувати, осадити – осаждать, осадить.
Осаджуватися, осадитися – осаждаться, 

-диться.
Осадовий – осадочный.
Осадок – див. Осадок.
Освіт, освітлювання – освещение.
Освітлювальний – осветительный.
Освітлювати, освітити – освещать,-тить.
Освічення – див. Освещение.
Освічувати – освещать, осветить.
Осередковий – внутренний, центральный.
Осередник – див. Сердечник.
Осередній – внутренний; див. Централь-

ный.
Осередок – центр.
Осердя – сердечник.
Осібний – отдельный.
Осідання – осаждение (самостоятельное).
Осідати, осісти – осаждаться, осадиться.
Осідатися – див. Осаждаться, осадиться.
Ослаба, ослабляння, ослаблення – ослаб-

ление.
Ослабляти, ослабити – ослаблять,-бить.
Ослабнути – ослабеть.
Ослін, ослінчик – скамейка.
Ослонятися – див. Вуалироваться (о нега-

тиве).
Осмоза – осмос.
Осмос – див. Осмос.
Осмотичний – осмотический.
Осмотрювати – див. Снабжать.
Основа – основание.
Останок – див. Остаток.
Остатній – див Остаточный
Остача – див Остаток.
Остиглий – остывший (охладевший).
Остуджувати, остудити – охлаждать,-дить.
Остудний – охлаждающий; див. Криоген-

ный.
Остужения – охлаждение (дутьем).
Осуга – налет.
Осцилювати – колебаться, осциллировать.
Осцилятор – осциллятор.
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Осциляція – колебание.
Осцильограф – осциллограф.
Осцильометр – осциллометр.
Осцильоскоп – осциллоскоп.
Ося – див. Ось.
Осягати, осягнути, осягти – охватывать, 

-тить (простор).
Отвір – отверстие.
Отворення – див. Размыкание.
Оточення – обстановка окружающая, окру-

же ние; див. Среда.
Оточувати, оточити – окружать.
Офтальмометр – офтальмометр.
Офтальмоскоп – офтальмоскоп.
Охиба – див. Погрешность.
Охолоджуваний – охлаждаемый (о смеси).
Охолоджування, охолодження – охлажде-

ние (процесс).
Охолоджувати, охолодити – охлаждать,-дить.
Охолодний – охлаждающий, охладитель ный.
Охолодник – охладитель.
Охорона – див. Защита.
Охоронець – див. Предохранитель.
Охоронний – див. Предохранительный.
Охоронник – див. Предохранитель.
Оцінка – оценка.
Оцінювати, оцінити – оценивать,-нить.
Очне дзеркало – офтальмоскоп.
Ошурка – опилки (металлические).

П
Падання – падение.
Падати – падать.
Падина – див. Углубление.
Палахливий – див. Воспламеняемый.
Палахнути – див. Вспыхивать, вспыхнуть.
Паливня – топка.
Паличка – палочка.
Паління, палення – топка (процесс).
Палкий – див. Горючий, воспламеняемый, 

легкоспламеняющийся.
Палкість – див. Воспламеняемость.
Палахливий – див. Горючий.
Палючий – див. Горючий, легковоспламе-

няющийся.
Палючість – див. Горючесть.
Пальний – горючий; див. Легковоспламе-

няющийся.
Папір – бумага.
Пара – пар; див. Скважина.
Пара – пара (сил).
Параболічний – параболический.
Параболя – парабола.
Параван – ширма.

Парагелій – парагелий.
Парадокс гідростатичний – парадокс гидро-

статический.
Паралакса – паралакс.
Паралелограм руху – параллелограм дви-

же ния.
Парамагнетизм – парамагнетизм.
Парамагнетний – парамагнитный.
Параметр – параметр.
Парантелій – парантелий.
Парафинований – парафинированный.
Парафін – парафин.
Паровий – паровой.
Паротворення, пароутворення – паро обра-

зо вание.
Парування – парообразование, испарение 

(выделение пара).
Парувати – испаряться.
Паруватий – парообразный.
Парціяльний – парциальный.
Пасивний – пассивный, инактивный.
Пасмуга – див. Полоса.
Пас, пасок – див. Полоса.
Пасти – падать, упасть.
Патрон – патрон.
Пензлик – кисточка.
Пенетрометр – пенетрометр.
Первісний – начальный (о состоянии).
Перебіг – течение (процесса), пробег, проте-

кание (процесса), ход (в возвратно-по ступ. 
движении).

Перебігання – протекание (процесса).
Перебігати, перебігти – протекать,-течь (о 

процессе).
Перевага – див. Противовес.
Переважувати, переважити – перевешивать, 

-сить.
Переведення – производство (опытов).
Перевертання – див. Превращение.
Перевишка, перевищування, перевищен-

ня – превышение.
Перевищувати, перевищити – превы шать, 

-сить.
Перевід – вырождение (энергии).
Перевір, перевірка, перевіряння – вывер-

ка, проверка.
Перевіряти, перевірити – проверять,-рить.
Переводити, перевести – производить,-весть 

(работу).
Переганяння – перегонка, дестилляция.
Переганяти, перегнати – перегонять,-гнать, 

дестиллировать.
Перегин – перегиб.
Перегинання – див. Перегиб.
Перегін – дестилляция.
Перегінний – перегонный.
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Перегнатий – дестиллированный.
Перегонка – див. Перегонка.
Перегородка – перегородка; див. Ширма.
Перегоряти, перегоріти – перегорать,-реть.
Перегрів – перегрев.
Перегрівання – перегрев (процесс).
Перегрівати, перегріти – перегревать,-реть.
Перегрівник – перегреватель.
Перегрітий – перегретый.
Передавання – передавание.
Передавати, передати – передавать,-дать.
Передаватися – див. Распространяться.
Передавач – передатчик.
Передання – передача, передавание.
Передатний – передаточный.
Передача – передача.
Перезбуджувати, перезбудити – перевоз буж-

дать,-будить.
Переісточення – див. Превращение.
Переймати – отнимать.
Переключатель – див. Переключатель.
Перекристалізація многократна – пере кри-

сталлизация многократная.
Перекрій – сечение.
Перекручування – див. Искажение.
Перекручувати, перекрутити – див. Иска-

жать, исказить.
Переламуваність – див. Преломляемость.
Переламування, переламання – див. Пре-

ломление.
Перелив, переливання – перелив, пере ли-

вание.
Перелім – перелом.
Перелом – див. Преломление.
Переломливість – див. Преломляемость.
Переломлювання, переломлення, пере-

ло мання – див. Преломление, рефрак-
ция.

Переломлятися – див. Преломлять,-мить, 
-ся.

Перелучати, перелучити – переключать, пе-
реключить (пересоединять).

Перемагання – преодоление (инерции).
Перемежність – перемежаемость.
Перемикати, перемкнути – переключать, 

-чить.
Перемикач – коммутатор, переключатель.
Переміжний – перемещающийся (тон, за-

земление).
Переміна – смена, перемена, изменение; 

див. Превращение.
Переміст – перемещение.
Перемішка – див. Смешение.
Перемішувалка – мешалка.
Перемішувати – мешать, перемешивать, 

-шать.

Переміщати, перемістити – перемещать, 
-стить.

Переміщування, переміщення – пере ме ще-
ние.

Перемога – преодоление.
Перенаснажування, перенаснаження – пе-

резаряжение, перезарядка.
Перенаснажувати, перенаснажити – пе ре-

заряжать,-дить.
Переніс, перенесення – конвекция, пере не-

сение (энергии).
Переносник – переносчик (энергии); див. 

Реле.
Перенощик – див. Переносчик.
Переображення, переобраз – див. Превра-

щение.
Переобтяж, переобтяжування, переобтя-

ження – перегрузка (силовая).
Пере(о)охолода – переохлаждение.
Переохолоджування, переохолодження – 

переохлаждение.
Пере(о)холоджений – переохлажденный.
Пере(о)холоджувати, пере(о)холодити – 

переохлаждать,-дить.
Перепин, перепина – див. Препятствие.
Перепиняти, перепинити – преграждать, 

-дить.
Перепона – преграда, препятствие; див. Со-

противление.
Перепочинок – отдых.
Перепускати, перепустити – пропускать, 

-тить; див. Проводить (тепло, электр., 
звук), перегонять, фильтровать.

Перепуст – див. Перегонка.
Перерва – перерыв; див. Прекращение.
Перервання – див. Разрыв.
Перерив – перерыв.
Переривання – прерывание (тока).
Перериватель – див. Прерыватель.
Переривати, перервати – прерывать, пре-

р вать (ток), прекращать,-ить.
Переривач – див. Прерыватель.
Переривний, переривчастий – преры вис-

тый, прерывный.
Переривник – прерыватель.
Переріз – див. Сечение.
Пересил, пересилання – передача, пере да-

вание (энергии).
Пересилати, переслати – передавать (энер-

гию, звук).
Пересильний – передаточный (относ. к элек-

тропередаче).
Пересит, пересичення – перенасыщение, 

пересыщение.
Пересичений – перенасыщенный, пересы-

щен ный (раствор).
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Пересичувати, переситити – пересыщать, 
-тить.

Пересіч – див. Сечение.
Перескакувати, перескочити – перескаки-

вать,-скочить (об искре, атоме).
Перескік – перескок (искры).
Перескоком – скачками.
Перестава – перестановка.
Переставати, перестати – прекращаться, 

-титься.
Перестережливий – див. Предохрани тель-

ный.
Пересув, пересування – передвижение.
Пересувати, пересунути – передвигать, 

-нуть.
Пересувень – див. Движок.
Пересувний – передвижной.
Пересякати – див. Просачиваться.
Перетвір, перетворювання, перетво рен-

ня – трансформация, превращение, пре-
обра зование, переход (в другое состоя ние).

Перетвірник (преобразователь) – транс-
форматор.

Перетворювати, перетворити – превра щать, 
превратить.

Перетворюватися, перетворитися – пере-
ходить, перейти (в иное состояние).

Перетепленість, перетеплення – див. Тепло-
проводность.

Перетин – див. Сечение.
Перетинати, перетяти – пересекать,-сечь.
Перетинка – перепонка, диафрагма, плен-

ка, перегородка (перепонка); див. Препят-
ствие.

Перетікати, перетекти – протекать,-течь.
Переточування – переливание.
Перехід, переходження – переход, прохож-

дение.
Переходити, перейти – переходить, перей-

ти, протекать,-течь, превышать, превы сить.
Переходити наскрізь – див. Проникать, 

-кнуть.
Перехресток – пересечение.
Перехрестя нитяне – скрещение, крест ни-

ток.
Перехрищувати, перехристити – перекре-

щивать,-тить.
Переціджувания – фильтрация, фильтро ва-

ние.
Переціджувати, перецідити – перецежи вать, 

-дить, фильтровать, профильтровать.
Перешкода – препятствие; див. Противо-

действие.
Перешкоджати – див. Противодействовать.
Переймати, перейняти – отнимать,-нять 

(тепло).

Перигелій – перигелий.
Перископ – перископ.
Період – период.
Періодичний – периодический.
Пермеаметр – пермеаметр.
Перспектива – перспектива.
Пертурбація – пертурбация.
Петля – див. Прицепка.
Петник – див. Шарнир.
Печера – див. Полость.
П’єзо – пьезо.
П’єзоелектрика – пиезоэлектричество.
П’єзоелектричний – пиезоэлектрический.
П’єзометр – пиезометр.
П’єзометричний – пиезометрический.
П’єзометрія – пиезометрия.
Пил – пыль.
Пилок – див. Порошок.
Пильний – тщательный.
Пирскалка – див. Пульверизатор.
Питомий – удельный.
Піввібрація – полувибрация.
Південник – див. Меридиан.
Півдовжина – полудлина.
Півізолятор – полуизолятор.
Півкільце – полукольцо.
Півколивання – полуколебание.
Півколо – полукруг (мат.).
Півкуля – полушарие.
Півоберт – полуоборот.
Півповорот – див. Полуоборот.
Півпровідник – полупроводник.
Піврозмах – полуразмах.
Півтечиво – полужидкость.
Півтон – полутон.
Півхвиля – полуволна.
Півциліндер – полуцилиндр.
Підвага – див. Подвес.
Підважок – подвесок.
Підважування – поднимание (рычагом).
Підважувати, підважити – поднимать,-нять 

(рычагом).
Підвишка – повышение, подъем (повыше-

ние).
Підвищування, підвищення – поднимание 

(повышение).
Підвищувати,-щити – поднимать,-нять (по-

вы шать), поднимать,-нять.
Підґвинчувати, підґвинтити (мех.) – под-

вин чивать,-тить.
Піддавати, піддати (чому) – подвергать,-нуть 

(усилию).
Піделектрон – субэлектрон.
Підігрів, підігрівання – подогрев.
Підігрівати, підігріти – подогревать,-реть.
Підіймальний – подъемный (подымаю щий).
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Підійманий – подъемный (подымаемый).
Підіймання – подъем.
Підіймати, підняти – подымать,-нять.
Підкислювати, підкислити – подкислять, 

-лить.
Підкова – подкова.
Підковоподібний – див. Подковообразный.
Підковуватий – подковообразный.
Підколочувати, підколотити – подмеши-

вать,-шать.
Підкрижний – подледный.
Підкручувати, підкрутити – подкручи вать, 

-тить.
Підлідний – подледный.
Підлягати – испытывать (претерпевать).
Підльодовий – подледный.
Підмішка – подмесь.
Підмішувати, підмішати – подмешавать, 

под мешать.
Підняток, підняття – подъем.
Підойма – див. Рычаг.
Підоймовий – див. Рычажный.
Підпалювати, підпалити – зажигать,-жечь.
Підпушувати, підпушити – разрыхлять, 

-лить.
Підсил, підсилювання, підсилення – уси-

ление (звука, тона).
Підсилювальний, підсильний – усили тель-

ный.
Підсилювати, підсилити – усилять,-лить.
Підсильник – усилитель.
Підстав(к)а – подставка; див. Опора.
Підтримувати, підтримати – поддержи вать, 

-жать.
Підпорка – див. Опора.
Підупадати, підупасти – слабеть, ослабе вать, 

-беть.
Пікнометр – пикнометр.
Пінитися – пениться.
Піпетка – пипетка.
Піргеліометр – пиргелиометр.
Піроелектрика – пироэлектричество.
Піроелектричний – пироэлектрический.
Піромагнетний – пиромагнитный.
Пірометр – пирометр.
Пірофон – пирофон.
Пірофор – пирофор.
Післячин – последствие (сил).
Пітніти – див. Потеть.
Пітьма – див. Темнота.
Піч – печь.
Плавак – див. Поплавок.
Плавання – плаванье.
Плавати – плавать.
Плавень – див. Струя.
Плавкий – див. Плавкий.

Плавність – пловучесть (тел).
Плавок – див. Поплавок.
Планіметр – планиметр.
Пластичний – пластический.
Пластичність – пластичность.
Платва, платівка – пластинка.
Платівчастий – пластинчатый.
Плашка – див. Пластинка, электрод.
Плеохроїзм – плеохроизм.
Плив – див. Ток.
Плин – див. Жидкость.
Плинний – див. Жидкий, текучий.
Плинність – див. Жидкость, текучесть.
Плита, плитка – див. Пластинка.
Пліва, плівка – див. Налет, перепонка, 

плен ка.
Плоєний – див. Гофрированный.
Пломінь – див. Пламя.
Плосковгнутий – плосковогнутый.
Плосковигнутий – плосковыпуклый
Плоскоопуклий – див. Плосковыпуклый.
Площа головна – плоскость главная.
Площинка – площадка; див. Пластинка.
Площомір – планиметр.
Плюсовий – положительный (о клеме, за жи-

ме).
Плющити – сплющивать.
Пляма – пятно.
Плятина – платина.
Плятинування – платинирование.
Плятинувати – платинировать.
Пляха – бутыль.
Пляшечка – флакон, пузырек.
Пневматика – аэромеханика.
Пневматичний – пневматический.
Побільшаючий, побільшуючий – див. Уве-

личительный.
Побільшувальний – увеличительный.
Побільшування, побільшення – увели че-

ние.
Побільшувати, побільшити – увели чи вать, 

-чить.
Побій – див. Биение.
Побуджувати, побудити – див. Возбуждать, 

-дить.
Побудник – див. Возбудитель.
(По)будова – построение.
Поверт – поворот.
Повертання – вращение (поворачивание).
Повертати, повернути – вращать, повора-

чивать.
Повертовий – поворотный; див. Вращатель-

ный.
Поверхневий – поверхностный.
Поверхній – див. Поверхностный.
Поверхня – поверхность.
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Поверховий, поверховний – див. Поверх-
ностный.

Повзун – движок.
Повільний – медленный.
Повільнішати – замедляться.
Повіс – див. Отвес.
Повітромір – аэрометр.
Повітря – воздух, атмосфера.
Повітряний – воздушный.
Повність – полнота.
Повкроплюваний – вкрапленный (во мно-

гих местах).
Поволока – див. Налет.
Поворот – поворот, возврат, вращение (пово-

рачивание).
Поворотний – поворотный, обратимый (о 

процессе); див. Обратный.
Поворотність – обратимость (процесса).
Повоскований – навощенный (о бумаге).
По(в)ставати, по(в)стати – возникать,-нуть.
Повстання – див. Образование.
Повстина, повсть – войлок.
Пов’язь – связь (часть прибора).
Поганий – дурной (о проводнике).
Погасати, погаснути – погасать,-нуть.
Поглин, поглинання, поглинення – див. 

Поглощение.
Поглинальний – див. Поглощающий.
Поглинати, поглинювати – див. Погло-

щать.
Поглинність – див. Поглощаемость.
Поголос – див. Резонанс.
Податливий на стиск – сжимаемый легко.
Податний – див. Пластический, эластич-

ный.
Подвижний – див. Подвижной.
Подвоювач – дупликатор.
Поділ, поділка – деление; див. Масштаб, 

шкала.
Поділкований – градуированный.
Поділковання – градуировка (на скале).
Поділкувати – градуировать.
Поділяння на ступені, на градуси – див. 

Градуирование.
Поділяти – делить.
Подільник напруги – делитель напряже-

ний, потенциометр.
Подільність – делимость.
Подіркуватий – див. Скважистый.
Подіркуватість – див. Пористость.
Подія – событие.
Подоба – див. Изображение.
Подрібнити – измельчать,-чить, размельчать, 

-чить.
Подушечка – подуш(еч)ка.
Поємність – див. Вместимость.

Позафіолетовий, позафіялковий – ультра-
фиолетовый.

Позверховий, позверховний – див. Поверх-
ностный.

Позем – горизонт, уровень.
Поземий – див. Горизонтальный.
Поземість – див. Горизонтальность.
Поземний – горизонтальный.
Поземниця – уровень (инструмент); див. 

Ватерпас, отвес.
Поземність – горизонтальность.
Позитив – позитив.
Позитивний – положительный.
Позірний – див. Видимый.
Позлітка – див. Золото сусальное.
Позначати, позначити – отмечать,-тить (де-

лать отметки), обозначать,-чить.
Позначка – отметка.
Позолота – позолота.
Покажчик – указатель.
Показ – показание (прибора).
Показатель – див. Показатель.
Показник – указатель, показатель, индекс.
Поклад – див. Налет.
Покоління – поколение.
Покотело – див. Кружок, диск.
Покришка – крышка.
Покручений – извилистый.
Поле – поле; див. Фон.
Полиск – блеск (поблескивание).
Полишка – див. Остаток.
Поліг – конфигурация.
Полімеризація – полимеризация.
Полімеризувати – полимеризироваться.
Поліморфізм – полиморфизм.
Поліморфний – полиморфный.
Полір, полірування – полировка.
Полірувати – полировать.
Поліспаст – полиспаст.
Політанний – див. Ртутный.
Політання – див. Ртуть.
Політропа – политропа.
Поліхроїзм – полихроизм.
Поліхроматичний – полихроматический.
Положення – положение.
Полозки – салазки (часть прибора).
Полоса – див. Полоса.
Полуміння, полумінь – див. Пламя.
Полум'я – пламя.
Полупровідник – полупроводник.
Полутінь – полутень.
Полюс – полюс.
Полюсний – полюсный.
Поляризатор – поляризатор.
Поляризаційний – поляризационный.
Поляризація – поляризация.
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Поляризований – поляризованный.
Поляризувальний – поляризующий.
Поляризувати – поляризовать.
Поляриметр – поляриметр.
Поляриметричний – поляриметрический.
Полярископ – полярископ.
Поляристробометр – поляристробометр.
Полярний – полярный.
Полярність – полярность.
Померки – див. Мрак.
Помилка – ошибка; див. Погрешность.
Помітність – ощутительность, ощути мость.
Помічання – див. Наблюдение.
Помпа – див. Насос.
Помпувати – див. Накачивать, выкачи вать, 

выкачать.
Пондеромоторный – пондеромоторный.
Понімати, по(й)няти – охватывать (простор).
Понова, поновлення, поновляння – возоб-

новление.
Поновляти, поновити – див. Воспроиз во-

дить, воспроизвесть.
Понселе – понселе.
Поперемінність – див. Чередование.
Поплавець – поплавок (ареометра).
Поповнювач – пополнитель; репленишер.
Поповняти, поповнювати, поповнити – 

восполнять,-нить.
Поправка – поправка.
Поправковий – поправочный (о коэф.).
Поправний – правильный.
Поправність – правильность.
Попуск – ослабление (натянутой нити).
Попускати, попустити – ослаблять,-бить.
Пора – пора.
Пориватися, порватися – устремляться, 

-миться.
Пористий – пористый; див. Скважистый.
Пористість – пористость.
Порівнювати – компарировать.
Порівнювач – компаратор.
Поріг швидкісний – порог скоростей.
Порожнеча – див. Пустота.
Порожнина – полость.
Порожнистий – полый, пустотелый.
Порожній – див. Полый.
Порожня – вакуум, пустота.
Порожнява – див. Полость, пустота.
Порожнявий – пустотный, вакуумный; див. 

Полый.
Порозний – див. Скважистый.
Порозність – див. Пористость.
Порох – порошок, пыль.
Порошина, порошинка – пылинка.
Порошкуватий – порошкообразный.
Порошок – порошок.

Порскавка, порскалка – див. Пульвериза-
тор.

Поруватий – див. Пористый, скважистый.
Поруватість – пористость.
Порушати, порушити – нарушать,-шить; 

див. Двигать.
Порушний – див. Двигательный.
Порушник – див. Двигатель.
Порушування – див. Движение.
Порцеляна – фарфор.
Порцеляновий – фарфоровый.
Посвіта – див. Освещение.
Посилок – див. Усилие.
Послідок – див. Остаток.
Поставання, постання – возникновение.
Постачати, постачити – снабжать,-дить.
Постійна – див. Постоянная.
Постійність – постоянство.
Поступать, поступити – передвигаться, по-

двигаться вперед; див. Распростра нять ся.
Поступний – поступательный (о движении).
Поступовий – див. Поступательный (о дви-

жении).
Посування – див. Скольжение.
Посуватися, посунутися – подвигаться, 

-нуться.
Посуд – сосуд.
Посуда – див. Сосуд.
Посудина – сосуд.
Посудина калібрована – див. Мензурка.
Потемнення, потемніння – потемнение.
Потенціометр – потенциометр, делитель на-

пряжений.
Потенціял – потенциал.
Потерть деревна – мука древесная.
Потиск – див. Давление.
Потік – поток.
Потоншання – утончение.
Потрус – сотрясение, встряхивание.
Потрушування – встряхивание.
Потрясення – див. Сотрясение.
Потуга – див. Сила, усилие.
Потужність – мощность (машины).
(По)фарбовання – див. Окраска (искус ст-

венная).
Похибка – погрешность.
Похил – наклон.
Похилення – див. Наклон.
Похилий, похилистий – наклонный.
Похилина, похилість – див. Наклон.
Похит – качание.
Похитний – див. Колебательный, неустой-

чи вый.
Похіпливий, похіпний – див. Восприим чи-

вый.
Початковий – начальный.
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Почеп – подвес.
Почеплений – подвешенный.
Почин – див. Импульс.
Почіп, почіпка – привес, подвес.
Почорніння – почернение.
Почутливий – див. Чувствительный.
Поширення – распространение.
Поширювати – див. Расширять.
Поштовх – толчок.
Появ, поява, появлення – появление (роси); 

див. Явление.
Пояс – пояс.
Правило – руль.
Правило – правило.
Правильний – правильный, закономерный.
Правильність – правильность, закономер-

ность.
Правоповертальний, правоповоротний – 

правовращающий.
Прас(а) – див. Пресс.
Праця – див. Работа.
Предмет – объект.
Предметове шкло – див. Объектив.
Предметовий – див. Объективный.
Препарат – препарат.
Прес – пресс.
Пресбіопія – див. Дальнозоркость.
Прибор – аппарат, прибор.
Привіс – див. Привес.
Пригніток – див. Пресс.
Придавлення – див. Затухание.
Призма – призма.
Приймання – восприятие.
Приймач – приемник.
Прикладений – приложенный (о силе).
Прикорочення, прикорочування – уко ра-

чивание, укорочение.
Прикорочувати, прикоротити – укора чи-

вать,-тить.
Прикріпа, прикріплювання, прикріп лен-

ня – прикрепление.
Прикріпляти, прикріпити – прикреплять, 

-пить.
Прилад – прибор, аппарат, снаряд; див. При-

способление.
Прилип, прилипання – прилипание; див. 

Сцепление.
Прилипати, прилипнути – прилипать,-нуть.
Прилипність – прилипаемость, адгезия; див. 

Притяжение.
Приложений – приложенный (о силе).
Прилука, прилучання, прилучення – при-

соединение.
Прилучати, прилучити – присоединять, 

-нить.
Прима – прима; див. Тоника.

Примик, примикання – приключение (к се-
ти).

Примикати, примкнути – приключать,-чить.
Приміна – див. Приспособление (глаза).
Примінливість – див. Приспособляемость.
Примішка – подмесь, примесь.
Примішувати, примішати – подмешивать, 

подмешать, примешивать,-шать.
Примоцьовувати, примоцювати – див. При-

креплять.
Принцип – принцип.
Принятливий – див. Восприимчивый.
Припин, припиняння, припинення – пре-

кращение.
Припинання – див. Прикрепление.
Припиняти, припинити,-ся – прекращать, 

-тить; див. Размыкать.
Приплив – приток.
Припливати, припливти – притекать,-течь.
Припущений – див. Гипотетический.
Припущення – див. Гипотеза.
Приріст – приращение.
Прискавка – пульверизатор.
Прискання – пульверизация.
Прискач – див. Пульверизатор.
Прискорений – див. Ускоренный.
Прискорення – ускорение.
Прискорний – ускорительный.
Прискорюваний – ускоренный (о движении).
Прискорювати, прискорити – ускорять, 

-рить.
Приспішений – див. Ускоренный.
Приспішення – див. Ускорение.
Приспособления – див. Приспособление 

(глаза).
Приставати, пристати – приставать,-тать, 

прилегать,-лечь.
Пристосовання – приспособление (глаза).
Пристосованість – аккомодация, приспособ-

ляемость.
Пристосовність – аккомодация, приспосо б-

ляемость, приспособление (глаза).
Пристосовування – применение, приспо со б-

ление (глаза).
Пристосовувати, пристосувати – приме нять, 

-нить, приспособлять,-бить.
Пристосувальність – див. Приспособляе-

мость.
Пристрій – приспособление (часть прибора).
Приступ – доступ.
Присув, присування – придвигание.
Притинати – прикреплять,-пить.
Притиск – прижим.
Притискати, притиснути – прижимать,-жать.
Притискач – зажим, клемма, прижим.
Притичка – штепсель.
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Притичковий – штепсельный.
Притікати, притекти – притекать,-течь.
Притінок – полутень.
Притуплювати, притупляти, притупити – 

притуплять,-пить.
Притяг, притягання – притяжение.
Притягати, притягти – притягивать,-нуть.
Притягаючий, притягучий – див. Притя-

га тельный, притягивающий.
Притяжний – притягательный, притягиваю-

щий.
Причепність – див. Сцепление.
Причіпка – прицепка.
Причіпляти, причепити – прицеплять,-пить.
Причіпність – див. Прилипаемость.
Причіпок – див. Подвесок.
Пришвидшення – ускорение.
Пришвидшувальний – ускорительный.
Пришвидшуваний – ускоренный (о дви же-

нии).
Пришвидшувати, пришвидшати – уско-

рять,-рить.
Пришліфовувати, пришліфувати – при шли-

фовывать,-вать.
Проба – испытание, проба; див. Опыт.
Пробив, пробивання, пробиття – проби ва-

ние (искрой).
Пробивати, пробити – пробивать,-бить.
Пробівка – пробирка.
Пробіг – пробег.
Пробігати – пробегать.
Пробій – пробой, пробивание.
Пробірка – пробирка.
Проблиск – проблеск.
Пробувати – испытывать (подвергать испы-

танию, исследовать), пробовать.
Провадження – производство (опытов).
Провід – провод; див. Проводимость, канал.
Провід тепла – див. Теплопроводность.
Провідний – проводящий.
Провідник – проводник, кондуктор.
Провідництво – див. Проводимость.
Провідність – проводимость.
Провідність звукова – звукопроводимость.
Проводження, проведення – проведение 

(тепла, электричества); див. Проводи-
мость.

Проводження тепла – див. Теплопровод-
ность.

Проводимість – див. Проводимость.
Проводити, провести – проводить (тепло, 

электрич., звук).
Проводство тепла – див. Теплопровод ность.
Прогин, прогинання – прогиб.
Прогрівати, прогріти – прогревать,-греть.
Прогріх – див. Погрешность.

Продимання – продувание.
Продимати, продути – продувать,-дуть.
Продіркуватий – див. Скважистый.
Продмухування – продувание.
Продмухувати, продмухати – продувать, 

-дуть.
Продовження – див. Удлинение.
Продування – продувание.
Продувати, продути – продувать,-дуть.
Продукт – продукт.
Проєктувати – проектировать(ся).
Проєкційний – проекционный.
Проєкція – проекция.
Прожарювати, прожарити – прокаливать, 

-лить.
Прожектор – прожектор.
Прозір – визир; див. Просвет.
Прозірний – зрительный; див. Прозрач ный.
Прозірність, прозірчастість – див. Прозрач-

ность.
Прозірчастий – див. Прозрачный.
Прозорий – прозрачный.
Прозористий – див. Прозрачный.
Прозорість – прозрачность.
Прозорний, прозорчастий – див. Прозрач-

ный
Проїмливість – див. Проницаемость.
Проймання – див. Проникание.
Проймати, пройняти – пронизывать,-зать.
Пройстя – див. Просвет.
Променевбирання – лучепоглощение.
Променевий – лучевой.
Променезаломлення – лучепреломление.
Променекид – прожектор.
Променеломність – див. Лучепрелом ление.
Променемір – радиометр.
Променистий – лучистый; див. Лучеоб раз-

ный.
Променювальний – излучающий.
Променювання – излучение, испускание 

(лучистой энергии), лучеиспускание, ради-
ация.

Променювати – излучать, испускать.
Променюватий – лучеобразный.
Променювач – излучитель.
Променястий – лучистый; див. Лучеобраз-

ный.
Промикування – див. Проникание.
Промикуватися, промкнутися – див. Про-

никать.
Проміжний – промежуточный.
Проміжок – интервал.
Проміжок часу – промежуток времени.
Промінезлом – див. Лучепреломление.
Промінний – лучевой.
Проміноломність – див. Лучепреломление.
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Промінь, проміння – луч, (соб.) лучи.
Промір – див. Размер.
Промокальниця – бумага пропускная.
Промокатка – див. Бумага пропускная.
Пронизувати, пронизати – пронизывать, 

-зать.
Проник – див. Пора.
Проникальний – див. Проницаемый.
Проникальність – див. Проницаемость.
Проникання – проникание; див. Проницае-

мость.
Проникати, проникнути – проникать,-кнуть.
Проникливий – проницаемый.
Пропускальний – див. Проницаемый.
Пропускальність – див. Проницаемость.
Пропускати, пропустити – пропускать, 

-стить.
Пропускаючий – див. Проницаемый.
Пропускність – проницаемость.
Пропустність – див. Проницаемость.
Проривач – див. Прерыватель.
Проріз – див. Сечение.
Просвіт – просвет.
Просвітляти – див. Просвечивать,-тить.
Просвіток – проблеск; див. Просвет.
Просвітчастий – див. Прозрачный.
Просвітчастість – див. Прозрачность.
Просвічний – полупрозрачный; див. Про-

зрачный.
Просвічування – просвечивание.
Просвічувати, просвітити – просве чивать, 

-тить.
Проскакувати, проскочити – проскакивать, 

-кочить.
Просмоктувати, просмоктати – про сасы-

вать,-сосать.
Просмоктуватися – див. Просачиваться.
Просочування – див. Осмос.
Просочуватися, просочитися – просачи-

вать ся,-сочиться.
Простиглий – остывший (охладевший).
Простір – пространство, область.
Простозорий – ортоскопический.
Простолінійний – прямолинейный.
Простопадний – отвесный.
Просторінь – див. Протяжение, простран-

ство.
Просторість – див. Пространственность, 

протяженность.
Просторність – див. Протяженность.
Просторовий – пространственный.
Просторовість – пространственность, протя-

женность (пространственная).
Просторище, просторінь – див. Простран-

ство.
Простяжність – див. Протяжение.

Просушувати, просушити – просушивать, 
-шить.

Просякати, просякнуть – напитываться, 
-таться; див. Просачиваться.

Противага – противовес.
Противділати – див. Противодействовать.
Противитися – див. Сопротивляться.
Противність – див. Противодействие.
Протидина – протидина.
Протидіянка – див. Реакція.
Протидіяння – противодействие.
Протидіяти – противодействовать.
Протикатод – антикатод.
Протискати, протиснути – продавливать, 

-вить.
Протичин – противодействие.
Протичинити – противодействовать.
Протичинність – див. Противодействие.
Протік, протікання – протекание.
Протікати, протекти – протекать,-течь.
Протока – див. Канал.
Протон – протон.
Проточина – течь (дефект).
Протяг – протяжение.
Протяжний – див. Тягучий.
Протяжність – протяженность.
Прохід – проход, прохождение.
Прохідний – проницаемый.
Прохідність – проницаемость.
Проходження – прохождение.
Проходіння – див. Проникание.
Прохолода – див. Холод.
Прохолоділий – див. Остывший (охладев-

ший).
Процес – процесс.
Проціджування – фильтрация, фильтро ва-

ние.
Проціджувати, процідити – фильтровать, 

профильтровать.
Прочитувати, прочитати – отсчитывать, 

отсчитать (на шкале).
Прояв – див. Проявление.
Проява – див. Реакция.
Прояв(а) – див. Явление.
Проявитель, проявник – див. Прояви тель.
Пояснювання, пояснення – просветление 

(поля поляризатора).
Пруд – див. Струя.
Прудкий – быстрый.
Прудкість на підпалі – див. Воспламе няе-

мость.
Прудкість – див. Скорость.
Пружавість, пруживість – див. Упругость.
Пружина – пружина. 
Пружинна вдача – див. Упругость.
Пружинний – пружинный.
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Пружинуватий – див. Упругий.
Пружинуватість – див. Упругость.
Пружистий – див. Упругий, эластичный.
Пружистість – див. Упругость, эластич-

ность.
Пружість – див. Упругость.
Пружний – упругий, эластичный.
Прут – стержень.
Прутик, пруток – прутик.
Прям, прямець – див. Отвес.
Прямний – див. Результирующий.
Прямовисний – отвесный.
Прямовіс – див. Отвес.
Прямолінійний – прямолинейный.
Психрометр – психрометр.
Психрометричний – психрометрический.
Пульверизатор – пульверизатор.
Пульверизація – пульверизация.
Пульсаційний – пульсирующий.
Пульсація – пульсация.
Пульсувати – пульсировать.
Пускати, пустити в хід – пускать,-тить в ход.
Пустота – див. Пустота.
Путь – див. Путь.
Пухир – пузырь.
Пухкий – рыхлый.
Пухкість – рыхлость.
Пучніти – див. Набухать.

Р
Радіатор – радиатор.
Радіаційний – радиационный.
Радієвий – радиевый.
Радій – радий.
Радіоактивний – радиоактивный.
Радіоактивність – радиоактивность.
Радіоелемент – радиоэлемент.
Радіометр – радиометр.
Радіомікрометр – радиомикрометр.
Радіотелеграф – телеграф беспроволочный, 

радиотелеграф.
Радіотелефон – радиотелефон.
Радіюс-вектор – радиус-вектор (мат.).
Радіяція – радиация, излучение.
Райдуга – радуга.
Райтер – рейтер, гусар.
Рамено – плечо (весов, рычага).
Рамка – рамка.
Рам’я – колено (в сообщ. сосудах); див. Ко-

ро мысло.
Рацемічний – рацемический.
Рацемія – рацемия.
Реактанс – реактанс.
Реакція – реакция, противодействие.

Реальний – реальный, действительный.
Реверсивний – обратимый (о процессе).
Реверсивність – обратимость (процесса).
Револьвер – револьвер.
Реґенератор – регенератор.
Реґенерація – регенерация.
Реґулювання – регулирование.
Реґулятор – регулятор.
Реґуляція – регулирование, регулировка.
Режим стаціонарний – режим стационар-

ный.
Резервуар – резервуар.
Резистанс – разистанс.
Резонанс – резонанс.
Резонансовий – резонантный,-совый.
Резонатор – резонатор.
Резонувати – резонировать.
Рекалесценція – рекалесценция.
Рекомбінація – рекомбинация.
Реле – реле.
Реляксація – релаксация.
Релятивний – относительный.
Релятивність – относительность.
Рентґенографія – регтгенография.
Рентґенооптика – рентгенооптика.
Рентґеноскопія – рентгеноскопия.
Рентґенотехника – рентгенотехника.
Реостат – реостат, сопротивление (прибор).
Реохорд – реохорд.
Репер – репер.
Репленішер – репленишер.
Репродуктор – репродуктор.
Репродукувати – воспроизводить, воспро-

из весть.
Репродукція – воспроизведение.
Репульсійний – репульсионный.
Ресонація – див. Резонанс, резонатор.
Ретентивність – ретентивность.
Ретина – ретина.
Реторта – реторта.
Ретязок – див. Цепочка.
Рефлекс – рефлекс.
Рефлексійний – див. Отражательный.
Рефлектор – рефлектор.
Рефрактометр – рефрактометр.
Рефрактометричний – рефрактометри чес-

кий.
Рефрактор – рефрактор.
Рефракція – преломление, рефракция.
Рефрижератор – рефрижератор.
Речовина – вещество, материя.
Решітка – див. Решетка.
Решта, рештка – див. Остаток.
Рештковий – див. Остаточный (о магни те).
Риса, риска – черта, черточка.
Ритм – ритм.
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Ритмічний – ритмический.
Риштунок – арматура.
Рівень – уровень.
Рівець – див. Борозда.
Рівнобарвний – разноцветный.
Рівнобіжник – параллелограмм.
Рівнобіжноплощинний – плоскопарал-

лель ный.
Рівнобіжноплощинність – плоскопарал-

лель ность.
Рівновага – равновесие.
Рівновагий – див. Равновесный.
Рівноваговий – див. Горизонтальный.
Рівноважитися – див. Балансировать, на-

ходиться в равновесии.
Рівноважка – див. Разновеска.
Рівноважний – равновесный.
Рівноважник – балансир.
Рівноважність – див. Равновесие.
Рівновартна – див. Равнодействующая.
Рівновартний – эквивалентный.
Рівновартник – эквивалент.
Рівновартність – эквивалентность.
Рівновідлеглий – равноотстоящий.
Рівновідступний – див. Равноотстоящий.
Рівнедалекий, рівнодальній – равно отсто-

ящий.
Рівнодієвий – див. Равнодействующий.
Рівнодійна, рівнодійствуюча – див. Равно-

действующая.
Рівнодіючий – див. Равнодействующий.
Рівнозначний – равнозначный, однозна ча-

щий.
Рівноіменний – див. Одноименный (о за-

ряде).
Рівномірний – равномерный.
Рівномірність – равномерность. 
Рівноосмозовий – изоосмотический.
Рівночасний – равновременный, изохрон-

ный.
Рівночасність – изохронизм, изохронность, 

равновременность.
Рівночинний – див. Равнодействующий.
Рівняння – уравнение.
Рівчачок – борозда.
Рідина – див. Жидкость.
Рідкий – жидкий (о консистенции).
Рідкість – див. Жидкость.
Ріжок – амбушюр.
Різець – резец.
Різниця – разность.
Різнойменний – разноименный.
Різнокольоровий – разноцветный.
Різнорідний – разнородный.
Різь – нарезка (винта; техн.).
Ріст – возрастание.

Робітня – див. Лаборатория.
Робота – работа.
Роботоздатність, роботоспроможність – 

работоспособность.
Розбавляти, розбавити – разжижать,-жи-

дить; див. Разбавлять, растворять.
Розбиття – див. Раздробление.
Розбіг – расхождение, дивергенц.
Розбігатися, розбігтися – расходиться, ра-

зойтись (о векторах, фазах).
Розбір – див. Анализ.
Розбризкувати, розбризкати – разбрыз ги-

вать,-гать.
Розвивати, розвити – развивать,-вить.
Розвилкуватий – вилкообразный.
Розвід – разбавление.
Розвод – див. Растворение.
Розводження, розведення – разбавление.
Розводити, розвести – разбавлять, разво-

дить, развести; див. Растворять,-рить, 
разжи жать,- жидить.

Розводнювання, розводнення – разбав ле-
ние; див. Растворение.

Розводнювати, розводнити – разбавлять, 
-вить (водой).

Розгалужування, розгалуження – развет в-
ление.

Розгалужувати, розгалузити – развет влять, 
-вить.

Розгалузок – разветвление.
Розгілок – место разделения, разветвле-

ние.
Розгін – размах.
Розгойдування – раскачивание.
Розгойдувати, розгойдати – раскачивать, 

-чать (при верхнем закреплении).
Розгускнути – див. Разрежать,-дить.
Розґвинчувати, розґвинтити – развин чи-

вать,-винтить.
Роздавання – див. Расширение.
Роздатність – див. Расширяемость.
Роздвоювати, роздвоїти – раздваивать,-дво-

ить.
Розділ – раздел.
Розділювання – див. Раздробление.
Роздроблювання, роздроблення – раз дроб-

ление.
Роздушувати, роздушити – раздавливать, 

-вить.
Роз’електризовувати – див. Разряжать.
Роз’електровання – див. Разряжение.
Роз’єднувач – дизъюнктор.
Розжар – накал, каление.
Розжарюваний – накаливаемый.
Розжарювання, розжарення – каление, на-

каливание.
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Розжарювати, розжарити – накаливать, рас-
калять,-лить.

Розжеврити – див. Раскалять.
Розжевріння – див. Воспламенение.
Розігрів – разогрев.
Розігрівати, розігріти – разогревать,-греть.
Розклад, розкладання – разложение; див. 

Анализ.
Розкладати, розкласти – разлагать, разло-

жить.
Розколина – трещина.
Розколювання – див. Расщепление (спек-

тра).
Розкручувати, розкрутити – раскручи вать, 

-тить.
Розлад – расстройство.
Розладжувати, розладити – расстраивать, 

-роить.
Розладунок – див. Разряд.
Розлім – разлом.
Розлог – див. Пространство.
Розложення світла – див. Светорассеяние.
Розмагнетовування, розмагнетування – 

размагничивание.
Розмах – размах.
Розмик, розмикання, розімкнення – размы-

кание.
Розмикати, розімкнути – размыкать, разом к-

нуть.
Розмір – размер.
Розмірний – див. Относительный.
Розмірність – размерность; див. Симмет рия.
Розмішувати, розмішати – размешивать, 

-шать.
Розміщати, розмістити – размещать,-стить, 

располагать, расположить.
Розміщення – размещение; див. Распреде-

ление.
Розм’якати, розм’якнути – размягчаться, 

-читься.
Розм’якшування, розм’якшення – размяг-

чение.
Розм’якшувати, розм’якшити – размяг чать, 

-чить.
Розпад, розпадання – распад, распадение.
Розпадатися, розпастися – распадаться, 

-пасться.
Розпалений до білого жару – див. Раска-

лен ный до-бела.
Розпалювання – див Накаливание.
Розпалюватися – див. Воспламеняться.
Розпаляти – див. Раскалять,-лить.
Розпил, розпилення – распыление.
Розпиляч – див. Пульверизатор.
Розпирсливість – див. Хрупкость.
Розпікання – див. Каление, накаливание.

Розпікати, розпекти – раскалять,-лить, нака-
ливать,-лить.

Розпливатися, розпливтися – рас плываться, 
-сться.

Розпліскувати, розплескати – расплю щи-
вать,-щить.

Розплющувати, розплющити – расплю щи-
вать,-щить.

Розподіл – распределение.
Розподіляти, розподілити – распределять.
Розподільний, розподільчий – распреде ли-

тельный.
Розподільник – распределитель.
Розполіг – расположение.
Розполіг взаємний – взаиморасположение.
Розполог – див. Распределение.
Розположення – див. Расположение.
Розпорошення – распыление.
Розпорошник – див. Пульверизатор.
Розпорскування, розпорскання – распы-

ление (жидкости).
Розпорсність – див. Хрупкість.
Розпреділення – див. Распределение.
Розпростирання, розпростор – див. Рас-

пространение.
Розпросторення – див. Расширение.
Розпросторювання – див. Распростра нение.
Розпросторюватися, розпросторитися – 

распространяться,-ниться.
Розпруження – див. Расширение.
Розпружність – див. Расширяемость.
Розпряжати(ся) – див. Расширять.
Розпряжний – див. Упругий.
Розпряжність – див. Расширяемость, упру-

гость.
Розпуск – див. Раствор.
Розпускальність – див. Растворимость.
Розпускання – див. Растворение.
Розпускати, розпустити – див. Разбавлять, 

разжижать.
Розпускатися – див. Таять.
Розпуст – див. Растворение.
Розпушувати, розпушити – разрыхлять, 

-лить.
Розрахування – див. Распределение.
Розрив – разрыв; див. Размыкание.
Розривати, розірвати – разрывать, разор вать.
Розріб – див. Анализ.
Розріда, розріджування, розрідження – 

разрежение, разжижение.
Розріджувати, розрідити – разжижать,-жи-

дить, разрежать,-дить.
Розріз – разрез; див. Сечение.
Розряд, розряджання – див. Разряжение.
Розрядитель, розрядич, розрядник – див. 

Разрядитель.
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Розряжати, розрядити – див. Разряжать.
Розсаджувати – див. Разрывать (цепь).
Розсів, розсіювання, розсіяння – рас сея-

ние, диффузия.
Розсіювати, розсіяти – рассеивать.
Розслаба – расслабление.
Розстроювати, розстроїти – расстраивать, 

-роить.
Розсувати, розсунути – раздвигать,-нуть.
Розсувний – раздвижной.
Розтавання – растаивание, таяние.
Розтавати, розтати, розтанути – растаи вать, 

-таять.
Розташовання – див. Распределение.
Розташування – конфигурация.
Розтвір – див. Раствор.
Розтворимість – див. Растворимость.
Розтворювання – див. Растворение.
Розтворювати – див. Растворять.
Розтирати, розтерти – растирать,-реть.
Розтиск – див. Разрежение.
Розтік – место разделения (тока, потока на 

два рукава); див. Разветвление.
Розтікатися – див. Разветвляться.
Розтоп – див. Таяние.
Розтоплювати, розтопити – расплавлять, 

-вить.
Розтяг, розтягання, розтягнення – растя-

жение.
Розтягальний – растягивающий.
Розтягливий – див. Розтяжимый, расши-

ряемый, тягучий.
Розтягливість – растяжимость.
Розтяглість – див. Протяжение, растяже-

ние, растяжимость.
Розтягненість – растянутость.
Розтягнути, розтягти, розтягувати, роз-

тягати – растягивать,-нуть.
Розтяження – див. Растяжение.
Розтяжний – растягивающий; див. Тягу-

чий.
Розтяжність – растяженность; див. Тягу-

честь.
Розхил – расхождение (листочков электро-

скопа).
Розхилятися, розхилитися – расходиться 

(о листках в электроскопе).
Розхитування – раскачивание.
Розхитувати, розхитати – раскачивать,-чать 

(при нижнем закреплении).
Розхід, розходження – расхождение; див. 

Распространение.
Розходитися, розійтися – расходиться, ра-

зой тись; див. Распространяться.
Розчавлювати, розчавити – раздавливать, 

-вить.

Розчин – раствор.
Розчинник – растворитель.
Розчинність – растворимость.
Розчиняльник – див. Растворитель.
Розчиняння, розчинення – растворение.
Розчиняти, розчинити – растворять,-рить.
Розшир – расширение.
Розширень – раструб.
Розширливий – расширяемый.
Розширливість, розширюваність – рас ши-

ряемость.
Розширомірний – дилатометрический.
Розширюваний – расширяемый.
Розширюваність – расширяемость.
Розширювання, розширення – расши ре-

ние; див. Распространение.
Розширювати, розширити – расширя(и)ть.
Розширяльний – див. Расширяемый.
Розширяльність – див. Расширяемость.
Розщеплення – див. Разложение.
Розщіп, розщіплення – расщепление (спек-

тра).
Розщіплювати, розщепити – расщеплять, 

-пить.
Ролька – ролик (изоляц.).
Роса – роса.
Ростучий – возрастающий.
Ротатор – ротатор.
Ротор – ротор.
Ртутний – див. Ртутный.
Ртуть – див. Ртуть.
Руб – ребро (геометр, фигуры); див. Грань.
Рубіж – див. Грань.
Руда – руда.
Руйнування – разрушение (атома).
Руйнувати – разрушать.
Руківця – рукоятка.
Рулка – див. Труба.
Рупій – див. Рупор.
Рупор – рупор.
Рура, рурка – див. Труба.
Рух – движение; див. Ход.
Рухавість – див. Подвижность.
Рухати – двигать.
Рухливий – подвижный, удобоподвиж ный.
Рухливість – подвижность, легкоподвиж-

ность, удобоподвижность.
Рухник – див. Двигатель.
Руховий – двигательный.
Руховик – див. Двигатель.
Рухомий – подвижной.
Рухомість – подвижнюсть.
Ручка – ручка.
Рушалка – див. Рычаг.
Рушання – движение.
Рушати – див. Двигать.
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Рушець – див. Кристалл.
Рушитель – див. Двигатель.
Рушій – двигатель.
Ряд – ряд, серия (линий); див. Слой.

С
Самовипроменьовання – самоизлучение.
Самовиснага, самовиснажання – само раз-

рядка.
Самовільний – самопроизвольный.
Самоевакуація – самоэвакуация.
Самозбудження, самозбуджування – само-

возбуждение.
Самозбудний – самовозбуждающийся.
Самоіндукція – самоиндукция.
Самописний – самопишущий.
Самопишучий – див. Самопишущий.
Самопотенціял – самопотенциал.
Самопроменювання – самоизлучение.
Саморозмагнетовування, саморозмаг нету-

вання – саморазмагничивание.
Саморозмагнечення – див. Саморазмаг ни-

чивание.
Саморушний – див. Автоматический.
Самосвітний – самосветящийся.
Самоспорожнення – самоэвакуация.
Самочинний – самопроизвольный.
Сантиметр – сантиметр.
Сателіт – сателлит.
Сахариметр – сахариметр.
Сахариметрія – сахариметрия.
Сахаромір – сахариметр.
Свердло – сверло.
Свист – свист.
Свистик – свисток.
Свідчаловий – див. Зеркальний.
Свіжоамальґамований – свежеамальгами-

рованный.
Свіжорозтоплений – свежерасплавленный.
Світ – мир; див. Свет.
Світило – див. Свет.
Світити – гореть (о лампе).
Світлий – светлый.
Світлина – снимок, фотография (только сни-

мок).
Світлинний – фотографический.
Світличкування – див. Фосфоресценція.
Світло – свет, освещение.
Світлозмога – светосила (объектива).
Світломір – фотометр.
Світломіряння – фотометрия.
Світлонепроникливий – светонепрони цае-

мый.
Світлонесний – светоносный.

Світлорозсів, світлорозсіювання, світло-
розсіяння – светорассеяние, дисперсия.

Світлосила – светосила.
Світлофільтр – светофильтр.
Світлоцідило – див. Светофильтр.
Світлочуйний, світлочулий – див. Свето-

чувствительный.
Світлочутливий – светочувствительный.
Світлочутливість – светочувствитель ность.
Світний – светящийся.
Світотеча – див. Лучеиспускание.
Світочулий – див. Светочувствительный.
Світочуття – див. Светочувствительность.
Свічадо – див. Зеркало.
Свічення – свечение.
Свічення теплове – термо-люминесценция.
Свічення тертьове – трибо-люминесценция.
Свічка – свеча.
Свічка-метр – метр-свеча.
Сгоряння – сгорание.
Секом – секом.
Секомметр – секомметр.
Секста – секста.
Секстет – секстет.
Секунда – секунда.
Секундний – секундный.
Секундомір – секундомер.
Селективний – селективный.
Сенсибілізатор – сенсибилизатор.
Сенсибілізація – сенсибилизация.
Сенсибілізувати – сенсибилизировать.
Сенситометр – сенситометр.
Септима – септима.
Середовага – див. Уровень (инструмент).
Середина – внутренность; див. Среда.
Середмолекулярний – внутримолекуляр ный.
Середовий, серединний – внутренний.
Середовина – див. Полость.
Середовище – атмосфера, среда, средина.
Середоточний – див. Центральный.
Серія – серия.
Серіяльний – сериальный.
Серпантина – змеевик.
Сила – сила.
Силовий – силовой.
Силомір – силомер, динамометр.
Силомірний – динамометрический.
Сильний – див. Крепкий (о растворе).
Симетричний – симметрический.
Симетрія – симметрия.
Синтеза – синтез.
Синус-ґальванометр – синус-гальвано метр.
Синус-електрометр – синус-электрометр.
Синхронізація – синхронизация.
Синхронізм – синхронизм.
Синхронізувати – синхронизировать.
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Синхронний – синхроничный.
Сипкий – сыпучий.
Сипкість – сыпучесть.
Сирена – сирена.
Сирість – див. Сырость.
Система – система.
Ситити – див. Насыщать.
Ситовий – див. Скважистый.
Сифон – сифон.
Сифонний – сифонный.
Сівкий – див. Сыпучий.
Сіль – соль.
Сінтеза – синтез.
Сітка – сетка, решетка.
Сітка драбинчаста – эшелон.
Скалинець – шпат.
Скалубина – див. Скважина.
Скаля – скала, шкала; див. Масштаб.
Скаляр – скаляр.
Скельце – стеклышко.
Скерованість – направленность.
Скеровувати, скерувати – направлять,-вить.
Скибка – див. Слой.
Скипання – закипание.
Скипати, скипіти – див. Вскипать.
Скісний – див. Наклонный.
Склад – состав; див. Механизм, построе ние, 

строение.
Складання – сложение (сил, скоростей, дви-

жений).
Складений – составной.
Складень – див. Часть составляющая.
Складний – сложный.
Складник – компонент, часть составляю щая.
Складня – див. Строение (материи).
Складова – компонент, слагаемая, состав-

ляю щая.
Складовий – составной (составляющий); 

див. Результирующий.
Складовина – див. Часть составляющая.
Склерометр – склерометр.
Склеювати, склеїти – склеивать,-ить.
Склистий – стекловидный, стеклообраз ный.
Склиця – эмаль.
Склівочка – див. Мензурка.
Скло – стекло.
Скло безоливне – кронглас.
Скло веремяне – див. Барометр.
Скло крови, скло кронове – див. Крон глас.
Скло олив’яне – флинтглас.
Склуватий – стекловидный.
Скляниця – банка (стеклянная).
Скляниця спробова – склянка пробирная.
Склянка – див. Мензурка.
Склянка вимірна, склянка мірнича – 

стакан,-чик измерительный.

Склянятко – див. Пузырек.
Сковзання – див. Скольжение.
Сковзатись – див. Скользить.
(С)ковзний – скользящий.
Скік – скачек (тока, потенц.).
Сколочувати, сколотити – взбалтывать.
Скорість – скорость.
Скорозапальний – див. Воспламеняемый.
Скорозапальність – див. Воспламеняе мость.
Скоропалкий – див. Воспламеняемый, 

легковоспламеняющийся.
Скоротечний – див. Кратковременный 
Скорочувати, скоротити – сокращать,-тить.
Скосистий – див. Наклонный.
Скрапливість – див. Волосность.
Скрапління – див. Сжижение.
Скраплювання – див. Ожижение.
Скрепления – див. Скрепление.
Скривлення – искривление.
Скриня – ящик.
Скринька – коробка (барометра).
Скринька ємнісна – магазин емкостей.
Скринька резонансова – див. Резонатор.
Скрізний – сквозной, проходящий насквозь.
Скріпа, скріплення – скрепление; див. Уси-

ление.
Скріпляти, скріпити – скреплять,-пить; див. 

Усиливать,-лить.
Скроплений – див. Ожиженный.
Скропління – див. Ожижение.
Скроплювання, скроплення – сжижение.
Скроплювати,-ся, скропити,-ся – див. Ожи-

жаться, ожидиться.
Скрут – кручение, виток (винта).
Скрутинець – змеевик.
Скрутний – крутильный, скручивающий.
Скручення, скручування – кручение, скру-

чивание.
Скручувати, скрутити – скручивать,-тить.
Скупність – див. Сцепление.
Скупня – див. Аггрегат.
Скупчування, скупчення – аккумуляция, 

накопление, скопление.
Скупчувати, скупчити – накоплять,-пить, 

аккумулировать, сосредоточивать,-чить.
Слабкий – слабый.
Слабкість – слабость.
Слабнення – затухание (света, звука, коле ба-

ний).
Слабнути – затухать, потухать (о коле ба нии).
Слабнучий – затухающий, потухающий (о 

колебаниях).
Слабшати, слабішати – ослабевать, слабеть, 

ослабеть.
Слід – след.
Слідження – див. Наблюдение.
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Слідний – див. Результирующий.
Сліпота на кольори – слепота цветовая (даль-

тонизм).
Слоїк – банка.
Слух – слух.
Слуховий – слуховый.
Сльоза, слізка батавська – слезка батавс-

кая.
Сльоза скляна – див. Слезка батавская.
Смага – див. Налет.
Смик – смычек.
Смок – насос, див. Поршень.
Смоковик – див. Насос.
Смоктальний, смоктущий – див. Всасы-

ваю щий, всасывательный.
Смокувати – накачивать, накачать насосом.
Смола – смола, вар.
Смоляний – смоляной.
Смуга – полоса, зона.
Снага – див. Сила.
Снаряд – див. Орган.
Снасть – остов; див. Механизм.
Сніг – снег.
Сніжинка – снежинка.
Снуватись, совгатися – див. Скользить.
Содержимість – див. Содержание.
Созвучность – див. Созвучие.
Соленоїд – соленоид.
Соленоїдний – соленоидальный.
Соляризація – соляризация.
Соль – соль (раствор коллоидов).
Сонометр – сонометр.
Сопілка – свирель.
Сопротивитися – див. Сопротивляться.
Сосуд – див. Сосуд.
Сотнар – див. Гектограмм.
Сочівка – див. Линза.
Сочка – линза, стекло, чечевица.
Сочка очна – див. Окуляр.
Сочка підметова – див. Окуляр.
Сочка предметова – див. Объектив.
Сочкуватий – линзообразный.
Спад, спадання – падение, наклон, опада ние, 

убывание.
Спадати, спасти – падать, упасть, опадать, 

опасть, убывать, убыть.
Спадистий – наклонный.
Спадистість – див. Наклон.
Спалах – вспышка.
Спалахкотіти – див. Вспыхивать, вспых-

нуть.
Спалахнення – вспышка; див. Воспламе-

не ние.
Спалахувати, спалахати, спалахнути – вспы-

хивать.
Спалитися – див. Вспыхивать, вспыхнуть.

Спалювання – сжигание.
Спалювати, спалити – сжигать, сжечь.
Спахувати – див. Вспыхивать, вспых нуть.
Спектр – спектр.
Спектральний – спектральный.
Спектробольометр – спектроболометр.
Спектрограф – спектрограф.
Спектрознавство – спектрология.
Спектро-кольориметр – спектро-колори-

метр.
Спектрологія – спектрология.
Спектрометр, спектромір – спектрометр.
Спектрометрія – спектрометрия.
Спектроскоп – спектроскоп.
Спектроскопічний – спектроскопический.
Спектроскопія – спектроскопия.
Спектрофотометр – спектрофотометр.
Спектрофотометричний – спектрофото мет-

рический.
Спиж – бронза.
Спижовий – бронзовый.
Спиняти, спинити – останавливать.
Спирт – спирт, алкоголь.
Спиртовий – спиртовой.
Спиртомір – спиртомер, алкогольметр.
Спит – див. Проба.
Спиток – проба; див. Опыт.
Спичастий – заостренный; див. Остроко-

нечный.
Співзвучність – созвучие, консонанс; див. 

Резонанс.
Співколиватися – совибрировать.
Співучий – поющий (о дуге).
Спід – низ.
Спідній – нижний (находящийся под чем).
Спізнятися, спізнитися – отставать (запаз-

дывать).
Спійність – когезия, сцепление.
Спійня – див. Сцепление.
Спінтарископ – спинтарископ.
Спіраля – спираль
Спіральний – спиральный.
Спітнілий – вспотевший.
Сплав – див. Сплав.
Сплавління – див. Таяние.
Сплескувати – див. Сплющивать.
Сплив – стекание, стечение.
Спливати, спливти – стекать, стечь (о заря-

дах).
Сплющувати, сплющити, сплюснути – 

сплющивать,-щить.
Сповидний – див. Мнимый.
Сповільнення, сповільнювання – замедле-

ние (движения).
Сповільнюваний, сповільнений – замед лен-

ный (о движении).
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Сповільнювати, сповільнити – замедлять, 
-лить.

Сповняти, сповнити – наполнять (откры-
тый сосуд).

Спокій – покой.
Сполох – вспышка.
Сполука, сполучання – соединение, соче-

тание; див. Сцепление.
Сполучати, сполучити – соединять, соеди-

нить.
Сполучений – сообщающийся (о сосу дах).
Сполучення – соединение (химич.); див. За-

мыкание.
Сполучний – соединительный.
Сполучність – див. Сцепление.
Споляризований – поляризованный.
Споріднення – сродство.
Спорожнення, спорожнювання – опорож-

нение.
Спорожняти, спорожнити – опорож нять.
Спорошковувати, спорошкувати – из мель-

чать,-чить (в порошок).
Спосіб – способ, метод.
Спосібність проводження – див. Прово ди-

мость.
Способіння – див. Приспособление гла-

за.
Спостереження – наблюдение.
Спостережник – наблюдатель.
Спостерігання – наблюдение (процесс).
Спостерігати, спостерегти – наблюдать.
Спохилий – див. Наклонный.
Спочивати – покоиться (лежать).
Справа – див. Механизм.
Справжній – действительный, реальный.
Справність – див. Мощность, точность.
Сприймання – восприятие.
Сприймати, сприйняти – воспринимать, 

воспринять.
Сприйнятливість – восприимчивость.
Сприйняття – восприятие.
Спричиняти, спричинити – вызывать (быть 

причиною чего), производить,-весть (изме-
не ния).

Спроба – опыт, эскперимент.
Спробний – пробный (о шарике); див. Опыт-

ный.
Спробовий – опытный (относящ. к экспери-

менту), экспериментальный.
Спробунок – див. Опыт.
Спружина – див. Пружина.
Спружистий – див. Упругий.
Спружистість – див Упругость, эластич-

ность.
Спряженість – сопряженность.
Спускати, спустити – опускать,-стить.

Спусковатий – суживающийся к концу (о 
балке, бревне); див. Наклонный.

Срібло живе – ртуть.
Срібнення – серебрение.
Срібний – серебряний.
Срібнити – серебрить, посеребрить.
Ставати, стати – располагаться,-житься (о 

стрелке).
Ставити, поставити опір – сказывать, ока-

зать сопротивление, сопротивляться (чему).
Ставити на безконечність – устанав ли вать, 

-вить на бесконечость.
Стала – постоянная.
Сталий – установившийся, стационарный; 

див. Неподвижный, устойчивый.
Сталість – постоянство, стационарность; 

див. Устойчивость.
Сталь – сталь.
Стальний – стальной.
Стан – состояние.
Станівкий – див. Установившийся, устой-

чивый.
Станівкий – див. Устойчивый.
Станіоль – станиоль.
Станція відправна – див. Станция отправ-

ная.
Станція відрядна, станція відсильна – стан-

ция отправная.
Старанний – тщательный.
Статика – статика.
Статичний – статический.
Статор – статор.
Статоскоп – статоскоп.
Стаціонарний – стационарный.
Стаціонарність – стационарность (движе-

ния).
Стеарин – стеарин.
Стемніння – потемнение.
Стеноліза – стенолиз.
Степень, степінь – див. Градус.
Стерео-компаратор – стерео-компаратор.
Стерео-мікрометр – стерео-микрометр.
Стерео-порівнювач – стерео-компаратор.
Стереоскоп – стереоскоп.
Стереоскопічний – стереоскопический.
Стереоскопія – стереоскопия.
Стереохемія – стереохимия.
Стержень – див. Стержень.
Стерно – руль.
Стечнений – ожиженный.
Стечнілий – ожижейный (самостоятель-

но).
Стечніння – сжижение (самостоятельное).
Стечніти – ожижаться, ожидиться (сделать-

ся жидким), переходить, перейти (в жид-
кое состояние).
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Стечнювання, стечнення – ожижение, сжи-
жение.

Стечнювати, стечнити – ожижать, ожи дить, 
сжижать.

Стечнювач – ожижатель.
Стикатися – сталкиваться (об электронах).
Стикатися – див. Отвердевать.
Стиск – сжатие; див. Давление.
Стискальність – див. Сжимаемость.
Стискання – сдавливание, сжатие.
Стискати, стиснути – сдавливать,-вить, сжи-

мать, сжать.
Стискний – сжимаемый.
Стискування, стиснення – сдавливание, сжа-

тие.
Стискувати, стискати, стиснути – сдав-

ли вать,-вить, сжимать,-сжать.
Стисливий – сжимаемый.
Стисливість – сжимаемость.
Стислість – див. Плотность.
Стисність – сжимаемость; див. Упругость.
Стиснутий – сжатый.
Стійкий – стойкий, устойчивый; див. Непо-

движный.
Стійкість – стойкость, устойчивость; див. 

Постоянство.
Стійність – див. Постоянство, твердость.
Стікання – стечение, стекание.
Стікати, стекти – стекать, стечь (о за ря дах).
Стіл – стол.
Стіна – див. Бок.
Стінка – стенка, грань.
Стовбур – див. Стержень.
Стовп, стовпець – столб (ртути).
Стовпик – див. Столб.
Стовпчик – столб (ртути).
Столик звідний – столик подъемный.
Стоп – сплав.
Стопленина – див. Сплав.
Стоплення – див. Растаивание.
Сторч – вертикаль.
Сторчовий – вертикальный; див. Отвес ный.
Стосунковий – див. Относительный.
Стояк, стоячок – стойка, штатив.
Стояти опором – див. Сопротивляться.
Страта – страта.
Стремено шалькове – стремено (чашек ве-

сов).
Стремінце – стремячко (в ухе).
Стрижень – стержень.
Стрижень бузиновий – сердцевина бузины.
Стрит – див. Наклон.
Стрій – строй (муз.); див. Построение, стро-

ение (материи).
Стрілка – стрелка.
Стрім – див. Отвес.

Стрімкий – див. Отвесный.
Стрімниця – див. Отвес.
Стрічка – див. Лента.
Стробоскоп – стробоскоп.
Стробоскопічний – стробоскопический.
Строма – див. Отвес.
Стромляти – втыкать.
Стружка – стружка.
Структура – структура.
Струм – ток.
Струмина – струя.
Струмінь – див. Поток, струя, ток.
Струна – струна.
Струнний – струнный (прибор).
Струс – сотрясение.
Струшування – встряхивавшие; див. Со тря-

сение.
Струшувати, струснути, струсити – встря-

хивать, встряхнуть.
Струя – див. Струя, ток.
Студень – див. Холод.
Стужавіння – див. Отвердевание.
Стук, стукіт – стук.
Ступеневий – градусный.
Ступінь – степень; див. Градус.
Стухання – див. Затухание.
Стяга – див. Полоса.
Стягнення – див. Сужение (на трубке).
Стяжка – див. Полоса.
Стьожка – лента.
Стьожкуватий – див. Лентовидный.
Суб-електрон – суб-электрон.
Сублімація – сублимация; див. Перегонка.
Сублімувати – возгонять; див. Перегонять.
Субстанція – материя, субстанция; див. Ве-

щество.
Субстрат – субстрат.
Сувак – золотник.
Суга – налет.
Суголос – созвучие.
Судина – див. Сосуд.
Сульфат мідевий – купорос медный.
Сумісь – див. Смесь.
Суміш – смесь, состав.
Сумішка – див. Смесь.
Суміщати, сумістити – совмещать,-стить.
Супроводити – сопровождаться (о явлении).
Супряженість – сопряженность.
Супряження – сопряжение.
Супутник – спутник (спектральной линии), 

сателлит.
Сурдина – сурдинка.
Суспендований – взвешенный (суспендиро-

ван ный).
Сустав – шарнир.
Суставний – шарнирный.
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Сутичка – столкновение.
Сутінок, сутінь – див. Полутень.
Сухий – див Безвлажный.
Сухість – сухость.
Сухозлітка – золото сусальное.
Сухозлотний, сухозлотий – сусальный (о 

золоте).
Суцільний – цельный, сплошной (цилиндр, 

спектр).
Суцільність – сплошность.
Сучастка – див. Часть составляющая.
Сучинник – коэффициент.
Сушіння – высушивание; див. Осушива ние.
Сушка – див. Осушивание.
Сфероїд – сфероид.
Сфероїдальний – сфероидальный.
Сферометр – сферометр.
Схема – схема.
Схил, схилок – див. Наклон.
Схилистий, схильний – див. Наклонный.
Схрищувати, схристити – скрещвать,-стить.
Сцинтиляція – сцинтиляция.
Сцинтильометр – сцинтиллометр.
Сцинтильоскоп – сцинтиллескоп.
Сціплення, сціпність, счипка – див. Сцеп-

ление.
Сягати – достигать (о величине).
Сяйво – ореол, свечение (сияние).

Т
Тавматроп – тауматроп.
Тавтометрія – таутометрия.
Тавтохронний – одновременный, таутохрон-

ный.
Тавтохронність – одновременность, тавто-

хронность.
Талір – див. Тарелка (насоса).
Тамувати – останавливать (течение жид-

ко сти).
Танґенс-гальванометр – танген-гальвано-

метр.
Танґенціяльний – тангенциальный.
Танення – таяние.
Тантал – тантал.
Танути – растаивать,-таять.
Тара – тара.
Таран – таран.
Тареля, тарель – див. Тарелка (насоса).
Тарілка, таріль – тарелка (насоса).
Тарільчик – див. Тарелка (насоса).
Тарування – тарирование, выверка (весов).
Тарувати – тарировать.
Тахометр – тахометр.
Таяння – див. Таяние.

Таяти – див. Таять.
Твердий – жесткий, твердый (о лучах, трубе).
Твердина – див. Твердость.
Твердіння – отвердевание, отвердение.
Твердість – твердость, жесткость (лучей, 

трубки).
Твердіти – отвердевать; див. Твердеть.
Твердішати – див. Твердеть, отвердевать.
Тверднення – затвердевание, затвердение.
Тверднути – затвердевать, отвердевать.
Твердомір – склерометр.
Твердота – див. Твердость.
Твердотопкість – див. Тугоплавкость.
Твердотопний – див. Тугоплавкий.
Творення – образование.
Твориво – див. Вещество.
Текти – течь.
Тектура – картон.
Тектурний – картонный.
Текучий – текучий, жидкий.
Текучість – текучесть; див. Жидкость.
Телевізія – телевизия.
Телеграф – телеграф.
Телеграфія – телеграфия.
Телеграфний – телеграфный.
Телеметр – телеметр, дальномер.
Телеметричний – телеметрический.
Телеметрія – телеметрия.
Телемеханіка – телемеханика.
Телеоб’єктив – телеобъектив.
Телескоп діоптричний – рефрактор.
Телескоп катоптричний – див. Рефлектор.
Телескопічний – телескопический.
Телеспектроскоп – телеспектроскоп.
Телеспектроскопічний – телеспектро скопи-

ческий.
Телестереоскоп – телестереоскоп.
Телетермометр – телетермометр.
Телефон – телефон.
Телефонія – телефония.
Телефонний – телефонный.
Телефотографія – телефотография.
Телуричний – теллурический.
Тембр – тембр.
Темнина, темність – див. Темнота.
Темнота – темнота.
Темнощі – мрак.
Темня – див. Темнота.
Температура – температура.
Температурний – температурный.
Темперований – темперированный.
Темперовання, темперування – темпе ри-

ро вание (гаммы).
Темрява – мрак; див. Темнота.
Тензор – тензор.
Тень – тінь.
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Теодоліт – теодолит.
Теорія – теория.
Теплець – теплород.
Теплий – теплый.
Теплина – див. Температура.
Теплість – див. Температура, теплота.
Тепло – тепло, теплота.
Тепло атомове – теплоемкость.
Тепло питоме – див. Теплоемкость.
Твплобарвність – теплоцветность, термо-

хроз.
Тепловбирний – теплопоглощающий.
Тепловидільний – экзотермический.
Тепловий – тепловой, термический.
Тепловилучання – див. Теплоизлучение.
Тепловипромінний – теплоизлучающий.
Тепловіддання – теплоотдача.
Теплоелемент – термоэлемент.
Теплоємність – теплоемкость.
Теплозабирність – див. Теплоемкость.
Теплоізоляційний – див. Термо-изоляци он-

ный.
Теплойон – термоион.
Теплойонний – термоионный.
Тепломір – калориметр; див. Термометр.
Тепломірний – див. Термометрический.
Тепломірник – див. Термометр.
Тепломісткість – див. Теплоемкость.
Теплопровідний – теплопроводный.
Теплопровідність – теплопроводность.
Теплопрозорий – теплопрозрачный.
Теплопрозорість – теплопрозрачность.
Теплопроменювання – теплоизлучение.
Теплостовпчик – термостолбик.
Теплострум – термоток.
Теплотвір – див. Теплород.
Теплохемічний – термохимический.
Терези – весы.
Терезка – див. Чашка весов.
Терм – терм.
Термічний – термический, тепловой.
Термія – термия (единица теплоты).
Термоабсорпційний – теплопоглощающий.
Термобарометр – термобарометр.
Термограф – термограф.
Термодетектор – термодетектор.
Термодинаміка – термодинамика
Термодинамічний – термодинамический.
Термодифузія – термодиффузия.
Термоелектрика – термоэлектричество.
Термоелектричний – термоэлектрический.
Термоелектричність – див. Термоэлек три-

чество.
Термоелектронний – термоэлектронный.
Термоелемент – термоэлемент.
Термоізоляційний – термо-изоляционный,

Термойон – термоион.
Термойонний – термоионный.
Термоемісійний – теплоизлучающий, тепло-

испускающий.
Термокальориметр – термокалориметр.
Термо-люминесценція – термо-люмнне сцен-

ция.
Термомагнетизм – термомагнетизм.
Термомагнетний – термомагнитный.
Термометр – термометр.
Термометричний – термометрический.
Термометрія – термометрия.
Термомолекуляриий – термомолеку ляр ный.
Термомультиплікатор – термомультипли-

катор.
Термоневтральний – термонейтральный.
Термоневтральність – термонейтраль ность.
Термопара – термопара.
Терморегулятор – терморегулятор, термо-

стат.
Термоскоп – термоскоп.
Термостат – термостат.
Термостовпчик – термостолбик.
Термострум – термоток.
Термохемічний – термохимический.
Термохемія – термохимия.
Терпуг – напильник.
Терти – тереть.
Тертя – трение.
Тертьовий – фрикционный.
Терція – терция.
Теч, теча – див. Жидкость.
Течиво – жидкость, флюид.
Течія – течение; див. Поток, струя.
Течкий – текучий.
Течкість – текучесть.
Течний – жидкий; див. Текучий.
Течніння – сжижение (самостоятельное).
Течніти – сжижаться, переходить, перейти 

в жидкое состояние.
Тикання – див. Тикание (часов).
Тирса – опилки.
Тиск – давление; див. Пресс.
Тискання – див. Давление.
Тискомір – див. Барометр.
Тиснення – див. Давление.
Тиснути – давить, производить,-весть (давле-

ние).
Титан – титан.
Титрування – титрование.
Титрувати – титровать.
Тихшати – замедляться.
Тичинка – див. Стержень.
Тік – див. Ток.
Тікати, утікати – уходить, уйти.
Тілистий, тільчастий – див. Массивный.
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Тіло – тело.
Тінок – див. Тень.
Тліти – тлеть (гореть без пламени).
Тло – фон.
Товаришити – див. Сопутствовать.
Товкач – див. Поршень.
Товстий – толстый.
Товстостінний – толстостенный.
Товчок – див. Импульс, толчок.
Товщати – утолщаться.
Ток – див. Ток.
Толок – поршень.
Толочій, толочник – див. Поршень.
Тон – тон.
Тон горішній – див. Обертон.
Тон нормальний – див. Прима, тоника.
Тон основний – прима; див. Тоника.
Тоника – див. Прима.
Тоніка – тоника.
Тонкий – тонкий.
Тонкостінний – тонкостенный.
Тонна – тонна.
Тонометр – тонометр.
Тонометрія – тонометрия.
Тономір – тонометр.
Тонучий – утопающий.
Топити – плавить.
Топитися – тонуть; див. Таять.
Топкий – плавкий.
Топкість – плавкость.
Топлення – плавление; див. Таяние.
Топління – див. Таяние.
Топнистий – див. Легкоплавкий.
Тор – тор.
Торкання – прикосновение.
Торкатися, торкнутися – дотрагиваться, 

касаться, коснуться.
Торкнення – див. Прикосновение.
Тороїд – тороид.
Точитись – див. Вытекать, вытечь.
Точка – точка.
Точкований – див. Точечный.
Точковий – точечный.
Точний – точный.
Точність – точность.
Траєкторія – траектория.
Транспіраційний – трарспирационный.
Транспірація – транспирация.
Транспозиція – транспозиция.
Трансформатор – трансформатор.
Трансформація – трансформация.
Трата – затрата, расход (энергии), трата.
Трата на вазі – утрата в весе.
Тремтівка – див. Мембрана.
Тремтіння – дрожание, вибрация; див. Со-

дрогание.

Тремтіти – дрожать, вибрировать.
Тремтючий, тремтячий – дрожащий.
Трибарвний – трехцветный.
Трибоелектрика – трибо-электрика.
Трибок – зубчатка (зубчатое колесо).
Триболюмінесценція – триболюми несцен-

ция.
Тривалий – длительный, продолжи тель-

ный.
Тривалість – длительность, продолжитель-

ность; див. Постоянство, устойчивость.
Тривання – время, продолжительность.
Тривати – длиться, продолжаться.
Тривкий – прочный; див. Стойкий.
Тривкість – прочность.
Тризвук – трезвучие.
Трикольоровий – трехцветный.
Трикутник – треугольник.
Триморфізм – триморфизм.
Триніжок – треножник.
Триплет, трійчак – триплет.
Тріск – треск.
Тріскати, тріскатися – трескаться.
Тріскіт – треск.
Трояк – тройник.
Труба – труба.
Труба говірна – див. Рупор.
Трус – див. Сотрясение.
Туба – див. Рупор, труба.
Тугий – натянутый сильно; див. Упругий. 
Тужавий – див. Вязкий.
Тужавіти – отвердевать.
Тужавіння – затвердевание, отвердевание.
Тужавість – див. Твердость.
Тужавіти – густеть, затвердевать,-деть, твер-

деть, отвердевать,-деть; див. Уплотняться, 
-иться.

Туман – облако
Туманний – туманный
Турбіна – турбина.
Турмалін – турмалин.
Турмаліновий – турмалиновый.
Туча – див. Гроза.
Тушити – погашать.
Тяг – тяга (воздуха).
Тяга – див. Вес, тяжесть.
Тягар – тяжесть (в механизмах); груз; див. Вес.
Тягарець – грузик; гиря (в механизмах); див. 

Разновеска.
Тягаровий – див. Весовой.
Тягарок – див. Разновеска.
Тягість – див. Тяжесть.
Тяглистий – тягучий.
Тяглистість – тягучесть.
Тягло – тяга (сила).
Тягнення – див. Тяготение.
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Тягота – див. Вес, весомость, тяготение, тя-
жесть.

Тяготіння – див. Притяжение, тяготение.
Тяготіти – див. Тяготеть.
Тягунець – див. Магнит.
Тягучий – тягучий.
Тягучість – тягучесть.
Тягучкий – див. Тягучий.
Тяжа, тяжина – див. Тяжесть.
Тяжити – див. Давить.
Тяжіння – тяготение.
Тяж(к)ість – див. Тяжесть.
Тяжіти – тяготеть.
Тяжкий – тяжелый; див. Весомый, тягучий.
Тяжкостисний – сжимаемый трудно.
Тяжкотопкий – тугоплавкий.
Тяжкотопкість – тугоплавкость.
Тяжкотопливий – див. Тугоплавкий.
Тьма – див. Мрак, темнота.
Тьмарий – див. Тусклий.
Тьмяний – тусклий, матовий.
Тьмянитися, тьмяніти – тускнеть.
Тьмяність – тусклость.

У
Убиральний – поглощающий, поглоща тель-

ный, поглотительный.
Убираний – поглощаемый.
Убирання – поглощение, всасывание (вби-

рание).
Убирати, увібрати – впитывать, впитать, вса-

сывать, всосать, поглощать,-тить, абсорби-
ровать.

Убирний – поглощающий, поглощатель ный, 
поглотительный, абсорпционный.

Убирність – поглощаемость.
Убуток – убывание, убыль.
Убування – убывание.
Убувати, убути – убывать, убыть.
Уверствований – див. Слоистый.
Узігнутий – вогнутый.
Узігнутість – вогнутость.
Увігнутоопуклий – див. Вогнуто-выпук-

лый.
Уводити, увести – вводить, ввесть.
Угамівний – затухающий, потухающий.
(У)гамівник – успокоитель.
Угамовування, угамування – затухание (све-

та, звука, колебания), успокоение.
Угамовувати, угамувати – успокаивать,-ить 

(о колебании).
Угамовуватися, угамуватися – затухать, 

-хнуть (о колебаниях).
Угин, угинання – изгиб, прогиб.
Угнітний – див. Эластичный.

Угнутий – вогнутый.
Угнутість – вогнутость.
Угнутовигнутий – вогнуто-выпуклый.
Угнутоопуклий – див. Вогнуто-выпук лый.
Уґвинчувати, уґвинтити – ввинчивать,-тить.
Удар – удар; див. Биение, столкновение 

(ато мов).
Ударний – ударный.
Ударяти, ударити – ударять,-рить.
Удосконалювати, удосконалити – усовер-

шенствовать.
Уживання – применение (употребление).
Уживати, ужити – применять,-нить.
Узбічник – ответвление (шунт).
Узбічниковый – шунтовой.
Узбочування, узбочення – шунтирование.
Узбочувати, узбочити – шунтировать.
Узброювати, узброїти – вооружать (глаз).
Уйма – див. Уменьшение.
Указник – указатель.
Уклад – див. Построение, расположение, 

система, устройство.
Укорочувати, укоротити – укорачивать,-ить.
Укріпляти, укріпити – укреплять,-пить.
Улетучуватися, улітати – див. Улетучи вать-

ся.
Уложения – див. Расположение.
Улютовувати, улютувати – впаиватъ, впаять.
Ультрамікроскоп – ультрамикроскоп.
Ультрамікроскопія – ультрамикроскопия.
Ультрафільтрація – ультрафильтрация.
Ультрафіолетовий, ультрафіялковий – уль-

трафиолетовый.
Ультрацентрофуґа – ультрацентрофуга.
Умикати, увімкнути – включать,-чить (в цепь 

тока).
Умикування – див. Проникновение.
Умова – условие.
Умформер – умформер.
Ундульоїд – ундулоид.
Уніполярний – униполярный.
Унісон – унисон.
Уніфіляр – унифиляр.
Унутрішній – внутренний.
Упад, упадання – падение.
Упасти – упасть.
Упин – див. Препятствие.
Упиратися, упертися – упираться, упереться.
Уплив – див. Течение.
Упора – упор.
Управильняти – див. Регулировать.
Упругий – див. Упругий.
Упругість – див. Упругость.
Упуск – ввод.
Упускати, упустити – вводить, ввесть (про-

вод, антенну в помещение).
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Уразливий – восприимчивый.
Урядження – див. Приспособление.
Усмоктуватися, усмоктатися – впиты вать-

ся,-таться.
Успособлювання – див. Приспособление 

(глаза).
Устава, уставляння – установка.
Усталений – установившийся.
Устійчивість – див. Устойчивость.
Устрій – див. Устройство.
Усупротивитися – див. Сопротивляться.
Утамовувати, утамувати – останавливать 

(течение жидкости).
Утворення – образование.
Утиснення – див. Проникание.
Утома – усталость, утомление.
Утопляти, втопити – див. Погружать, по-

грузить.
Утрата – потеря.
Утривалювати – див. Фиксировать.
Ухиляти – див. Отклонять.
Учування, учуття – ощущение (псих.).
Ущільнення – уплотнение.
Ущільняти, ущільнити – уплотнять,-нить.
Уявний – мнимый, фиктивный.

Ф
Фаза – фаза.
Фазовый – фазовый.
Фазометр – фазометр.
Фаля – див. Волна.
Фанель – див. Фланель.
Фарад – фарад(а).
Фарба – краска.
Фарбувати – красить, окрашивать.
Фаркнути – див. Вспыхивать, вспыхнуть.
Фата морґана – фата моргана.
Фенакісткоп – фенакисткоп.
Феромагнетизм – ферромагнетизм.
Феромагнетний – ферромагнитный.
Физикальний – физический.
Фігура – фигура.
Фізик – физик.
Фізика – физика.
Фізичний – физический.
Фіксування – фиксирование.
Фіксувати – фиксировать.
Фільтр – фильтр.
Фільтрація, фільтрування – фильтрация, 

фильтрование.
Фільтрувати – фильтровать.
Фіранка – штора.
Флінтґляс – флинтглас.
Флінт-скло – див. Флинтглас.
Флогістон – флогистон.

Флюїд важний – флюид весомый.
Флюксметр, флюметр – флюметр.
Флюоресцеїн – флюоресцеин, флюорит.
Флюоресцентний, флюоресценційний – 

флюоресцирующий.
Флюоресценція – флюоресценция.
Флюоресціювати – флюоресцировать.
Флякон – флакон.
Флянеля – фланель.
Фокометр – фокометр.
Фокометрія – фокометрия.
Фокус – фокус.
Фокусний – фокальный, фокусный.
Фокусування – фокусирование.
Фокусувати – фокусировать.
Фолія – фольга.
Фольта – див. Вольт.
Фоноавтограф – фоноавтограф.
Фонограф – фонограф.
Фонометр – фонометр.
Фонометрія – фонометрия.
Фонтал – див. Фонтан.
Фонтан – фонтан.
Фонтана – див. Фонтан.
Формула – формула.
Формувати – формировать.
Фосфоресцентный, фосфоресценційний – 

фосфоресцирующий. 
Фосфоресценція – фосфоресценция.
Фосфоресціювати, фосфоресцен ціювати – 

фосфоресцировать.
Фосфоричний, фосфорний – фосфори чес-

кий.
Фосфороскоп – фосфороскоп.
Фотограма – фотограмма.
Фотографічний – фотографический.
Фотографія – фотография.
Фотографування – фотографирование.
Фотографувати – фотографировать.
Фотоелектрика – фотоэлектричество.
Фотоелектричний – фотоэлектрический.
Фотоелектрон – фотеэлектрон.
Фотоелемент – фотоэлемент.
Фотоефект – фотоэффект.
Фотоліза – фотолиз.
Фотолюмінесценція – фотолюмине(и)сцен-

ция.
Фотометр – фотометр.
Фотометричний – фотометрический.
Фотометрія – фотометрія.
Фотопірометр – фотопирометр.
Фотосинтеза – фотосинтез.
Фотофон – фотофон.
Фотохемічний – фотохимический. 
Фракційний – фракционный.
Фрединґ – фрединг.
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Фронт – фронт (волны).
Фульгуратор – фульґуратор.
Фус – див. Осадок.

X
Характеристика – характеристика.
Характеристичний – характеристический.
Хвилина – минута (времени).
Хвилинний – минутный (о времени).
Хвилювати – див. Вибрировать.
Хвилюватий – див. Волнистый.
Хвиля – волна.
Хвилястий – волнистый, волнообразный.
Хвильовий – волновой.
Хвильовик – ундулоид.
Хвильомір – волномер.
Хвіст – хвост.
Хемілюмінесценція – хемилюминесценция.
Хемічний – химический.
Хемія – химия.
Хиба – див. Погрешность.
Хибливий, хисткий – див. Неустойчивый.
Хисток – див. Ширма.
Хитальний – див. Колебательный.
Хитання – шатание, качание (с нижним под-

весом); див. Дрожание.
Хитатися – див. Колебаться.
Хиткий – неустойчивый.
Хиткість – неустойчивость.
Хитливий – див. Колебательный.
Хитун – маятник.
Хід – ход.
Хлапавка, хлипавка – див. Клапан.
Хлипак – клапан.
Хлипок – див. Клапан.
Хмаринка, хмарка – облако (в эксперимен-

тах).
Ховзатися – див. Скользить.
Хода – див. Ход.
Ходи – ходы (совокупность проходов в при-

боре).
Холод – холод.
Холодильник – див. Холодильник.
Холодний – холодный.
Холодник – холодильник, рефрижератор.
Холодотворний – криогенный.
Холодячий – див. Охлаждающий.
Хребет – хребет (волны).
Хрищатий – крестовидный.
Хроматизм – хроматизм.
Хроматичний – хроматический.
Хромосфера – хромосфера.
Хромофора – хромофора.
Хронограф – хронограф.
Хронометр – хронометр.

Хронометрія – хронометрия.
Хроноскоп – хроноскоп.
Хрупкість – див. Хрупкость.
Хрусткий – див. Ломкий.
Хуткий – быстрый.
Хутлість – быстрота; див. Скорость.

Ц
Цалевий – дюймовый.
Цаль – дюйм.
Царина – область (действия).
Цвик – див. Поршень.
Цвітний – див. Цветной.
Центиграм – сантнтиграмм.
Цетниметр – сантиметр.
Центр – центр.
Центральний – центральный.
Центротяжний – див. Центростреми тель-

ный.
Центрофуга – центрофуга.
Центрофугальний – центробежный, центро-

фугальный.
Центрування, центровання – центриро ва-

ние.
Цибух – мундштук.
Цикл – цикл.
Циклічний – циклический.
Циліндр – цилиндр.
Циліндричний – цилиндрический.
Циркулювати – циркулировать.
Циркуляційний – циркуляционный.
Циркуляція – циркуляция.
Циферблят – циферблат.
Цівка – див. Струя, труба.
Цідження – фильтрация, фильтрование.
Цідилка – див. Фильтр.
Цідило – фильтр.
Цінування – оценка.
Цінувати – оценивать.
Ціпініти – див. Отвердевать.
Ціпкість – див. Твердость.
Ціпнення – див. Отвердевание.
Цмок – див. Насос, поршень.
Цмоковик – див. Насос.
Цокання – тикание (часов).
Цукрометр, цукромір – див. Сахариметр.
Цупкий – жесткий (негибкий, грубый).
Цупкість – жесткость (конструкции); див. 

Твердость.

Ч
Чави – див. Пресс.
Чарка – див. Мензурка.
Час – время.
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Частин(к)а – частица, часть; див. Моле кула.
Частинка маси – див. Молекула.
Частинний – частичный.
Частиця – див. Частица.
Частість – див. Частота.
Частка – доля, частица; див. Молекула.
Частка грамова – див. Грамм-молекула.
Частковый – частичный, парциальный.
Частотомір – частотомер.
Частота – частота.
Часточка – частица; див. Молекула.
Чашечка – чашечка.
Чашечковый – чашечный.
Чашка терезів – див. Чашка весов.
Чашковий – чашечный.
Чергування – чередование.
Чергуватися – чередоваться.
Чин – действие.
Чин на віддаль – дальнодействие.
Чинити – действовать.
Чинити опір – сопротивляться.
Чинний – действующий, деятельный.
Чинник – агент, множитель.
Чинність – див. Действие.
Чепень – див. Прицепка.
Чистий – чистый.
Чистота – чистота.
Чіп – цапфа.
Чіпкий – див. Вязкий.
Чіпкість – цепкость (йонов).
Чіпляння – подвешивание.
Чіпляти, почепити – подвешивать,-сить, 

прицеплять,-пить.
Чоло – фронт (волны).
Чопок – див. Клапан.
Чорнина плятинова – чернь платиновая.
Чорніти – чернеть.
Чотки – четки.
Чуйний – восприимчивый.
Чулий – див. Чувствительный.
Чулість, чуткість – див. Чувствитель ность.
Чутливий – чувствительный.
Чутливість – чувствительность
Чутний – див. Чувствительный.
Чутність – слышимость.

Ш
Шабльон – шаблон.
Шалі – див. Весы.
Шаля, шалька – чашка весов.
Шар – слой.
Шаруватий – слоистый.
Шаруватість – слоистость.
Швидкість – скорость.

Швидшання – див. Ускорение.
Швиндель – див. Поршень.
Шелест – шорох.
Шеляк – шеллак.
Шерехатий, шерсткий – шероховатый; див. 

Жесткий.
Шерсткість – шероховатость.
Шерсть – шерсть.
Шерхнути, зашерхнути – подергиваться, 

-нуться (льдом).
Шершавий – шероховатый.
Шершавість – шероховатость.
Шерхатість – шероховатость.
Шиба – див. Пластинка, скважина.
Шийка – горлышко (бутылки), сужение 

(труб ки).
Шипіння – шипение.
Ширення – распространение; див. Расшире-

ние.
Ширити – див. Расширять.
Ширитися – распространяться,-ниться.
Ширма – ширма.
Широкогірлий – див. Широкогорлый.
Широкошиїй – широкогорлый (о сосуде).
Широчити – див. Расширять.
Ширшати – расширяться,-риться.
Шифер – аспид.
Шкалубина – див. Скважина.
Шкарубкий – див. Жесткий.
Шкіра амальґамована – кожа амальгами-

ро ванная.
Шліф – шлиф.
Шліфувати – шлифовать.
Шлях – путь.
Шматок – кусок.
Шмерґель – наждак.
Шмига – див. Уровень.
Шнур – шнур; див. Отвес,
Шпара, шпарка – скважина; див. Пора.
Шпаринний – див. Скважистый.
Шпаристість, шпарність – див. Пористость.
Шпаруватий – скважистый.
Шпеник – штифт, шпинек; див. Острие.
Шпилик – див. Острие.
Шпилястий – див. Остроконечный.
Шпиль – див. Острие.
Шпиндель – див. Поршень.
Шпичастий – остроконечный.
Шпичка – див. Острие.
Шпуля – катушка.
Шруба – див. Винт.
Шрубовий – див. Винтовой.
Шрубуватий – див. Винтообразный.
Штаба – полоса (металла).
Штабка – див. Пластинка.
Штемпель – див. Поршень.



ЯсністьШтепсель

Штепсель – штепсель.
Штепсельний – штепсельный.
Штивний – див. Жесткий.
Штифт – див. Штифт.
Штовхан – див. Толчок.
Штовхати, штовхнути – толкать,-нуть.
Штора – штора.
Шум – шум.
Шумиха – див. Золото сусальное.
Шуміти – шуметь.
Шумувати – пениться.
Шунт – шунт.
Шунтовий – шунтовой.
Шунтування – шунтирование.
Шунтувати – шунтировать.

Щ
Щербина – зазубрина.
Щирий – чистый (о веществе).
Щит – щит.
Щілина – щель; див. Скважина.
Щілинка – див. Скважина.
Щілинність – див. Пористость.
Щілистий – див. Скважистый.
Щільний – плотный (о пригонке); див. Гер-

метический.
Щільність – плотность (о прилегании).
Щітка – щетка.

Щіточка металева – кисточка металличес-
кая.

Щогла – мачта; див. Антенна.

Ю
Юга – фата моргана; див. Мираж.
Юстувати – юстировать (прибор).

Я
Ява – див. Явление.
Явище – явление.
Ядерний – див. Зернистый.
Ядерність – див. Зернистость.
Ядро – ядро.
Ядровий – ядерный.
Ядряний – див. Зернистый.
Язичковий – язычковый.
Язичок – язычок.
Якір – якорь (магнита).
Якорь – див. Якорь.
Яловий – холостой (ход).
Яма – див. Полость.
Ямка – кратер (вольт. дуги); див. Углубление.
Яскравий – яркий.
Яскравість – яркость.
Ясний – ясный, светлый; див. Блестящий, 

прозрачный.
Ясність – ясность.
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ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ  
ПОКАЗНИК 

А
Abaissement – зниз, зниження;

a. apparent – з. уявний, з. уявне;
a. initiel – з. початковий, з. початкове;
a. moléculaire – з. молекулярний, з. моле-

кулярне;
a. spécifique – з. питомий, з. питоме.

Aberration f. – аберація;
a. chromatique – а. хроматична;
a. latérale – а. поперечна;
a. longitudinale – а. поздовжня;
a. principale – a. головна;
a. sphérique f. – аберація сферична.

Abrupte – прямовисний, простопадний.
Absorbant – убирний, убиральний.
Absorber – абсорбувати, (у)вбирати, увібрати.
Absorption f. – абсорпція, вбір, вбирання, уві-

брання;
a. intégrale f. – у. інтеґральне;
a. intérieure – в. внутрішнє, в. середове.

Accélération f. – пришвидшення;
a. absolue – п. абсолютне;
a. angulaire – п. кутове;
a. centripète – п. доосередкове;
a. complémentaire – п. додаткове;
a. instantanée – п. митьове;
a. moynne – п. пересічне;
a. négative – п. від’ємне;
a. normale – п. нормальне;
a. positive – п. додатне;
a. relative – п. відносне;
a. résultante – п. вислідне;
a. tangentielle – п. дотичне, п. тангенціяль-

не.
Absorptiomètre m. – абсорпціометр, вбиромір.
Accélérer – пришвидшувати, прискорювати.
Accomodation f. – акомодація, пристосован-

ня, пристосованість.
Accomoder – пристосовувати.
Accord m. – акорд.
Accorder – настроювати, ладити, налагоджу-

вати.
Accrocher – начіплювати.
Accroissement m. – зростання, зріст, приріст, 

підвишка, підвищування.
Accroіtre – зростати.
Accumulateur m. – акумулятор;

a. au plomb – а. олив’яний;
a. électrique – a. електричний.

Accumulation f. – акумуляція, скупчування, 
скупчення.

Accumuler – акумулювати; скупчувати, на-
громаджувати.

Achromatique – ахроматичний.
Achromatisme m. – ахроматизм.
Acoustique f. – акустика.
Acoustique – акустичний.
Actif – активний, чинний.
Actinoélectrique – актиноелектричний.
Actinomètre m. – актинометр;

a. chimique – a. хемічний;
a. dynamique – a. динамічний.

Actinométrie f. – актинометрія.
Actinométrique – актинометричний.
Action f. – чин, дія;

a. à distance – чин на віддаль;
a. aspirante – чин насмоктувальний;
a. chimique – вплив хемічний;
a. extérieure – чин зовнішній, ч. зокільний;
a. immédiate – чин безпосередній;
a. ionisante – чин йонізаційний;
a. magnétique – вплив магнетний;
a. mutuelle – взаємочин;
a. répulsive de la lumiére – відштовхування 

світлове;
a. virtuelle – чин віртуальний.

Activation f. – активація.
Adaptation f. – адаптація.
Adapter – пристосовувати.
Additif – адитивний, додавальний.
Addition f. – додаток, додавання, домішка, 

примішка.
Additionel – додатковий.
Additivité f. – адитивність, додавальність.
Adhérer – линнути, прилипати, приставати.
Adhésif – липкий.
Adhésion f. – адгезія, прилипність.
Adiabate f. – адіябата.
Adiabatique – адіябатичний.
Adjoindre – прилучати, долучати.
Adsorption f. – адсорпція.
Aérodynamique f. – аеродинаміка.
Aéromètre m. – аерометр, повітромір.
Aérostat m. – аеростат.
Aérostatique f. – аеростатика.
Aérostatique – аеростатичний.
Affaiblir – знеміцнювати, попускати.
Affaiblissement m. – знеміцнювання, попуск.
Affluer – допливати, притікати, припливати.
Afflux – доплив, приплив.
Afocal – афокальний.
Agent m. – чинник, аґент;

a. magnétique – чинник магнетний.
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Agglomération f. – скупчення, згромадження.
Aggrégat m. – аґреґат.
Aggrégation f. – аґреґація.
Agir – чинити, діяти, впливати.
Agitateur m. – мішалка, перемішувалка;

a. annulaire m. – м. кільцювата;
a. hélicoїdal m. – м. ґвинтова.

Agiter – мішати, змішуватн, перемішувати.
Agomètre m. – аґометр.
Aigrette lumineuse f. – сяйво китичкувате, 

свічення китичкувате.
Aiguille f. – голка, стрілка;

a. aimantée – стрілка магнетна;
a. astatique – стрілка астатична;
a. d’inclinaison – стрілка нахилу;
a. d’une montre – стрілка годинникова.

Aimant m. – магнет;
a. artificiel – м. штучний;
a. complet – м. досконалий, м. ідеальний;
a. compliqué, a. composé – магнет зложений, 

м. складний;
a. courbé en arc de cercle – м. дуговий, м. ду-

гуватий;
a. creux – м. порожнистий;
a. d’acier – м. стальний;
a. déclinable, a. deviable – м. відхилюваний;
a. déviаtif – м. відхильний;
a. élementaire – м. елементарний;
a. en acier – м. стальний;
a. en fer à cheval – м. підковуватий;
a. equivalent – м. еквівалентний, м. рівно-

вартий;
a. filiforme – м. ниткуватий, м. нитковий;
a. idéal – м. досконалий, м. ідеальний;
a. mobile – м. рухливий;
a. moléculaire – м. молекулярний;
a. naturel – м. природний, м. натуральний;
a. parfait – м. досконалий, м. ідеальний;
a. permanent – м. сталий, м. постійний;
a. qui produit la déviation – м. відхильний;
a. temporaire – м. тимчасовий;
a. tout entier – м. суцільний.

Aimantation f. – магнетування, намагнету-
вання, магнетність;
a. anomale – м. аномальне;
a. difficile – м. важке;
a. lamellaire – намагнетовання шарувате;
a. légèrе – м. легке;
a. longitudinale – намагнетовання поздовжнє;
a. polaire – н. полярне;
a. rémanente – н. залишкове;
a. solenoїdale – н. соленоїдне;
a. specifique – н. питоме;
a. spontanée – магнетування самовільне;
a. transversale – намагнетовання поперечне.

Aimanter – магнетувати.

Aiguille f. – указник, показник.
Air m. – повітря;

a. comprimé – п. стиснене;
a. liquide – повітря течне.

Ajouter – домішувати, примішувати.
Alambic m. – куб перегінний, лембик.
Alcool m. – алькоголь, спирт.
Alcoomètre m. – алькогольометр, спиртомір.
Alidade f. – алідада.
Alimentation f. – живлення.
Alimenter – живити.
Alliage m. – стоп;

a. composé – c. складний;
a. euteсtique – c. евтектичний;
a. facilement fusible – c. легкотопкий;
a. irrévercible – c. безповоротний;
a. réversible – c. поворотний.

Allier – стоплювати.
Allongement m. – здовжування, довшання, по-

довшання, розтягненість;
a. absolu – здовжування абсолютне;
a. électrique – з. електричне;
a. relatif – з. відносне;
a. sphérique – з. сферичне;
a. thermique – з. теплове.

Allonger – здовжувати, видовжувати, довша-
ти.

Allotropie f. – алотропія.
Allotropique – алотропічний, алотропний.
Allumer – запалювати, засвічувати.
Allure de courbe f. – хід кривої.
Alternation f. – чергування.
Alterner – чергуватися.
Amadou m. – губка.
Amalgame f. – амальґама.
Amalgamer – амальґамувати.
Ambre jaune m. – бурштин.
Amiante m. – азбест.
Ammètre m. – амметр.
Amorphe – аморфний.
Amorphie f. – аморфність.
Amortiser – угамовувати.
Amortissement m. – гаснення, слабнення, уга-

мовування, придавлення.
Amortisseur m. – (у)гамівник;

a. à air – (у)гамівник повітряний;
a. à huіle – (у)гамівник олійний;
a. électrique – (у)гамівник електричний;
a. magnétique – (у)гамівник магнетний.

Ampère – ампер.
Ampèremanomètre – ампер-манометр.
Ampèremètre m. – амперметр;

a. à. mercure – амперметр живосрібний;
a. de précision – амперметр точний.

Ampère-tour – амперозвій.
Ampèr-heure – амперогодина.
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Ampleur f. – повність.
Amplitude f. – амплітуда, розмах.
Ampoule de Crookes f. – трубка Круківська, 

т. Круксова.
Analogie optique f. – аналогія оптична.
Analysateur m. – аналізатор.
Analyse f. – аналіза;

a. garmonique – аналіза гармонійна;
a. électromagnétique – аналіза електромаг-

нетна;
a. qualitative – аналіза якісна;
a. quantitative – аналіза кількісна, а. вагова;
a. spectrale – аналіза спектральна;
a. spectroscopique – аналіза спектральна;
a. vectorielle – аналіза векторіяльна.

Analyser – аналізувати.
Analytique – аналітичний.
Ancre m. – котвиця, якір.
Anéroide m. – анероїд, барометр метале вий.
Angle axial m. – кут вісний, к. осьовий;

a. de polarisation m. – кут поляризаційний;
a. de raccordement m. – кут сходу, к. рубо-

вий;
a. de réflexion – кут відбиття;
a. de réfraction – кут заломний, к. залому;
a. de rotation – кут повороту;
a. de torsion – кут закрутовий, к. скручен-

ня;
a. d’incidence – кут упаду, к. падання.

Angström m. – анґстрем, онґстрем;
a. international – анґстрем інтернаціональ-

ний, а. міжнародній.
Anion m. – аніон.
Anisotrope – анізотропний.
Anisotropie f. – анізотропія;

a. accidentelle – анізотропія випадкова;
a. artificielle – анізотропія штучна;
a. cinétique – анізотропія кінетична;
a. élastique – анізотропія пружна;
a. magnétique – анізотропія магнетична;
a. permanente – анізотропія постійна;
a. temporaire – анізотропія тимчасова.

Anneau m. – кільце, ланка;
a. brillant – кільце ясне;
a. concentrique – кільце концентричне;
a. de garde – кільце захисне;
a. de Newton – кільце Ньютона;
a. obscur m. – кільце темне;
a. ouvert – кільце розімкнене.

Anode – анод.
Antenne f. – антена.
Anticat(h)ode – антикатод, протикатод.
Apériodicité f. – аперіодичність.
Apériodique – аперіодичний.
Apêrtomètre m. – апертометр.
Aplanétique – анабераційний, апланатичний.

Aplanétisme m. – апланатизм.
Appareil m. – апарат, прилад, приладдя;

a. à distillation – a. перегінний;
a. à ebullition – кип’ятильник;
a. à son variable – варіятор звуковий, зміно-

звучник;
a. auditif – апарат слуховий;
a. autoenregistreur – а. самописний, само-

писник;
a. de projection – а. проєкційний;
a. enregistreur – a. писальний.
a. régulateur – а. реґуляційний;
а. thermique – а. тепловий;
а. traceur – а. рисівний;
a. transportable – а. переносний.

Apparition f. – поява, появ, появлення, з’ява, 
з’явлення.

Application f. – пристосування, застосуван-
ня.

Appliquer – застосовувати, пристосовувати.
Appréciation f. – цінування.
Apprécier – цінувати, оцінювати.
Approche f. – наблиз, наближування.
Approcher – наближати.
Appuer – упиратися.
Appui m. – опора.
Аруrе – (в)огнетривкий.
Arbitraire – довільний.
Arbre de Saturne m. – дерево Сатурнове.
Arc chantant – лук музичний, дуга музична;

a. électrique – л. Вольтів, д. Вольтова.
Arc-en-ciel m. – веселка, райдуга.
Arc-rotatoire – лук обертовий, дуга обертова;

a. voltaique – л. Вольтів, д. Вольтова.
Archet m. – смик.
Architecture nucléaire – будова ядрова.
Ardant – (в)огняний.
Ardoise f. – шифер.
Aréomètre m. – аерометр.
Arête f. – руб, вістря, лезо.
Argent liquide m. – срібло течне;

a. mou – срібло м’яке.
Argenter – срібнити.
Armature – котвиця, якір (магнета).
Arracher – розривати.
Arreter – заслоняти.
Arrêter – зупиняти, спиняти, гамувати, таму-

вати, утамовувати.
Articulé – колінчастий.
Ascension f. – підняток, підіймання, підвишка.
Aspirant – всисний.
Aspirateur m. – аспіратор;

a. à eau – а. водяний;
a. double – а. подвійний.

Aspiration f. – аспірація, всмоктування, (у)вби-
рання.
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Aspirer – висмоковувати, всмоктувати, про-
смоктувати, убирати.

Association f. – асоціяція.
Associer – асоціювати.
Assymétrie f. – асиметрія.
Astaticité f. – астатичність.
Astatique – астатичний.
Astatisation f. – астазування.
Astatisme m. – астазія.
Astigmatiseur m. – астиґматизатор.
Astigmatisme m. – астиґматизм.
Astrophysique – астрофізичний.
Asynchrone – асинхронічний.
Asynchronisme m. – асинхронізм.
Atmolyse f. – атмоліза.
Atmosphère f. – астмосфера, повітря.
Atmosphérique – атмосферний.
Atome – атом;

a. asymétrique – a. асиметричний;
a. diamagnétique – a. діямагнетний;
a. matériel – a. матеріяльний.
a. neutre – a. невтральний;
a. paramagnétique – a. парамагнетний;
a. radioactif – a. радіоактивний;
a. tourbillon – атом вихровий.

Atomique – атомний, атомовий.
Atomisme m. – атомізм.
Atomistique – атомістичний.
Atteindre – сягати, досягати.
Attirer – притягати.
Attraction f. – притяг, притягання;

a. apparente – п. уявний;
a. électrique – п. електричний;
a. moléculaire – п. молекулярний.
a. mutuelle – п. взаємний;
a. terrestre – п. земний;
a. universelle – тяжіння всесвітнє.

Auge f. – жолоб.
Augmentation f. – збільшування, побільшу-

вання.
Augmenter – збільшувати, побільшувати, біль-

шати.
Auréole f. – авреоля, сяйво;

a. polaire – сяйво полярне.
Autocollimateur m. – автоколіматор.
Autocollimation f. – автоколімація.
Automatique – автоматичний, саморушний.
Auxochrome m. – авксохром.
Avancer – посуватися, поступати.
Axe m. – вісь;

a. central – в. центральна;
a. cristallographique – в. кристалографічна;
a. électrique – в. електрична;
a. géométrique – в. геометрична;
a. invariable – в. незмінна, в. стала;
a. libre – в. вільна;

a. magnétique – в. магнетна;
a. optique – в. оптична;
a. principal – в. головна.

Azimut principal m. – азимут головний;
a. de polarisation – а. поляризаційний.

В
Baguette f. – прутик, пруток.
Baguette de verre f. – паличка скляна.
Bain m. – ванна, купіль, нагрівник;

b. chaud – в. тепла, к. теплий;
b. d’air – ванна повітряна, нагрівник повіт-

ряний;
b. de mercure – в. живосрібна, к. живосріб-

ний;
b. de sable (zar) – в. піскова, нагрівник піс-

ковий;
b. de vapeur – в. парова, к. паровий; нагрів-

ник паровий;
b. d’huile – ванна олійна, нагрівник олійний;
b. galvanoplastique – ванна ґальваноплас-

тична, купіль ґальванопластичний;
b. thermostatique – в. термостатична, на-

грівник термостатичний.
Baisser – знижати, знижувати.
Balance f. – терези;

b. à bras égaux – т. рівнораменні;
b. à court fléau – т. короткораменні;
b. analytique – т. аналітичні;
b. apériodique – т. аперіодичні;
b. decimale – т. десяткові;
b. de Coulomb – т. Кульонівські;
b. de gravitation – т. ґравітаційні, т. тяжін-

неві;
d. de Roberval – т. Робервалівські;
b. de torsion – т. закрутні;
b. d’induction – т. індукційні;
b. dynamométrique – т. динамометричні;
b. électrique – ампер-терези;
b. hydrostatique – т. гідростатичні.

Balancer – балянсувати, держати рівновагу.
Balancier m. – балянсир, рівноважник, коро-

мисло;
b. chronomètre – хитун годинниковий.

Balistique f. – балістика.
Ballattemente m. – хитання.
Ballon m. – аеростат кулястий, бальон, куля, 

кулька.
Ballon captif – бальон прив’язний, б. на при-

поні.
Banc optique m. – ослінчик оптичний, ослін 

оптичний;
b. photométrique – ослінчик фотометрич-

ний, о. світломірний.
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Bande f. – смуга, штаба;
b. colorée – с. кольорова, с. барвна;
b. d’absorption – с. вбирання;
b. sombre f. – с. темна;
b. spectrale f. – смуга спектральна, с. спек-

трова.
Barillet – трояк.
Barographe, baromètre enregistreur m. – баро-

г раф.
Baromanomètre m. – бароманометр.
Baromètre m. – барометр;

b. à cuvette – б. чашечковий;
b. à mercure – б. живосрібний, б. ртутний;
b. à naphte – б. нафтовий;
b. à poids – б. ваговий;
b. à siphon – б. сифонний;
b. anéroide – б. анероїд, б. пружинний;
b. de voyage – б. переносний;
b. différentiel – б. диференціяльний;
b. métallique – б. металевий;
b. normal – б. нормальний;
b. ordinaire – б. звичайний;
b. statique – б. статичний;
b. transportable – б. переносний.

Barométrique – барометричний.
Baroscope m. – бароскоп, дезиметр.
Barre f. – брус, брусок, стрижень, прут.
Barrer – перепиняти.
Bas – долішній.
Bas m. – низ.
Bascule f. – терези десяткові.
Base f. – основа, голова.
Basse f. – бас.
Batochrome – батохромний.
Battement m. – биття.
Batterie f. – батерія;

b. d’accumulateurs – б. акумуляторна;
b. électrique – б. електрична;
b. galvanique – б. ґальванічна;
b. magnétique – б. магнетна;
b. thermoélectrique – б. термоелектрична.

Bec m. – пальник;
b. à gaz – п. газовий;
b. Bunsen – п. бунзенівський;
b. d’Argand – п. Арґандівський;
b. d’Auer – п. Ауерівський;
b. en forme d’anneau – п. кільцюватий;
b. en spirale – п. спіральний.

Belier hydraulique m. – таран гідравлічний.
Bemol m. – бемоль.
Benzine – бензин.
Beurre de coco m. – масло кокосове.
Biconcave – двовгнутий.
Biconvexe – двовигнутий.
Bielle f. – гонок.
Bifilaire – біфілярний, двонитковий.

Binaire – бінарний, двоїстий.
Binocle m. – бінокль.
Binoculaire – бінокулярний, двоочний.
Binоme de dilatation m. – двочлен розширу, 

д. розширення.
Biprisme m. – двопризма.
Biquartz m. – бікварц.
Biréfringent – двозаломний.
Bobine f. – шпуля;

b. à reaction – ш. опору, ш. опірна;
b. d’induction – ш. індукційна;
b. mobile – ш. рухома;
b. premіеre – ш. первинна;
b. seconde – ш. вторинна.

Bobiner – навивати, намотувати.
Bobines agissant l’une sur l’autre – шпулі вза-

ємночинні.
Boîte f. – коробка, скринька.
Bolomètre m. – больометр;

b. plan – плескатий.
Bombardement m. – бомбардування;

b. moléculaire – б. молекулярне.
Bombe calorimétrique f. – бомба кальориме-

трична.
Bord m. – вінця;

b. poli – в. шліфовані.
Borne f. – затикач, притискач, клема.
Bouchon m. – ковпак, затичка, корок;

b. conique – затичка конічна;
b. de liège – з. коркова, корок;
b. poreux – з. пориста;
b. rodé – з. притерта.

Bougie f. – свічка;
b. allemande – c. німецька;
b. anglaise – c. англійська;
b. décimale – c. десяткова, с. децимальна;
b. franсaise – c. французька;
b. internationale – c. інтернаціональна, c. між-

народня;
b. normale – c. нормальна;
b. stéarique – c. стеаринова.

Bouillant – кип’ячий.
Bouilleur m. – кип’ятильник.
Bouillir – кипіти.
Bouilloire f. – кип’ятильник.
Boule f. – куля, кулька;

b. de sureau – кулька бузинова.
Boursoufler – набрякати, бубнявіти.
Boussole f. – бусоля;

b. des tangentes – танґенс-ґальванометр.
Bout de bougie m., bout de chandelle – недо-

гарок.
Bouteille f. – пляшка, скляниця, бляшанка;

b. de Leyde – скляниця ляйденська.
Bouton m. – ґудзик, головка кнопки, кнопка 

дзвінкова, ґудзик дзвінковий.
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Braehistochrone – брахістохрона.
Branche f. – галузь, коліно;

b. ouverte – коліно відкрите.
Brancher – прилучати, долучати.
Brase f. – обхват.
Brassoir m. – мішалка, перемішувалка.
Brillant – блискучий.
Briller – блищати, мигтіти, миготіти.
Briquet d’hydrogène m. – кресало водневе;

b. pneumatique – кресало газове, к. пові-
тряне.

Brisable – ламкий.
Bronze m. – брондза, спиж.
Brosse f. – щітка.
Bruit – шум;

b. léger – шелест.
Brûler – спалювати.
Brûleur – пальник.
Brusquement – перескоком.
Bulle f. – булька, бульбашка, пухир;

b. de savon – булька мильна.
Burin m. – різець.

С
Cable m. – кабель, жильник.
Cadran m. – циферблят.
Cadre – рамка.
Cage de Faraday f. – клітка Фарадеївська.
Caisse de resonance f. – скриня резонансова.
Calefaction f. – підігрів, підігрівання.
Calibre m. – калібр.
Calibrer – калібрувати.
Calibromètre m. – калібромір, каліброметр.
Calorie f. – кальорія;

c. kilogramme f. – кілограмкальорія;
c. petite – кальорія мала;
c. gramme m. – грам-кальорія;
c. grande – кальорія велика.

Calorifique – тепловий, термічний.
Calorimètre m. – кальориметр;

c. à air – повітряний;
c. à glace – к. льодовий;
с. à vapeur – к. паровий.

Calorimétrie f. – кальориметрія.
Calorimétrique – кальориметричний.
Calorique m. – теплець, теплотвір.
Canal m. – канал, протока, провід.
Canalisation f. – ходи.
Сaoutchouc m. – кавчук (техн.).
Сapacitance f. – капацитанц.
Capacité f. – ємність;

c. calorifique – теплоємність;
c. calorifique moléculaire – т. молекулярна;
c. calorifique moyenne – т. пересічна;

c. d’absorption – здатність згущальна, з. згу-
щувальна.

Capillaire m. – капіляр, волосник.
Capillaire – волосниковий, капілярний, воло с-

куватий (о явлении).
Capillarité f. – капілярність, волоскуватість.
Capsule f. – капсель, капсуля;

c. manométrique – скринька манометрична.
Caractéristique f. – характеристика;

c. anodique – х. анодна;
c. magnétique – х. магнетна;
c. spectrale – х. спектральна.

Carton d’amiante m. – папір азбестовий;
Cassant – крихкий, крушний, ламкий.
Cassete f. – касета.
Cassure – розмін.
Catacaustique f. – катакаустика.
Catacoustique f. – катакустика, акустика луни.
Catаphorèse f. – катафореза.
Cataphorétique – катафорезний.
Cathenoїde f. – катеноїд.
Cathétomètre m. – катетометр.
Cathode m. – катод.
Catoptrique f. – катоптрика.
Cause extérieure f. – причина зокільна, при-

чина зовнішня;
c. perturbatrice – причина збурна.

Caustique f. – кавстика.
Cavalier m. – рейтар.
Cavité – заглибина, западина, порожнина.
Céder – виділяти.
Ceindre – оточувати.
Centigramme m. – центиграм, сантиграм.
Centimètre – центиметр, сантиметр.
Centrage m. – центрування.
Central – центральний, осередковий.
Centre m. – центр, осередок;

c. brillant – ц. ясний;
c. d’attraction – ц. тяжіння;
c. de courbure – ц. кривини;
c. de gravitation – ц. тяжіння;
c. de gravité – ц. ваги;
c. de pression – ц. тисковий;
c. de rotation – ц. обертання;
c. d’oscillation – ц. коливний;
c. électrique – ц. електричний;
c. instantané – ц. митьовий;
c. obscure – ц. темний;
c. optique – ц. оптичний.

Cenrtifuge – відосередковий.
Centripète – доцентровий, доосередковий.
Cercle à réflexion m. – коло відбивне;

c. d’aberration – к. абераційне;
c. de saturation – к. наситу, к. насичення;
c. parhélique – к. паргелічне, кільце соняш-

не.
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Cerner – оточувати.
Chaîne f. – ланцюг.
Chaînon m. – ланка.
Chaleur f. – тепло;

chaleur absorbée – т. абсорбоване, т. уві-
бране;

c. affluente – t. допливне;
c. calorifique atomique – теплоємність атом-

на;
c. calorifique vraie – теплоємність справж-

ня, т. дійсна;
c. dépensée utilement – тепло кориснови-

трачене;
c. intégrale – тепло інтеґральне;
c. latente – т. заховане;
c. libre – т. вільне;
c. limite – т. граничне;
c. spécifique – теплоємність, т. питома;
c. spécifique tabulaire – теплоємність та-

блич на;
c. totale – тепло повне;
c. utile – т. корисне.

Chalumeau m. – труба лютувальна, лютівка.
Chambre à air f. – камера повітряна;

c. aux prismes – к. призматична;
c. à vapeur – к. парова;
c. à vide – к. барометрична;
c. barométrique – к. барометрична;
c. de compession – к. стискова (в насосе);
c. manomrétrique – к. манометрична;
c. noire – к. темна;
c. obscure – к. темна;
c. optique – к. оптична;
c. photographique – к. фотографічна.

Champ constant m. – поле постійне, п. стале;
c. de force – п. силове, п. динамічне;
c. de gravitation – п. тяжіння, п. ґравітацій-

не;
c. de la pesanteur – п. тяжіння, п. ґравіта-

ційне;
c. dеmagnétisant – п. знемагнетувальне;
c. électrique – п. електричне;
c. électromagnétique – п. електромагнетне;
c. électrostatique – п. електростатичне;
c. excitateur – п. збудне;
c. faible – п. слабке;
c. fluctuant – п. коливне, п. коливальне;
c. intense – п. дуже, п. сильне;
c. limite – п. граничне;
c. longitudinal – п. поздовжнє;
c. magnétique – п. магнетне;
c. magnétostatique – п. магнетостатичне;
c. moléculaire – п. молекулярне;
c. plusant – п. переривчасте;
c. scalaire – п. скалярне;
c. stationnaire – п. стаціонарне, п. стале;

c. tournant – п. обертове;
c. transversal – п. поперечне;
с. uniforme – п. однорідне;
c. variable – п. змінне, п. мінливе;
c. vectoriel – п. векторне;
c. visuel – п. зорове.

Changement m. – зміна, відміна.
Changement de charge m. – перенаснажуван-

ня.
Changement isentropique m. – зміна ізентро-

пічна.
Changement périodique m. – зміна періодич-

на.
Changer de charge – перенаснажувати.
Chapelet m. – чотки крацлеві, ланцюжок.
Charbon m. – вугілля, вуглина;

c. de bois – в. деревне;
c. poreux – в. пористе.

Charge f. – наснага, обтяж, обтяження;
c. constante – н. стала, н. постійна, обтяж 

сталий, о. постійний;
c. d’eloignement – наснага віддалення;
с. électrique – н. електрична;
с. élémentaire – н. елементарна;
c. fictive – н. фіктивна, н. уявна;
с. inductrice – н. індуктувальна, н. навідна;
c. induite – н. індуктована, н. наведена;
c. libre – н. вільна;
c. limite – обтяж граничний;
с. négative – н. від’ємна, наснага мінусова;
c. positive – н. додатна, н. плюсова;
с. résiduelle – н. залишкова;
c. réele – н. справжня, н. дійсна;
c. spécifique – н. питома;
c. supplémentaire – н. додаткова;
c. tôtale – обтяж повний.

Chargé – наснажений.
Charger – наснажувати, обтяжувати.
Chariot – візок.
Charnière f. – сустав.
Chаssis m. – касета, рамка.
Chaud – теплий.
Chaudière f. – казан.
Chaufer – нагрівати.
Chauffe f. – нагрівання.
Chemin m. – шлях, дорога.
Cheminée f. – димар.
Cheval-vapeur – кінь механічний, к. паровий, 

сила кінська.
Chevalet m. – кобилка.
Cheville – штепсель, притичка.
Chimique – хемічний.
Choc m. – удар, зутик, зутичка, сутичка, по-

штовх;
c. central – удар центральний;
c. direct – у. прямий, у. простий;
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c. élastique – у. пружний;
c. électronique – у. електронний;
c. excentrique – у. ексцентричний;
c. lateral – y. бічний;
c. oblique – y. скісний, у. косий.

Choquer – ударяти.
Chosser – вганяти.
Chromatique – хроматичний, барвний.
Chromatisme m. – хроматизм, барвність.
Chromophore m. – хромофора.
Chromosphère f. – хромосфера.
Chronographe m. – хронограф;

c. à secondes – хронограф секундний.
Chronographique – хронографічний.
Chronomètre m. – хронометр.
Chronométrie f. – хронометрія.
Chronoscope m. – хроноскоп.
Chute f. – спад, падання, спадання;

c. anodique – спад анодний;
c. cathodique – c. катодний;
c. libre – падання вільне.

Ciel sans nuage m. – небо безхмарне;
c. serein – небо ясне.

Cinématique f. – кінематика.
Cinématique – кінематичний.
Cinématographe m. – кінематограф.
Cinétique f. – кінетика.
Cinétique – кінетичний.
Cinétoscope m. – кінетоскоп.
Cirсonstances – обставини.
Circuit m. – коло;

c. de décharge – к. виснажне;
c. d’oscillation – к. коливне;
c. fermé – к. замкнене;
c. magnétique – к. магнетне;
c. ouvert – к. розімкнене;
c. primaire – к. первинне;
c. principal – к. головне;
c. secondaire – к. вторинне, к. узбічне.

Circulation f. – циркуляція.
Circuler – циркулювати.
Cire f. – віск.
Claire – яскравий, ясний.
Clapet m. – хлипак.
Clarté f. – яскравість;

c. photométrique – яскравість фотометрич-
на.

Clef f. – ключ.
Cloche f. – дзвін, ковпак.
Cloison f. – перегородка, перетинка;

c. pleine – п. суцільна;
c. poreuse – п. пориста;
c. sémiperméable – п. напівпрониклива, 

п. на півперепускна.
Coefficient m. – коефіцієнт, сучинник;

c. adiabatique – к. адіябатичний;

c. apparent – коефіцієнт уявний, сучинник 
уявний;

c. de compressibilité – к. стискання;
c. de conductibilité calorique – к. теплопро-

відности, сучинник теплопровідности;
c. de conductibilité extérieure – к. зверхньої 

провідности;
c. de contraction – к. звуження;
c. de contraction linéaire – к. лінійного стис-

кування;
c. de diffusion – к. дифузії;
c. de dilatation – к. розширення, с. розши-

рення;
c. de dilatation cubique – к. кубічного роз-

ширення;
c. de dilatation linéaire – к. лінійного роз-

ширення;
c. de friction – к. тертя;
с. de glissement – к. ковзу;
c. d’elasticité – к. пружний;
c. de perte – к. утратний;
c. de radiation – к. променювання;
c. de réduction – к. звідний;
c. de solubilité – к. розчинности;
c. de température – к. температурний;
c. de torsion – к. кручення;
c. de viscosité – к. в’язкий, сучинник в’яз-

кий;
c. économique – к. економічний;
c. linéaire – к. лінійний;
c. moyen – к. пересічний;
c. réell – к. справжній;
c. thermique – к. тепловий, к. термічний;
c. thermométrique – к. термометричний;
c. vrai – к. справжній.

Cohére(u)r m. – когерер.
Cohésion f. – зчіплювання, зчеплення, коґезія;

с. spécifique – когезія, спійність, зчіплю ван-
ня питоме.

Coin m. – клин.
Coїncidence f. – збіг.
Coїncider – збігатися, зливатися.
Col m. – шийка.
Colle f. – клей.
Collecteur m. – колектор, збірннк.
Collier m. – муфта, злучник.
Collimateur m. – коліматор.
Collimation f. – колімація.
Collision f. – зутик, зутичка, сутичка.
Colonne f. – стовп, стовпець, стовпик;

c. acoustique – стовп акустичний;
c. barométrique – стовп барометричний;
c. d’air – c. повітряний;
c. de mercure – c. живосрібний;
c. fermée – c. закритий;
c. liquide – c. течива, с. течі;
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c. ouverte – c. відкритий.
Coloration f. – барва, забарвлювання.
Colorer – забарвлювати, забарвити.
Colorié – кольоровий, барвний.
Colorimètre m. – кольориметр, кольоромір.
Colorimétrie f. – кольориметрія.
Colorimétrique – кольориметричний, кольо-

ромірний.
Combinaison f. – комбінація, сполука.
Combustion f. – горіння, палення, паління, 

спалювання;
c. instantanée – спалювання митьове.

Comma syntonique m. – кома синтонічна.
Communicant – злучений, сполучений.
Communication f. – злука.
Commutateur m. – комутатор, вимикач.
Comparateur m. – компаратор;

c. horisontal – к. горизонтальний, к. позем-
ний;

c. vertical – к. вертикальний, к. сторчовий.
Comparer – порівнювати.
Compas m. – компас.
Compensateur m. – компенсатор, зрівноваж-

ник.
Compensatif – компенсаційний.
Compensation f. – компенсація.
Compessibilité f. – згущуваність.
Compessible – згущуваний.
Component m. – компонент, складник.
Composant m. – компонент, складник.
Composant – складовий;

c. indépendant – компонент незалежний, 
складник н.

Composante f. – складова;
c. horisontal – с. поземна, с. горизонтальна;
c. normale – с. нормальна;
c. tangentielle – с. дотична, с. тацґенціяль-

на;
c. verticale – с. сторчова, с. вертикальна.

Composé – зложений, складений.
Composé m. – сполука, сполучання, злучник;

c. chimique – сполука хемічна.
Composition f. – склад, надіб’я, суміш, вміст.
Compresseur m. – компресор.
Compressibilité f. – стисливість, стисність;

с. absolue f. – c. абсолютна;
c. cubique f. – с. кубічна, с. обсягова.

Compressible – стисливий.
Compressif – стискний.
Compression f. – стиск, стискання, здавлюван-

ня;
c. adiabatique – с. адіябатичний;
c. anomale – с. аномальний, с. незвичайний;
c. cubique – с. обсяговий;
c. isothermique – с. ізотермічний;
c. isotrope – с. ізотропний;

c. linéaire – с. лінійний;
c. longitudinale – с. поздовжній;
c. réversible – с. поворотний;
c. thermique – с. термічний, с. тепловий;
c. transversale – с. поперечний.

Compimé – стиснений.
Comprimer – стискати, стискувати, здавлю-

вати, згущати.
Compteur m. – лічильник.
Concave – угнутий, увігнутий.
Concavité f. – угнутість, увігнутість.
Concentration f. – концентрація, міцність;

c. decroisante – к. спадна;
c. equivalente – к. еквівалентна, к. рівно-

вартна;
c. instantanée – к. наявна.

Concentrer – зосереджувати, скупчувати.
Condensabilité f. – згущуваність.
Condensable – згущуваний.
Condensateur m. – конденсатор;

c. à air – к. повітряний;
c. cylindrique – к. циліндричний;
c. de Kohlrausch – к. Кольрауша;
c. fini – к. конечний;
c. optique – к. оптичний;
c. plan – к. плоский;
c. sphérique – к. кулястий, к. сферичний.

Condensation f. – згусток, згущання, згущен-
ня, конденсація, конденсування;
c. rétrograde – згущення від’ємне.

Condenser – згущати.
Condenseur m. – холодник.
Condition f. – умова.
Conducteur m. – провідник, провід;

c. anisotrope – п. анізотропний;
c. bon – п. добрий;
c. creux – п. порожнистий;
c. électrique – провід електричний;
c. en repos – провідник безрухий;
c. isolé – п. ізольований;
c. linéaire – п. лінійний;
c. ouvert – п. розімкнений, провідник po-

зімкнений;
c. mauvais – п. поганий;
c. médiocre – п. помірний;
c. mis à la terre – п. уземлений.

Conductibilité f. – провідність;
c. acoustique – провідність акустична, п. зву-

кова;
c. calorifique – теплопровідність;
c. calorifique extérieur – теплопроводність 

зовнішня, т. зокільна;
c. calorifique intérieure – т. унутрішня, п. се-

редова;
c. calorifique relative – т. відносна;
c. calorifique specifique – т. питома;
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c. électrique – провідність електрична, елек-
тропровідність;

c. equivalent – п. еквівалентна, п. рівно-
вартна;

c. extérieure – п. зовнішня, п. зокільна;
c. intérieure – п. унутрішня, п. середова;
c. limit – п. гранична;
c. magnétique – провідність магнетна, маг-

не топровідність;
c. magnétique spécifique – магнетопровід-

ність питома;
c. métallique – п. металева;
c. moléculaire – п. молекулярна;
c. partielle – п. парціяльна, п. часткова;
c. spécifique – п. питома;
c. thermique – теплопровідність;
c. unipolaire – електропровідність уніпо-

лярна, е. однополярна, провідність од-
нополярна, п. уніполярна.

Conductible – провідний.
Conduction f. – проводження, проведення.
Conduire – проводити.
Configuration f. – конфіґурація, фігура, роз-

ташування;
c. électronique – к. електронна;
c. excitée – к. збуджена;
c. normale – к. нормальна.

Congélation f. – замерзання, тверднення, ту-
жавіння.

Congéler – замерзати.
Conoscope m. – коноскоп.
Conservation de la matière f. – зберігання, збе-

реження матерії;
c. de l’énergie – з. енерґії.

Consonnance f. – консонанс, гармонія.
Constance f. – сталість, постійність.
Constante f. – стала, константа;

c. à l’état gazeux – c. газова;
c. ballistique – c. балістична;
c. capillaire – c. волосникова, с. капілярна;
c. critique – c. критична;
c. de temps – c. часова;
c. diélectrique – c. діелектрична;
c. dynamique – c. силова;
c. galvanométrique – с. ґальванометрична;
c. de gravitation – c. ґравітаційна;
c. moléculaire – c. молекулярна;
c. physique – c. фізична;
c. piézoélectrique – c. п’єзоелектрична;
c. radioactive – c. радіоактивна;
c. solaire – c. соняшна, соляроконстанта;
c. universelle – c. світова.

Constitution chimique f. – будова хемічна.
Construction f. – злагода, будова.
Contact m. – контакт, доторк, дотик, дотичка;

c. glissant – к. ковзний, д. ковзна;

c. immédiat – к. безпосередній, д. безпо-
середній;

c. mutuel – к. взаємний, д. взаємний.
Contamination f. – занечищення, забруднення.
Contaminer – забруднити.
Contenir – містити, мати в собі.
Continu – безупинний, невпинний, безпе-

рервний, суцільний.
Continuité f. – суцільність.
Contour m. – обрис, контур, коло, обвід.
Contracter – стискати.
Contraction f. – стиск, стискання.
Contraire – зворотний, обернений.
Contrepoids – противага.
Convection f. – конвекція, переніс.
Convergence f. – збіг, збігання.
Convergent – збірний (про скло).
Converger – збирати, збігатися, згромаджува-

тися.
Convertir – перетворювати.
Convexe – опуклий, вигнутий.
Convexion f. – конвекція, переніс.
Convexo-concave – вигнуто-вгнутий.
Copeau – стружка.
Corde – струна.
Cornet acoustique – труба слухова; слухівник.
Cornue f. – реторта.
Corps m. – тіло;

c. absolument blanc – т. абсолютно біле;
c. absolument noir – т. абсолютно чорне;
c. adiathermique – т. адіятермічне;
c. amorphe – т. аморфне;
c. athermique – т. атермічне;
c. cassant – т. крихке;
c. composé – т. складне, т. зложене;
c. deformé – т. здеформоване;
c. diamagnétique – т. діямагнетне;
c. diathermique – т. діятермічне;
c. difficilement soluble – т. мало-розчинне;
c. dissocié – т. дисоційоване;
c. dissous – т. розчинене;
c. ductile – т. тягуче, т. тяглисте;
c. dur – т. тверде, т. ціпке;
c. élastique – т. пружне;
c. électrique – т. електричне;
c. électrisé – т. наелектризоване;
c. électro-négatif – т. електронеґативне;
c. électro-positif – т. електрододатне;
c. endothermique – т. ендотермічне;
c. en poudre – т. порошкувате;
c. en repos – т. в спокої, т. безрухе;
c. étranger – т. стороннє;
c. exothermique – т. екзотермічне;
c. faiblement magnétique – т. мало-маг нетне;
c. ferromagnétique – т. феромагнетне, т. ду-

же магнетне;
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c. fluide – тіло течне;
c. fortement magnétique – тіло феромагнет-

не, т. дуже магнетне;
c. gazeux – т. газове, т. газувате;
c. hétérotrope – т. гетеротропне;
c. homogène – т. однорідне;
c. hygroscopique – т. гігроскопічне, т. во-

логовбірне;
c. incandescent – т. розжарене, т. розпечене;
c. isolé – т. ізольоване;
с. isomorphe – т. ізоморфне;
c. isotrope – т. ізотропне;
c. magnétique – т. магнетне;
c. malléable – т. ковке;
с. massif – т. суцільне;
c. matériel – т. матеріяльне;
c. mou – т. м’яке;
c. neutre – т. невтральне;
c. non élastique – т. непружне;
c. non homogène – т. неоднорідне;
c. non isotrope – т. анізотропне;
c. obscur – т. темне;
c. opaque – т. непрозоре;
с. paramagnétique – т. парамагнетне;
c. parfaitement élastique – т. ідеально-пруж-

не;
c. physique – т. фізичне;
c. plastique – т. пластичне;
c. poreux – т. пористе;
c. pulverulent – т. порошкувате, т. сипке;
c. tombant – т. упадне;
c. transparent – т. прозоре;
c. quasi-isotrope – т. квазі-ізотропне;
c. racémique – т. рацемічне;
c. radio-actif – т. радіо-активне, т. радіочин-

не;
c. semi-transparent – т. (на)півпрозоре;
c. simple – т. просте, речовина проста;
c. solige – т. тверде, т. ціпке;
c. sonore – т. звучке;
c. volatil – т. летке.

Corpusculaire – корпускулярний.
Corpuscule – корпускуль.
Correction f. – виправа, виправляння, по-

правка.
Corriger – виправляти.
Couche f. – шар;

c. absorbante – ш. абсорпційний, ш. вбир-
ний;

c. d’eau – плівка водяна;
c. de transition – ш. перехідний;
c. dilatée – ш. розріджений;
c. homogène – ш. однорідний;
c. électrique – ш. електричний;
c. électronique – ш. електронний;
c. magnétique – ш. магнетний;

c. neutre – ш. невтральний, ш. байдужий;
c. opalescente – ш. опалесцентний, опа-

лесценційний;
c. sensible à la lumière – ш. світлочутливий;
c. superficielle – ш. поверхневий, плівка по-

верхнева;
c. uniforme – ш. однорідний.

Coule (moulé) – литий, виливаний.
Couler – відливати, виливати, надливати, тек-

ти.
Couleur f. – барва, забарвлювання, колір;

c. allochromatique – барва алохроматична;
c. complémentaire – колір додатковий;
c. composée – к. зложений, к. складний;
c. de l’аrс-еn-сіеl – к. веселковий;
c. de passage – к. переходовий;
c. fondamentale – к. основний;
c. idiochromatique – барва ідіохроматична;
c. intense – б. інтенсивна;
c. métallique – б. металева;
c. pigmentaire – б. піґментова;
c. saturée – барва насичена;
c. spectrale – к. спектральний;
c. structurale – к. структурний;
c. superficielle – б. поверхнева;

Coulisseau m. – полозки.
Coulomb m. – кульон;

c. international – к. інтернаціональний.
Coulomb-volt m. – кульон-вольт.
Coupelle f. – чашечка, мисочка.
Couplage m. – злука, злучення;

c. en cascade – з. низкова, з. каскадна;
c. en étoile – з. на зірку, з. зіркова;
c. en triangle – з. на трикутник, з. трикут-

никова.
Couple thermoélectrique – пара термоелек-

трична;
c. de raies m. – лінія подвійна;
c. de rotation – п. обертальна, п. поверталь-

на;
c. de torsion – п. закрутна;

Coupure à etincelles f. – проміжок іскровий.
Courant m. – струм, потік, течія, тяг;

c. à haute frequence – с. високочастотний;
c. à haute tension – c. високонапруговий;
c. alternatif – c. змінний;
c. anodique – c. анодний;
c. ascendant – потік догірний;
c. biphase – c. двофазовий;
c. circulaire – c. коловий;
c. continu – c. простий;
c. de charge – c. наснажний;
c. de conduction – c. кондукційний, c. про-

відности;
c. de convection – c. конвекційний;
c. de courte durée – c. короткочасний;
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c. d’air – потік повітряний;
c. de décharge – c. виснажний, с. виснаги;
c. de déplacement – c. зміщення;
c. d’électrons – потік електронний;
c. de filtration – течія фільтраційна;
c. de Foucault – струми Фукові, с. паразит-

ні;
c. de polarisation – струм поляризаційний;
c. de Röntgen – c. Рентґенів;
c. de saturation – с. насичення, с. наситний;
c. descendant – потік додільний;
c. dewatté – струм неватний, с. неробочий;
c. differentiel – c. диференційний;
c. d’induction – c. індукційний, с. індукто-

ваний;
c. d’interruption – c. розмикання, с. розмику;
c. diphase – c. двофазовий;
c. durable – c. тривалий;
c. électrique – c. електричний;
c. exitant – c. збудний;
c. hydroélectrique – c. гідроелектричний;
c. induit – c. індукційний, с. індуктований;
c. instantané – c. митьовий;
c. inverse – c. зворотний;
c. galvanique – c. ґальванічний;
c. gazeux – течія газова;
c. local – струм місцевий;
c. monophase – c. однофазний;
c. négatif – c. від’ємний;
c. oscillatoire – c. коливний, с. коливальний;
c. photoélectrique – c. фотоелектричний;
c. plan – c. площинний;
c. positif – c. додатний;
c. primaire – c. первинний;
c. pulsatif – c. пульсаційний;
c. redressé – c. випростаний;
c. restant – c. залишковий;
c. secondaire – c. вторинний;
c. sinusoїdal – c. синусоїдальний;
c. statiоnnaire – c. усталений;
c. terrestre – c. земний;
c. thermoélectrique – c. термоелектричний, 

c. теплоелектричний;
c. thermoionique – c. термойонний;
c. triphasé – c. трифазовий;
c. voltaїque – c. вольтівський.

Courbe f. – крива;
c. de dilatation – к. розширення;
c. de l’univers – к. світова, к. всесвіту;
c. isotherme – к. ізотермічна.

Courber – згинати, вигинати.
Courbure f. – вигин, коліно.
Cours m. – течія.
Court circuit – замикання коротке.
Coussin de paraffine – подушечка парафіно-

ва;

c. en peau – подушечка шкіряна.
Coussinet m. – вальниця.
Couteau m. – ніж, мечик.
Couvercle m. – покришка, кришка.
Couvre objet – скельце накривне (мікроско

па).
Craie f. – крейда.
Cratère m. – кратер.
Cremaillère f. – кремальєра, зубчатка.
Crépitement m. – тріск, тріскіт.
Crépiter – тріскати.
Crever – лопатися.
Creuset m. – бритваль.
Creux – порожнистий.
Cristal m. – кристал, кришталь;

c. à deux axes, c. biaxe – к. двовісний, к. дво-
осевий;

c. biréfringent – к. двозаломний;
c. de roche – кришталь гірський;
c. liquide – к. краплистотечний;
c. sémifluide – к. напівтечний;
c. uniaxe – кристал одновмісний.

Cristaliser – кристализувати.
Cristallin – кристалічний, кристалевий.
Cristallin m. – кришталик.
Cristallisation f. – кристалізація, кристалізу-

вання;
c. spontanée – кристалізація самовільна.

Cristallisoir m. – кристалізатор.
Cristallographie f. – кристалографія.
Cristallographique – кристалографічний.
Cristalloїde m. – кристальоїд.
Cristalloluminescence f. – кристалолюмінес-

ценція.
Croisée (des fils) f. – перехресток.
Croisement m. – перехресток нитяний, пере-

хрестя нитяне.
Croiser – схрищувати.
Crown-glass – кронґляс, безоливне скло.
Cryogène – кріогенний, холодотвірний.
Cryoscopie f. – кріоскопія.
Cryostat m. – кріостат.
Cuivre m. – мідь;

c. jaune m. – мідь жовта, мосяж;
c. rouge – м. червона.

Curie f. – кюрі.
Cuvette f. – миска, кувета.
Cycle m. – цикл, процес коловий;

c. des transformations – цикл перетворів;
c. fermé – процес замкнений;
c. irreversible – цикл безповоротний.

Cyclique – циклічний.
Cylindre m. – циліндр;

c. gradué – мензурка;
c. mobile (rotor) – барабан обертовий.

Cylindrique – циліндричний.
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D
Daltonisme m. – далтонізм, сліпота на кольо-

ри.
Débit m. – витрата.
Décantation f. – злив, зливання, зціджування, 

декантація.
Décanter – зливати, зціджувати.
Déceler – виявляти, виявити.
Décharge – виснага.
Déchargement – виснажування.
Décharger – виснажати.
Décigramme m. – дециграм.
Décimètre m. – дециметр.
Déclinaison magnétique m. – відхил магнет-

ний, відхилений.
Déclinomètre m. – деклінатор.
Décoloration f. – знебарвлювання.
Décolorer – знебарвлювати.
Décomposer – розкладати.
Décomposition f. – розклад, розкладання, роз-

щеплення, розпад, розпадання;
d. magnétique – розклад магнетний;
d. radioactive – розпад радіоактивний;
d. spontanée – розпад самовільний, р. само-

чинний.
Decrément m. – декремент;

d. de vibration – д. коливний, д. коливань.
Décroître – убувати, зменшуватися, знижа-

тися, спадати.
Definir – визначати.
Déformation f. – деформація;

d. de rupture – д. розривна, д. розриву;
d. élastique – д. пружна, зміна пружна;
d. hétérogène – д. гетерогенна, д. різнорід-

на;
d. homogène – д. гомогенна, д. однорідна;
d. laterale – д. бічна;
d. résiduelle – д. залишкова;
d. tangentielle – д. танґенціяльна, д. до-

тична;
d. totale – д. повна.

Déformé – здеформований.
Déformer – деформувати.
Dégagement – вилучання, вилучення.
Dégager – виділяти.
Degazer – знегазовувати.
Degraisser – знежирювати, знемаснювати.
Degré m. – градус, ступінь, міра;

d. centesimal – градус сотенний;
d. d’échauffement – міра нагрітости;
d. de dissociation – міра дисоціяції;
d. de liberté – ступінь вільности.

Deloger – витісняти.
Demagnétisation f. – розмагнетовування.

Demi-cylindre m. – півциліндер.
Demi-élastique – (на)півпружний.
Demi-longueur f. – півдовжина.
Demi-onde f. – півхвиля.
Demi-oscillation f. – півколивання.
Demi-ton m. – півтон;

d.-t. majeur – півтон великий;
d.-ton mineur – півтон малий;
d.-ton tempéré – півтон темперований.

Demi-vibration – піввібрація.
Dénivellation f. – денівеляція, депресія, зни-

ження.
Dense – густий.
Densimètre m. – денсиметр;

d. différentiel – д. диференційний;
d. universel – д. універсальний.

Densimétrique f. – денсиметричний, густино-
мірний.

Densité f. – густина, гущина;
d. absolue – г. абсолютна;
d. acoustique – г. акустична;
d. critique – г. критична;
d. de volume – г. обсягова, г. об’ємна;
d. du milieu – г. середовищна;
d. limite – г. гранична;
d. normale – г. нормальна;
d. optique – г. відносна;
d. réele – г. справжня;
d. relative – г. оптична;
d. spécifique – г. питома;
d. superficielle – г. поверхнева;
d. théorique – г. теоретична.

Dent f. – зубець.
Dentelure f. – зазуб, щербина.
Dénuder – оголювати.
Dépense f. – витрата, затрата, трата.
Déplacement m. – змішування, зсов, зсування, 

переміст, переміщування;
d. angulaire – з. кутове;
d. diélectrique – з. діелектричне;
d. élastique – з. пружне;
d. électrique – з. електричне;
d. latéral – з. бічне;
d. linéaire – з. лінійне;
d. micrométrique – перестава мікрометрич-

на;
d. moléculaire – переміст молекулярний;
d. relatif – переміст відносний;
d. rouge – зміщення червоне.

Déplacer – витісняти, переміщати, переміс-
тити.

Dépolarisation f. – деполяризація.
Dépolariser – деполяризувати.
Déposer – осаджувати.
Dépôt m. – випадання, осад, суга, осуга.
Déprécier – знецінювати.
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Dépression f. – зниз, зниження, депресія;
d. négative – з. від’ємний;
d. temporaire – з. тимчасовий.

Désaccorder – розстроювати, розладжувати.
Désagrégation f. – дезаґреґація.
Descendant – додільний.
Desintégration f. – дезинтеґрація, розпад, роз-

падання;
d. atomique – дезинтеґрація атомна.

Dessécher – висушувати.
Dessicateur m. – висушник.
Dessication f. – сушіння, висушування.
Dessous m. – спід.
Destruction f. – розпад, розпадання, руйну-

вання, деструкція.
Détecteur m. – детектор.
Détendre – розширювати, ширшати.
Détente f. – розшир, розширювання;

d. absolue f. – p. абсолютний;
d. adiabatique – p. адіябатичний;
d. apparante – p. видний, р. уявний;
d. cubique – p. обсяговий, р. кубічний;
d. isothermique – p. ізотермічний;
d. linéaire – p. лінійний;
d. longitudinale – p. поздовжній;
d. négative – p. від’ємний;
d. relative – p. відносний;
d. superficielle – p. поверхневий;
d. thermique – p. тепловий;
d. transversale – p. поперечний;
d. vraie – p. справжній, р. дійсний.

Détermination directe – визначення безпосе-
реднє, в. пряме;
d. expérimentale – визначення спробове, 

в. до слідне;
d. indirecte – визначення посереднє.

Déterminer – визначати.
Détordre – розкручувати.
Détruire – витрачати.
Développer – розвивати.
Déviation f. – відхил, відхиляння, збочення;

d. constante – в. сталий, в. постійний;
d. magnétique – в. магнетний.

Dévier – відхиляти, відхилятися, збочувати.
Déviration f. – розгілок, розгалузок, розгалу-

жування;
d. multiple – p. складний;
d. simple – p. простий.

Dewar m. – дьюар, дівер.
Diagomètre m. – діяґометр.
Diagramme m. – діяграма.
Dialyse f. – діяліза.
Dialyseur m. – діялізатор;

d. de Graham – д. Ґрегамівський.
Dialitique – діялітичний, діялізовий.
Diamagnétique – діямагнетний.

Diamagnétisme m. – діямагнетизм.
Diamagnétomètre m. – діямагнетометр.
Diapason m. – камертон;

d. normal – камертон нормальний.
Diaphragme m. – діафрагма, перетинка;

d. actif, d. principal – діяфрагма головна, 
д. чин на.

Diathermane – діятермічний, теплопрозорий.
Diathermanéité f. – діятермічність, теплопро-

зорість.
Diathermique – діятермічний.
Diatomique – двоатомний.
Dichroїsme m. – дихроїзм;

d. électrique – д. електричний;
d. magnétique – д. магнетний;
d. rotatoire – д. обертовий.

Diélectrique m. – діелектрик.
Diélectrique – діелектричний;

d. homogène – д. однорідний;
d. polarisé – д. споляризований.

Différent – різнорідний.
Différentiel – диференційний, диференціяль-

ний.
Diffractif – дифракційний.
Diffraction f. – дифракція.
Diffuser – дифундувати, дифузувати.
Diffusion f. – дифузія, розсіювання, розрід-

ка, розріджування, розсів, розсіювання;
d. intérieure – розсів унутрішній;
d. interne – дифузія внутрішня, д. середова;
d. libre – дифузія вільна;
d. mаgnétiquе – розсів магнетний;
d. moléculaire – p. молекулярний, дифузія 

молекулярна;
d. mutuelle – дифузія взаємна;
d. (pas) compléte – розсів (не)повний;
d. quantique – p. квантовий;
d. superficielle – p. поверхневий, дифузія 

поверхнева.
Diffusiomètre m. – дифузіометр.
Dilatabilité – розширність.
Dilatable – розширюваний, розширливий.
Dilatation f. – розріда, розріджування, розшир, 

розширювання.
Dilater – розширювати, ширшати.
Dilatographe m. – дилятограф.
Dilatomètre m. – дилятометр;

d. à tige – д. стрижневий;
d. differentiel – д. диференційний.

Dilatométrique – дилятометричний.
Diluer – розводити, розводнювати.
Dilution f. – розвід, розведення.
Dimension f. – розмір, міряння;

d. linéaire – розмір лінійний.
Diminuer – зменшувати, меншати, слабшати, 

підупадати, зменшуватися, убувати, спада  ти.
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Diminution f. – зменшування, меншання, спад, 
спадання, убуток.

Dioptrie f. – діоптрія.
Dioptrique f. – діоптрика.
Direction f. – напрям, напрямок;

d. concordante – н. згідний;
d. opposée – н. зворотний;

Diriger – напрямляти, скеровувати.
Discontinuite – переривність, переривчастість.
Disgrégation f. – дисгрегація.
Disjoncteur m. – дизьюнктор, роз’єднувач.
Disparaіtre – зникати.
Dispersion f. – дисперсія, світлорозсів;

d. anomale – д. аномальна;
d. croisée – д. перехрищена, с. перехрище-

ний 
d. de la lumière – світлорозсів, світлороз-

сіювання;
d. épipolique – д. поверхнева, с. поверхне-

вий;
d. linéaire – д. лінійна, с. лінійний;
d. normale – д. нормальна, с. нормальний;
d. partielle – д. часткова с. частковий;
d. relative – д. відносна, с. відносний;
d. rotatoire – дисперсія обертова, с. обер-

товий;
d. totale – д. повна, с. повний;

Disposer – розміщати.
Dispositif m. – пристрій.
Disposition f. – уклад, розполіг, розположен-

ня.
Disque m. – диск, кружало, кружальце.
Dissociation f. – дисоціяція;

d. électrolytique – д. електролітична;
d. spontanée – д. самовільна.

Dissocié – дисоційований.
Dissocier – дисоціювати.
Dissolution f. – розчин, розчинювання;

d. colloidale – p. кольоїдальний;
d. concentrée – p. міцний, р. густий;
d. étendue – p. легкий, р. рідкий;
d. faible – p. легкий, р. рідкий;
d. isoosmotique – р. ізоосмотичний;
d. isotonique – ізотонічний;
d. normale – p. нормальний;
d. saturée – p. насичений;
d. solide – p. твердий;
d. sursaturée – p. пересичений.

Dissolvant m. – розчинник;
d. pur – p. чистий;
d. solide – p. твердий.

Dissolver – розчиняти.
Dissonance f. – дисонанс, неспівзвучність.
Dissoudre – розчиняти.
Dissymétrie f. – дисиметрія.
Distance angulaire f. – віддаль кутова;

d. de vision distincte – в. найвиразнішого 
зору;

d. focale – в. фокусна.
Distillation f. – дестиляція, дестилювання, пе-

регін, переганяння;
d. fractionnée – д. фракційна, перегін сту-

пеневий, п. роздільний, п. фракційний;
d. isothermique – д. ізотермічна.

Distillé – дестильований, перегнаний.
Distiller – дестилювати, переганяти.
Distribuer – розподіляти.
Distributif – розподільний, розподільчий.
Distribution f. – розподіл.
Divergence f. – диверґенція, розбіг, розхід, 

розхил.
Diverger – розходитися, розбігатися, розхи-

лятися.
Diviser – ділити.
Divisibilité f. – подільність.
Division f. – поділка, ділення, роздроблю-

вання;
d. millimétrique – поділка міліметрова.

Domain spatial m. – простір.
Dorer – золотити.
Dorure f. – позолота.
Dose f. – доза.
Doublet m. – дублет, двійчак.
Douсі – матовий, тьмяний.
Douille f. – муфта, злучник.
Ductile – тягучий, тяглистий.
Ductilité f. – тягучість, тяглистість.
Duplicateur m. – дуплікатор, подвоювач.
Dur – твердий, цупкий.
Durée f. – тривалість.
Durer – тривати.
Dureté f. – твердість, цупкість.
Dynamide f. – динаміда.
Dynamique f. – динаміка.
Dynamique – динамічний.
Dynamo m. – динамомашина.
Dynamoélectrique – динамоелектричний.
Dynamomètre m. – динамометр, силомір.
Dynamométrique – динамометричний, сило-

мірний.
Dyne f. – дина.

Е
Eau acidulée f. – вода підкислена;

е. bouillante – в. кип’яча, окріп;
е. bouillée – в. переварена;
е. de cristallisation – в. кристалізаційна;
е. distillée f. – в. дистильована.

Ebonite f. – ебоніт.
Ebranlement m. – потрус, двигіт, струс;
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е. acoustique – п. звуковий;
е. irrégulier m. – п. неправильний;
е. ondulatoire m. – п. хвилюватий.

Ebullition f. – кипіння;
é. normale f. – к. нормальне;
é. tumultueuse f. – к. бурхливе, к. в ключ.

Ecarter – відхиляти, розсувати.
Echantillon m. – проба, спиток.
Échauffement m. – нагрівання, розжарюван-

ня;
é. direct – н. безпосереднє;
é. local – н. місцеве;
é. périodique – н. періодичне;
é. préalable – н. попереднє;
é. second – н. вторинне.

Échauffer – нагрівати.
Échelle f. – скаля, мірило, масштаб;

é. absolue – скаля абсолютна;
é. auxiliaire – c. допомічна;
é. circulaire – c. колова;
é. de dureté – c. твердости;
é. de fréquence – c. частотна;
é. de température – c. температурна;
é. fictive – c. уявна, с. фіктивна;
é. millimétrique – c. міліметрова;
é. musicale – c. музична;
é. raccourcie – c. вкорочена;
é. thermodynamique – c. термодинамічна;
é. thermométrique – c. термометрична.

Échellette f. – ешелета.
Échellon m. – сітка драбинчаста, ешельон.
Écho m. – луна;

é. composé m. – л. складна;
é. monosyllabique m. – л. односкладна;
é. multiple m. – л. поворотна, л. много-

кратна, відгомін повторний.
Éclair m. – блискавиця, блискавка;

é. en boule m. – блискавиця куляста, блис-
кавка клубковата.

Éclairage – освіт, освітлення;
é. antérieur – освіт попередній;
é. artificiel – о. штучний.

Éclairant – світний.
Éclairement m. – освіт, освітлення.
Éclairer – освітлювати.
Eclat m. – полиск, вилиск, яскравість.
Eclatant – яскравий, яркий.
Eclater – лопатися.
Ecort m. – відхил, відхиляння.
Écoulement m. – витік, витікання;

é. adiabatique m. – в. адіябатичний, виті-
кання адіябатичне;

é. isothermique – в. ізотермичний.
Écouter téléphonique – наушник (телефона).
Écran m. – екран, заслона, перепона;

é. électrique – е. електричний;

é. fluorescent – е. флюресцен ційний, е. флю-
оресцентний;

é. magnétique – е. магнетний;
é. photométrique – е. фотометричний;
é. transparent – е. прозорий.

Écraser – роздушувати, розчавлювати.
Édifice m. – (по)будова.
Effet m. – ефект, видатність;

е. calorifique – е. тепловий;
е. chimique – е. хемічний;
е. continu – вплив безперервний;
е. de fluorescence – е. флюоресценційний, 

е. флюоресцентний;
е. destructeur – чин руйнаційний;
е. d’induction – е. індукційний;
е. extérieur – е. зовнішній;
e. galvanomagnétique – е. ґальваномагне-

тичний;
e. intréieur – е. унутрішній;
e. lumineux – е. світловий;
e. photo-électrique – е. фотоелектричний;
e. retarde électrique – післячин електричний;
e. sélectif – ефект селективний;
e. thermique – е. тепловий;
e. thermique retardé m. – післячин тепловий;
e. thermoionique m. – ефект термойонний;
e. utile – видатність.

Effort m. – зусилля, сила;
e. de répulsion – сила виштовхна;
e. de torsion – зусилля закрутне;
e. de traction – з. розтяжне;
e. fléchissant – з. згинальне, з. гнуче;
e. tranchant – з. різальне.

Effusion f. – ефузія.
Égratignure f. – дряпок.
Élargir – розширювати.
Elargissement m. – розшир, розширювання, 

потовщання, погрубшання.
Elasticité f. – елястичність, пружність;

é. adiabate – п. адіябатична;
é. critique – п. критична;
é. de saturation – п. насичена;
é. électrique – п. електрична;
é. parfaite – п. досконала, п. ідеальна;
é. partielle – п. парціяльна, п. часткова;
é. residuelle – п. лишкова, післячин пруж-

ний.
Élastique – елястичний, пружний.
Électricité f. – електрика;

é. atmosphérique – е. атмосферна;
é. contraire – е. противна;
é. de contact – е. контактна;
é. d’induction – е. індукційна;
é. de même nom – е. однойменна;
é. de nom contraire – е. різнойменна;
é. galvanique – е. ґальванічна;
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e. libre f. – е. вільна;
e. négative – е. від’ємна, е. неґативна;
e. positive – е. додатна, е. позитивна;
e. statique – e. статична;
e. terrestre – e. земна.

Électrique – електричний.
Électrisation f. – електризація, електризуван-

ня;
e. négative – електризація від’ємна;
e. positive – е. додатна.

Électriser – електризувати.
Électro-aimant m. – електромагнет;

é.-a. annulaire m. – е. кільцевий;
é.-a. fixe m. – е. нерухомий;
é.-a. droit m. – e. прямий;
é.-a. en fer à cheval m. – е. підковуватий.

Électrochimie – електрохемія.
Électrochimique – електрохемічний.
Électrode f. – електрод;

é. à gouttes – e. краплястий, е. краплевий;
é. gazeuse – е. газовий;
é. négative – е. від’ємний;
é. normale – e. нормальний;
é. poreuse – e. пористий;
é. positive – e. додатний;
é. réceptrice – e. приймач;
é. réversible – е. поворотний, е. реверсив-

ний;
é. soluble – e. розчинний.

Électrodensimètre m. – електродензиметр, елек-
трогустомір.

Électrodinamique f. – електродинаміка, елек-
тродинамічний.

Électrodynamomètre m. – електродинамометр, 
електросиломір;
é. absolu – e. абсолютний;
é. astatique – e. астатичний;
é. sphérique – e. кулястий.

Électroétalon m. – електроетальон, електро-
зразок.

Électrographe m. – електрограф.
Électroluminescence f. – електролюмінесцен-

ція.
Électrolyse f. – електроліза.
Électrolyte m. – електроліт;

é. binaire m. – е. бінарний, е. двоїстий.
Électrolytique – електролітичний.
Électromagnétique – електромагнетний.
Électromagnétisme m. – електромагнетизм.
Électromètre m. – електрометр;

é. absolu – e. абсолютний;
é. à corde – e. струнний;
é. à poids – е. ваговий;
é. à quadrant – e. квадрантовий, е. квадрант-

ний;
é. astatique – е. астатичний;

é. à torsion – e. закрутний;
é. à vibration – e. вібраційний;
é. capillaire – e. капілярний, е. волосниковий;
é. sphérique – e. кулястий.

Électrométrique – електрометричний, елек-
тромірний.

Électromoteur m. – електромотор, електро-
руш, електродвигун.

Électron m. – електрон;
é. anisotrope – е. анізотропний;
é. immobile – електрон нерухомий;
é. invariable – електрон незмінний;
é. lent – e. повільний;
é. libre – е. вільний;
é. négatif – e. від’ємний;
é. nucléaire – e. ядровий;
é. positif – e. додатний;
é. primaire – e. первинний;
é. rotatif – е. обертовий;
é. rotatoire – e. обертовий;
é. sécondaire – е. вторинний;
é. sphérique – e. кулястий.

Électronégatif – електровід’ємний.
Électronique – електронний.
Électrooptique – електрооптика.
Électrophore m. – електрофор.
Électropositif – електрододатний.
Électroscope m. – електроскоп.
Électrostatique f. – електростатика.
Électrostatique – електростатичний.
Électrostriction f. – електрострикція.
Électrothermique – електротермічний.
Élément – елемент;

é. de concentration m. – e. концентраційний;
é. de gravitation – e. ґравітаційний;
é. de mercure – е. живосрібний;
é. de pile – e. ґальванічний;
é. de polarisation – e. поляризаційний;
é. électronégatif – e. електровід’ємний;
é. électropositif – e. електрододатний;
é. emetteur – e. променювальний, е. випро-

мінний;
é. fermé – е. замкнений;
é. fluide – e. течний;
é. hydroélectrique – е. гідроелектричний;
é. mouillé – e. мокрий;
é. normal – е. нормальний;
é. ouvert – e. розімкнений;
é. photoélectrique – e. фотоелектричний;
é. primaire – e. первинний;
é. radioactif – e. радіоактивний, е. радіочин-

ний;
é. reversible – е. поворотний, е. реверсив-

ний;
é. sec m. – e. сухий;
é. secondaire – e. вторинний;
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é. thermoélectrique – e. термоелектричний;
é. voltaique – e. ґальванічний.

Élémentaire – елементарний.
Élévation f. – підняток, підіймання, підвишка, 

підвищування.
Élévatoire – підіймальний, підійманий, звід-

ний.
Élever – підіймати, підважувати, зводити, під-

вищувати.
Ellipse f. – еліпса.
Ellipsoїde f – еліпсоїд;

e. allongé – e. видовжений;
e. aplati – e. сплюснений;
e. d’aimantation – e. магнетування;
e. d’élasticité – e. пружности;
e. d’Huygens – e. Гюйґенсів;
e. de revolution – e. обертовий.

Éloignement m. – віддалення.
Éloigner – видаляти, віддаляти.
Élongation f. – відхил, ельонґація.
Émail – емаль, склиця.
Émanation f. – еманація;

é. du radium – e. радієва;
é. gazeuse f. – e. газова.

Embouchure f. – ріжок звукоприймальний, ци-
бух, мундштук.

Embrasser – обхоплювати, осягати, понімати.
Émeri m. – шмерґель.
Émetteur m. – променювач.
Émettre – висилати, променювати;

é. la note – звучати, бриніти.
Émission f. – емісія, висилання, видавання, 

променювання, радіяція;
é. spontanée – променювання самовільне.

Emmagasiner – скупчувати, нагромаджувати.
Emmanchement rodé m. – насад притертий.
Émousser – притуплювати.
Empirique – емпіричний, дослідний.
Emploi m. – уживання.
Employer – уживати.
Émulsion f. – емульсія;

é. de gélatino-bromure f. – e. броможеляти-
нова;

é. photographique f. – e. фотографічна;
é. sensible à la lumière f. – e. світлочутлива.

Enantiomorphe – енантіоморфний.
Enantiomorphie f. – енантіоморфізм.
Endosmomètre m. – ендосмометр.
Endosmose f. – ендосмоза;

e. électrique f. – e. електрична.
Endosmotique – ендосмотичний, ендосмозо-

вий.
Endothermique – ендотермічний.
Énergétique f. – енерґетика.
Energie f. – енерґія;

e. calorifique – e. теплова;

e. chimique – e. хемічна;
e. cinétique – e. кінетична;
e. condensée – e. сконденсована;
e. dynamique – e. динамічна;
e. électrique – e. електрична;
e. électrocinétique – e. електрокінетична;
e. électromagnétique – e. електромагнетич на;
e. électrostatique – e. електростатична;
e. intérieure, e. interne f. – e. внутрішня;
e. intraatomique – е. межиатомна, е. інтра-

атомна;
e. intramoléculaire f. – e. межимолекулярна, 

е. інтрамолекулярна;
e. latente – e. захована;
e. libre – e. вільна;
e. liée – e. зв’язана;
e. lumineuse – e. світлова;
e. magnétique – e. магнетна;
e. mécanique – e. механічна;
e. moléculaire – e. молекулярна;
e. optique – e. оптична;
e. photoélectrique – e. фотоелектрична;
e. physiologique – e. фізіологічна;
e. potentielle – e. потенціяльна;
e. rayonnante – e. променяста, е. променис-

та;
e. sonore – e. звукова;
e. superficielle f. – e. поверхнева.

Enflammer – займатися, спалахувати, спала-
хати, спалахнути

Enfoncer – всовувати, втискувати.
En forme de coin – клинуватий.
Engrener – зачіпати.
Enlacement m. – обхоплювання, обхоплення.
Enlacer – о(б)хоплювати.
Enlever – витягати, відбирати, здобувати.
Enroulement m. – обвитка, обвивання.
Enrouler – обвивати, накручувати, обмотува-

ти, закручувати.
Entourage m. – оточення.
Entourer – оточувати.
Entraіnеr – захоплювати.
Entretenir – підтримувати.
Entropie f. – ентропія.
Enveloppe f. – обгинна, обгортка.
Environner – оточувати.
Epipolique – епіполічний.
Éponge f. – губка;

é. de platine f. – г. плятинова, плятина губ-
часта.

Épongieux – губчастий, губчатий.
Épreuve f. – зняток, світлина, знимок;

é. négative f. – неґатив.
Éprouver – зазнавати.
Éprouvette f. – пробірка, пробівка, скляниця 

спробова.
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Épuiser – знесилювати.
Épuisement m. – висмоковування.
Équateur magnétique m. – екватор магнетний.
Équation caractéristique f. – рівняння харак-

теристичне;
é. d’état – p. стану.

Équidistant – рівнодалекий.
Équilibre m. – рівновага;

é. absolu m. – p. абсолютна;
é. adiabatique m. – p. адіябатична;
é. chemique m. – p. хемічна;
é. complet m. – p. повна;
é. divariant m. – p. диваріянтна, р. неповна;
é. dynamique m. – p. динамічна;
é. éxistant m. – p. усталена;
é. incomplet m. – p. неповна;
é. indifférant m. – p. байдужа, р. неозначена;
é. instable m. – p. нестійка;
é. mécanique m. – p. механічна;
é. moléculaire m. – p. молекулярна;
é. osmotique m. – p. осмотична;
é. physique m. – p. фізична;
é. radioactif m. – p. радіоактивна;
é. relatif – p. відносна;
é. stable – p. стійка;
é. statique f. – p. статика;
é. statique – p. статична;
é. thermique – p. теплова, р. термічна;
é. thermodynamique – p. термодинамічна;
é. troublé – p. порушена;
é. univariant – р. моноваріянтна, р. повна.

Équilibrer – зрівноважувати.
Équivalence – еквівалентність, рівновартність.
Équivalent m. – еквівалент, рівновартник;

é. calorifique – e. тепловий;
é. calorimétrique – e. кальориметричний;
é. chimique – e. хемічний;
é. dynamique – e. динамічний;
é. électrochimique – e. електрохемічний;
é. en eau – e. водяний;
é. mécanique – e. механічний;
é. thermique – e. тепловий.

Erg m. – ерґ.
Erreur f. – помилка, похибка;

e. absolue – п. абсолютна;
e. accidentelle – похибка випадкова;
e. constante – п. стала;
e. de pointé – п. устави;
e. probable – помилка ймовірна;
e. propre – помилка власна;
e. relative – похибка відносна.

Espace m. – простір;
e. annulaire – п. кільцевий;
e. à trois dimensions – п. тривимірний;
e. à quatre dimensions – п. чотиривимірний;
e. clos – порожнина замкнена;

e. critique – простір критичний;
e. électromagnétique – п. електромагнетний;
e. environnant – п. навкружний, оточення;
e. fermé – п. замкнений;
e. focale – п. фокальний;
e. intermédiaire – п. проміжний;
e. mort – п. мертвий;
e. nuisible – п. шкідний;
e. sombre – п. темний;
e. sphérique – п. кулястичний;
e. tourbillonaire m. – п. вихровий.

Essai m. – проба, спиток.
Étalon m. – етальон.
Étalon-prototype m. – етальон прототип.
Étalonnage – етальонування.
Étalonner – етальонувати, виважувати.
Étanche – непроникливий, непрохідний, не-

пропускний.
Étancheité f. – непроникливість, непрохід-

ність.
État m. – стан;

é. allotropique – c. алотропічний;
é. amorphe – с. аморфний;
é. colloїdal – гель, стан кольоїдний, с. ко-

льоїдальний;
é. cristallisé – стан кристалічний;
é. critique – с. критичний;
é. d’aggregation – c. аґреґатний;
é. de dispersion infinie – c. безконечнороз-

сіяний;
é. dynamique – c. динамічний;
é. de mouvement – c. руху;
é. de repos – c. спокою;
é. de vapeur – c. паровий;
é. électrique – c. електричний;
é. excité – c. збуджений, збудженість;
é. final – c. кінцевий;
é. fluide – c. течний, течність;
é. gazeux – c. газовий;
é. hygrométrique – c. гігрометричний, с. во-

логомірний;
é. initial – c. початковий;
é. inorganisé – c. безладний;
é. instable – c. нестійкий;
é. intermédiaire – c. проміжний;
é. invariant – c. інваріянтний;
é. libre – c. вільний;
é. limite – c. граничний;
é. liquide – c. течний, течність;
é. macroscopique – c. макроскопічний;
é. magnétique – c. магнетний;
é. mécanique – c. механічний;
é. microscopique – c. мікроскопічний;
é. metastable – стан метастабільний;
é. naturel – c. природний;
é. neutre – c. нейтральний;
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é. normal – c. нормальний;
é. physique – c. фізичний;
é. polymorphique – c. поліморфний;
é. pulvérulent – c. порошкуватий;
é. reduit – c. зведений;
é. de semifluidité – c. (на)півтечний;
é. saturé – c. насичений;
é. solide – c. твердий;
é. stationnaire – c. стаціонарний, с. сталий, 

c. по стійний;
é. statique – c. статичний.

Étau m. – лещата.
Étendre – розпливатися.
Étendre une dissolution – розводити, розвод-

нювати.
Étendue f. – протяг;

é. en longueur – довжина лінійна.
Éther m. – етер;

é. continu – е. суцільний;
é. électromagnétique – е. електромагнетний;
é. libre – е. вільний;
é. lumineux – е. світловий;
é. mobile – е. рухомий;
é. universal – е. космічний.

Étіnсeler – блищати.
Étincelle f. – іскра;

é. de décharge f. – і. виснажна;
é. électrique – і. електрична;
é. primaire – і. первинна;
é. secondaire – і. вторинна.

Étirer – розтягувати.
Étoile – зірчастий, зіркуватий.
Étoile artificielle f. – зірка штучна.
Étranglé – спусковатий.
Étranglement m. – шийка, звуження, стягнен ня;

é. transversal – звуження поперечне.
Értangler – звужувати.
Étuve f. – нагрівник;

é. mobile – н. рухомий.
Eudiomètre m. – евдіометр.
Eutectique f. – евтектика.
Eutectique – евтектичний.
Évaporateur m. – випарник.
Évaporation – випаровування.
Évaporer – випаровувати, випарювати, види-

хатися, випахатися, вітріти.
Exactitude f. – точність;

е. absoluе – т. абсолютна;
е. relative – т. відносна.

Examen m. – дослід.
Excédent m. – лишок, зайвина.
Excéder – перевищувати, переходити.
Excentricité f. – ексцентриситет.
Excentrique m. – ексцентрик.
Excentrique – ексцентричний.
Excès f. – зайвина.

Excessif – зайвинний.
Excitation f. – збудження, подразнення.
Excitateur m. – виснажник, збудник.
Exciter – збуджувати.
Exothermique – екзотермічний, тепловиділь-

ний.
Expansion f. – розшир, розширювання.
Expérience f. – спроба, дослід, досвід;

е. décisive – с. переконлива;
е. différentielle – с. диференційна;
е. indécise – с. непереконлива.

Expériment m. – експеримент, спроба, дослід.
Expérimental – експериментальний, спроб-

ний, дослідний.
Expérimentateur m. – експериментатор, до-

слідник.
Expérimenté – досвідчений.
Explosif – вибуховий.
Explosion f. – вибух.
Exposer – зазнавати.
Exposition f. – експозиція;

e. longue f. – е. тривала.
Extension f. – протяг, розтяг, розтягання;

e. lineaire – розтяг лінійний.
Extinction f. – слабнення, угамовування, при-

давлення.
Extra-courant m. – екстраструм, надструм;

е.-с. de fermeture m. – е. замичний;
е.-с. de rupture m. – е. розмичний.

Extrapolation f. – екстраполяція, екстраполю-
вання.

Extrémité arrondie f. – кінець закруглений.

F
Face f., facette f. – бік, грань, стінка.
Facteur m. – множник перехідний, чинник 

перевідний.
Facteur de transport m. – число переносу.
Faible – слабкий, вутлий, малий, легкий.
Faiblesse f. – слабкість.
Faiblir – слабшати, підупадати, зменшува-

тися.
Faire bouillir m. – кип’ятити;

f. équilibre – зрівноважувати;
f. mouvoir – надавати руху;
f. passer – переганяти, дестилювати.

Faisceau astigmatique m. – жмут астигматич-
ний;
f. composé – ж. зложений;
f. convergent – ж. збіжний;
f. divergent – ж. розбіжний;
f. entrant – ж. вхідний;
f. homocentrique – ж. гомоцентричний;
f. homogène – ж. однорідний;
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f. lumineux – ж. світловий;
f. sortant – ж. вихідний.

Farad m. – фарад.
Fata morgana – мариво, юга, фата моргана.
Fenêtre f. – віконце, виріз.
Fente f. – щілина, розколина;

f. à réticule – щ. сітчаста;
f. collimatrice – щ. коліматорна;
f. étroite – щ. вузька;
f. mobile – щ. пересувна.

Fer à cheval m. – підкова;
f. blanc m. – бляха, біле залізо.

Fermer – замикати.
Ferromagnétique – феромагнетний.
Ferromagnétisme m. – феромагнетизм.
Feu follet m. – блимавка.
Feuille f. – аркуш;

f. d’étain – фолія.
Feuillet m. – листочок (електроскопа);

f. magnétique – л. магнетний.
Feutre m. – повсть, повстина.
Fibre f. – волокно.
Fiche – штепсель, притичка.
Figure f. – фігура.
Figures de Chladni – фігури Хладнієві, ф. Хлад-

нія;
f. de Lichtenberg – ф. Лейхтенбергівські, 

ф. Лейхтенберга;
f. de poussière – ф. пилові.

Fil m. – дріт, дротина;
f. à plomb – висок;
f. conducteur – нитка провідна;
f. de cocon – н. коконова, н. опрядова;
f. de connexion – дріт злучний;
f. de l’oculaire – нитка окулярна;
f. de quartz – н. кварцова;
f. de tourbillon – н. вихрова;
f. dur – д. цупкий;
f. isolé – д. ізольований;
f. nu – д. голий;
f. sonde – дротина-зонд;
f. suspenseur – нитка почіпна;
f. têlégraphique – д. телеграфна;
f. téléphonique – д. телефонний;
f. tendu – н. натягнена, н. напнута.

Filament de charbon m. – волосина вугляна;
f. de molécules – нитка фізична;
f. incadescent – волосина розжарена.

Filet m. – різь, сітка, струмина;
f. continue – c. суцільна.

Filetage m. – різь.
Filiforme – ниткуватий.
Filtration f. – фільтрація, фільтрування, ці-

дження, переціджування, проціджування.
Filtre m. – фільтр, цідило.
Filtrer – фільтрувати, цідити.

Fin – тонкий, дрібний, м’який.
Fiole f. – флякон, пляшечка.
Fixation f. – закріп, закріплювання, фіксуван-

ня.
Fixer – закріпляти, фіксувати, прикріпляти.
Flacon m. – пляшечка, флякон.
Flamme f. – полум’я;

f. brillante – п. світне;
f. de l’hydrogène – п. водневе;
f. enfumée – п. кіпотне;
f. libre – п. вільне;
f. manométrique – п. манометричне;
f. musicale – п. музичне;
f. sensible – п. чутливе.

Flanelle f. – флянеля.
Fléau (de la balance) m. – коромисло, рамено.
Flèche de la flexion f. – стрілка прогину;

f. de suspension f. – c. обвису.
Fléchir – згинати.
Flexible – гнучкий.
Flexion f. – згин, вигин, угин, прогин, угнут-

тя, прогинання.
Flintglass m. – флінтґляс, скло олив’яне, флінт-

скло.
Flocon de neige m. – сніжинка.
Flotteur m. – поплавець.
Fluide m. – течиво;

f. magnétique m. – т. магнетне;
f. pesant – течиво важне, флюїд важний.

Fluide – течний, текучий.
Fluidité – текучість, течкість.
Fluorescence f. – флюоресценція;

f. sensibilisée – ф. сенсибілізована.
Flux m. – потік;

f. calorifique – п. тепловий;
f. cathodique – п. катодний;
f. de force – п. силовий;
f. diffus – п. розсіяний;
f. d’induction m. – п. індукційний;
f. intégral – п. повний, п. інтеґральний;
f. local – п. місцевий;
f. lumineux – п. світний;
f. monochromatique – п. монохроматичний, 

п. однобарвний;
f. obscur – п. темний;
f. qui va en croissant – п. ростучий;
f. réfléchi – п. відбитий;
f. total – п. повний, п. інтеґральний.

Fluxmètre m. – флюметр, флюксметр.
Focal – фокусний.
Focalisation f. – фокусування.
Focaliser – фокусувати.
Focomètre m. – фокометр.
Focométrie f. – фокометрія.
Follicule m. – мішечок, капшук.
Fonctionner – чинити, діяти, впливати.
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Fond m. – тло, ґрунт.
Fondre – розтоплювати, танути, розтавати, 

топити.
Fontaine f. – фонтан, водомет, водограй.
Force f. – сила;

f. ассéleratrice f. – c. пришвидшувальна;
f. agissante – c. рухова, с. рушійна;
f. antagoniste – c. протичинна, с. супротив на;
f. appliquée – c. прикладена, с. приложена;
f. attractive – c. притяжна, c. притягальна;
f. axifuge – c. відосева;
f. axipète – c. доосева;
f. centrale – c. центральна;
f. centrifuge – c. відосередкова;
f. centripète – c. доосередкова;
f. coercitive – c. затримна, с. коерцитивна;
f. composante – c. складова;
f. comprimante – c. стискна;
f. concentrée – c. зосереджена;
f. constante – с. постійна, с. стала;
f. d’attraction – c. притяжна, с. притягальна;
f. de cisaillement – c. зрізна;
f. de cohésion – c. зчеплення;
f. de dissolution – здатність розчиняльна;
f. de frottement – сила тертьова, с. тертя;
f. de gravité – c. тяжіння;
f. de répulsion – c. відпихальна, с. відштов х-

на;
f. de tension – c. натяжна;
f. de torsion – c. закрутна;
f. de traction f. – c. розтяжна;
f. directrice f. – c. напрямна;
f. égale et directement opposée – c. проти-

чинна, c. супротивна (рівна й супротив-
на);

f. elastique – с. пружна;
f. électromotrice – c. електрозворушна, 

c. елек трозворушення;
f. extérieure – c. стороння, c. зокільна;
f. fléchissante – c. згинальна, c. згинна; c. гну-

ча;
f. instantanée – c. митьова;
f. intérieure – c. внутрішня;
f. magnétique – c. магнетна;
f. magnétomotrice – c. магнеторушна, маг-

нетозворушення;
f. moléculaire – c. (межи)молекулярна;
f. mouvente – c. рухова, с. рушійна;
f. mutuelle – c. взаємна;
f. Newtonienne – c. Ньютонівська;
f. normale – c. нормальна;
f. perdue – c. втрачена;
f. pondéromotrice – c. пондеромоторна;
f. portante – c. підіймальна;
f. quasi-élastique – c. квазі-пружна;
f. réactive – c. реактивна;

f. répulsive – c. відпихальна, с. відштовхна;
f. résultante – c. вислідна;
f. superficielle – c. поверхнева;
f. tangentielle – c. дотична, с. танґенціяльна;
f. thermoélectromotrice – c. термоелектро-

збудна, с. термоелектрозворушення;
f. turbillonaire – c. вихрова;
f. variable – c. змінна;
f. vive – енерґія рухова.

Foret m. – свердло.
Formation f. – витвір, творенння, утворення;

f. des vapeurs – паротворення, пароутво-
рення, парування.

Former – формувати.
Formule f. – формула;

f. empirique – ф. емпірична.
Foudre f. – блискавиця, блискавка.
Four électrique – піч електрична, електропіч;

f. thermoélectrique – піч термоелектрична.
Fourche f. – вилка.
Fourrer – всувати.
Fourrure de chat f. – хутро котяче;

f. d’ours – x. ведмедяче, х. ведмеже.
Foyer m. – фокус, огнище;

f. conjugé – фокуси супряжені;
f. principal – ф. головний;
f. réel – ф. дійсний;
f. virtuel – ф. уявний, ф. фіктивний, ф. не-

дійсний.
Fragil – ламкий, крихкий, крушний.
Fragilité f. – крихкість, розпорсність, ламкість.
Fraоchement amalgamé – свіжоамальґамова-

ний.
Frange f. – облямівка, обвідка, смуга, штаба;

f. achromatique – смуга безбарвна;
f. d’égale inclinaison – с. рівнонахилова;
f. interférentielle f. – c. інтерференційна.

Frangibilité f. – ламкість.
Frangible – ламкий.
Frapper – битися.
Frein m. – гальмо, натискач.
Freinage m. – чин гальмівний.
Freiner – гальмувати.
Fréquence f. – частота;

f. basse f. – частота низька;
f. caractéristique – ч. характеристична;
f. haute f. – ч. висока.

Friabilité f. – пухкість.
Friable – пухкий.
Friction f. – натирання, намащування.
Frissonner – здригатися.
Froid m. – холод;

f. artificiel – холод штучний.
Froid – холодний.
Fronte de l’onde – чоло хвилі, фронт хвилі.
Frottement – тертя, натирання.



– 210 – GrossirFrotter

Frotter – терти.
Fuir – текти.
Fulgurateur m. – фульгуратор, іскорник.
Fusibilite – топкість.
Fusible – топкий.
Fusion – танення, розтавання.

G
Galactomètre m. – ляктометр, молокомір.
Galvanique – ґальванічний.
Galvanisation f. – ґальванізація, ґальванізуван-

ня.
Galvanisme m. – ґальванізм.
Galvanomagnétisme m. – ґальваномагнетизм.
Galvanomètre m. – ґальванометр;

g. à aiguille – ґ. стрілковий;
g. à aimants mobiles – ґ. з поворотними маг-

нетами;
g. absolu – ґ. абсолютний;
g. à circuit mobile – ґ. з поворотною шпулею;
g. à vіbration – ґ. вібраційний, ґ. коливний;
g. ballistique – ґ. балістичний;
g. bifilaire – ґ. біфілярний, ґ. двонитковий;
g. cuirassé – ґ. панцерний;
g. différentiel – ґ. диференціяльний;
g. universel – ґ. універсальний.

Galvanométrique – ґальванометричний.
Galvanoplastique f. – ґальваноплястика.
Galvanoscope m. – ґальваноскоп.
Galvanostegie – ґальваностегія.
Gamme f. – гама;

g. diatonique – г. діятонічна;
g. la plus simple – г. найпростіша;
g. majeure – г. мажорна, г. дурова, г. дур;
g. mineure – г. мінорна, г. мольова;
g. naturelle – г. природна;
g. temperée – г. темперована.

Garder l’équilibre – балянсувати, держати рів-
новагу.

Gas m. – газ;
g. comprimé – г. згущений, г. стиснений;
g. d’éclairage – г. світильний;
g. difficile à liquéfier – г. тяжкостечнюваний;
g. incandescent – г. світний;
g. indifférent – г. індиферентний;
g. léger – г. легкий;
g. liquéfiable – г. стечнюваний;
g. liquefié – г. стечнілий;
g. parfait – г. досконалий, г. довершений, 

г. ідеальний;
g. permanent – г. тривкий, г. постійний, г. ста-

лий;
g. pure – г. чистий, г. щирий;
g. rarifié – г. розріджений;

g. sec – г. сухий;
g. simple – г. простий;
g. tonnant – г. гримучий.

Gaseux – газовий, газуватий.
Gasométrique f. – газометрія.
Gasométrique – газомірний.
Gauss m. – ґавс.
Gaussmètre – ґавсметр.
Gel m. – ґель.
Gélatine f. – желятнна.
Gélatineux – драглистий.
Génerateur m. – ґенератор;

g. à vapeur – ґ. паровий;
g. électrique – ґ. електричний.

Géneration f. – покоління.
Giroscope m. – ґіроскоп, дзига.
Girostate m. – ґіростат.
Glace f. – скло люстрове, затичка скляна, лід, 

крига.
Glace pilée f. – лід товчений;

g. sans taine f. – люстро прозоре, дзеркало 
прозоре.

Glacon m. – льодинка, крижинка.
Glissant – (с)ковзкий.
Glissement m. – ковз, ковзання.
Glisser – ковзти, ковзатися.
Gluant – липкий.
Gomme laque f. – ґуміляк.
Gonfler – надувати, надимати.
Goniomètre m. – гоніометр;

g. à contact – г. прикладний;
g. à levier – гоніометр важильний;
g. à réflexion – г. відбивний.

Goniométrie f. – гоніометрія, кутоміряння.
Goulot – шийка.
Goutte f. – крапля;

g. liquide f. – к. течна.
Gradient m. – градієнт.
Graduation f. – градуйовання, градовання, 

поділковання.
Gradué – градуйований, поділкований, гра-

дований.
Graduer – градуювати, градувати, поділку-

вати.
Graisse f. – олія мастильна, мастило.
Gramme m. – грам.
Gramme-atome – грам-атом.
Gramme-force – грам-сила.
Gramme-magnéton – грам-магнетон.
Gramme-masse f. – грам-маса, маса-грам.
Grandeur f. – величина;

g. vectorielle – в. векторіяльна.
Graphite m. – графіт.
Gravitation f. – тяжіння, ґравітація;

g. universelle – ґ. всесвітня.
Grossir – збільшувати, більшати.
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Grossissement m. – збільшення, побільшення;
g. absolu – з. абсолютне;
g. angulaire – з. кутове;
g. géométrique – з. геометричне;
g. linéaire – з. лінійне;
g. normal – з. нормальне;
g. réel – з. справжнє, з. дійсне;
g. relatif – з. відносне;
g. superficiel – з. поверхневе.

Groupement en cascade – злука низкова, з. кас-
кадна;
g. en parallèle – з. рівнобіжна;
g. en série – з. низькова;
g. mixte – з. мішана.

Guider – напрямляти, скеровувати.
Guttapercha – ґутаперча.
Gyroscope m. – ґіроскоп, дзига.

H
Halo – гало.
Harmonie – гармонія.
Harmonique – гармонічний, гармонійний.
Hauteur f. – висота, вишина.
Hélice f. – лінія ґвинтова.
Héliostatique – геліостатичний.
Hélium m. – гелій.
Hemimorphisme m. – геміморфізм.
Henry m. – генрі. 
Hermétique – герметичний.
Hétérogène – ріжнорідний, неоднорідний.
Hétérogénéité f. – неоднорідність.
Heure f. – година.
Homeotropie f. – гомеотропія.
Homogène – однорідний.
Homogénéité f. – гомогенність, однорідність.
Homonyme – одноіменний, однозначний.
Homopolaire – гомополярний.
Horizon m. – горизонт, позем.
Horizontale – поземний, горизонтальний.
Horisontalité f. – поземність, горизонталь-

ність.
Horloge f. – годинник;

h. à bonne marche – годинник вірний;
h. à poids – г. із тягарем, ваговий;
h. à ressort – г. пружинний; 
h. diapason – г. камертонний; 
h. électrique – г. електричний.

Horoptère m. – гороптер, зорова межа.
Houille f. – вугілля кам’яне.
Huile f. – олія рослинна;

h. de noix de coco – масло кокосове;
h. d’olive, h. de Province f. – олива, олія про-

ванська;
h. de ricin – о. рицинова; 

h. volatile – о. етерова.
Huile, huileux – олійний, масляний, мастиль-

ний.
Humecter – вогнути, відволожуватися, змо-

чуватися.
Humide – вогкий, вологий.
Humidité f. – вогкість, вологість; 

h. extreme – вологість гранична.
Hydratique – гідравлічний.
Hydratisation f. – гідратизація.
Hydraulique f. – гідравліка.
Hydrodynamique f. – гідродинаміка.
Hydrodynamique – гідродинамічний.
Hydroélectromètre-hygroéleetromètre m. – 

гідроелектрометр.
Hydromécanique – гідромеханіка.
Hydrostatique f. – гідростатика.
Hygrographe m. – гігрограф.
Hygromètre m. – гігрометр, вологомір; 

h. á. cheveu – г. волосяний; 
h. à. condensation – г. конденсаційний; 
h. par absorption – г. абсорпційний, г. вбир-

ний.
Hygrométrie f. – гігрометрія.
Hygrométrique – гігрометричний.
Hygroscope m. – гігроскоп.
Hygroscopie f. – гігроскопічність, волого-

вбирність.
Hygroscopique – гігроскопічний, вологовбир-

ний.
Hypothèse f. – гіпотеза.
Hypothétique – гіпотетичний.
Hypsochrome – гіпсохромний.
Hypsomètre m. – гіпсометр, термобарометр, 

барометр.
Hypsométrie f. – гіпсометрія.
Hypsométrique – гіпсометричний, висотомір-

ний, вишиномірний. 
Hystérésimètre m. – гістерезиметр.
Hystérésis m. – гістереза, запізнення;

h. calorifique – г. теплова;
h. élastique – г. пружна;
h. électrique – г. електрична;
h. magnétique – г. магнетна.

I
Igné – огняний.
Illimité – безкраїй.
Illumination polaire f. – сяйво полярне.
Illuminer – освітлювати.
Illusion optique f. – омана зорова, о. оптична.
Image f. – образ;

і. achromatique – о. ахроматичний; 
і. agrandie – о. збільшений, о. побільшений; 
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і. diminuée – о. зменшений, о. поменшений; 
і. droite – о. прямий, о. простий; 
і. graphique – о. графічний; 
і. électrique f. – о. електричний; 
і. magnétique f. – о. магнетний; 
і. négative – о. неґативний; 
і. optique – о. оптичний; 
і. orthoscopique – о. ортоскопічний; 
і. positive – о. позитивний; 
і. réele – о. дійсний; 
і. secondaire – о. вторинний; 
і. stéreoscopique – о. стереоскопічний; 
і. virtuelle – о. уявний.

Imaginaire – уявний, мнимий.
Immatériel – нематеріяльннй, безтілий, без-

тільний.
Immense – безмірний.
Immerger – занурювати, затоплювати.
Immersion f. – занур, затоп.
Immobile – нерухомий, непорушний.
Immobilité f. – нерухомість.
Immuabilité f. – незмінність.
Immuable – незмінний.
Impartageable – неподільний, нероздільний.
Impédance (résistance apparente) – імпеданс, 

опір повний.
Impénétrabilité f. – непроникливість, непро-

хідність.
Impénétrable – непроникливий, непрохідний, 

непропускникний.
Imperceptible – невидний, невидимий, непо-

мітний.
Imperceptiblement petit – непомітно малий.
Imperméabilité f. – непрониклівість, непро-

хідність.
Imperméable – непроникливий, непрохідний, 

непропускний.
Impliable – незгинний, негнучкий.
Impondérabilité f. – неважність, безвагість, 

безважність.
Impondérable, sans poids – безважний, нева-

гий, безвагий.
Impression de l’оuіе – вражіння слухове;

і. lumineuse – в. світлове;
і. sonore f. – в. слухове;
і. visuelle – в. зорове.

Imprimer – надавати, надати.
Impulsion f. – імпульс, поштовх.

і. de rotation f. – імпульс обертовий.
Impureté f. – нечистота.
Inactif – неактивний, байдужий, пасивний.
Inaction f. – нечин.
Inaltérable – незмінний.
Incandescence f. – розжарювання.
Incandescent – розжарений.
Incidence f. – упад, упадання; 

іncidence normal – y. нормальний;
і. glissante – вхід ковзний.

Inclinaison f. – нахил, нахиляння;
і. magnétique – н. магнетний.

Incliné – похилий, похилистий, нахилий, спа-
дистий.

Incliner – нахиляти.
Inclinomètre m. – інклінометр, інклінатор, 

нахиломір;
і. d’induction m. – індукційний.

Incoercibilité f. – нестисливість.
Incoercible – нестисливий.
Incolore – базбарвний, безкольоровий.
Incompatible – несумісний.
Incomplet – неповний.
Incompressibilité f. – нестисливість.
Incompressible – нестисливий.
Incorporel – безтілий, безтільний.
Indestructible – нерушимий, непорушний.
Index d’absorption m. – індекс вбирання, по-

казник вбирання;
і. fixe m. – індекс нерухомий.

Indicateure f. – індикатор.
Indication f. – показ;

і. (in)exacte f. – показ (не)точний.
Indice m. – коефіцієнт, показник, сучинник;

і. absolu m. – коефіцієнт абсолютний, по-
казник абсолютний;

і. d’absorption – показник вбирний;
і. de réfraction m. – коефіцієнт заломлення, 

показник заломний;
і. relatif – показник відносний.

Indifférence f. – байдужість.
Indissocie – недисоційований.
Indissolubilité f. – нерозчинність.
Indissoluble – нерозчинний.
Indivisibilité f. – неподільність, нерозділь-

ність.
Indivisible – нецодільний, нероздільний.
Inductance (résistance inductive) f. – індук-

танц, індуктивний опір.
Inducteur m. – індуктор.
Inductif – індуктований, наведений.
Induction f. – індукція;

і. dynamique f. – і. динамічна;
і. électrique – і. електрична;
і. électrodynamique – і. електродинамічна;
і. électromagnétique – і. електромагнетична;
і. électrostatique – і. електростатична;
і. intérieure – і. внутрішня;
і. magnétique – і. магнетна;
і. magnétoélectrique – і. магнетоелектрична;
і. mutuelle – і. взаємна;
і. unipolaire – і. однополярна;
і. voltaique – і. вольтаїчна.

Inductomètre m. – індуктометр; 
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Induit m. – індуктор;
і. terrestre m. – і. земний.

Inépuisable – безпереводний.
Inertie f. – інертність, інерція, безвлада.
Inférieur – нижній, спідній.
Infinité f. – безконечність.
Inflammabilité f. – займистість.
Inflammable – займистий.
Inflammation f. – займання.
Inflexibilité – незгинність.
Inflexible – незгинний, негнучкий.
Influence atmosphérique f. – вплив атмосфер-

ний;
і. extérieure – в. зовнішній;
і. mutuelle – в. взаємний;
і. secondaire – в. другорядний.

Influer – впливати, чинити, діяти.
Infrarouge – інфрачервоний, позачервоний.
Infusible – нетопкий.
Inliquéfié – нерозчиний.
Inproportionnel – нерівномірний.
Insensibilité f. – нечутливість.
Insensible – нечутливий.
Insolubilité f. – нерозчинність.
Insoluble – нерозчинний.
Insonore – беззвучний.
Insouffler – вдувати, вдимати.
Installation f. – устава, уставляння.
Instantané – митьовий, моментальний.
Instrument m. – апарат, прилад;

і. de mesure – а. мірчий;
і. physique – a. фізичний;
і. de précision – а. точний.

Insufflation f. – вдим, вдимання, вдування, 
вдмухування.

Intarissable – безпереводний.
Intégral – інтеґральний.
Intensité f. – напруга, напруженість;

і. coercitive f. – н. коерцитивна;
і. lumineuse – сила світла.

Intention f. – натяг, натягання.
Interférence f. – інтерференція;

і. de la lumière – і. світлова;
і. du son – і. звукова.

Interférentiel f. – інтерференційний.
Interférer – інтерферувати, давати хвильозбіг.
Interférographe m. – інтерферограф.
Interféromètre m. – інтерферометр.
Intériour m. – середина, порожнина внутріш-

ня, п. середова.
Intérieur – унутрішній, середовий, середин-

ний.
Intermédiaire f. (Lar) – вкладень.
Intermédiaire – проміжний.
Intermittence f. – переривність, переривчас-

тість.

Interpolation f. – інтерполяція;
і. linéaire f. – і. лінійна;
і. parabolique f. – і. параболічна.

Interrompre – переривати.
Interrupteur m. – переривник, замикач;

і. à marteau – п. молоточковий;
і. à mercure – п. живосрібний;
і. à turbine m. – п. турбінний;
і. électrolytique – п. електролітичний.

Interruption f. – перерив, перерва, перериван-
ня.

Intervalle m. – інтервал, проміжок, просвіт.
Intervalle de temps – проміжок часу;

і. critique – проміжок критичний.
Intraatomique – інтраатомний, межиатомний.
Intramoléculaire – межимолекулярний, інтра-

молекулярний.
Intransparence f. – непрозорість.
Intransparent – непрозорий.
Introduire – упускати.
Invariabilité f. – незмінність.
Invariable – незмінний, нонваріянтний.
Inversion f. – інверсія.
Invisible – невидний.
Ion m. – йон.
Ion bivalent m. – йон двоеквівалентний, й. бі-

еквівалентний;
і. compose m. – йон складний;
і. négatif m. – йон від’ємний
і. positif m. – йон додатний.

Ionisateur m. – йонізатор.
Ionisation f. – йонізація.
Ioniser – йонізувати, йонувати.
Ionomètre m. – йонометр.
Ionoplastie f. – йонопластика.
Iontoquantimètre m. – йонтоквантиметр.
Irradiation f. – ірадіяція.
Isobare – ізобара.
Isochore f. – ізохора.
Isochorique – ізохоричний.
Isochromatique – ізохроматичний.
Isochrone f. – ізохрона.
Isochrone – ізохронний, рівночасний.
Isochronisme – ізохронність, рівночасність.
Isocline f. – ізокліна.
Isodynamique – ізодинамічний.
Isogone f. – ізогона.
Isolateur m. – ізолятор, непровідник, діелек-

трик.
Isolateur parfait m. – і. досконалий.
Isolation f. – ізоляція;

і. parfaite f. – ізоляція повна, і. досконала.
Isolé – ізольований.
Isolément m. – ізоляція.
Isoler – ізолювати, відокремлювати.
Isomérie f. – ізомерія;
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і. optique f. – і. оптична.
Isométrique f. – ізопікна.
Isomorphisme f. – ізоморфізм.
Isotherme f. – ізотерма;

і. critique f. – і. критична;
і. idéale f. – і. ідеальна.

Isothermique – ізотермічний.
Isotope f. – ізотоп.
Isovolumétrique – ізоволюметричний.

J
Jaillir – мигтіти, миготіти.
Jet m. – струмина.
Jeu (de bobine) m. – добір, комплект.
Joindre – злучати, сполучати, з’єднати.
Joint m. – сустав.
Joule – джоул.

K
Kaléidoscope m., caléidoscope m. – калейдо-

скоп.
Kilogramme m. – кілограм.
Kilogrammètre m. – кілограмометр.
Kilogramme-masse m. – кілограм-маса.
Kilomètre m. – кілометр.
Kilovolt m. – кіловольт.
Kilowatt m. – кіловат.

L
Laboratoire f. – лябораторія, робітня;

1. cryogène – л. кріогенна;
1. qui peut se déplacer – л. пересувна, л. ру-

хома.
Labyrinthe m. – лабіринт.
Lacto-densimètre m. – ляктометр, молокомір.
Lactomètre m. – ляктометр, молокомір.
Laine f. – шерсть, вовна.
Laisser passer – перепускати, пропускати.
Laiton m. – мідь жовта, мосяж.
Lame f. – платівка;

1. à «quart d’onde»» – п. на чверть хвилі;
1. demionde – п. півхвилева, п. на пів хвилі.

Lamellaire – платівчастий.
Lamelle f. – смуга, штаба.
Laminer – плющити.
Lampe à alcool f. – лямпа спиртова, спиртівка;

1. à arc – л. лукова, л. дугова;
1. à haute (au forte) pression – л. високотис-

кова;
1. à incandescence – л. жарова, жарівка;
1. à méche pleine – л. з суцільним гнотом;

1. à mércure – л. живосрібна;
1. en pentane – л. пентанова;
1. Cаrсеl – л. Карселівська;
1. d’amalgame – л. амальґамова, л. амаль-

ґамна;
1. de Davy – л. Деві;
1. de quartz – лямпа кварцова;
1. de sûreté – л. запобіжна;
1. en amalgame – амальґамова, л. амаль-

ґамна;
1. Nernst – л. Нернстівська.

Languette f. – язичок;
1. libre f. – я. вільний.

Lanterne f. – ліхтар;
1. magique, 1. de projection – л. проєкційний.

Larme batavique f. – слізька батавська.
Lecture f. – відлік, прочит;

1. au miroir – відлік люстровий, прочит лю-
стровий; 

1. directe f. – в. безпосередній, прочит без-
посередній.

Lent – повільний.
Lentille f. – лінза, сочка, люпа; 

1. achromatique – л. ахроматична; 
1. acoustique – л. акустична; 
1. anastigmatique – л. анастигматична; 
1. aplanétique – л. апланатична; 
1. biconcave – л. двогнута; 
1. biconvexe – л. двовигнута; 
1. centrée – л. сцентрована; 
1. complexe – люпа складна; 
1. concave – л. увігнута; 
1. convergente – л. збірна; скло збірне;
1. convexe – л. вигнута; 
1. convexo-concave – л. угнутовигнута; 
1. de projection – л. проєкційна;
1. divergente – л. розсівна; 
1. planconcave – лінза плосковгнута;
1. planconvexe – л. плосковигнута.

Les masses d’action réciproquе – маси взає-
мочинні. 

Lester – обтяжувати.
Levier m. – важіль; 

1. à bras égaux – в. рівнораменний; 
1. à bras inégaux – важіль різнораменний; 
1. à un bras – в. однораменний; 
1. dоuble – в. двораменний; 
1. physique – в. фізичний.

Liquéfacteur – стечнювач.
Liquéfaction f. – розріда, розрідження, стеч-

нювання, течніння; 
1. complète f. – течнювання повне.

Liquéfié – стечнений, стечнілий.
Liquéfier – стечнювати, течніти.
Liquer m. – течиво.
Liquide – течний, рідкий.
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Liquide m. – течиво; 
1. associe – т. асоціоване; залучене; 
1. conducteur – т. провідне; 
1. de cathode – т. катодне;
1. de l’anode – т. анодне;
1. en repos – т. спокійне, т. в спокої;
1. galvanique – т. ґальванічне; 
1. incolore – т. безбарвне;
1. incompressible – т. нестислеве;
1. miscible – т. змішуване;
1. négatif – т. від’ємне, т. неґативне;
1. optiquement pure – т. оптично чисте, т. оп-

тично порожнє;
1. parfait – т. досконале, т. ідеальне, т. те-

оретичне;
1. pauvre – бідне (на що);
1. pesant m. – т. важне;
1. positif – т. додатне;
1. surchauffé – т. перегріте;
1. surfondu – т. переохолоджене;
1. visqueux – т. в’язке;
1. volatil – т. летке.

Liaison f. – звязок, пов’язь.
Libellé m. – лібеля.
Liège m. – корок.
Liège – затичковий, корковий.
Lien m. – звязок, повязь;

1. quasi élastique – звязок квазі-пружний.
Ligne continue f. – лінія суцільна;

1. de forces – л. силова, л. сил;
1. de tension – л. натягова;
1. du courant – л. струмова, л. струму;
1. éclairée – л. ясна;
1. fermée f. – л. замкнена;
1. focale – л. фокальна;
1. isodynamique – л. ізодинамічна;
1. isoélectrique – л. ізоелектрична;
1. lumineuse – л. світна;
1. nodale – л. вузлова;
1. ondulée – л. хвиляста;
1. spectrale – спектральна, спектрова;
1. tourbillonaire – л. вихрова; 

Limaille f. – ошурка, тирса;
1. de cuivre – ошурка мідна;
1. de fer – о. залізна.

Limite f. – межа, границя;
1. de compression – м. стиску, м. стискова;
1. d’élasticité – м. пружности;
1. de rupture – м. розриву;
1. inférieure – м. нижня;
1. supérieure – м. верхня.

Lire – вичитувати, відраховувати, відлічувати.
Loi f. – закон;

1. approchée – з. приблизний;
1. de gravitation – з. тяжіння, з. ґравітації;
1. expérimentale – з. експериментальний;

1. intégrale f. – з. інтеґральний;
1. ponctuelle – з. точковий.

Longeur cinématique f. – довжина кінематич-
на;
1. optique – д. оптична;
1. réduite – д. зведена.

Loupe f. – люпа;
1. à longue distance focale f. – л. довгофо-

кусна, л. далекофокусна;
1. aplanétique – л. апланатична;
1. cylindrique – л. циліндрична;
1. dichroiscopique – л. дихроскопічна.

Lubrifier – мастити.
Lueur f. – свічення, сяйво, проблиск, про-

світок;
1. cathodique f. – сяйво катодне;
1. grise f. – с. сіре, свічення сіре;
1. rémanente f. – с. залишкове, свічення за-

лишкове.
Luire – блищати.
Luisant – блискучий.
Lumen m. – люмен.
Lumière f. – світло, світило, щілина;

1. artificielle – світло штучне;
1. blanche – с. біле;
1. complexe – с. складне, с. зложене;
1. diffuse – с. розсівне, с. дифузне;
1. du jour – с. денне;
1. infrarouge – c. інфрачервоне;
1. invisible – світло невидне;
1. monoactinique – с. моноактинічне;
1. monochromatique – с. монохроматичне, 

с. однобарвне;
1. naturelle – с. природне;
1. polarisée – с. споляризоване, с. поляри-

зоване;
1. polychromatique – с. поліхроматичне, 

с. многобарвне;
1. réfléchie – с. відбите;
1. rouge – с. червоне;
1. transmise – с. перехідне, с. наскрізне;
1. ultra-violete – с. ультрафіялкове;
1. visible – с. видне;
1. vive – с. яскраве.

Luminescence f. – люмінесценція;
1. chimique – хемілюмінесценція, хемія сві-

тіння.
Lumineux – світний.
Luminosité f. – світлозмога, світлосила.
Lunette f. – люнета;

1. catoptrique – л. катоптрична;
1. collimateur – л. коліматорна;
1. de Galilée f. – л. Галілеївська, л. Галілея;
1. dioptrique – л. діоптрична;
1. prismatique – л. призматична;
1. terrestre – люнета земна.
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Lunettes f. – окуляри.
Lunule f. – місяць.
Lux m. – люкс.

M
Machine f. – машина;

m. à charge automatique – м. самонаснажна; 
m. à courant – м. змінострумова; 
m. à diviser – м. подільна; 
m. à frottement – м. тертьова; 
m. à gaz – м. газова;
m. à influence – м. електрофорна;
m. à inversion – м. поворотна;
m. à liquéfier – м. стечнювальна;
m. à courant alternatif – м. змінострумова;
m. à pression basse – м. низькотискова;
m. à pression haute – м. високотискова;
m. autoexcitatrice – м. самонаснажна;
m. à vapeur – м. парова;
m. calorifique – м. теплова;
m. centrifuge – центрофуґа; відосередниця;
m. compliqué – м. складна, м. зложена;
m. composée – м. складна, м. зложена;
m. de Atwood – м. Атвудівська, м. Атвуда;
m. de compression – м. стискна, м. компре-

сійна;
m. de rotation – м. відосередкова;
m. d’induction – м. індукційна;
m. dynamoélectrique – м. динамоелектрич-

на;
m. électrique – м. електрична;
m. frigorifique – м. холодна;
m. non réversible – м. безповоротна;
m. pneumatique – м. пневматична;
m. réversible – м. поворотна;
m. simple – м. проста;
m. thermique f. – м. теплова.

Magazin de capacités m. – скринька ємнісна, 
маґазин ємнісний;
m. de la résistance, m. des Ohms – скринь-

ка опорова, маґазин опоровий;
m.-pont m. – маґазин-місток.

Magnétique – магнетний.
Magnétisation f. – намагнетовання.
Magnétiser – магнетувати.
Magnétisme m. – магнетизм;

m. constant – магнетизм сталий, м. постій-
ний;

m. de même signe – магнетизм однозначний;
m. de pôle nord – магнетизм північний;
m. de pôle sud – магнетизм південний;
m. de rotation – магнетизм обертовий, м. обер-

тальний;
m. de signe contraire – магнетизм противний, 

м. противного знаку;

m. fictif – магнетизм фіктивний, м. уявний;
m. libre – магнетизм вільний;
m. moléculaire – магнетизм молекулярний;
m. permanent – магнетизм сталий, м. по-

стійний;
m. réel m. – магнетизм справжній;
m. rémanent, m. résiduel, m. restant – магне-

тизм залишковий, м. остаточний;
m. temporaire – магнетизм тимчасовий, 

м. ча совий;
m. terrestre – магнетизм земний;
m. transitoire – магнетизм тимчасовий, 

м. ча совий;
m. vrai – магнетизм справжній.

Magnétite f. – залізняк магнетний, магнетит.
Magnétocalorique – магнетокальорійний.
Magnétochimie f. – магнетохемія.
Magnétoélectrique – магнітоелектричний.
Magnétographe m. – магнетограф.
Magnétomètre m. – магнетометр.
Magnéton m. – магнетон.
Magnéton-gramme m. – магнетонграм.
Magnétoscope m. – магнетоскоп.
Magnétostriction f. – магнетострикція.
Maillon m. – ланка.
Maintenir – підтримувати.
Maitre au point sur l’infini – ставити на без-

конечність.
Majeur – мажорний.
Malléabil – ковкий.
Malléabilité f. – ковкість.
Manche f. – ручка.
Manchon m. – муфта, злучник.
Manette f. – держак, держално, корба.
Manifestation f. – вияв, виявлення.
Manipulation f. – маніпуляція, орудування.
Manivelle f. – держак, держално, корба.
Manomètre m. – манометр;

m. à air m. – повітряний;
m. à air comprimé m. – м. закритий;
m. à air libre m. – м. відкритий;
m. à azote m. – м. азотний;
m. absolu m. – м. абсолютний;
m. à gaz m. – м. газовий;
m. à membrane m. – м. мембрановий;
m. à mercure – м. живосрібний;
m. barométrique – м. барометричний;
m. de vibration – м. вібраційний;
m. différentiel – м. диференційний;
m. fermé – м. закритий;
m. ouvert – м. відкритий.

Manométrique – манометричний.
Manque d’ordre m. – безладність.
Marbre m. – мармур.
Marche d’horloge f. – хід годинниковий.
Marmite de Papin – казан Папінівський.
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Marteau m. – молоточок.
Masse f. – маса;

m. active – м. активна, м. чинна;
m. amorphe – м. аморфна;
m. apparante – м. уявна, маса фіктивна;
m. compacte – м. суцільна;
m. continue – м. суцільна;
m. électrique – м. електрична;
m. électromagnétique – м. електромагнетна;
m. électrostatique – м. електростатична;
m. en repos – м. в спокої, м. безруха;
m. épaisse – м. густа;
m. fictive – м. уявна, м. фіктивна;
m. friable – м. пухка;
m. gazeuse – м. газова, м. газувата;
m. idéale – м. уявна;
m. imaginable, m. imaginaire – м. уявна;
m. ininterrompue – маса суцільна;
m. légère – маса пухка;
m. longitudinale – маса поздовжня;
m. matérielle – м. матеріальна;
m. négative – м. від’ємна;
m. peux serre – м. пухка;
m. ponctuelle – м. точкова;
m. pondérable – м. важна;
m. poreuse – м. пухка;
m. positive – м. додатна;
m. specifique – м. питома;
m. spongieuse – м. губчаста;
m. superficielle – м. поверхнева;
m. transversale – м. поперечна;
m. visqueuse – м. в’язка.

Massif – масивний, суцільний.
Mastic m. – мастивo.
Mât m. – щогла.
Materialité f – матеріальність.
Materiel – матеріальний.
Matière f. – матерія, субстанція, речовина.
Matière absorbante f. – матерія вбирна, м. аб-

сорпційна;
m. anisotrope – матерія анізотропна;
m. calorifique f. – речовина нетеплопровідна;
m. (in)organisée f. – матерія неорганізована;
m. ponuérable f. – м. важна;
m. radiante f. – м. променювальна, м. ви-

промінна, промениста.
Mécanique – механічний.
Mécanique f. – механіка;

m. classique – м. клясична;
m. des quanta – м. квантова;
m. Newtonienne – м. Ньютонівська;
m. rationelle – м. раціональна.

Mechanisme m. – механізм.
Mèche f. – гніт.
Méga – мега.
Mégadyne f. – мегадина.

Megaerg m. – мегаерг.
Megafarad m. – мегафарад.
Mégajoule m. – мегаджул.
Mégaphon m. – мегафон.
Mégascope m. – мегаскоп.
Megohm m. – мегом.
Melange m. – суміш, змішування, змішання;

m. des gaz – c. газова;
m. eutectique – c. евтектична;
m. explosif – c. вибухова;
m. facilement fusible – c. легкотопка;
m. gazeux – c. газова;
m. homogène – c. однорідна;
m. neutre – c. невтральна;
m. réfrigérant m. – суміш охолодна.

Mélanger – мішати, змішувати.
Meldomètre m. – мельдометр.
Mêler – мішати, змішувати.
Membrane – мембрана, перетинка, перепонка;

m. animale – п. тваринна;
m. du tympan – п. барабанна;
m. élastique – п. пружна;
m. fermée – п. замкнена;
m. liquide – п. течна;
m. semiperméable – п. напівпрониклива;
m. végétale – п. рослинна.

Menisque m. – меніск;
m. concave – м. увігнутий, м. угнутий;
m. convexe – м. вигнутий;
m. liquide – м. течний;
m. visible – м. видний.

Mercure m. – живе срібло.
Meridian magnétique – меридіян магнетний.
Mesurable – вимірний.
Mesure f. – вимір, міра;

m. absolue – в. абсолютний;
m. acoustique – в. акустичний;
m. approchée – в. наближений;
m. dérivée – міра похідна;
m. de variations – вимір варіаційний;
m. directe – в. безпосередній;
m. dynamique – міра динамічна;
m. électrоmétrique – вимір електрометрич-

ний;
m. expérimentale – вимір експерименталь-

ний;
m. métrique – міра метрична;
m. photométrique – вимір фотометричний, 

в. світломірний;
m. physique – вимір фізичний;
m. relative – в. відносний;
m. statique – м. статична.

Mesurer – міряти, виміряти.
Métacentre m. – метацентр.
Métal m. – металь;

m. actif – м. активний;
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m. adouci – м. мякий;
m. des miroires – м. люстровий, м. дзер-

кальний;
m. ductile – м. мякий;
m. ferromagnétique – м. феромагнетний;
m. malléable – м. мякий (ковкий);
m. paramagnétique – м. парамагнетний;
m. passif – м. пасивний, м. нечинний;
m. pulverisé – м. розпорошений;
m. pur – м. чистий, м. щирий;
m. tendre – м. м’який.

Métallique – металевий, металічний.
Métamères f. – метамери.
Métastatique – метастатичний.
Methode f. – метода, спосіб;

m. ballistique f. – метода балістична, спо-
сіб балістичний;

m. bolométrique f. – м. болометрична;
m. colorimètrique – м. кольориметрична;
m. cryoscopique – м. кріоскопічна;
m. d’autocollimation – м. автоколімаційна;
m. de cascade – м. каскадна;
m. de compensation – м. компенсаційна;
m. de dynamique – м. динамічна;
m. de objective – м. об’єктивна;
m. de transpiration – м. транспіраційна;
m. de zéro – м. нульова;
m. differentielle – м. диференційна;
m. ebulliscopique – м. ебуліоскопічна;
m. élégante, m. grazieuse – м. добірна;
m. hydrostatique – м. гідростатична;
m. interférentielle – м. інтерференційна;
m. magnétométrique – м. магнетометрична;
m. réfractométrique – м. рефрактометрич-

на;
m. sensible – спосіб чутливий;
m. spectrale – метода спектральна;
m. spectrоphotométrique – м. спектрофото-

метрична;
m. statistique – м. статистична;
m. strobоscopique – м. стробоскопічна;
m. subjective – метода суб’єктивна;
m. thermoélectrique – метода термоелек-

трична;
Mètre m. – метр;

m. à traits – метр карбований;
m. bougie – свічка-метр;
m. international – м. міжнародній.

Metrique – метричний.
Metrologie f. – метрологія.
Metronome m. – метроном.
Mettre en action – надавати чину.
Mettre en équilibre – зрівноважувати.
Mettre en mouvement – надати руху.
Mica m. – лосняк.
Micro... – мікро...

Microampère m. – мікроампер.
Microampermètre m. – мікроамперметр.
Microbalance f. – мікротерези.
Microcoulоmb m – мікрокульон.
Microfarad m. – мікрофарад.
Microgoniométre m. – мікрогоніометр.
Micrométre m. – мікрометр;

m. à etincelle – м. іскровий;
m. d’objective – м. об’єктивний;
m. d’oculaire – м. окулярний.

Micromillimètre m. – мікроміліметр.
Microne m. – мікрон.
Microphon m. – мікрофон.
Microphotographie f. – мікрофотографія.
Microphotomètre m. – мікрофотометр.
Micropуrоmètre m. – мікропірометр.
Microphysique f. – мікрофізика.
Microradіomètre m. – мікрорадіометр.
Microscope m. – мікроскоп;

m. binoculaire – м. бінокулярний;
m. composè – м. складний;
m. polarisant – м. полярізаційний;
m. simple – м. простий;
m. solaire – м. соняшний.

Microscopique – мікроскопічний.
Micrоspectrosсope m. – мікроспектроскоп.
Microvolt m. – мікровольт.
Microvoltamètre m. – мікровольтаметр.
Milieux m. – середовище, оточення;

m. absorbant – c. вбирне;
m. acоustiquement moins dense – c. акус-

тично рідше;
m. acoustiquement plus dense – c. акустич-

но густіше;
m. ambiant – оточення;
m. anisotrope – середовище анізотропне;
m. birefringent – c. двозаломне;
m. continu – c. суцільне;
m. deformable – c. пружнозмінне;
m. de propagation – c. передатне;
m. diaphane – c. прозоре;
m. diélectrique – c. діелектричне;
m. discontinu – c. несуцільне, c. пepeривне;
m. élastique – c. пружне;
m. en repos – c. безрухе;
m. gyrоstatique – c. жиростатичне;
m. hétérogène – c. гетерогенне;
m. homogène – c. гомогенне, с. однорідне;
m. indéfini – c. необмежене;
m. incompressible – c. нестисливе;
m. intermédiaire – c. проміжне;
m. isotrope – c. ізотропне;
m. magnétique – c. магнетне;
m. monoréfringent – c. однозаломне;
m. non conducteur – c. непровідне;
m. non hоmоgène – c. неоднорідне;
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m. optiquement moins dense – c. оптично 
рідше;

m. optiquement plus dense – c. оптично гус-
тіше;

m. réfringent – c. заломне;
m. transparent – c. прозоре;
m. trouble – c. каламутне.

Milli – мілі.
Milliampère m. – міліампер.
Milliampèrmètre m. – міліамперметр.
Millicurie f. – мілікюрі.
Milligramme m. – міліграм.
Millihenry m. – мілігенрі.
Millimètre m. – міліметр.
Millimicrone m – мілімікрон.
Millivolt m. – мілівольт.
Millivoltampèrmètre m. – мілівольтамперметр.
Mineur – мінорний.
Minium m. – манія.
Mirаge m. – марево, мана.
Mire f. – міра, скаля.
Miroir m. – люстро, дзеркало;

m. aplanetique – л. анабераційне;
m. concave – люстро увігнуте;
m. conique – л. конічне;
m. convexe – л. вигнуте;
m. cylindrique – люстро циліндричне;
m. parabolique – л. параболічне;
m. parfait – л. ідеальне;
m. plan – л. плоске;
m. sphérique – л. сферичне;
m. tournant – л. обертове.

Miscible – змішуваний.
Mise au point exacte f. – устава точна.
Miseau point f. – устава, уставляння.
Mise en place f. – розміщення.
Mho – мо.
Mobile m. – мобіль.
Mobile – рухомий, рухливий.
Mobilité f. – рухомість, рухливість.
Modèle m. – модель;

m. statique – м. статичний.
Modification f. – модифікація, відміна, зміна;

m. adiabatique f. – зміна адіябатична;
m. dynamique – зміна динамічна;
m. enantiotrope – відміна енантіотропічна;
m. physique f. – в. фізична.

Module m. – модуль;
m. de la dilatation linèaire – модуль лінійно-

го розширення;
m. de la pression – м. стиску;
m. d’elasticité – м. пружности;
m. de torsion – м. скручування;
m. du glissement – модуль зсову;
m. piézoélectrique – м. п’єзоелектричний.

Moléculaire – молекулярний.

Molécule f. – молекуля;
m. biatоmique – молекуля двоатомна;
m. d’éther – м. етерна;
m.-gramme – грам-молекуля;
m. hétéropolaire – молекуля гетерополярна;
m. homopolaire – м. гомополярна;
m. indifferente – м. невтральна, м. індифе-

рентна;
m. ionisée – м. іонізована;
m. matérielle – м. матеріяльна;
m.-résonateur – резонатор молекулярний;
m. simple – молекуля проста.

Moment m. – момент;
m. centrifuge – м. відосередковий;
m. cinetique – момент кінетичний;
m. de flexion – м. згинальний, м. гнучий;
m. de la force – м. сили;
m. de la quantité de mouvement – м. руху;
m. de rotation – м. обертальний;
m. de torsion – м. закрутний, м. оберталь-

ний;
m. d’inertie – м. інерції;
m. d’inertie axial – м. інерції вісний;
m. d’inertie équatorial – м. інерції еквато-

ріяльний;
m. du couple – м. пари;
m. électrique – м. електричний;
m. électromagnétique – м. електромагне-

тичний;
m. fiéchissant – м. згинальний;
m. magnétique – м. магнетний;
m. linéaire – м. лінійний;
m. réactif – м. реактивний;
m. résultant – м. вислідний;
m. statique – м. статичний.

Momentané – митьовий, моментальний.
Monde m. – світ;

m. extérieur – c. зовнішній, c. зокільний.
Monochorde m. – монохорд, однострун.
Monochromateur m. – монохроматор, барво-

вибірник;
m. focale – м. фокальний.

Monochromatique – монохроматичний, од-
нобарвний.

Monovalent – моновалентний, одновалентний.
Montage m. – монтування, монтаж.
Montre f. – годинник кешеньковий.
Monture f. – оправа, устава, уставляння.
Morphotropie f. – морфотропія, образозміна.
Moteur m. – мотор, двигун, рушій;

m. à vapeur – двигун паровий, рушій паро-
вий;

m. électrique – д. електричний, р. електрич-
ний;

m. thermique – двигун тепловий, д. терміч-
ний, машина теплова.
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Moufle d’Archimède f. – многобльок Архі-
медів.

Mouillage – змочування.
Mouiller – змочувати.
Mousse de platine f. – губка платинова, пла-

тівка губчаста.
Mousser – пінитися, шумувати.
Mouvement m. – рух, перебіг;

m. absolue – p. абсолютний;
m. accéleré – p. пришвидшуваний;
m. amorti – p. слабнучий;
m. Brovnien – p. Бровнівський;
m. calorifique – p. тепловий;
m. circulaire – p. коловий, р. циклічний;
m. composant – p. складовий;
m. composé – p. складний, p. зложений;
m. curviligne – p. криволінійний;
m. de rotation – p. обертовий;
m. de translation – p. поступний;
m. électromagnétique – p. електромагнетний;
m. entièrement inorganisé – рух цілком без-

ладний;
m. harmonique – p. гармонічний;
m. hélicoidale – p. ґвинтовий;
m. inorganisé – p. безладний;
m. instantané – p. митьовий;
m. longitudinal – p. поздовжній;
m. non organisé – p. невпорядкований;
m. non uniforme – p. нерівномірний;
m. organisé – p. упорядкований;
m. oscillatoire – p. коливний, р. коливаль-

ний;
m. pendulaire – p. хитуновий;
m. périodique – p. періодичний;
m. perpétuel – p. вічний;
m. propre – p. власний;
m. rectiligne – p. простолінійний, р. прямо-

лінійний;
m. relatif – p. відносний;
m. résultant – p. вислідний;
m. retardé – p. сповільнюваний, р. загаю-

ваний;
m. stable – p. сталий, р. стаціонарний;
m. tourbillonaire – p. вихровий;
m. transversal – p. поперечний;
m. turbulent – p. бурхливий;
m. uniforme – p. рівномірний;
m. uniformément accéleré – p. рівномірно-

пришвидшуваний;
m. uniformément inorganisé – p. рівно мір но-

безладний;
m. uniformément retardé – рух рівномірно-

сповільнюваний;
m. uniformément varié – рух рівномірно-змін-

ний;
m. varié – p. нерівномірний;

m. varié non uniformément – p. нерівно мір но-
змінний;

m. vibratoire – p. вібраційний.
Mouvеr – рухати.
Mouvoir – надавати, надати руху.
Muêt – беззвучний.
Multicolore – барвистий, многобарвний.
Multiplet m. – мультиплет;

m. (a)normal – м. (не)нормальний.
Multiplicateur m. – мультиплікатор.
Multiplication f. – мультиплікація.
Munir – постачати.
Murmurer – шуміти.
Muscle m. – мускул.
Myope – короткозорий.

N
Naître – виникати, по(в)ставати.
Nappe de silence f. – зона мовчання, смуга 

мовчання.
Natation – плавання.
Négatif m. – неґатив.
Négatif – від’ємний, неґативний, запереч ний.
Neutralisation f. – невтралізація, невтралізу-

вання.
Neutraliser – невтралізувати.
Neutralité thermique – термоневтральність, 

байдужість теплова.
Neutre – невтральний, байдужий.
Nickeler – ніклювати.
Nickol m. – ніколь;

n. analysateur – н. аналізатор;
n. polarisateur – н. поляризатор.

Nickols croisés – н. перехресні.
Niton m. – нітон.
Niveau m. – ґрунтвага, ватерпас, рівень, по-

земниця.
Nodal – вузловий.
Noeud m. – вузол.
Noir de fumée m. – кіпоть.
Noircir – чорніти.
Noire de platine m. – чорнина плятинова.
Nombre asimutal m. – число азимутне;

n. atomique – ч. атомне;
n. ondulaire – ч. хвильове;
n. quantique – ч. квантове.

Non obstrué – незаслонений.
Non conducteur m. – непровідник, ізолятор, 

діелектрик.
Non éclairé – неосвітлений.
Non interrompu – безупинний, невпинний, 

безперервний.
Non unifоrme – нерівномірний.
Nоnius m. – ноній, ноніюс.
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Nonvariable – нонваріянтний.
Normale f. – нормаля.
Noyau m. – ядро, осердя;

n. atomique – ядро атомне;
n. de condensation – зерно згущення;
n. de raréfaction – з. розрідження.

Nuage m. – хмарка, хмаринка;
n. acoustique – x. акустична.

Nucléaire – ядровий.

О
Objectif m. – об’єктив;

о. achromatique – о. ахроматичний;
о. anastigmatique – о. анастигматичний;
о. aplanétique – о. апланатичний, апланат;
о. apochromatique – о. апохроматичний;
о. lumineux – о. світлосильний, о. світлоси-

лий;
o. photographique – о. фотографічний.

Objet m. – об’єкт, предмет.
Obscurité f. – темнота, темрява, темнощі;

о. complète – темнота повна.
Observateur en mouvement m. – спостереж-

ник рухомий, с. у рухові;
о. en repos – с. у спокої;
о. qui se meut – с. рухомий, с. у рухові.

Observation f. – спостереження, спостеріган-
ня;
о. astrophysique – с. астрофізичне;
о. cryoscopique – с. кріоскопічне;
о. directe – с. безпосереднє;
о. expérimentale – с. спробове, с. дослідне, 

с. експериментальне;
о. subjective – с. суб’єктивне;
о. visuelle – с. візуальне.

Observer – спостерігати, обсервувати.
Obstacle m. – перешкода, завада, перепона, 

запона.
Occluder – оклюдувати.
Occlusion f. – оклюзія.
Octave f. – октава.
Oculaire m. – окуляр;

о. achromatique – о. ахроматичний;
о. composé – складний, с. зложений;
о. négatif – с. від’ємний;
о. orthoscopique – о. ортоскопічний;
о. positif – о. додатний.

Ohm m. – ом;
о. international – о. інтернаціональний, о. між-

народній;
о. invers – о. обернений;
о. légal – о. леґальний;
о. normale – о. нормальний.

Ombre f. – тінь;

о. acoustique – т. звукова, т. акустична;
о. électrique – т. електрична;
о. magnétique – т. магнетна;
о. optique – т. оптична.

Onde – хвиля;
о. acoustique – х. акустична, х. звукова;
о. calorifique – х. теплова;
о. capillaire – х. капілярна;
о. composée – х. зложена, х. складна;
о. convergente – х. збіжна;
о. courte – х. коротка;
о. de condensation – х. згущення;
о. de retour – х. зворотна;
о. derivée – х. похідна;
о. de vitesse – х. швидкісна;
о. diffusée – х. розсіяна;
о. divergente – х. розхожа;
о. électrique – х. електрична;
о. électromagnétique – х. електромагнетна;
о. explosive – х. вибухова;
о. harmonique – х. гармонічна;
о. incidente – х. впадна;
о. longitudinale – х. поздовжня;
о. monochromatique – х. монохроматична, 

х. однобарвна;
о. ordinaire – х. звичайна;
о. plane – х. плеската, х. плоска;
о. progressive – х. поступна;
о. réflechie – x. відбита;
о. refractée – х. заломлена, х. переломлена;
о. secondaire – х. вторинна;
о. sonore – х. звукова;
о. sphérique – х. сферична, х. куляста;
о. stationnaire – х. стояча;
о. transversale – х. поперечна.

Ondmètre – хвильомір.
Ondulatoire – хвилястий.
Onduloїde m. – ундульоїд.
Onguent m. – мазь.
Opacité f. – непрозорість;

о. acoustique – непрозорість акустична.
Opalescence f. – опалесценція.
Opaque, non transparent – непрозорий.
Opération f. – маніпуляція, орудування.
Ophtalmomètre m. – офтальмометр.
Opposer – ставити опір, протичинити.
Optique f. – оптика;

о. cristalline – о. кристалева;
о. géométrique – о. геометрична;
о. magnétique – о. магнетна, магнетооптика;
о. ondulatoire – о. хвильова;
о. physique – о. фізична.

Optique – оптичний.
Optotechnique f. – оптична техніка, оптотех-

ніка.
Orage m. – громовиця, гроза;
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о. magnétique – буря магнетна.
Orbite f. – орбіта;

о. coplanaire – о. суплощинна;
о. fermée – о. замкнена;
о. (im)possible – о. (не)можлива;
о. stabile – о. стійка.

Organe m. – орган;
о. de la parole – о. мовний;
о. de la voix – о. голосовий;
о. de l’оuїе – о. слуховий;
о. de la sens – о. чуття;
о. sensoriel – о. чуття;
о. visuel – о. зоровий.

Organisme m. – організм.
Orgue f. – оргáн.
Orienter – орієнтувати.
Orthochromatique – ортохроматичний.
Ortoscope m. – ортоскоп.
Ortoscopique – ортоскопічний, простозорий.
Oscillateur m. – осцилятор, вібратор, коли-

вальник, коливник.
Oscillation f. – коливання, осциляція;

о. amortie – к. слабнуче, к. вгамівне;
о. apériodique – к. аперіодичне;
о. de torsion – к. закрутне;
о. électrique – к. електричне;
о. électromagnétique – к. електромагнетне;
о. Hertzienne – к. Герцівське.

Osciller – осцилювати, коливатися.
Oscillographe m. – осцильограф.
Oscillomètre m. – осцильометр.
Oscilloscope m. – осцильоскоп.
Osmose f. – осмоза.
Osmotique – осмотичний.
Ossature f. – кістяк, снасть.
Ouate f. – вата;

о. de verre – в. скляна.
Ouїe f. – слух.
Ouverture f. – отвір;

о. numérique – апертура числова.
Ovale – овальний.
Ovalité f. – овальність.
Ovoїde m. – овоїд.
Oxyhydrogène – газ гримучий.

P
Pailette f. – лелітка, блищинка.
Palan m. – многобльок, поліспаст;

p. différentiel – бльок диференціяльний, 
б. диференційний; 

p. fixe – б. нерухомий; 
p. mobile – б. рухомий; 
p. potentiel – многобльок степеневий.

Palier m. – вальниця.

Papier à cigarettes – папір цигарковий; 
p. à émeri – п. шмерґельований; 
p. à filtrer – п. промокальний, промокаль-

ниця, вимочка, п. цідильний, п. фільтру-
вальний; 

p. brouillard, p. buvard – п. промокальний, 
промокальниця, вимочка; 

p. d’argent – п. срібний; 
p. de tournesol – п. лякмусовий; 
p. doré – п. позолочений; 
p. isolant – п. ізоляційний; 
p. noirci à la fumée – п. задимлений; 
p. parchemin – п. пергаменовий; 
p. photographique – п. фотографічний; 
p. réglé – п. лінієний; 
p. uni – п. гладкий.

Paradoxe hydrostatique m. – парадокс гідро-
статичний.

Paraffine f. – парафін.
Paralaxe f. – паралакса.
Parallélogramme des forces – рівнобіжник сил, 

паралелограм с.; 
p. du mouvement – рівнобіжник руху, па-

ралелограм р.
Paramagnétique – парамагнетний.
Paramagnétisme – парамагнетизм.
Paramètre photométrique m. – параметр фо-

тометричний, п. світломірний.
Paranthélie m. – парантелій.
Paratonnère m. – блискавичник.
Paravent m. – ширма, параван.
Parcourir – обтікати, обтекти.
Parcours f. – перебіг, пробіг;

p. libre – п. вільний.
Parhelie – парагелій.
Paroi f. – перегородка, перетинка, перепона; 

p. d’aveugle – стінка сліпа, с. глуха; 
p. d’élastique – перетинка пружна; 
p. latérale – стінка бічна; 
p. perméable – перетинка прониклива, п. пе-

репускна; 
p. sémiperméable – перетинка напівпроник-

лива, п. напівперепускна.
Partager – розпадатися (ділитися). 
Particule f. – частина, частинка, частка.
Partie complémentaire f. – ч. додаткова; 

p. constituante – ч. складова; 
p. mobile – ч. рухома; 
p. saillante – ч. вистайна.

Partiel – парціяльний, частковий, частинний.
Passage m. – перехід, прохід, проходження; 

p. continu – п. безперервний, п. поспільний.
Pavillon m. – розширень.
Peigne m. – вилка.
Peindre – фарбувати.
Pellicule f. – плівка;
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p. électrolytique – п. електролітична.
Pendule m. – хитун;

p. à compensation – x. вирівняльний, x. ком-
пенсаційний; 

p. à secondes – x. секундовий;
p. balistique – x. балістичний;
p. compensateur – x. вирівняльний, x. ком-

пенсаційний;
p. composé – x. складний;
p. conique – x. конічний;
p. cycloїdal – x. циклоїдальний; 
p. électrique – x. електричний; 
p. horizontal – x. поземний; 
p. interrupteur – x. переривник; 
p. mathématique – x. математичний; 
p. oscillant librement – x. вільно-коливний, 

x. вільний; 
p. physique – x. фізичний; 
p. réversible – x. перекидний; 
p. sphérique – x. сферичний; 
p. synchrone – синхронічний.

Pénétrer – проникати.
Pénétromètre m. – пенетрометр.
Pénombre f. – полутінь, притінок.
Perception f. – приймання, сприймання, сприй-

няття.
Percevoir – сприймати.
Perforation f. – пробій, пробив.
Perforer – пробивати.
Périhélie m. – перигелій.
Période m. – період.
Périodique – періодичний.
Périscope m. – перископ.
Perméabilité f. – проникливість, прохідність, 

пропускність; 
p. acoustique – п. звукова; 
p. apparente – п. видна; 
p. électrique – проникливість електрична; 
p. magnétique – проникливість магнетна.

Perméable – прохідний, проникливий.
Perméamètre m. – пермеаметр.
Perspective aérienne f. – перспектива пові-

тряна.
Perte f. – трата, утрата;

p. temporaire – утрата часова.
Perturbation f. – пертурбація, збурення; 

p. électromagnétique – з. електромагнетне; 
p. locale – з. місцеве; 
p. magnétique – пертурбація магнетна, з. маг-

нетне.
Pésanteur f. – тягар.
Pesée f. – зважування, важіння;

p. de précision – в. точне;
p. simple – в. просте.

Peser – важити.
Peson m. – безмін.

Pétiller – блищати.
Petit poids m. – тягарець.
Phase f. – фаза;

p. composée – ф. складна; 
p. cristalline – ф. кристалічна; 
p. de mouvement – ф. руху, ф. рухова; 
p. gazeuse – ф. газова; 
p. instable – ф. нетривка, ф. нестійка; 
p. liquide – ф. течна; 
p. solide – ф. тверда.

Phasomètre m. – фазометр.
Phénakistcope – фенакісткоп.
Phénomène m. – явище, з’явище;

p. de microscopique – я. мікроскопічне; 
p. de télescopique – я. телескопічне; 
p. électromagnétique – я. електромагнетне; 
p. (ir)réversible – я. (без)поворотне;
p. libérateur – чин визвольний; 
p. photo-électrique – явище фотоелектричне; 
p. physique – я. фізичне; 
p. primaire – я. первинне; 
p. résiduel – я. залишкове; 
p. secondaire – я. вторинне.

Phlogistique m. – флогістон.
Phlogistique – флогістичний.
Phonoautographe m. – фоноавтограф.
Phonographe m. – фонограф.
Phonomètre m. – фонометр.
Phonométrie f. – фонометрія.
Phosphorescence f. – фосфоресценція, фото-

люмінесценція.
Phosphorescent – фосфоресценційний, фос-

форесцентний.
Phosphoreux, phosphorique – фосфоричний, 

фосфорний.
Phosphoroscope m. – фосфороскоп.
Photochimique – фотохемічний.
Photoélectricité f. – фотоелектрика.
Photoélectrique – фотоелектричний.
Photoélectron m. – фотоелектрон.
Photogramme m. – фотограма.
Photographie f. – фотографія, фотографуван-

ня, світлина; 
p. autochrome – ф. автохромна; 
p. des couleurs – ф. кольорова; 
p. tricolore – ф. трикольорова.

Photographier – фотографувати.
Photographique – фотографічний, світлин-

ний.
Photoluminescence f. – фотолюмінесценція.
Photomètre m. – фотометр, світломір; 

p. à contrastes – ф. контрастний; 
p. à interférence – ф. інтерференційний; 
p. à scintillation – ф. миготливий; 
p. à sélénium – ф. селеновий; 
p. de polarisation – ф. поляризаційний; 
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p. différentiel – ф. диференціяльний, ф. ди-
ференційний;

p. électrochimique – ф. електрохемічний; 
p. photoélectrique – ф. фотоелектричний; 
p. photographique – ф. фотографічний.

Photométrie f. – фотометрія, світломіряння.
Photométrique – фотометричний, світломір-

ний.
Photophone m. – фотофон.
Photopyromètre interférentiel m. – фотопіро-

метр інтерференційний.
Physical – фізичний.
Physicien m. – фізик.
Physicochemie f. – хемія фізична, фізикохе-

мія.
Physique f. – фізика;

p. expérimentale – ф. дослідна, ф. спробо-
ва, ф. експериментальна; 

p. générale – фізика загальна; 
p. mathématique – ф. математична; 
p. moléculaire – ф. міжчастинних сил, ф. мо-

лекулярна; 
p. théorétique – ф. теоретична, ф. матема-

тична.
Pièce d’arrêt f. – аретир, зупинник.
Pied du diapason m. – ніжка камертонова.
Piézo-électricité f. – п’єзоелектрика, криста-

лоелектрика.
Piézoélectrique – п’єзоелектричний.
Piézomètre m. – п’єзометр.
Piézométrie f. – п’єзометрія.
Piezométrique – п’єзометричний.
Pile de glaces – поляризатор платівчастий; 

p. de Volta f. – стовп Вольтівський, c. Воль-
тів; 

p. sèche – c. сухий;
p. thermoélectrique – стовп теплоелектрич-

ний; 
p. Voltaїque – стовп Вольтівський, c. Воль-

тів.
Pinceaux métallique m. – пензлик металевий, 

щіточка металева.
Pinces à tourmalines – щипці турмалінові. 
Pipette f. – піпета.
Piston m. – толок.
Place de partage – розтік.
Placer en shunt – шунтувати, узбочувати.
Plan d’épreuve m. – платівка (ви)пробна; 

p. focal – площа фокальна; 
p. incliné – п. похила; 
p. magnétique – п. магнетна, 
p. principal – п. головна; 
p. concave m. – плосковгнутий;
p. convexe – плосковигнутий.

Planche f. – платівка, платва; 
Planimètre m. – планіметр, площомір.

Plaque f. – платівка, платва;
p. à faces planes parallèles – п. різнобіжно-

площинна, п. з рівнобіжними площами;
p. mince – п. тонка;
p. photographique – п. фотографічна;
p. sensible à la lumière – п. світлочутлива, 

п. чутлива на світло.
Plasticité f. – пластичність, текучість, теч-

кість.
Plastique – пластичний, в’язкий.
Plateau m. – підстав(к)а плоска, тарілка, пла-

тівка, платва, таріль;
p. de la balance – шалька, шаля.

Platinage m. – плятинування.
Platine iridé m. – плятина іридиста;

p. poli – п. полірована.
Platiner – плятинувати.
Pléochroїsme m. – плеохроїзм.
Plomb m. – оливо.
Plonger – занурювати, затоплювати.
Pneumatique – пневматичний.
Poids m. – вага, важок, тягар;

p. absolu – вага абсолютна;
p. additionnel – доважок;
p. apparent – вага уявна;
p. atomique – в. атомна, в. атомова;
p. moléculaire – в. молекулярна;
p. propre – в. власна;
p. réel – в. справжня, в. дійсна;
p. relatif – в. відносна;
p. spécifique – в. питома;
p. tenseur – тягар розтяжний, 

Poincon m. – шпеник.
Point m. – точка, частина, частинка, частка;

p. aplanétique – т. апланатична;
p. brillant – т. світна (блискуча);
p. conjugués – точки супряжені;
p. critique – т. критична;
p. d’affleurement – т. зануру, т. занурення;
p. d’application – т. прикладу, т. прикладан-

ня;
p. d’appui – т. опори, т. опорна;
p. d’arrivée – т. кінцева;
p. d’ébullition – т. кипіння;
p. de condensation – т. стечнювання, т. кон-

денсації;
p. de congélation – т. замерзання;
p. de convergence – т. збігу;
p. de départ – т. вихідна;
p. de fusion – т. топлення;
p. de liquéfaction – т. течніння;
p. de l’univers – т. всесвіту;
p. dépourvu d’aberration – т. анабераційна, 

т. безабераційна;
p. de rosée – т. роси;
p. de saturation – т. наситу, т. насичення;
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p. de solidification – т. тверднення, т. тужа-
він ня;

p. de suspension – т. почепу;
p. de transformation – т. перетвору;
p. de zéro – т. нульова;
p. d’oscillation – т. коливання;
p. eutectique – т. евтектична;
p. extrême – т. крайня, т. гранична;
p. fixe – т. постійна, т. стала;
p. inducteur – т. індуктувальна, т. навідна;
p. initiel – т. початкова;
p. lumineux – т. світна;
p. lumineux par lui même – т. самосвітна;
p. matériel – т. матеріяльна;
p. mort de la vis – хід мертвий (ґвинта);
p. multiple – т. кратна;
p. neutre – т. невтральна;
p. nodal – т. вузлова;
p. orthométrique – т. ортометрична;
p. pesant – т. важна;
p. principal – т. головна;
p. rayonnant – т. променювальна, т. випро-

мінна.
Pointe f. – вістря, жало;

p. mousse – в. тупе;
p. parfaite – в. ідеальне.

Pointé – точковий.
Poire à soupape f. – груша всисна;

p. de caotchouc – г. ґумова.
Poix de cordonnier f. – смола шевська.
Polaire – полюсовий, полюсний, полярний.
Polarimètre m. – поляриметр;

p. à pénombre – п. півтіневий.
Polarimétrique – поляриметричний.
Polarisation f. – поляризація;

p. restaurée – п. відновлена;
p. rotatoire – п. поворотна.

Polariscope m. – полярископ.
Polarisé – поляризований.
Polariser – поляризувати.
Polariseur m. – поляризатор;

p. à lames – платівчастий;
p. en spath (d’Jsland) – п. скалинцевий.

Polaristrobomètre – поляристробометр.
Polarité f. – полярність.
Pôle m. – полюс;

p. analogue – полюс аналогічний;
p. équivalent – п. еквівалентний, п. рівно-

вартний;
p. magnétique – п. магнетний;
p. négatif – п. від’ємний;
p. nord – п. північний;
p. ordinaire – п. звичайний;
p. positif – п. додатний;
p. sud – п. південний;
p. unité – п. одиничний.

Poles de nom contrairе – полюси різнознако-
ві, полюси різнойменні.

Poles de nom même – полюси однойменні, 
п. однозначні.

Polir – полірувати, виполірувати.
Polissage – полір, полірування.
Polyatomique – многоатомннй.
Роlyсhroїsme – поліхроїзм.
Polychromatique – поліхроматичний.
Polychrome – барвистий, многобарвний.
Polygone des forces m. – многокутник сило-

вий.
Polymérisation f. – полімеризація, полімери-

зування.
Роlymériser – полімеризувати.
Polymorphe – поліморфний.
Polymorphisme m. – поліморфізм.
Polytrope f. – політропа.
Pommade f. – мазь.
Pompe f. – смок, помпа;

p. à air – c. повітряний;
p. à double effet – c. двочинний;
p. à eau – c. водяний;
p. à huile – c. олійний;
p. à liquide – c. гідравлічний;
p. à mercure – c. живосрібний;
p. aspirante – c. всисний, с. розрідний;
p. de compression – c. нагнітний, c. згущу-

вальний;
p. de condensation – c. згущувальний;
p. foulante – c. нагнітний;
p. hélicoїdale – c. ґвинтовий.

Pomper – смокувати, висмоковувати.
Poncelet m. – понселе.
Pondérabilité f. – важність.
Pondérable – важний.
Pondérer – зрівноважувати.
Pont m. – місток.
Porcelaine f. – порцеляна;

p. glacée – п. полив’яна.
Pore m. – пора, шпара.
Poreux – пористий, поруватий, шпаруватий, 

ніздрястий.
Porosité f. – пористість, поруватість, шпару-

ватість, ніздрястість.
Porteur m. – носій.
Porte-voix m. – рупор, гучник.
Positif m. – позитив.
Positif – додатний, позитивний, плюсовий.
Position f. – положення, розполіг, уклад;

p. axiale – п. вісне, п. осеве;
p. d’équilibre – п. рівноважне;
p. mutuelle – розполіг взаємний;
p. primitive – п. початкове, п. первісне;
p. relative – п. відносне;
p. sensible – п. чутливе;
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p. symétrique – п. симетричне.
Potentiel m. – потенціял;

p. au contact – п. контактний;
p. bas – п. низький;
p. chimique – п. хемічний;
p. d’ionisation – п. йонізаційний;
p. électrique – п. електричний;
p. électrolitique – п. електролітичний;
p. elévé – п. високий;
p. interne – п. унутрішній;
p. magnétique – п. магнетний;
p. normal – п. нормальний;
p. retardé – п. загайний;
p. scalaire – п. скалярний;
p. thermodinamique – п. термодинамічний;
p. total – п. повний;
p. vecteur – вектор-потенціял, потенціял век-

торовий.
Potentiomètre m. – потенціометр, подільник 

напруги.
Poudre f. – порох, порошок, пилок.
Poulie f. – бльок.
Pourcentage – вміст відсотковий.
Pousse f. – напір.
Pousser – випирати, штовхати.
Poussiére f. – пил, порох, порошина, поро-

шинка.
Pouvoir absorbant – здатність убирна, убир-

ність, здатність абсорпційна;
p. décomposant – з. роздільна, сила розділь-

на;
p. émissif – з. випромінна, з. променюваль-

на.
p. inducteur – з. індуктивна;
p. réfléchissant – з. відбивна;
p. réfringent – з. заломна, з. світлозаломна;
p. refroidissant – з. охолодна;
p. rotatoire – з. обертальна, з. повертальна;
p. sélectif – з. вибірна.

Précipitation f. – осаджування, осідання.
Précipité f. – осад.
Précipiter – осаджувати.
Précis – точний.
Précision f. – точність.
Presse f. – прес, гніт;

p. hydraulique – п. гідравлічний.
Presser – нагнітати, стискувати, здавлювати, 

тиснути, давити.
Pression f. – тиск, натискання;

p. absolue – т. абсолютний;
p. aerodynamique – т. аеродинамічний;
p. arbitraire – т. довільний;
p. atmosphérique – т. атмосферний;
p. basse – т. низький;
p. capillaire – т. капілярний, т. волосниковий;
p. constante – т. сталий, т. постійний;

p. critique – т. критичний;
p. de la lumière – т. світловий;
p. de l’énergie rayonnante – т. променевий;
p. de Maxwelle – т. Максвеллівський;
p. élevée – т. великий;
p. extérieure – т. зовнішній, т. зокільний;
p. faible – т. малий, т. низький;
p. forte – т. великий, т. дужий, т. високий;
p. haute – т. високий;
p. hydraulique – т. гідравлічний;
p. hydrodynamique – т. гідродинамічний;
p. hydrostatique – т. гідростатичний;
p. initiale – т. початковий;
p. intérieure – т. унутрішній, т. середовий;
p. négative – т. від’ємний;
p. normale – т. нормальний;
p. osmotique – т. осмотичний;
p. partielle – т. парціяльний, т. частковий;
p. réduite – т. знижений;
p. variable – т. змінний.

Principe m. – принцип, закон, засада;
p. de déplacement virtuelles – принцип мож-

ливих переміщень, засада можливих пе-
реміщень;

p. de la moindre action – принцип наймен-
шого чину, засада найменшого чину;

p. de la thermodynamique – принцип тер-
модинамічний, засада термодинамічна;

p. de l’équivalence – принцип рівноварт-
ности, засада еквівалентности, закон 
рівновартности;

p. de relativité – принцип релятивности, 
засада відносности.

Prisme m. – призма;
p. achromatique – п. ахроматична;
p. à vision directe – призма на простий зір, 

п. простозорова;
p. creux – призма порожниста;
p. de Nicol – призма Ніколівська, п. Ніколя, 

ніколь.
Privé d’air – безповітряний.
Probabilité thermodynamique – імовірність 

термодинамічна.
Processus réversible m. – процес поворотний.
Progresser – поступати.
Projecteur m. – прожектор.
Projection f. – проєкція.
Projeter – проєктувати.
Propagation f. – ширення, поширення;

p. adiabatique – п. адіябатичне;
p. isothermique – п. ізотермічне;
p. libre – п. вільне;
p. parrayonnement – п. променисте; проме-

нювання;
p. rectiligne – п. простолінійне, п. прямо-

лінійне.
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Propager – ширити.
Propriété f. – властивість;

p. absolue – в. абсолютна;
p. additive – в. адитивна;
p. commune – в. загальна;
p. constitutive – в. конститутивна;
p. essentielle – в. істотна.
p. fondamental – в. основна;
p. intermédiaire – в. проміжна;
p. physique – в. фізична.

Protecteur m. – запобіжник.
Protection magnétique f. – захист магнетний.
Proton m. – протон.
Provision f. – запас.
Pseudorésistance f. – опір уявний, псевдо-

опір.
Psychromètre m. – психрометр, вологомір;

p. à fronde – психрометр пращовий.
Psychrométrique – психрометричний, воло-

гомірний.
Puissance f. – потужність;

p. du microscope – сила збільшувальна;
p. optique – сила оптична.

Puits artésien m. – колодязь артезійський.
Pulsation f. – пульсація.
Pulvérisateur – пульверизатор, прискавка.
Pulvérisation f. – пульверизація, прискання.
Pulvérulent – порошкуватий.
Pur – чистий, щирий.
Pureté f. – чистота.
Pynomètre – пікнометр.
Pyrhéliomètre m. – піргеліометр;

p. de compensation – п. компенсаційний.
Pyroélectricité f. – піроелектрика.
Pyroélectrique – піроелектричний.
Pyromagnétique – піромагнетний.
Pyromètre m. – пірометр, жаромір.
Pyrophore m. – пірофор, вогненосець.

Q
Quantité équivalente f. – кількість еквівалент-

на, к. рівновартна.
Quantum m. – кванта;

q. d’énergie – к. енерґії;
q. de lumière – к. світлова;
q. initial – к. початкова;
q. lumineux – к. світлова.

Quarte f. – кварта.
Quartz m. – кварц;

q. dextrogyre – к. правоповоротний;
q. piezoélectrique – к. п’єзоелектричний;
q. sinistrogyre – к. лівоповоротний, к. ліво-

зворотний.
Quasi-élastique – квазі-пружний.

Quinte f. – квінта.
Quintuplet m. – квінтет.
Qui se colle – липкий.

R
Râble m. – мішалка, перемішувалка.
Raccourcir – прикорочувати, укорочувати, ко-

ротшати.
Raccourcissement m. – прикорочування, ко-

ротшання.
Racémie f. – рацемія.
Racémique – рацемічний.
Radial – променевий, промінний.
Radiant – променястий, променистий.
Radiateur m. – радіятор, випромінювач.
Radiation f. – променювання, випроменьо-

вування, радіяція;
r. continue – п. суцільне;
r. électromagnétique – п. електромагнетне;
r. intermoléculaire – п. міжчастинкове;
r. pénétrante f. – п. проникливе;
r. thermique – п. теплове;
r. thérmoionique – п. термойонне;
r. naturelle f. (rayons natureles) – промінь 

природний.
Radié – променястий, променистий.
Radier – променювати.
Radioactif – радіоактивний.
Radioactivité f. – радіоактивність.
Radioélément m. – радіоелемент.
Radiomètre m. – радіометр, променемір.
Radio-micromètre m. – радіомікрометр.
Radium m. – радій.
Raide – тугий, напругий.
Raie brillante f. – лінія ясна;

r. corpusculaire – л. корпускулярна;
r. d’émission – л. променювання;
r. diffuse – л. розмита;
r. monochromatique – л. монохроматична, 

л. однобарвна;
r. multiple – л. множественна;
r. spectrale – л. спектральна, л. спектрова;
r. spontanément renversable – л. легкозво-

ротна;
r. tellurіque – л. спектрова.

Rainure f. – жолобок, заглибина, западина.
Ralentissement – затрим, затримка, затриму-

вання.
Ramifier – розгалужувати.
Ramollir – м’якнути, м’якшати.
Ramollissement m. – розм’якшування, м’як-

шення.
Rapide – хуткий, прудкий.
Rapidité f. – хуткість.
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Rapprochement m. – зближення, наближення.
Raréfaction f. – розріда, розрідження.
Raréfier – розріджувати.
Rayon m. – промінь, (збірне) проміння;

r. absorbé – п. убираний;
r-ns actiniques – промійня актинічне;
r-ns anodo-cathodiques – п. анодо-катодне;
r-ns bleus – п. блакитне, синє;
r. brisé – п. заломлений;
r-ns calorifiques – п. кальоричне, п. теплове;
r-ns cannaux – п. закатодне, п. каналове;
r-ns caracteristiques – п. характеристичне;
r-ns cathodiques – п. катодне;
r. central – п. центральний;
r-ns chimiques – проміння хемічне;
r-ns chromatiques – п. кольорове, п. барвне;
r-ns complets – п. повне;
r. courbé – промінь скривлений;
r. courpusculaire – п. корпускулярний;
r-ns diffus – проміння розсіяне;
r-ns divergents – п. розбіжне;
r-ns durs (rapides) – п. тверде;
r-ns éclairantes – п. освітне, п. освітлюваль-

не;
r-ns électriques – п. електричне;
r. émergent – промінь вихідний;
r. exitant – п. збудний;
r. ехіté – п. збуджуваний;
r. extraordinaire – п. незвичайний;
r. extrême – п. крайній;
r. homocentrique – п. гомоцентричний;
r-ns homogènes – проміння однорідне;
r. idéal – промінь уявний;
r. imaginaire – п. уявний;
r. incident – п. впадний;
r-ns infrarouges – проміння інфрачервоне, 

п. позачервоне;
r-ns intégrals – п. інтеґральне;
r-ns invisibles – п. невидне;
r-ns jaunes – п. жовте;
r-ns lents – п. повільне;
r. limité – промінь граничний;
r. lumineux – п. світляний, п. світловий;
r-ns magnétocathodiques – п. магнетокатодне;
r-ns moleculaires – п. молекулярне;
r. monochromatique – промінь монохрома-

тичний;
r. marginal – п. крайній;
r-ns mous (lents) – проміння м’яке;
r. naturel – промінь природний;
r-ns nébuleux – проміння туманне;
r. nucléaire – промінь ядровий;
r-ns obscures – проміння темне;
r. ordinaire – промінь звичайний;
r-ns paralléles – проміння рівнобіжне;
r-ns pénétrants – п. проникальне;

r. phonetique – промінь звуковий;
r. polarisé rectilignement – п. простоліній-

но споляризований;
r. primaire (primitif) – п. первинний;
r. principal – п. головний;
r-ns radioactifs – проміння радіоактивне;
r-ns rapides – проміння швидке;
r. rectiligne – промінь простолінійний, п. пря-

молінійний;
r. réfléchi – п. відбитий;
r. réfracté – п. заломлений;
r-ns restants – проміння залишкове;
r-ns retrogrades – п. зворотне;
r-ns rouges – п. червоне;
r-ns secondaires – п. вторинне;
r. sonore – промінь звуковий;
r-ns thermiques – проміння тепла;
r-ns totals – п. повне;
r-ns ultraviolettes – п. ультрафіялкове, п. по-

зафіялкове;
r. vecteur – радіус-вектор;
r-ns vertes – проміння зелене;
r-ns violets – п. фіялкове;
r-ns visibles – п. видне;
r. visuel – промінь зоровий.

Rayonnement m. – променювання, випроме-
ньовування, радіяція;
r. noir – променювання чорне;
r. secondaire – променювання вторинне.

Rayonner – променювити.
Réactance f. – реактанц.
Réaction f. – реакція;

r. chimique – p. хемічна;
r. endothermique – p. ендотермічна;
r. exothermique – p. екзотермічна;
r. intermédiaire – p. проміжна;
r. intermoléculaire – p. межичастинкова;
r. (ir)réversible – p. (без)поворотна;
r. photochimique – p. фотохемічна;
r. secondaire – p. вторинна.

Réalité f. – дійсність.
Rebroussement m. – перелім.
Recalescence f. – рекалесценція.
Récepteur m. – приймач.
Recherche f. – дослід.
Récipient m. – збірник, приймач;

r. dur – приймач цупкий;
r. mou – м’який.

Rectiligne – простолінійний, прямолінійний.
Recul m. – віддавання, віддання, відбій;

r. radioactif – відання радіоактивне.
Redresser – випростувати.
Redresseur m. – випростувач.
Réduction f. – зведення.
Réduire – зводити, розкладати.
Réel – реальний, дійсний, справжній.
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Réflex m. – рефлекс.
Réflexion f. – відбиток, відбивання, відбиття;

r. diffuse – в. дифузне, в. розсіяне;
r. double – в. двократне;
r. intérieure – в. внутрішнє, в. середове;
r. métallique – в. металеве;
r. régulière – в. правильне;
r. sélective – в. селективне, в. вибірне;
r. speculaire – в. люстрове, в. правильне;
r. successive – в. многократне;
r. totale – в. повне.

Réflecteur m. – рефлектор, відбивач.
Réfractaire – тяжкотопкий, (в)огнетривкий.
Réfracter – заломлювати.
Réfracteur f. – рефрактор.
Réfractibilité f. – (в)огнетривкість.
Réfraction f. – рефракція, залім, заломлюван-

ня, заломлення променів, променезалом-
лення;
r. astronomique – рефракція астрономічна;
r. double – заломлення променів подвійне;
r. multiple – залім подвійний;
r. simpie – з. простий;
r. spécifique – з. питомий;
r. terrestre – рефракція земна.

Réfractomètre m. – рефрактометр, заломомір;
r. interférentiel – p. інтерференційний.

Refractométrique – рефрактометричний, за-
ломомірний.

Réfrangibilité f. – заломлюваність, залом-
ність, заломливість;
r. atomique – з. атомна;
r. moléculaire – з. молекулярна.

Réfrécir – скорочувати, зменшувати, вужча-
ти, повужчати.

Réfrigérant m. – холодник.
Réfrigérateur m. – рефрижератор, холодник.
Réfringent – заломний.
Refroidir – охолоджувати, остуджувати, пере-

(о)холоджувати.
Refroidissant – охолодний, остудний.
Refroidissement m. – охолодження, остуджу-

вання, пере(о)холода, пере(о)холодження;
r. brusque – охолодження хутке;
r. observé – о. спостережене.

Régénérateur m. – реґенератор.
Régénératif – реґенеративний.
Régénération f. – реґенерація.
Région f. – ділянка, царина;

r. spectrale – д. спектральна;
r. visible – д. видна.

Registre m. – заслінка;
r. creux – з. порожниста.

Réglage m. – перевір, перевірка, реґуляція, 
реґулювання, виважування, тарування.

Réglé – виважений, витаруваний.

Régle f. – правило, лінійка;
r. de la main droite – п. правої руки, п. пра-

виці;
r. de la main gauche – п. лівої руки, п. лівиці;
r. de la vis – п. ґвинта;
r. des phases – п. фаз;
r. des mélanges – п. сумішів;
r. du tire-bouchon – п. свердлика, п. свердла;
r. graduée – лінійка градуйована, мірило, 

масштаб.
Régler – реґулювати, виважувати.
Régulariser – реґулювати.
Régulateur m. – реґулятор;

r. centrifuge – реґулятор відосередковий.
Relâchément m. – розслаба.
Rélais m. – реле;

r. cathodique – реле катодне.
Relatif – відносний, релятивний.
Rèlativité f. – відносність, релятивність.
Relaxation f. – реляксація, розслаба.
Relevé magnétique m. – здіймання магнетне.
Relier – злучати, сполучати, з’єднувати.
Reluire – блищати.
Remplir – наповняти, сповняти, виповняти.
Remplissage m. – наповнювання.
Remuer – збовтувати, сколочувати, мішати, 

змішувати.
Rendement m. – видатність, виробність.
Renfermer – містити, мати.
Renflement m. – надим, надимання, здим, зди-

мання, потовщання, погрубшання, розшир, 
розширювання.

Renfler – здиматися, надиматися.
Renforcage m. – підсил, підсилювання.
Renforcement m. – підсил, підсилювання.
Renforcer – підсилювати.
Rentgenographie f. – рентґенографія.
Renversement de spectre m. – перевертання 

спектру.
Repaire, repére – репер;

r. extérieur – p. зокільний;
r. intermédiaire – проміжний.

Répandre – ширитися, розпросторюватися, 
розходитися.

Répartire – ширитися, розпросторюватися, 
розходитися.

Reperer – значити, позначати.
Replenicheur m. – поповнювач, репленішер.
Repos m. – спокій, нечин, перепочинок, від-

починок;
r. absolu – с. абсолютний;
r. complet – с. цілковитий, с. повний;
r. relatif – с. відносний.

Reposer – лежати, спочивати.
Repousser – відштовхувати, відпихати.
Reproducteur m. – репродуктор.
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Répulsif – відштовхний, відпихальний.
Répulsion mutuelle f. – відштовхування вза-

ємне, відпихання взаємне.
Réseau m. – ґратки, ґрати, мережа;

r. à échelons – ґ. східчасті;
r. concave – ґ. вгнуті;
r. cristallin – ґ. кристалічні;
r. cubique – ґ. просторові;
r. de diffraction – ґ. дифракційні;
r. par réflection – ґ. відбивні.
r. plan – ґ. плоскі.

Réservoir m. – резервуар, збірник;
r. thermométrique – p. термометричний.

Résidu m. – залишок, лишок, післячин;
r. de dilatation – п. тепловий;
r . magnétique – з. магнетний;
r. optique – з. оптичний.

Résistance f. – опір, опірниця, реостат, рези-
станс;
r. à boit – магазин-місток;
r. absolue – о. абсолютний;
r. active – о. чинний;
r. additionnelle – о. додатковий;
r. apparente – о. повний;
r. critique – о. критичний;
r. d’épanouissement – о. розходовий;
r. de passage – о. перехідний;
r. déwattée – о. неватний, о. безватний;
r. diélectrique – о. діелектричний;
r. électrique – о. електричний;
r. equivalente – о. еквівалентний, о. рівно-

вартний;
r. extérieure – о. зовнішній, о. зокільний;
r. inductive – о. індуктивний;
r. intérieure – о. унутрішній;
r. limite – о. граничний;
r. magnétique – о. магнетний;
r. non inductive – о. неіндукційний, о. без-

індукційний;
r. nuisible – о. шкідний;
r. ohmique – о. омічний, резистанс;
r. ondulaire – о. хвильовий;
r. passive – о. пасивний;
r. relative – о. відносний;
r. spécifique – о. питомий;
r. superficielle – о. поверхневий;
r. wattéé – о. ватний.

Résistant – опірний.
Résister – опиратися, чинити, ставити опір.
Résistivité f. – опір питомий.
Résonance f. – резонанс;

r. acoustique – p. акустичний;
r. composée – p. зложений;
r. électrique – p. електричний;
r. optique – p. світловий.

Résonateur m. – резонатор;

r. à air – p. повітряний;
r. électrique – резонатор електричний;
r. moléculaire – p. молекулярний;
r. optique – p. світловий;
r. sphérique – p. кулястий.

Résonner – звучати, бриніти, резонувати, від-
зиватися.

Resplendire – блищати.
Ressort m. – пружина.
Rester inactif – недіяти, нечинити.
Résultant – вислідний.
Résultante f. – вислідна.
Rétablir – відновляти.
Retard m. – сповільнювання, сповільнення;

r. absolu – c. абсолютне;
r. relatif – c. відносне.

Retardé – сповільнюваний, сповільнений.
Retarder – сповільнювати, спізнятися, запіз-

нятися.
Rétentivité f. – ретентивність.
Réticule f. – сітка;

r. d’isothermes – c. ізотермічна.
Rétine f. – ретина.
Retour m. – поворот, повертання, повернення.
Retourner – вертати, повертати.
Réunir – злучати, сполучати, з’єднувати.
Révélateur m. – виявник.
Révéler – виявляти.
Réversible – реверсивний, поворотний.
Réversibilité f. – реверсивність, поворотність.
Révolution f. – обіг.
Revolver m. – револьвер.
Rhéocorde – реохорд.
Rhéostat m. – реостат, опірниця.
Rigid – твердий.
Rigitité f. – твердість.
Robinet m. – ґрант;

r. à mercure – ґ. живосрібний;
r. de Babinet – ґ. Бабінетівський;
r. à goutte – ґ. крапельний.

Rodage m. – поверхні притерті.
Roder – пришліфовувати, шліфувати.
Romaine f. – безмін.
Rompre – розривати, лопатися.
Ronflement m. – шипіння.
Röntgenoscopie f. – рентгеноскопія.
Rosée f. – роса.
Rotateur m. – ротатор.
Rotation f. – обертання, поверт, поворот, по-

вертання;
r. à droite – повертання праве;
r. à gauche – п. ліве;
r. magnétique – п. магнетне;
r. moléculaire – п. молекулярне;
r. (non)uniforme – п. (не)рівномірне.

Rotor m. – ротор.
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Rouge m. – жар червоний;
r. blanc m. – жар білий, жар ясний;
r. sombre m. – жар темночервоний.

Roue dentée f. – триб, колесо зубчасте.
Rouler – котити.
Rupture f. – злім, розлім, розрив.
Rythme m. – ритм.

S
Sablier m. – годинник пісковий.
Sac en соnе de Faraday m. – ворочок Фарадеїв.
Saccharimètre m. – сахариметр.
Saccharimétrie f. – сахариметрія.
S’accompagner – іти в супроводі, супрово-

дити,-ся.
Sachet m. – мішечок, капшук.
S’allumer – спалахувати, спалахати, спалах-

нути.
Sander – улютовувати.
Sans fil – бездротовий.
Sans son – беззвучний.
Satiné – блискучий.
Saturation f. – насит, насичування, насиче-

ність;
s. absolue – н. абсолютний;
s. magnétique – н. магнетний;
s. relative – н. відносний.

Saturer – насичувати.
Saut m. – скік, перескік;

s. de temperature – скік температурний;
s. quantique – перескік квантовий.

Scalaire f. – скаляр, величина скалярна.
Scalaire – скалярний.
Schema m. – схема.
Schistoїde – шаруватий.
Schistosité f. – шаруватість.
Scintillation f. – сцинтиляція.
Scintillоmètre m. – сцинтильометр.
Scintilloscope m. – сцинтильоскоп.
Sclérimètre m. – склерометр, твердомір.
Sécher – висушувати.
Sécheresse extrême – сухість гранична.
Seconde f. – секунда.
Secondemètre m. – секундомір.
Secouer – струшувати.
Secousse f. – потрус, двигіт, струс.
Section f. – перекрій;

s. principale – п. головний.
Se decomposer – розпадатися.
Se dénaturer – вироджуватися.
Sel de cuisine m. – сіль кухонна;

s. gemme – c. кам’яна, льодянка;
s. sensible à la lumière – c. світлочутлива.

Sélectif – селективний, вибірний.

Self-induction – самоіндукція.
Semiliquide – півтечиво.
Semi-perméable – (на)півпроникливий, (на)пів-

прохідний.
Sens m. – чуття;

s. de la vue – ч. зору;
s. de l’ouїe – ч. слуху;
s. du toucher – ч. дотику.

Sensation f. – учуття, учування.
Sensibilisateur m. – сенсибілізатор;

s. chimique – c. хемічний;
s. optique – c. оптичний.

Sensibilisation f. – сенсибілізація.
Sensibiliser – сенсибілізувати.
Sensibilité f. – чутливість;

s. à la lumière – світочутливість;
s. constante – чутливість постійна, ч. стала.

Sensible – чутливий;
s. à la lumière – світлочутливий.

Sensitomètre m. – сенситометр.
Separation f. – відділювання.
Separer – відділяти, відокремлювати.
Septième f. – септима.
Serène f. – сирена.
Série f. – серія, низка, ряд;

s. de Volta – ряд Вольтів;
s. homolоgique s. – ряд гомологічний;
s. principale – серія головна.

Serpentin m. – скрутенець, серпантина.
Serrer – стискати.
Shunt m. – шунт, узбічник, відгілок, відгалу-

зок, відгалуження.
Shuntage m. – шунтування, узбочування.
Sifflement m. – свист.
Sifflet m. – свистик.
Signe m. – знак.
Sillon m. – борозна.
Silloner – борознити.
Simultané – одночасний, тавтохронний.
Simultanéité f. – одночасність, тавтохронність.
Siphon m. – сифон;

s. capillaire – сифон капілярний, лівар воло с-
куватий.

Sixte f. – секста.
Solarisation f. – соляризація.
Solénoїdal – соленоїдальний.
Solénoїde m. – соленоїд;

s. électrodynamique – c. електродинамічний;
s. magnétique – c. магнетний.

Solide – міцний, тривкий, твердий.
Solide m. – тіло тверде.
Solidification f. – тверднення, твердіння, за-

стигання, тужавіння.
Solidifier – тверднути, тужавіти.
Solidité f. – міцність, тривкість, стан твердий;

s. absolue – м. абсолютна, тривкість;
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s. relative – м. відносна.
Solubilité f – розчинність;

s. absolue – p. абсолютна;
s. linéaire – p. лінійна;
s. relative f. – p. відносна.

Solution f. – розчин;
s. diluée – розчин легкий, р. рідкий, p. роз-

ведений;
s. infiniment-diluée – розчин безконечно роз-

ведений.
Sommet m. – вершок.
Son m. – звук, тон;

s. aigu – з. високий;
s. bas – з. низький;
s. composant – тон складник, т. складовий;
s. composé – звук складний, з. зложений, 

тон складний, т. зложений;
s. de combinaison – т. комбінаційний;
s. différentiel – т. диференційний;
s. élevé – звук високий;
s. fondamental – т. основний, з. основний;
s. harmonique – обертон звуковий, т. гар-

монійний, т. гармонічний;
s. imperceptible – з. нечутний, з. невлов-

ний;
s. intermédiaire – т. проміжний;
s. majeur – т. мажорний;
s. mineur – т. мінорний;
s. musical (simple) – з. музичний, з. музи-

кальний, т. музичний;
s. normal – т. нормальний;
s. primaire – з. первинний;
s. pur – з. чистий, з. щирий;
s. simple – т. простий, з. простий;
s. supérieur (harmonique) – тон додатковий, 

гармоніка, надтон, обертон.
Sonner – дзвонити.
Sonnerie électrique, sonnette électrique – дзві-

нок, дзвоник електричний.
Sonomètre m. – сонометр, тонометр, тономір.
Sonorité f. – звучність.
Soter en l’аіr – вибухати.
Souder – змерзатися.
Soudre – злютовувати.
Soudure f. – злют.
Soufflage m. – видування, видимання, видму-

хування.
Souffler – видувати, видимати, видути, ви-

дмухувати, видмухати.
Soufflet de forge m. – міх ковальський.
Soumettre – піддавати.
Soupape f. – хлипак;

s. de sûreté – x. забезпечний;
Source f. – джерело;

s. derivée – д. вислідне;
s. froide – охолодник;

s. intermittente – д. переміжне;
s. monoсhromatique – д. монохроматичне, 

д. однобарвне;
s. ponctuelle – д. точкове;
s. virtuelle – д. уявне, д. фіктивне.

Sourd – беззвучний.
Sоurdine – глушник, сурдина.
Spath m. – скалинець;

s. d’Jslande – c. ісляндський.
Spécifique – питомий.
Spectral – спектральний.
Spectre m. – спектр;

s. acoustique – c. акустичний;
s. actif – c. активний, с. чинний;
s. blanc – c. білий;
s. caractéristique – c. характеристичний;
s. composé – c. зложений, с. складний;
s. continu – c. суцільний;
s. d’absorption – c. вбирання, с. абсорпцій-

ний;
s. de comparaison – c. порівняльний;
s. diffraction – c. дифракційний;
s. de bandes – c. смугнастий;
s. de ligne – c. лінійний, с. лінійчастий;
s. d’émission – c. променювання, с. емісій-

ний;
s. de rotation – c. ротаційний;
s. de vibration – c. вібраційний;
s. discontinu – c. несуцільний;
s. électrique – електричний;
s. élementaire – елементарний;
s. excité – c. збуджений;
s. infrarouge – c. інфрачервоний, c. пoза-

червоний;
s. inverse – c. обернений;
s. magnétique – c. магнетний;
s. normal – c. нормальний;
s. passif – c. пасивний;
s. prismatique – c. призматичний;
s. secondaire – c. вторинний;
s. simple – c. простий;
s. solaire – c. соняшний;
s. sonore – c. звуковий, c. акустичний;
s. tertiaire – c. третичний;
s. ultra-violet – c. ультрафіялковий.

Spectro-bolomètre m. – спектробольометр.
Spectrocolorimètre m. – спектро-кольориметр.
Spectrographe m. – спектрограф;

s. à prisme – c. призматичний;
s. à réseau – c. ґратчастий;
s. de masse – масо-спектрограф.

Spectrologie f. – спектрологія, спектрознав-
ство.

Spectromètre m. – спектрометр, спектромір.
Spectrométrie f. – спектрометрія.
Spectrophotomètre m. – спектрофотометр.
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Spectrophotométrique – спектрофотометрич-
ний.

Spectroscоpe m. – спектроскоп;
s. à prisme – c. призматичний;
s. à réseaux – c. ґратчастий;
s. à vision directe – c. простозоровий;
s. interférentiel – c. інтерференційний.

Spectrоscopie f. – спектроскопія.
Spectroscopique – спектроскопічний.
Sphère f. – куля, кулька;

s. creuse – к. порожниста, к. дута;
s. de décharge – к. виснажена;
s. d’épreuve – к. спробна;
s. pleine – к. суцільна.

Sphérique – кулястий.
Spheroїdal – сфероїдальний.
Sphéroїde m. – сфероїд.
Sphéromètre m. – сферометр.
Spintariscope m. – спінтарископ.
Spiral – спіральний.
Spire f. – звій.
Spongieux – ніздрястий.
Spongiosité f. – ніздрястість.
Spontané – самовільний, самочинний.
Stabilité f. – стійкість.
Stable – стійкий.
Stationnaire – стаціонарний, нерухомий, не-

порушний, сталий.
Statique f. – статика.
Statique – статичний.
Stator m. – статор.
Statоscope m – статоскоп.
Stéarine f. – стеарин.
Stéréochimie f. – стереохемія.
Stéréo-comparateur m. – стерео-компаратор, 

стерео-порівнювач.
Stéréo-micromètre – стерео-мікрометр.
Stéréoscope m. – стереоскоп.
Stéréoscopie f. – стереоскопія.
Stéréoseopique – стереоскопічний.
Stéréotélémètre m. – телеметр стереоскопіч-

ний, далекомір стереоскопічний.
Striction – звуження;

s. magnétique f. – магнетострикція.
Stroboscope m. – стробоскоп.
Stroboscopique – стробоскопічний.
Structure f. – будова, злагода;

s. cristalline – б. кристалічна;
s. fine – б. тонка;
s. intérieure – б. внутрішня, б. серединна;
s. moléculaire – б. молекулярна;
s. nucléaire – б. ядрова;
s. physique – б. фізична.

Style m. – вістря, жало, шпеник.
Subir – зазнавати, підлягати.
Sublimation f. – визгін, сублімація.

Substance f. – речовина, матерія, субстанція;
s. active – речовина чинна, субстанція чинна;
s. à l’état gazeux – p. газова;
s. anormale – p. анормальна;
s. calorimétrique – p. кальориметрична;
s. colloidale – p. кольоїдальна, p. кольоїдна;
s. conductrice – p. провідна;
s. dextrogyre (droit) – p. правоповоротна;
s. diamagnétique – p. діямагнетна;
s. diathermane – p. теплопрозора;
s. du milieu – p. середовища;
s. ferromagnétique – p. феромагнетна;
s. fluorescente – тіло флюоресценційне, 

т. флю оресцентне;
s. fusible – p. топка;
s. hygroscopique – p. гігроскопічна, p. во-

логовбірна;
s. immatérielle – субстанція аматеріяльна, 

с. нематеріяльна;
s. impondérable – речовина безвага;
s. isotrope – p. ізотропна;
s. levogyre – p. лівоповоротна;
s. massive – p. суцільна;
s. (non)conductrice – p. (не)провідна;
s. (non)cristalline – p. (не)кристалічна;
s. (non)dissociée – p. (не)дисоційована;
s. (non)volatile – p. (не)летка;
s. normale – p. нормальна;
s. optiquement active – тіло оптично чинне;
s. optiquement moins (plus) dense – тіло оп-

тично рідше (густіше);
s. paramagnétique – p. парамагнетна;
s. phosphorescent – тіло фосфоресційне, 

т. фос форесцентне;
s. plastique – p. пластична;
s. poreuse – p. пориста;
s. radioactive – p. радіоактивна;
s. soluble – p. розчинна;
s. visqueuse – p. клейка.

Substratum hypothétique – субстрат гіпоте-
тичний.

Suinter – просочуватися.
Sulfate de cuivre m. – сульфат мідевий.
Superficiel – поверхневий.
Superposition f. – накладання.
Support m. – носій, підстав(к)а, упора.
Supporter la pression – витримувати тиск.
Supraconducteur m. – надпровідник.
Supraconductibilité f. – надпровідність.
Surcharge f. – переобтяж, переобтяжування.
Surchauffage m. – перегрів, перегрівання.
Surchauffé – перегрітий.
Surchauffer – перегрівати.
Surface f. – поверхня;

s. aplanétique – п. анабераційна;
s. de niveau – п. рівнева;
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s. de séparation – п. розмежна;
s. diffusante – п. розсівна;
s. d’onde – п. хвильова;
s. enveloppante – п. обіймальна, п. зокільна;
s. focale – п. кавстична;
s. frottante – п. тертьова;
s. grenue – п. зерняста;
s. intérieure – п. внутрішня, п. середова;
s. isochromatique – п. ізохроматична;
s. isotherme – п. ізотермічна;
s. libre – п. вільна;
s. piézoélectrique – п. п’єзоелектрична;
s. polie – п. гладка, п. гладенька;
s. portante – п. несна;
s. réfléchissante – п. відбивна;
s. spéculaire – п. люстрова, п. дзеркальна;
s. thermodynamique – п. термодинамічна;
s. tourbillonaire – площа вихрова.

Surfondu – пере(о)холоджений.
Surfusion f. – пере(о)холода, пере(о)холоджу-

вання.
Sursaturation f. – пересит, пересичення.
Sursaturé – пересичений.
Sursaturer – пересичувати.
Susceptibilité électrique – сприйнятливість 

електрична;
s. magnétique f. – c. магнетна;
s. moléculaire – c. молекулярна.

Susceptible – уразливий, чуйний.
Suspendre – чіпляти, начіплювати.
Suspension f. – почеп, почіпка, чіпляння, завіс, 

речовина суспендована, р. зависла;
s. bifilaire – біфіляр, двонитник;
s. unifilaire – уніфіляр, однонитник.

Symétrie f. – симетрія, розмірність.
Symétrique – симетричний.
Synchrone – синхронний, одночасний, тавто-

хронний.
Synchronisation f. – синхронізація.
Synchroniser – синхронізувати.
Synchronisme m. – синхронізм.
Synthèse – синтеза.
Système m. – система;

s. absolu – c. абсолютна;
s. achromatique – c. ахроматична;
s. afocal – c. афокальна;
s. à immersion – c. імерзійна;
s. anastigmatique – c. анастигматична;
s. aplanétique – c. апланатична;
s. astatique – c. астатична;
s. centré – система центрована;
s. conservatif – c. консервативна;
s. continu – c. суцільна;
s. cyclique – c. циклічна;
s. d’arrêt – аретир, зупинник;
s. d’éclairage – система освітлювальна;

s. deformable – c. деформативна;
s. de mesure – c. мір, с. одиниць;
s. diphasé – c. двофазова;
s. divariant – c. двоваріянтна;
s. électromagnétique – c. електромагнетна;
s. électrostatique – c. електростатична;
s. (non)équilibre – c. (не)зрівноважена;
s. équivalent – c. еквівалентна, с. рівноварт-

на;
s. homogène – c. однофазова;
s. homothétique – c. проективна;
s. (in)stable – c. (не)стійка;
s. invariant – c. інваріянтна, c. незмінна;
s. isolé – c. ізольована;
s. matériel – c. матеріяльна;
s. monocyclique – c. моноциклічна;
s. monophasé – c. однофазова;
s. monovariant – c. моноваріянтна;
s. naturel – c. природна;
s. optique – c. оптична;
s. périodique – c. періодична;
s. rigide – c. тверда;
s. teléscopique – c. телескопічна.

T
Tablette de niveau variable f. – столик звідний.
Tache claire f. – пляма ясна;

t. sale f. – п. масна;
t. sombre f. – п. темна.

Tachymètre m. – тахометр.
Tangentiel – танґенціяльний.
Tare f. – тара.
Tarer – тарувати, виважувати.
Tautométrie f. – тавтометрія.
Teindre – фарбувати, пофарбувати.
Télégraphe m. – телеграф;

t. acoustique – т. акустичний;
t. électromagnétique – т. електромагнетний;
t. optique – т. оптичний, т. світловий.

Télégraphie f. – телеграфія;
t. sans fil – радіотелеграфія.

Télégraphique – телеграфний.
Télémécanique f. – телемеханіка.
Télémètre m. – телеметр, далекомір;

t. stéréoscopique – телеметр стереоскопіч-
ний, далекомір стереоскопічний.

Télémétrie f. – телеметрія, далекоміряння.
Télémétrique – телеметричний, далекомірний.
Téléobjectif m. – телеоб’єктив.
Téléphone m. – телефон;

t. optique m. – т. оптичний, т. світловий.
Téléphonie f. – телефонія.
Téléphonique – телефонний.
Télescope m. – телескоп.
Teléscopique – телескопічний.
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Téléspectroscope m. – телеспектроскоп.
Téléspectroscopique – телеспектроскопічний.
Téléstéréoscope m. – телестереоскоп.
Téléthermomètre m. – телетермометр.
Télévision f. – телевізія, далекобачення.
Température f. – температура;

t. absolue – т. абсолютна;
t. ambiante – т. навкружна;
t. basse – т. низька;
t. commune – т. спільна;
t. constante – т. постійна, т. стала;
t. critique – т. критична;
t. d’inversion – т. інверсійна;
t. élevé – т. висока;
t. extrême – т. гранична;
t. finale – т. кінцева;
t. haute – т. висока;
t. initiale – т. початкова;
t. intermédiaire – т. проміжна;
t. moyenne – т. пересічна, т. середня;
t. noire (du corps) – т. чорна;
t. ordinaire – т. хатня;
t. primordiale – т. первісна;
t. relative – т. відносна;
t. stationnaire – т. стаціонарна, т. стала;
t. vraie – справжня, т. дійсна.

Tempéré – темперований.
Temps m. – тривання.
Tenacité f. – чіпкість.
Tendre – натягати, напинати.
Tendu – тугий, напругий.
Ténébres f. – темрява, темнощі.
Tenir en équilibre – держати рівновагу.
Tension f. – напруга, натяг, натягання, пруж-

ність, елястичність;
t. constante – напруга постійна, н. стала;
t. efficace – н. ефективна;
t. élastique – натяг пружний;
t. électrostatique – н. електростатичний;
t. ficielle – напруга поверхнева;
t. haute – н. висока;
t. interne – натяг внутрішній, н. середовий;
t. longitudinale – н. поздовжній;
t. réduite – пружність зведена;
t. superficielle – натяг поверхневий;
t. transversale – н. поперечний.

Terme m. – межа, границя.
Terminer – кінчатися.
Testobjet m. – об’єкт спробний.
Thaumatrope – тавматроп.
Théodolite magnétique f. – теодоліт магнетний.
Théorie f. – теорія;

t. atomique – т. атомістична;
t. cinétique – т. кінетична, т. рухова;
t. corpusculaire – т. корпускулярна;
t. de l’anticontact – т. антиконтактна;

t. de relativité – т. відносности, т. релятив-
ности;

t. des électrons – т. електронна, т. електро-
нів;

t. des ions – т. йонна; 
t. dualistique – т. дуалістична; 
t. du contact – т. контактна, т. дотикова; 
t. du quante – т. квантова, т. квантів; 
t. électromagnétique – т. електромагнетна; 
t. électronique – т. електронна, т. електронів; 
t. mécanique – т. механічна; 
t. moléculaire – т. молекулярна; 
t. ondulaire – т. хвильова; 
t. osmotique – т. осмотична; 
t. quanto-électronique – т. кванто-електронна; 
t. quasi-élastique – т. квазі-пружна; 
t. quasi-liquide – т. квазі-течна; 
t. thermochimique – т. термохемічна; 
t. unitaire – т. унітарна.

Therme m. – терм;
t. normal – т. нормальний.

Thermie f. – термія.
Thermique – термічний, тепловий.
Thermocalorimètre m. – термокальориметр.
Thermochimie f. – термохемія, хемія теплова.
Thermochimique – термохемічний, теплохе-

мічний.
Thermochrose – теплобарвність, теплова барв-

ність.
Thermocouple m. – термопара.
Thermodiffusion f. – термодифузія.
Thermodynamique f. – термодинаміка.
Thermodynamique – термодинамічна.
Thermoélectricité f. – термоелектрика, елек-

трика теплова.
Thermoélectrique – термоелектричний.
Thermoélectronique – термоелектронний.
Thermoelément m. – термоелемент, теплоеле-

мент.
Thermographe m. – термограф.
Thermoion m. – термойон, теплойон.
Thermoionique – термойонний, теплойонний.
Thermoluminescence f. – термолюмінесцен-

ція, теплове свічення.
Thermomagnétique – термомагнетний.
Thermomagnétisme m. – термомагнетизм.
Thermomètre m. – термометр, градусник; 

t. à air – т. повітряний; 
t. à alcool – т. спиртовий, т. алькогольний; 
t. à azote – т. азотний; 
t. acoustique – т. акустичний; 
t. à éther – т. етеровий; 
t. à gaz – т. газовий; 
t. à hydrogène – т. водневий;
t. à l’еаu – т. водяний; 
t. à liquide – т. течивний; 



– 236 – TransportThermométrie

t. à maxima – т. максимальний; 
t. à mercure – т. живосрібний, т. з живим 

сріблом; 
t. à minima – т. мінімальний; 
t. à pentane – т. пентановий; 
t. à platine – т. плятиновий; 
t. à poids – т. ваговий; 
t. calorimétrique – т. кальориметричний;
t. centigrade – т. стоградусний;
t. de précision – т. точний;
t. différentiel – т. диференційний, т. дифе-

ренціяльний;
t. électrique – т. електричний;
t. métallique – т. металевий;
t. metastatique – т. метастатичний;
t. normal – т. нормальний;
t. sensible – т. чутливий.

Thermométrie f. – термометрія.
Thermométrique – термометричний.
Thermo-moléculaire – термомолекулярний.
Thermomultiplicateur m. – термомультиплі-

катор.
Thermopille m. – термостовпчик, теплостовп-

чик.
Thermorégulateur m. – термореґулятор, реґу-

лятор тепловий.
Thermoscope m. – термоскоп;

t. différentiel – т. диференційний, т. дифе-
ренціяльний.

Thermostate m. – термостат.
Tierce – терція;

t. majeure – т. велика;
t. mineure – т. мала.

Tige f. – стрижень, прут;
t. de verre – паличка скляна.

Timbre m. – тембр, барва.
Tirage m. – частина висувна.
Tiroir m. – сувак;
Titane m. – титан;
Titrage – титрування.
Titrer – титрувати.
Toile métallique – сітка дротяна.
Tôle f. – залізо аркушеве.
Tôle de platine f. – бляха плятинова.
Tomber – падати.
Ton m. – тон;

t. entier – t. цілий.
Tonique – тоніка.
Tonne f. – тонна.
Tonométrie f. – тонометрія.
Tordre – закручувати, скручувати.
Tore – тор, кільце вальцювате.
Torsion f. – закрут, закручування, закрут, 

скрут, скручування, коливання закрутне.
Toucher – дотикатися, торкатися.
Tourbillon m. – вихор;

t. du vecteur – в. векторовий.
Tourbillonaire, tourbillonant – вихровий, ви-

хруватий.
Tourillon m. – чіп.
Tourmaline m. – турмалін.
Trace f. – слід.
Tracer – наносити (рису). 
Traction f. – розтяг, розтягання, тягло;

t. électrique – тягло електричне.
Trait m. – риса, риска.
Trajectoire f. – траєкторія.
Trajet m. – перебіг, пробіг.
Tranchant m. – лезо, жало.
Transformateur m. – трансформатор, перетвір-

ник.
Transformation f. – перетвір, зміна, відміна, 

трансформація;
t. adiabatique – перетвір адіябатичний, про-

цес адіябатичний;
t. allotropique – зміна алотропна;
t. artificielle – перетвір неприродний; 
t. chimique – п. хемічний; 
t. élémentaire – процес елементарний; 
t. équivalente – перетвір еквівалентний, п. рів-

новартний; 
t. irréalisable – п. нездійснений; 
t. (ir)réversible – п. (без)поворотний, про-

цес безповоротний; 
t. isentropique – процес ізентропічний; 
t. isochorique – п. ізохоричний; 
t. isopiestique – п. ізопієстичний; 
t. isotherme, t. isothermique – процес ізотер-

мічний; перетвір ізотермічний; 
t. naturelle – перетвір природний; 
t. négative – п. від’ємний; 
t. partielle – процес частинний, п. парціяль-

ний; 
t. polymorphique – перетвір поліморфний; 
t. positive – п. додатковий; 
t. radioactive – п. радіоактивний; 
t. réversible – процес поворотний; 
t. thermique – п. тепловий; 
t. thermodynamique – п. термодинамічний; 
t. quantique – перехід квантовий.

Translation f. – переніс, перенесення, пере-
ношений, конвекція.

Transmettre – передавати, пересилати.
Transparence f. – прозорість; 

t. acoustique – п. акустична; 
t. optique – п. оптична; 
t. parfaite – п. ідеальна.

Transparent – прозорий.
Transpiration – транспірація.
Transport m. – передання, передача, пересил, 

переніс, переношення, перенесення, кон-
векція, перехід;
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t. électrique – пересил електричний.
Transposition f. – транспозиція.
Transversalité f. – поворотність, реверсивність.
Travail m. – робота;

t. dynamique – p. динамічна; 
t. éxtérieur – p. зовнішня; 
t. intérieur – p. внутрішня; 
t. inutile m. – p. некорисна; 
t. mécanique – p. механічна; 
t. négatif – p. від’ємна; 
t. positif – додатна; 
t. utile – p. корисна, видатність.

Traverser – пронизувати, проймати.
Trembler – здригатися.
Trempe f. – гарт, гартування.
Tremper – гартувати.
Trépidation f. – потрус, двигіт, струс, трем-

тіння, дрижання.
Treuil m. – коловорот.
Triboélectricité f. – трибоелектрика, електри-

ка тертьова.
Triboluminescence f. – триболюмінесценція, 

свічення тертьове.
Trichrome – трикольоровий, трибарвний.
Tricolore – трикольоровий, трибарвний.
Trimorphisme m. – триморфізм.
Triplet m. – триплет, трійчак;

t. dissymétrique – т. дисиметричний; 
t. normal – т. нормальний;
t. symétrique – т. симетричний.

Trompe à eau f. – машина водяна, м. водо-
чинна;
t. sonore – труба звучна.

Troncon m. – відтинок.
Trottement m. – тертя;

t. cinétique – т. кінетичне;
t. de départ – т. початкове;
t. de glissement – т. ковзне;
t. de pivotement – т. верчення;
t. de roulement – т. кочення, т. котне;
t. doux – т. м’яке;
t. dur – т. цупке;
t. extérieur – т. зовнішне;
t. nuisible – т. шкідне;
t. statique – т. статичне.

Trouble m. – каламуть.
Troubler – збуряти.
Trou m. – отвір;

t. capillaire – о. волоскуватий, о. капілярний; 
Tube m. – труба, трубка;

t. barométrique – трубка барометрична;
t. calibré – труба калібрована;
t. capillaire – т. волосна, т. волоскувата, 

т. капілярна;
t. conducteur – провідник трубчастий;
t. d’adduction, t. d’amenée – трубка упускова;

t. d’amenée delа vapeur – т. паропровідна;
t. d’arrivée du gaz – т. газопровідна;
t. d’aspiration – т. всисна;
t. de communication – т. злучна;
t. de courant – т. струмова;
t. de faible épaisseur – т. тонкостінна;
t. de force – т. силова;
t. de sortie – т. вивідна;
t. desséchant – труба висущна;
t. de tension – т. натягова;
t. dеvérsement – т. відвідна;
t. d’induction – т. індукції;
t. dur – т. жорстка;
t. en forme de siphon – т. сифонна;
t. gradué – т. градуйована, т. поділкована;
t. mou – т. м’яка;
t. scellé – т. залютована;
t. semicapillaire – т. (на)півволосна, т. (на)пів-

капілярна;
t. thermométrique – т. термометрична;
t. tourbillonaire – т. вихрова;
t. unité – т. поєдинча;
t. vide – т. вакуумна;
t. vide d’air – т. висмокована, т. порожнява.

Turbine à vapeur f. – трубіна парова.
Tuyau m. – труба, трубка;

t. à anche – т. язичкова;
t. coudé – т. зігнена;
t. de résonance – т. резонаторна;
t. d’orgue – т. органна;
t. étroit – трубка тонка;
t. fermé – т. закрита; 
t. ouvert – т. відкрита, дудка відкрита.

U
Ultra-violet – ультрафіялковий, ультрафіоле-

товий.
Ultramicroscope m. – ультрамікроскоп, над-

мікроскоп.
Ultramicroscopie f. – ультрамікроскопія.
Unicolore – однобарвний, однобарвий.
Unifilaire – однонитковий.
Uniforme – рівномірний.
Uniformément desordoné – одноманітно-без-

ладний.
Uniformité – рівномірність.
Unipolaire – уніполярний, однополярний.
Unisson m. – унісон, звук унісонний, з. в один 

тон, з. однотонний.
Unité absolue f. – одиниця абсолютна;

u. de chaleur – одиниця теплова;
u. dérivée – одиниця похідна;
u. de volume – о. обсягова, о. об’ємна;
u. fondamentale – о. основна;
u. irréductible – о. незведенна, о. незвідна;
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u. mécanique – о. механічна;
u. théorique – о. теоретична;
u. usuelle – o. вживана.

Univers m. – світ.
Utricule m. – мішечок, капшук.

V
Valence f. – валентність, вартісність.
Valeur f. – вартість;

v. initiale – величина вихідна; 
v. limite de l’angle – кут граничний.

Vapeur f. – пара;
v. d’eau – п. водяна;
v. incandescente – п. світна;
v. saturante, v. saturée – п. насичена; наситна;
v. sèche – п. суха;
v. surchaufée – п. перегріта;
v. sursaturante, v. sursaturée – п. пересичена, 

п. переситна.
Vaporisateur m. – випарник.
Vaporisation f. – випар, випаровування;

v. plurimoléculaire – випар многомолекуляр-
ний.

Vaporiser – випарювати.
Variation f. – варіяція, відміна, зміна, переміна;

v. brusque – зміна гостра, з. різка, з. крута;
v. de température – з. температурна;
v. isobare – з. рівнотискова, з. ізопієстична;
v. isochorique – з. ізохорична;
v. isothermique – з. ізотермічна;
v. moyenne – з. пересічна;
v. quantitative – з. кількісна;
v. réversible – з. поворотна;
v. thermométrique – з. термометрична.

Varier – змінятися, відмінятися.
Variété allotropique f. – відміна алотропічна, 

в. алотропна, в. зміновидна.
Vase m. – посудина.
Vase calorimétrique – посудина кальориме-

трична; 
Vases communiquants – посудини злучені, 

п. спо лучені;
v. électrométrique – п. електрометрична;
v. poreuse – п. пориста, п. порувата;
v. protecteur – п. захисна;
v. sphérique – п. куляста.

Vecteur m. – вектор;
v. axial – в. аксіяльний;
v. cinétique – в. кінетичний;
v. électrique – в. електричий;
v. équivalent – в. еквівалентний, в. рівно-

вартний;
v. glissant – в. пересувний;
v. lamaillaire – в. потенціяльний;
v. libre (non localisé) – в. вільний;

v. localisé – в. прикладений;
v. magnétique – в. магнетний;
v. oscillant – в. коливальний;
v. primitif – в. первісний;
v. solénoidal – в. соленоїдальний;
v. unité – в. одиничний.

Veine f. – струмина;
v. liquide – с. течна.

Vent d’éther m. – вітер етерний;
v. électrique – в. електричний, електровітер;
v. ionique – в. йонний.

Ventre m. – видуга.
Verge f. – стрижень, прут.
Vérification f. – перевір, перевірка;

v. expérimentale – п. спробовий.
Vérifier – перевіряти.
Verni – лякований.
Vernier m. – верньєр, ноній, ноніюс;

v. en arc – н. дуговий.
Vernir – лякувати.
Vernis isolant m. – ляк ізоляційний.
Verre m. – скло;

v. dépoli – скло матове;
v. d’jena – c. єнське;
v. de Thuringo – c. тюрінгське;
v. dur – c. тверде;
v. d’urane – c. уранове;
v. fumé – c. димчасте;
v. mat – c. матове;
v. opale – c. молочне;
v. poli – c. поліроване; 
v. tendre – c. м’яке;
v. trempé – c. (за)гартоване.

Vertical – вертикальний, сторчовий.
Verticale – вертикаля, сторч.
Vessie f. – міхур;

v. caoutchouc – м. кавчуковий.
Vibrant – вібраційний, коливний.
Vibrateur m. – вібратор, коливальник.
Vibration f. – вібрація, вібрування, коливан-

ня, тремтіння, дрижання, осциляція;
v. acoustique – коливання акустичне;
v. amortie – к. слабнуче, к. вгамівне;
v. circulaire – к. колове;
v. complète – к. повне;
v. complexe – к. складне;
v. composée – к. складне;
v. élastique – к. пружне;
v. elliptique – к. еліптичне;
v. excitée – к. збуджене;
v. forcée – к. змушене;
v. irrégulière – к. неправильне;
v. libre – к. вільне;
v. limite – к. граничне;
v. longitudinale – к. поздовжнє;
v. lumineuse – к. світлове;
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v. partielle – к. часткове;
v. périodique – к. періодичне;
v. propre – к. власне;
v. réfléchie – к. відбите;
v. secondaire – к. вторинне;
v. simple – к. просте;
v. sonore – к. звукове;
v. transversale – к. поперечне.

Vibrer – вібрувати, коливатися, тремтіти.
Vidage m. – спорожнювання.
Vide m. – вакуум, порожня.
Vide – порожнявий.
Vider – спорожняти, випорожнятися.
Virtuel – віртуальний, уявний, мнимий.
Vis f. – ґвинт;

v. calante – ніжка ґвинтова;
v. de serrage – ґвинт затискний, притискач, 

клема;
v. micrométrique – ґ. мікрометричний;
v. régulatrice – ґ. реґуляційний, ґ. реґулятор;
v. sans fin – ґ. безконечний, шнек.

Viscosité f. – в’язкість, густість;
v. eléctrique – в. електрична;
v. magnétique – в. магнетична;
v. spécifique – в. питома;
v. superficielle – в. поверхнева.

Viseur m. – візир, прозір.
Visibilité f. – видність;

v. relative – в. відносна.
Visible – видний.
Vision f. – зір; 

v. (in)directe – з. (не)простий, з. (не)пря-
мий.

Visqueux – в’язкий, липкий.
Visser – наґвинчувати, уґвинчувати.
Vitesse f. – швидкість; 

v. absolue – ш. абсолютна;
v. angulaire – ш. кутова;
v. apparente – ш. видна, ш. уявна;
v. circonférentielle – ш. колова;
v. composante – ш. складова;
v. constante – ш. стала;
v. critique – ш. критична;
v. finale – ш. кінцева;
v. finie – ш. конечна, ш. кінцева;
v. initielle – ш. початкова;
v. instantannée – ш. митьова;
v. limite – ш. гранична;
v. linéaire – ш. лінійна;
v. moyenne – ш. пересічна;
v. négative – ш. від’ємна;
v. positive – ш. додатна;
v. radiale – ш. радіяльна;
v. réele – ш. справжня, ш. дійсна;
v. relative – ш. відносна;
v. résultante – ш. вислідна;

v. variable – ш. змінна;
v. virtuelle – ш. можлива.

Vitreux – склистий, склуватий.
Voil d’eau f. – проточина.
Voile m. – вуалювання, затуманювання.
Voix f. – голос.
Volatilité f. – леткість.
Volatíl – леткий.
Volt m. – вольт;

v. coulomb – в. кульон;
v. international – в. міжнародній.

Voltamètre m. – вольтаметр; 
Voltampère m. – вольтампер.

v. argent – в. срібний;
v. à brome – в. бромовий;
v. à mercure – в. живосрібний;
v. à plomb – в. олив’яний;
v. à titrage – в. титрувальний, в. титрацій-

ний.
Voltamètre m. – вольтаметр;

v. électrostatique – в. електростатичний.
Volume m. – обсяг, об’єм;

v. apparent – обсяг уявний, об’єм уявний;
v. atomique – обсяг атомний, об’єм атомний.
v. cinématique – обсяг кінематичний; об’єм 

кінематичний;
v. constant – обсяг сталий, об’єм постійний;
v. critique – обсяг критичний, об’єм кри-

тичний;
v. moléculaire – обсяг молекулярний, об’єм 

молекулярний;
v. réduit – обсяг зведений, об’єм зведений;
v. spécifique – обсяг питомий, об’єм питомий;
v. utile – обсяг, об’єм корисний.

Voluménomètre m. – обсягомір, об’ємомір.
Volumètre m. – об’ємомір, обсягомір, волю-

метр.
Volumétrique – волюмометричний, обсягомір-

ний, об’ємомірний.

W
Watt m. – ват.
Wattmètre m. – ваттметр.

Z
Zéro absolu m. – нуль абсолютний.
Zigzag m – зиґзаґ. 
Zone f. – зона, смуга, поле, лінія.
Zone impaire f. – зона непариста, смуга непа-

риста;
z. indifférente – лінія байдужости, л. не-

втральна; 
z. neutre – пояс байдужий, п. невтральний; 
z. paire – зона париста, смуга париста.
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