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ВІД СЛОВНИКОВОЇ КОМІСІЇ АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНСЬКОЇ РСР
За роки Радянської влади в українській мові, що стала дер
жавною, набули широкого розвитку групи лексики, які в дорево
люційний період у ній майже не існували, зокрема — наукова і нау
ково-технічна термінологія. Тепер українською мовою видається
велика кількість спеціальної наукової і учбової літератури з різ
них галузей знання. Крім того, в зв’язку з видатними досягнен
нями, яких добився радянський народ в науці і техніці, з’явилось
багато нових термінів. Усе це викликало необхідність створення
словників, які забезпечували б можливо вичерпне знайомство
з цією термінологією і знаходилися б на належному науковому рівні.
Одним з актуальних завдань для нашої республіки є створення
російсько-українських і українсько-російських термінологічних слов
ників. Вони необхідні як науковим працівникам, викладачам і уч
ням, так і робітникам, інженерам і технікам різних галузей про
мисловості, трудівникам сільського господарства, діячам культури.
Ці словники, крім свого прямого призначення — дати україн
ський переклад російських термінів, — покликані сприяти упоряд
куванню і нормалізації української науково-технічної термінології.
Термінологічні словники з деяких галузей знання, видані на
Україні 25—ЗО років тому, тепер застаріли і втратили практичну
цінність. Крім того, вони мають серйозні методологічні помилки.
Враховуючи гостру необхідність створення російсько-українських
і українсько-російських термінологічних словників з найважливіших
галузей знання, Президія Академії наук Української РСР ство
рила спеціальну Словникову комісію під головуванням академіка
АН УРСР Й. 3. Штокала, в роботі якої взяли участь видатні вчені
республіки.
Завдання Комісії полягало у визначенні основних принципів
складання словників, організації авторських колективів, у доборі
спеціалістів-редакторів, а також контролі за їх роботою і затвер
дженні словників до друку.
Комісія залучила до складання словників спеціалістів різних
галузей знання, максимально використавши при цьому допомогу
лінгвістів-лексикографів.
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Комісія визнала за доцільне підготувати в першу чергу такі
російсько-українські термінологічні словники: фізичний, хімічний,
математичний, геологічний, гірничий, металургійний, з теплотехні
ки і газотехиіки, електрозварювання, машинознавства і машинобуду
вання, гідрології і гідротехніки, будівельної і теоретичної механіки,
електрорадіотехніки, фізіології і біохімії, ботаніки, зоології, меди
цини, географії, а також суспільно-економічний словник.
При складанні словників Комісія керувалася такими положен
нями: термінологічні словники повинні відбивати сучасний рівень
розвитку науки і техніки; закріпити існуючу практику вживання
термінів у науковій і учбовій літературі, що видається російською
і українською мовами; упорядкувати вживання термінів стосовно
до певних галузей знання. До термінологічних словників вводяться
і деякі загальновживані слова (номенклатурна лексика), що обслу
говують дану галузь знання, а також поширені синоніми до них.
Не вводяться, проте, архаїзми, діалектизми, професіоналізми вузь
кого вживання.
На вичерпну повноту відображення існуючої термінології і но
менклатурної лексики дані словники не претендують і, по суті,
€ короткими.
Словники підпорядковані діючим нині правилам граматики
і правопису.
Після видання російсько-українських термінологічних словни
ків, потреба в яких заявляє про себе особливо гостро, Комісія
розпочне підготовку українсько-російських словників з цих же га
лузей знання.
Комісія висловлює подяку всім організаціям і особам, що брали
участь в обговоренні словників у період їх складання, і з подякою
прийме зауваження і побажання, які зможе врахувати при видан
ні українсько-російських і перевиданні російсько-українських слов
ників.

ОТ СЛОВАРНОЙ КОМИССИИ АКАДЕМИИ НАУК
УКРАИНСКОЙ ССР
За годы Советской власти в украинском языке, ставшем госу
дарственным, получили широкое развитие группы лексики, в доре
волюционный период в нем почти не существовавшие, в частности —
научная и научно-техническая терминология. В настоящее время
на украинском языке издается большое количество специальной
научной и учебной литературы по различным отраслям знания.
Кроме того, в связи с выдающимися достижениями, которых до
бился советский народ в науке и технике, появилось много новых
терминов. Все это вызвало необходимость создания словарей, обе
спечивающих возможно исчерпывающее знакомство с этой терми *
нологией и находящихся на надлежащем научном уровне.
Одной из актуальных задач для нашей республики является
создание русско^украинских и украинско-русских терминологических
словарей. Они необходимы как научным работникам, преподава
телям и учащимся, так и рабочим, инженерам и техникам различ
ных отраслей промышленности, труженикам сельского хозяйства,
деятелям культуры.
Эти словари, кроме своего прямого назначения — дать укра
инский перевод русских терминов, — призваны содействовать
упорядочению и нормализации украинской научно-технической
терминологии.
Терминологические словари по некоторым отраслям знания,
изданные на Украине 25—30 лет назад, сейчас устарели и утратили
практическую ценность. Кроме того, они имеют серьезные методо
логические ошибки.
Учитывая острую необходимость создания русско-украинских
и украинско-русских терминологических словарей по важнейшим
отраслям знания, Президиум Академии наук Украинской ССР обра
зовал специальную Словарную комиссию под председательством
академика АН УССР И. 3. Штокало, в работе которой приняли
участие видные ученые республики.
Задача Комиссии заключалась в определении основных прин
ципов составления словарей, организации авторских коллективов,
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в подборе специалистов-редакторов, а также контроле за их ра
ботой и утверждении словарей к печати.
Комиссия привлекла к составлению словарей специалистов раз
личных отраслей знания, максимально использовав при этом по
мощь лингвистов-лексикографов.
Комиссия сочла целесообразным подготовить в первую оче
редь следующие русско-украинские терминологические словари:
физический, химический, математический, геологический, горный,
металлургический, по теплотехнике и газотехнике, электросварке,
машиноведению и машиностроению, гидрологии и гидротехнике,
строительной и теоретической механике, электрорадиотехнике, фи
зиологии и биохимии, ботанике, зоологии, медицине, географии,
а также общественно-экономический словарь.
При составлении словарей Комиссия руководствовалась такими
положениями: терминологические словари должны отражать совре
менный уровень развития науки и техники; закрепить сложившую
ся практику употребления терминов в научной и учебной литера
туре, издающейся на русском и украинском языках; упорядочить
употребление терминов применительно к определенным отраслям
знания. В терминологические словари вводятся и некоторые обще
употребительные слова (номенклатурная лексика), обслуживающие
данную отрасль знания, а также распространенные синонимы
к ним. Не вводятся, однако, архаизмы, диалектизмы, профессиона
лизмы узкого употребления.
На исчерпывающую полноту отражения существующей терми
нологии и номенклатурной лексики настоящие словари не претен
дуют и, по существу, являются краткими.
Словари подчинены ныне действующим правилам грамматики
и правописания.
После издания русско-украинских терминологических словарей,
потребность в которых заявляет о себе сейчас особенно остро,
Комиссия приступит к подготовке украинско-русских словарей тю
этим же отраслям знания.
Комиссия выражает благодарность всем организациям и лицам,
участвовавшим в обсуждении словарей в период их составления,
и с благодарностью примет замечания и пожелания, которые смо
жет учесть при издании украинско-русских и переиздании русскоукраинских словарей.

ПЕРЕДМОВА
Ідучи назустріч запитам практики, Інститут гідрології і гідро
техніки АН УРСР підготував російсько-український словник термінів
з галузі знань, що стосуються водного господарства. До словника
включено термінологію з таких основних розділів:
1) гідрологія суходолу (гідрографія, гідрометрія, регіональна
гідрологія, водогосподарські розрахунки, гідрологічні прогнози,
руслові процеси, польові та експериментальні дослідження);
2) гідравліка (гідромеханіка, річкова гідравліка, гідравліка
споруд і гідромашин, лабораторні гідравлічні дослідження, ви
мірювальні та контрольні прилади);
3) гідротехніка (конструкції, розрахунки, експлуатація різних
видів гідротехнічних споруд, гідроенергетика, механіка грунтів,
лабораторні і натурні дослідження, апаратура);
4) гідромеханізація (устаткування, розробка, транспортування
і укладання грунту, контрольна і вимірювальна апаратура, експе
риментальні дослідження).
Крім того, до словника включено невелику кількість загально*
технічних термінів, а також термінів із суміжних галузей знань
і практики (метеорологія, грунтознавство та ін.).
При складанні реєстру російських термінів і українських від
повідників використані основні навчальні посібники, монографії
і статті, інструкції, стандарти, методичні вказівки по досліджен
ню, проектуванню, розрахунках і експлуатації гідротехнічних спо
руд, а також різні словники.
Статті розташовані за російським алфавітом, за гніздовою си
стемою. Заголовним у гнізді виступає іменник, а всередині гнізда,
також за алфавітом, наводяться слова, які визначають цей іменник.
Заголовне слово пишеться повністю лише перший раз, а далі за
мінюється тире (—). Відшукувати потрібний термін у словнику
треба за іменником, що визначає назву предмета чи явища.
Дієслова розташовані в гніздах в такій послідовності: спершу
дієслова недоконаного виду,- а потім — доконаного.
До еловника включено значну кількість віддієслівних іменників
(наприклад: закрепление, обсыпка, подготовка та ін.). В перекладі
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таких іменників подається спершу український еквівалент, що озна
чає переважно закінчену дію або її наслідки, а після ремарки
«неоконч. действие» — еквівалент, звичайно вживаний для озна
чення незакінченої або багаторазової дії. Коли ж вказана ремарка
доповнюється словом «ещё», то це означає, шо перший еквівалент
вживається і в значенні другого.
Приклади:
1) замер замір, *ру; (неоконч. действие) замірювання, замірЯння;
2) насаждение насадження; (неоконч. действие — ещё) насаджу
вання.
В словнику не наводяться зворотні дієслова на -ся, -сь, бо
вони легко утворюються від особових дієслів додаванням вказаних
часток.
Якщо російське слово має в українській мові кілька синоні
мічних еквівалентів, наводяться лише ті, що найбільш часто вжи
ваються в сучасній гідротехніці. Російські терміни нерідко можна
передати в українській мові кількома словами, що відрізняються
лише відтінком; найбільш характерні відтінки подаються в укра
їнській частині словника, причому порядок розміщення відповід
ників визначається їх уживаністю.
Коліт російський термін має кілька значень, вони розділяються
цифрами і ремарками, а українські еквіваленти вказують, в якому
значенні і порядку кожне слово вживається.
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дробйть 1) дробити; 2) (измельчать) дрібнити, роздрібнювати.
Іншомовні терміни, вживані в сучасній практиці, як правило,
на українську мову не перекладаються, а тільки подаються в укра
їнській транскрипції.
Відомо, що в українській мові написання закінчень -родового
відмінка деяких іменників становить певні труднощі. Тому в усіх
цих випадках закінчення наводяться в словнику; там же, де ніяких
вказівок немає, іменники в родовому відмінку мають закін
чення -а.
Наводяться в словнику також закінчення дієслів, але тільки
там, де при їх зміні відбувається чергування звуків в основі.
За задумом укладачів, словник повинен задовольняти вимоги
широкого кола інженерів, техніків, викладачів, наукових праців
ників, студентів.

Укладачі розуміють, що даний словник не позбавлений недоліків,
і будуть дуже вдячні за критичні зауваження, спрямовані на по
ліпшення якості наступних видань.
Всі зауваження прохання надсилати на адресу: Київ. 57,
вул. Желябова, № 8/4, Інститут гідрології і гідротехніки АН УРСР.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Идя навстречу запросам практики, Институт гидрологии и ги
дротехники АН УССР подготовил русско-украинский словарь терми
нов из области знаний, относящихся к водному хозяйству. В сло
варь включена терминология по т,аким основным разделам:
1) гидрология суши (гидрография, гидрометрия, региональная,
гидрология, водохозяйственные расчеты, гидрологические прогно
зы, русловые процессы, полевые и экспериментальные исследова
ния);
2) гидравлика (гидромеханика, речная гидравлика, гидравли
ка сооружений и гидромашин, лабораторные гидравлические иссле
дования, измерительные и контрольные приборы);
3) гидротехника (конструкции, расчеты, эксплуатация различ
ных видов гидротехнических сооружений, гидроэнергетика, меха
ника грунтов, лабораторные и натурные исследования, аппаратура);
4) гидромеханизация (оборудование, разработка, транспортиро
вание и укладка грунта, контрольная и измерительная аппаратура,
экспериментальные исследования).
Кроме того, в словарь включено небольшое количество обще
технических терминов, а также терминов из смежных областей зна
ний и практики (метеорология, почвоведение и др,).
При составлении слОвника русских терминов и украинских экви
валентов использованы основные учебные пособия, монографии
и статьи, инструкции, стандарты, методические указания по иссле
дованию, проектированию, расчетам и эксплуатации гидротехни
ческих сооружений, а также различные словари.
Статьи располагаются в порядке русского алфавита, по гнез
довой системе. Заглавным в гнезде является существительное,
а внутри гнезда, также по алфавиту, приводятся слова, определяю
щие это существительное. Заглавное слово пишется полностью
только первый раз, а далее заменяется тире (—). Отыскивать нуж
ный термин в словаре надо по существительному, определяющему
название предмета или явления.
Глаголы располагаются в гнездах в таком порядке: сначала
глагол несовершенного вида, а потом — совершенного.
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В словарь включена значительная часть отглагольных суще
ствительных (например: закрепление, обсыпка, подготовка и т. п.).
В переводе таких существительных дается сначала
украинский
эквивалент, означающий преимущественно законченное действие
или его результат, а после ремарки «неоконч. действие» — экви
валент, обычно применяемый для обозначения неоконченного или
многократного действия. Если же указанная ремарка дополняется
словом «ещё», то это значит, что первый эквивалент применяется
и в значении второго.
Примеры:
1) замер замір, -ру; (неоконч. действие) замірювання, замірЯння;
2) насаждение насадження; (неоконч. действие — ещё) насаджу
вання.
В словаре не приводятся возвратные глаголы на -ся, -сь, так
как их легко образовать от личных глаголов путем прибавления
указанных частиц.
Если русское слово имеет в украинском языке несколько си
нонимичных эквивалентов, приводятся только те, которые наиболее
часто используются в современной гидротехнике. Русские термины
нередко можно передать в украинском языке несколькими словами,
отличающимися только оттенком; наиболее характерные оттенки
приводятся в украинской части словаря, причем порядок располо
жения определяется степенью их употребляемости.
Если русский термин имеет несколько значений, они разделяются
цифрами и ремарками, а украинские эквиваленты указывают,
в каком значении и порядке каждое слово употребляется.
Пример:
дробйть 1) дробити; 2) (измельчать) дрібнити, роздрібнювати.
Иностранные термины, применяемые в современной практике,
как правило, на украинский язык не переводятся, а лишь даются
в украинской транскрипции.
Известно, что в украинском языке написание окончаний роди
тельного падежа некоторых существительных представляет трудно
сти, поэтому во всех таких случаях окончания приводятся в сло
варе; там же, где указаний нет, существительные в родительном
падеже имеют окончание -а.
Приводятся в словаре также окончания глаголов, но только
там, где при их спряжении происходит чередование звуков в основе.
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По замыслу составителей, словарь должен удовлетворять за
просы широкого круга инженеров, техников, преподавателей, науч
ных работников, студентов.
Составители сознают, что настоящий словарь не лишен не
достатков, и будут весьма признательны за критические замечания,
способствующие его улучшению в последующих изданиях.
Все замечания просьба направлять по адресу: Киев, ул. Желя
бова, № 8/4, Институт гидрологии и гидротехники АН УССР.

УМОВНІ

СКОРОЧЕННЯ

геод. —- геодезия
геол. — геология
аеоар. — география
гидрометр. — гидрометрия
мат. — математика
метеор. — метеорология
мех. — механика
мн. ч. — множественное число
мор. — морское дело
нескл, — несклоняемое
несоверш. — несовершенный вид
прил. — прилагательное
прич. — причастие
род. — родительный падеж

см. — смотри
собир. — собирательное
соверш. — совершенный вид
спец. — специальное
ср. — сравни
строит. — строительное дело
сущ. — существительное
с.-х. — сельское хозяйство
техн. — техника
топогр. — топография
физ. — физика
хим. — химия
эл. — электротехника

РОСІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ
Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, Ий, Кк,
Лл, Мм, Ни, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх,
Цц, Чч, Шш, Щщ, ъ, ы, ь, Ээ, Юю, Яя.

А
аберрация аберИція.
абиссальный абісальний.
аблЯция абляція,
абразйв абразив, -ву.
абразивность абразивність, -ності;
— пОчвы абразйвшсть грунту,
абразивный абразивний.
абразиОнный абразійний,
абразия абразія.
абрис абрис,
абрисный абрисний,
абсолютный абсолютний,
абсорбент абсорбент, -ту.
абсорбировать абсорбувати,
абсорбционный абсорбційний,
абсорбция абсорбція,
абстрактный абстрактний,
абстракция абстракція.
абсцИсса абсциса,
аванкимера аванкамера.
аванпОрт аванпорт, -ту.
аванпОст аванпост,
аварийность аварійність, -ності.
аварийный аварійний,
авария аварія,
аврал аврал, -лу.
авральный аврильний.
автобетономешалка автобетономішалка.
автогрейдер автогрейдер, -дера;
— самохОдный самохідний авто
грейдер;
— средний середній автогрейдер;
— тяжёлый важкий автогрейдер,
автоклав автоклив.
автоколебания
автоколивання,
-вань.
автокран автокран,
автомат-водомер автомат-водомір
(род. автомата-водоміра).
автоматизация автоматизація;
— производства автоматизація ви
робництва;

автоматизация управления авто
матизація управління,
автоматизировать автоматизувати,
автоматический автоматичний,
автоматйчный автоматичний,
автомобильный автомобільний,
автомодельность автомодЄльність,
-ності.
автомодельный автомодельний,
автонамётка автонамітка.
автоопрыскиватель автообприскувач.
автопогрузчик автонавантажувач,
авторегулятор авторегулятор, -ра
автосамосвал автосамоскид,
автотрансформатор автотрансфор
мотор, -ра.
автохтонный автохтонний,
агар-агар агяр-агар, -ру.
агат агат.
агрегат агрегат, -ту;
— ветроэлектрический вітроелек
тричний агрегат;
— гидроэлектростанции
агрегат
гідроелектростанції;
— дождевальный
дощувальний
агрегат;
— землесосный землесОсний агре
гат;
— насосный насосний агрегат;
— поливной поливний агрегит;
— сварочный зварювальний агре
гат;
— электроземлесОсный
електроземлесосний агрегат.
агрегатирование агрегатування;
агрегатный агрегатний,
агрегирование агрегування.
агрегировать агрегувати.
агрессивность агресивність, -ності;
— среды агресивність середови
ща.
агрессивный агресивний.

агролесомелиоративный

агролесомелиоративный агролісо
меліоративний.
агролесомелиорация агролісомелі
орація.
агромелиорация агромеліорація,
агрометеорология агрометеороло
гія.
агротехник агротехнік,
агротехника агротехніка,
агротехнический агротехнічний.
адиабИта адіабата,
адиабатический адіабатичний,
адиабатный адіабатний,
адсорбированный адсорбОваний.
адсорбировать адсорбувати,
адсорбционный адсорбційний,
адсорбция адсорбція,
ажурный ажурний,
азимут азимут;
— геодезйческий геодезйчний ази
мут;
— Истинный істинний азимут;
— магнитный магнітний азимут,
азимутальный азимутальний,
азональность азональність, -ності.
азональный азональний,
айсберг айсберг.
акваланг акваланг,
акватория акваторія;
— естественная прирОдна аквато
рія;
— малярийная малярійна аквато
рія;
— портОвая портова акватОрія.
акведук акведук,
аккумулирование акумулювання,
аккумулировать акумулювИти.
аккумулирующий
акумулюючий,
акумулювальний.
аккумулятивный акумулятивний.
аккумулЯтор акумулЯтор, -ра;
— водородный воднЄвий акумулЯ
тор;
— гидравлический
гідравлічний
акумулЯтор;
— механйческий механічний аку
мулЯтор;
— тепловОй тепловий акумулЯ
тор;
— электрический електрйчний аку
мулЯтор.
аккумуляторный акумулЯторний.
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аккумулЯция акумулЯція.
аксиальный аксіальний,
активизатор активізатор, -ра;
— бетона активізатор бетону,
активизация активізація,
активный активний.
актинОграф актинОграф.
актинОметр актинОметр, -ра.
актинометрия актинометрія,
акустический акустичний,
алебастр алебастр, -ру.
алидада алідада,
аллохтонный алохтОнний.
аллювиальный алювіальний,
аллювий алювій, -вію.
альбедо нескл. альбЄдо.
альтиметр альтиметр, -ра.
аммиак аміак, -ку.
аммиачный аміакОвий, аміачний,
аммонал амонИл, -лу.
аммонит амоніт, -ту.
амортизатор амортизатор,
амортизация амортизація,
амортизировать амортизувати,
аморфность амОрфність, -ності.
амОрфный амОрфний.
ампер ампер, -ра.
амперметр амперметр, -ра.
амплитуда амплітуда;
— волнЫ амплітуда хвилі;
— изменений амплітуда змін;
— колебания амплітуда коливан
ня;
— прилива амплітуда припливу;
— пульсаций амплітуда пульса
цій.
анализ аналіз, -зу;
— бактериологический бактеріоло
гічний аналіз;
— визуальный візуальний аналіз;
— гидрохимический гідрохімічний
аналіз;
— гранулометрический
грануло
метричний аналіз;
— грунта анИліз грунту;
— качественный Якісний анйліз;
— количественный кількісний ана
ліз;
— математический математичний
аналіз;
— механйческий механічний ана
ліз;

анализ

анализ морфометрический морфометричний аналіз;
— пОчвы аналіз грунту;
— размерностей аналіз розмірно
стей;
— сИтовый ситовий аналіз;
— химИческий хімічний аналіз,
анализировать аналізувати,
аналитический аналітичний,
аналог аналог,
аналогичный аналогічний.
аналОгия аналОгія.
анаморфОза анаморфоза;
— логарифмическая логарифміч
на анаморфОза.
анаэробный анаеробний.
ангидрИд ангідрИд, -ду.
анемограф анемОграф.
анемометр анемОметр, -ра.
анемометрия анемометрія,
анеморумбограф анеморумбограф.
анерОид анерОїд.
анизотропия анізотропія,
анизотропность
анізотропність,
-НОСТІ;

— грунта анізотропність грунту,
анизотропный анізотропний.
Инкер анкер, -кера.
анкерный анкерний.
анОд эл. анОд.
аномалия аномИлія.
аномальный аномальний.
анОфелес анОфелес;
— малярийный малярійний анОфе
лес.
антарктический антарктичний,
антиклиналь антикліналь, -лі.
антиклинальный антиклінальний,
антисептик антисептик, -ку.
антисимметричный антисиметричНИЙ.

антициклОн антициклОн, -ну.
антициклональный антициклональ
ний.
антициклОнный антициклонний,
антрацен антрацен, -ну.
апериодйческий аперіодичний,
аппарат апарат;
— вакуум-сушильный вакуум-сушйльний апарат;
— водогрейный водогрійний апа
рат;

З

арматура

аппарат
выправлЯющий
ви
прямний (виправлЯючий) апарит;
— дождевальный
дощувальний
апарат;
— направляющий напрямний (на
правляючий) апарат;
— разбрызгивающий
розбрйзкувальний апарат;
— сварочный зварювальний апа
рат;
— стробоскопический стробоско
пічний апарат.
аппаратный апаратний,
аппаратура апаратура;
— автоматизации апаратура авто
матизації;
— измерительная
вимірювальна
апаратура;
— контрольная контрольна апара
тура;
— пусковая пускова апаратура;
— телеуправления апаратура теле
управління;
— управления апаратура управ
ління.
ареал ареал, -лу.
ареограмма ареограма.
ареОметр ареОметр, -ра.
арка арка;
— несущая несуча арка.
аркОзовый аркОзовий.
арктйческий арктичний,
арматура арматура;
— водоразбОрная
водорозбірна
арматура;
— гИбкая гнучка арматура;
— защищённая захйщена армату
ра;
— мелиоратйвной сети арматура
меліоратйвної сітки;
— поперечная поперечна армату
ра;
— предварительно напряжённая
попередньо напружена армату
ра;
— продОльная поздОвжня (подОвжня) арматура;
— профильная профільна армату
ра;
— распределительная розподільна
арматура;

арматура

арматура растЯнутая розтЯгнута
(розтягнена) арматура;
— сварная зварна арматура;
— сжатая стиснута (стиснена)
арматура;
— трубопроводов арматура трубопровОдів.
арматурный арматурний,
арматурщик арматурник,
армирование армування,
армированный армований,
армйровать армувати,
армобетон армобетон, -ну.
армопенобетОн армопінобетон, -ну.
арочный арковий, арочний,
артезианский артезіанський,
артерия артерія;
— вОдная водна артерія;
— транспортная транспортна ар

терія.
архипелаг архіпелаг, -гу.
архитектура архітектура.
арЫк арик,
асбест азбест, -ту.
асбестоцементный азбестоцемент
ний.
асботруба азботруба.
асбофанера азбофанера,
асбоцемент азбоцемент, -ту.
асбоцементный азбоцементний,
асбошйфер азбошифер, -феру.
асимметричный асиметричний,
асимметрйя асиметрія;
— кривОй асиметрія кривої;
— распределения асиметрія роз
поділу;
— фигуры асиметрія фігури.
асимптОта асимптота,
асимптотйческий асимптотичний,
асинхронный асинхронний.
ассимилЯция асимілЯція.
астрономический астрономічний.
астронОмия астрономія,
асфальт асфальт, -ту.
асфальтирование
асфальтуван
ня.
асфальтировать асфальтувати.
асфальтобетОн асфальтобетОн, -ну.
асфальтовый асфальтовий,
атлас атлас;
— гидрологйческий гідрологічний
атлас;
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Итлас конструкций Итлас кон
струкцій;
— рек атлас річок (рік);
— сооружений атлас споруд;
— чертежей атлас креслень,
атмосфера атмосфера;
— изотермйческая ізотермічна ат
мосфера;
— нормальная нормальна атмо
сфера;
— однородная однорідна атмо
сфера;
— политропйческая політропічна
атмосфера;
— стандартная стандартна атмо
сфера;

— техническая технічна атмосфе
ра;
— физическая фізична атмосфера,
атмосферный атмосферний,
ацетилен ацетилен, -ну.
аэратор аеретор, -ра;
— лопастный лопатевий аеретор;
— струйный струминний аеритор.
аэритор-градирня аеритор-градирня
(род.
аеритора-градирні).
аэрационный аераційний,
аэрация аериція;
— водЫ аерація води;
— потока аерація потоку;
— почвы аероція грунту;
— струй аерація струмини,
аэрирование аерування.
аэрированный аерований.
аэрировать аерувити.
аэробный аеробний,
аэрогидромехоника аерогідромехиніка.
аэродинамика аеродинаміка,
аэродинамический аеродинамічний,
аэромеханика аеромеханіка,
аэромеханйческий аеромехані'чний.
аэросъёмка аерозйОмка; (неоконч.
действие) аерознімання,
аэротэнк аеротенк.
аэрофйльтр аерофільтр, -ра.
аэрофотограмметрия
аерофото
грамметрія.
аэрофотосъёмка аерофотозйомка;
(неоконч. действие) аерофото
знімання.
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баба

барОметр

Б
баба техн. баба;
— чугунная чавунна баба,
багер бИгер, -ра;
— торфяной торфОвий бИгер.
багермейстер багермейстер, -ра.
багОр багОр, -гра.
бадьЯ баддЯ.
базЯльт базЯльт, -ту.
базальтовый базальтовий,
базис базис, -су;
— размЫва базис розмйву (роз
мивання) ;
— эрОзии базис ерозії;
базисный базисний,
байпас байпас, -са.
бак бак;
— водонапорный
водонапірний
бак;
— дозировочный дозувальний бак;
— закрытый закрйтий бак;
— запасной запаснйй бак;
— конденсационный конденсацій
ний бак;
— мерный мірний (мірчий) бак;
— открытый відкритий бак;
— отстойный відстійний бак;
— расширительный розширюваль
ний бак;
— сливной зливнйй бак;
— тарированный тарований бак;
— уравнительный
зрівнЯльний
(зрівнювальний) бак.
бакен бакен,
бакенщик бакенщик,
бак-сгустйтель бак-згущувач.
бактериологический бактеріологіч
ний.
баланс баланс, -су;
— вОдный водний баланс;
— водоземельный
баланс;

водозємЄльний

— водЫ баланс водй;
— гидроэнергетический гідроенер
гетичний баланс;
— грунтов баланс грунтів;
— землянЫх масс баланс землянйх мае;
— нанОсов баланс наносів;
— стОка баланс стоку.

балансирование балансування,
балансировать балансувати,
балансовый балансовий,
балка белка;
— бетонная бетонна (бетонова)
болка;
— деревЯнная дерев’Яна балка;
— железная залізна балка;
— железобетонная залізобетонна
балка;
— жёсткости балка жорсткості;
— забральная забральна балка;
— захватная захватна балка;
— козловая козлова балка;— консольная консольна балка;
— предварительно
напряжённая
попередньо напружена белка;
— прокатная прокатна балка;
— струнобетонная струнобетонна
балка;
— шпунтовая шпунтова балка,
балл бал.
балласт баласт, -ту.
балловый баловий.
баллОн балон.
балочный балковий, балочний,
бандаж бандаж, -жа.
бандажный бандажний,
банка банка;
— песчаная піщана банка,
банкет банкет, -ту;
— земляной
землянйй
банкет
(вал);
— каменный кам’янйй (камінний)
банкет.
банкетный банкетний,
бар бар, -ра;
— песчаный піщаний бар.
барабан барабан;
— лебёдки барабан лебідки,
барабанный барабанний,
баржа баржа,
барисфера барисфера,
барический барйчний.
баркИс баркас,
барограмма барограма,
барограф барОграф.
барОметр барометр, -ра;

барОметр

барОметр мембранный мембран
ний барОметр;
— металлический металічний (ме
талевий) барОметр;
— ртутный ртутний барОметр;
— чИшечный чашковий барОметр.
барОметр-анерОид
барОметр-анерОїд (род. барОметра-анерОїда).
барометрический барометричний,
барраж бараж, -жу.
бархан бархан.
барханный барханний, бархановий.
бассейн басЄйн, -ну;
— аккумулирующий акумулюючий
басейн;
— артезианский артезіанський ба
сейн;
— брЫзгальный брйзкальний ба
сейн;
— водоразборный водорозбірний
басЄйн;
— залесённый залісений басейн;
— заовражный заяружний басейн;
— испарйтельный випарний ба
сейн;
— напОрный напірний басЄйн;
— облесённый залісений басейн;
— овражный яружний басЄйн;
— озеленённый озеленений ба
сейн;

—
—
—
—
—
—

опытовый дослідОвий басЄйн;
отстойный відстійний басЄйн;
подземный підземний басЄйн;
портовый портОвий басЄйн;
приливный припливний басейн;
регулирующий регулювальний
(регулюючий) басейн;
— резервний резервний басейн;
— речной річковий басейн;
— селевой селевий басейн;
— суточного регулирования ба
сейн добовОго регулювання;
— тарировочный тарувальний ба
сейн;
— успокоительный заспокОювальний басейн.
бассейновый басейновий,
батарейный батарейний,
батарея батарея;
— аккумулЯторная акумуляторна
батарея;

6

безветрие

батарея пьезометрическая п’єзоме
трична батарЄя.
батиграфйческий батиграфічний.
батиметрйческий батиметрйчний.
батиметрия батиметрія,
батисфера батисфера,
батометр батометр, -ра;
— длительного заполнения бато
метр тривалого заповнення;
— донный дОнний батометр;
— мгновенного заполнения бато
метр миттєвого (миттьовОго)
запОвнення.
батометр-мензурка батОметр-мензурка (род. батометра-мензур
ки) .
батометр-тахйметр батОметр-тахіметр (род. батОметра-тахіметра).
батометрйческий батометричний,
батометрия батомЄтрія.
бацИлла бацила;
— цементная цементна бацйла.
бачок бачОк, -чка;
дозировочный дозувальний бачОк;
— измерительный вимірювальний
бачОк;
— мерный мірний (мірчий) бачОк;
— смесительный змішувальний ба
чОк;
— тарировочный тарувальний ба
чОк.
бешенный баштовий,
башмак башмак, -ко;
— обсадной колонны башмок обсаднОї колОни.
бошня башта;
— водонапорная
водонапірна
башта;
— напорная напірна бошта;
— подъёмная підйОмна (підні
мальна, підіймальна) башта;
— уравнительная
зрівнЯльна
(зрівнювальна) башта.
безбалочный безбалковий, безбалочний.
безбрежный безбережний, безбере
гий.
безвакуумный безвакуумний.
безветренный безвітряний,
безветрие безвітря.

безвихревОй

безвихревОй безвихровий.
безвОдность безвОдність, -ності.
безвОдный безвОдний.
безвОдье безвОддя.
безвозвратный безповоротний,
безвоздушный безповітряний,
безграничный безмежний.
бездОнный бездОнний.
бездорОжный бездорожній,
безнадзорный безнаглядОвий, безнаглядний.
безнапорный безнапірний,
безопасность безпЄка.
безотрывный безвідривний,
безразмерный безрозмірний,
безрезультатный безрезультатний,
безрельсовый безрейковий,
безударный безударний.
безусадочный безусадочний.
безынерционный безінерційний.
бентос 6ЄНТОС, -су.
бергштрих бёргштрих.
берег берег;
— абразиОнный абразійний берег;
— вогнутый вгнутий (ввігнутий)
берег;
— выпуклый опуклий (випуклий)
берег;
— вЫровненный вирівняний берег;
— коренной корінний берег;
— крутой крутий берег;
— намывной намивний берег;
— неукреплённый
неукріплений
берег;
— неустойчивый нестійкий берег;
— отмелый обмілинний берег;
— подмываемый підмиваний бе
рег;
— полОгий полОгий (полОжистий)
берег;
— приглубый стрімкий берег;
— размываемый розмиваний берег;
— скалйстый скелистий (скалйстий) берег;
— спланированный
спланОваний
берег;
— укреплённый укріплений берег;
— устойчивый стійкий берег.
береговОй береговий,
берегоочищение берегоочищення;
(неоконч. действие — ещё)
берегоочищИння.
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бетОн

берегоукрепйтельный берегоукріп
лювальний.
берегоукрепление берегоукріплен
ня; (неоконч. действие — ещё)
берегоукріплювання.
берма берма;
— защйтная захисна берма;
— канала берма каналу;
— пдотйны берма греблі,
берменный бёрмовий.
бесклИпанный безклапанний.
бесконечный безконечний; (мат)
нескінченний.
бесперебойный безперебійний,
бесплотйнный безгребельний.
бесполезный некорисний.
беспритОчный 1) безприплйвний;
2) (без притоков) геогр. безпритОковий.
бесснежность безсніжність, -ності.
бесснежный безсніжний,
бесснежье безсніжжя."
бесстОчный безстічнйй.
бетОн бетОн, -ну;
— асфальтовый асфальтовий бе
тОн;
— вакуумйрованный вакуумова
ний бетон;
— водоупорный водотривкий бе
тон;
— гидротехнический гідротехніч
ний бетон;
— жаростОйкий жаростійкйй бе
тон;
— жёсткий жорсткйй бетон;
— жИрный жйрний бетон;
— кислотоупорный кислототрив
кий бетон;
— лёгкий легкой бетон;
— литОй лйтий (вилйваний) бе
тон;
— монолитный монолітний бетон;
— огнеупорный вогнетривкйй бе
тон;
— предварительно напряжённый
попередньо напружений бетон;
—■ специальный спеціальний бетон;
— тОщий піснйй бетон;
— трамбованный трамбований бе
тон;
— щёлочеупорный
луготривкйй
бетон;

бетОи

бетОн ячеистый ніздрюватий (сОтовий) бетОн.
бетонирование бетонування;
— зИмнее зимОве бетонування;
— подвОдное підвОдне бетонуван
ня.
бетонировать бетонувати.
бетОнный бетОнний, бетоновий.
бетоновОд бетоновОд, -ду.
бетоновОзный бетоновОзний.
бетономешалка бетономішалка.
бетононасОс бетононасос.
бетОнщик бетОнник.
бетоньерка бетоньєрка.
бечевник бечівник, -кИ.
бигармонический бігармонічний.
бикфОрдов шнур бікфОрдів шнур,
биномиальный біномний, біномі
альний.
биогенный біогЄнний.
биологйческий біологічний,
биомасса біомйса.
битум бітум, -му.
битумизация бітумізація,
битуминозный бітумінозний,
битумный бітумний.
бифилЯр біфілЯр, -ра.
бифилЯрный біфілЯрний.
бифуркация біфуркація,
блйнчатый млинчостий.
блок блок;
— агрегата блок агрегату;
— бетОнный бетОнний (бетоновий)
блок;
— железобетонный
залізобетон
ний блок;
— строительный будівельний блок.
блуждИние блукання,
блуждать блукати,
блуждающий блукаючий,
блюдце блюдце;
— бассейна блюдце басейну,
богара богара.
богарный богарний.
боковОй боковий, бічний.
болОтистый болОтистий.
болОтный болОтний; (редко) болОтяний.
болОто болОто;
— верховОе верхове болОто;
— водораздельное болОто на во
доділі;
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брОвка

болОто гйпновое гіпнове ( моховЄ)
болОто;
— гИпново-осОковое гіпново-осокОве (мОхово-осокОве) болО
то;
— леснОе лісовЄ болОто;
— луговОе лучнЄ (луговЄ) болО
то;
— низИнное низинне болОто;
— осОко-кочкОрное осОко-купинне
болото;
— осОко-сфИгновое осоко-сфОгнове болото;
— переходное перехідне болото;
— пОйменное запливне болото;
— сфагновое сфагнове болото.
болотовОдение болотознавство.
болт болт, -та*,
— анкерный анкерний болт;
— стяжнОй стяжний (стягуючий)
болт.
бон бон.
бора бора,
борозда борозни;
— вспомогательная допоміжна бо
розна;
— выводная вивідна борозна;
— поливная поливна борозна;
— протОчная проточна борозно;
— распределительная розподільна
борозна;
— стока борозна стоку;
— тупоя тупа борозно,
бороздование борознування.
бороздодЄлатель борознувоч, -ча.
брандвИхта брандвахта,
брандспойт брандспойт,
бревенчатый (о постройке) рубле
ний.
бревнО колода, деревина,
бревноспуск
колодоспуск,
-ку,
деревиноспуск; (неоКонч. дей
ствие — ещё) колодоспускання, деревиноспускання.
брезЄнт брезЄнт, -ту.
брезентовый брезентовий.
брЄкчия брекчія,
бремсберг бремсберг,
бриз бриз, -зу.
бровка брОвка;
— выемки бровка виїмки;
— забОя брОвка вибою (забою);
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брОвка

брОвка землянОго полотна брОвка
землянОго полотно;
— канала брОвка каналу;
— откОса брОвка укОсу;
— полотна брОвка полотна;
— русла брОвка русла.
брОвочный брОвковий.
брод брід (род. брОду).
бродовОй брОдовий.
бронедиск бронедйск.
бронирование бронювання;
— землесОсов бронювання земле
сосів.
брОсовый 1) (оставленный) поки
нутий, закинутий; 2) (непри
годный ) покиднйй.
брус брус;
— комплатный комплИтний брус;
— королёвый королавий брус;
— отбойный відбійний брус;
— прижимный притискний брус;
— продольный ПОЗДОВЖНІЙ
ДОВЖНІЙ) брус;

(ПО

— распределительный розподіль
ний брус;
— уплоггнЯющий ущільнювальний
(ущільнюючий) брус;
— шапочный шапковий брус,
брусчатка брущатка, бруківка,
брусчатый брущатий,
брутто нескл. брутто.
брЫзгало бризкало.
брЫзгальный брйзкальний.
брызгать,
брЫзнуть
бризкати,
бризнути.
брызги брйзки, -зок.
брЫзнуть см. брызгать,
бугель бугель, -геля;
— бугристый бугристий бугель,
бугор бугОр, -гра, горб, -ба.
бугорОк бугорОк, -рка, гОрбик;
— шероховатости бугорОк шорст
кості.
бугорчатый бугорчОтий, горбкува
тий.
бугрйстый бугристий,
будка будка;
— водоразборная
водорозбірна
будка.
буёк буйОк, -йка.
буза буза.
буй буй (род. буя).

бурение

буксИр буксйр, -ра.
буксирный буксирний,
буксирование буксирування,
буксировать буксйрувати.
буксировка буксирОвка; (неоконч.
действие) буксйрувИння.
буксировочный буксирувОльний.
буксировщик буксирувОльник.
буксовИние буксування,
булыжник булижник, -ку, дйкий
кимінь, -меню,
булыжный булйжний.
бульдОзер бульдОзер, -зера;
— гидравлический
гідравлічний
бульдОзер;
— канИтный канитний бульдОзер;
— неповорОтный
неповоротний
бульдОзер;
— поворотный поворотний буль
дОзер;
— универсальный універсальний
бульдОзер.
бульдозерист бульдозерист.
бульдОзерный бульдОзерний.
буна буна;
— заградительная загороджуваль
на буна;
— свИйная пальовй буна.
бункер бункер, -кера.
бункерный бункерний.
бункерОвка бункерО(і)вка; (неоконн. действие) бункерування.
бункерОвщик бункерувОльник.
бункер-смесйтель бункер-змішувач
(род. бункера-змішувача).
бур бур, -ра;
— вращательный обертальний бур;
— геологйческий геологічний бур;
— зондирОвочный
зондувальний
бур;
— колОнковый колОнковий бур;
— пОчвенный грунтовий бур;
— ручнОй ручний бур.
бурав свердел, -дла, бурив,
буравить свердлйти, буравити,
-влю, -виш.
бурение буріння;
— алмазное алмазне буріння;
— вращательное обертальне бу
ріння;
— горизонтальное горизонтальне
буріння;

бурение

бурение забивнОе забивне бурін
ня;
— канатное канатне буріння;
— колОнковое колОнкове буріння;
— механическое механічне бурін
ня;
— разведочное розвідувальне бу
ріння;
— рОторное рОторне буріння;
— ручнОе ручне буріння;
— сквИжины буріння свердлови
ни;
— с промывкой буріння з промив
кою (промиванням);
— ударное ударне буріння.
бурНльный бурильний.
бурИльщик бурильник,
бурйть бурйти.
бурка бурка.
бурление вирування, бурління,
бурлйть вирувати, бурлити.
бурлЯщий вируючий,
бурность бурхлйвість, -вості, бурність, -ності.
бурный бурхлйвий, бурний.
буровОй буровйй.
бурозём бурозем, -му.
бурун бурун, -на.
бурунный бурунний.
буря буря.
буссОль бусОль, -лі.
буссОльный бусОльний.
бустер бустер, -тера.
бустерный бустерний.
бут бут, -ту.
бутйть бутйтн.
бутобетонный бутобетОнний.

вакуумйровать
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бутовый бутовий.
бухта бухта,
бык бик, -ка;
— водосбрОса бик водоскиду;
— для затворов бик для затвОрів;
— мостовой мостовий бик;
— плотины бик греблі,
быстрина бистрини, бистрінь, -ні.
быстродействующий
швидкодію
чий.
быстроразъёмный швидкорозбірнйй, швидкорознімний.
быстросхвИтывающийся швидкотуживіючий.
быстрота швидкість, -кості,
быстротвердеющий швидкотвердіючий, швидкотвЄрднучий.
быстротекущий швидкотекучий.
быстроток 1) (сооружение) швидкотік, -тОку; 2) (быстрое тече
ние) См. быстрина,
быстроходность
швидкохідність,
-ності.
быстроходный швидкохідний.
бытовОй побутОвий; спец, природ
ний.
бычОк бичОк, -чко;
— контрфОрсный
контрфорсний
бичОк;
— остронОсый гостронОсий бичОк.
бьеф б’єф, -фу;
— верхний верхній б’єф;
— нижний нйжній б’єф;
— подпёртый підпертий б’єф,
бюкс бюкс, -су.
бюретка бюретка,
бюро нескл. бюро.

в
вакуум вИкуум, -му.
вакуум-аппарИт вакуум-апарат,
вакуумирование вакуумування;
— бетОна вакуумування бетОну;
вакуум-колОдец вакуум-колОдязь,
-зя.
вакуумметр вакуумметр, -ра.
вакуумметрИческий вакуумметричНИЙ.

вакуум-насос вакуум-насОс;
— водокольцевой

водокільцЄвий

вокуум-насОс;
— поршневой поршневий вакуумнасОс.
вакуумный вакуумний,
вакуумирование внутреннее вну
трішнє вакуумування.
вакуумИровать вакуумувати.

вакуум-устанОвка

вакуум-устанОвка вИкуум-устанОвка.
вакуум-фильтр вакуум-фільтр, -ра.
вал вал;
— землянОй земляний вал;
— кардинный карданний (карда
новий) вал;
— ледянОй льодянйй (крижанйй)
вал;
— ограждающий
огорОджувальний (огороджуючий) вал;
— переката вал перекату,
валец валець, -льцЯ,
валик 1) велик; 2) (из земли) валОк, -лка;
— водоудерживающий водозатрймувальний (водозатрймуючий)
валОк;
— защйтный захисний валОк;
— оградительный захисний ва
лОк;
— противоразмЫвный
протирозмивний валОк.
валовОй валовий,
валун валун, -не.
валунный валунний, валунОвий.
вантуз вОнтуз;
— воздушный повітряний вантуз,
вар вар, -ру.
вариация варіація,
вата вата;
— минеральная мінеральна вата,
ватерлйния ватерлінія,
ватерпас ватерпас.
ватерпасОвка ватерпасування.
ватт ват.
ваттметр ватмОтр, -ра.
ватт-секунда ват-секунда.
ватт-час ват-годйна.
вброд вбрід, брОдом.
ввод ввід (род. ввОду), введення;
— кабельный кабельний ввід,
вегетатйвный вегетативний,
вегетационный вегетаційний,
вегетация вегетація.
ведрО відрО;
— гидрометрическое гідрометрич
не відрО;
— дождемерное дощомірне відрО;
— мерное мірне (мірче) відрО.
веер віяло;
— блуждания віяло блукОння.

И

вентиляционный

веерный ВІЯЛОВИЙ,
веерообразный віялоподібний.
вездехОд всюдихід, -хОда.
вездеходный всюдихідний.
вековой віковий,
вектор вЄктор, -ра;
— вихря вектор вихору;
— сйлы вектор сйли;
— скорости вектор швидкості,
векториальный векторіальний,
вектор-набла вектор-набла (род.
вЄктора-набли).
векторный векторний,
величина величине;
— абсолютная абсолютна величи
на;
— относительная віднОена величи
на.
вентилИрованный вентильований,
вентилировать вентилювати,
вентиль вентиль, -ля;
— водяной водяний вентиль;
— выпускной випускний вентиль;
— запорный запірний вентиль;
— на резьбе вентиль на різьбі
(нарізці);
— нормальный нормальний вен
тиль;
— паровой паровий вентиль;
— поворОтный поворотний вен
тиль;
— пожарный пожежний вентиль;
— проходнОй прохідний вЄнтиль;
— прямоточный прямоточний вен
тиль;
— флинцевый фланцевий вен
тиль;
— цилиндрический циліндричний
вентиль.
вентильный вентильний.
вентилЯтор вентилЯтор, -ра;
— нИзкого давления вентилятор
низькОго тиску (тиснення);
— осевой осьов Ий вентилЯтор;
— пылевой пиловйй вентилЯтор;
— реверсйвный реверсгівний вен
тилЯтор;
— среднего давления вентилЯтор
середнього тйску (тйснецня);
— центробежный
відцентровий
вентилЯтор.
вентиляционный вентиляційний.

вентиляция

вентиляция вентшіЯція.
верньОр верньєр, -ра.
вероятность і(й)мовІрність, -ності;
{возможность) МОЖЛИВІСТЬ, -вості;
— повторения і(й)мовІрність пов
торення.
вероятный і(й)мовірний; (возмож
ный) можлйвий.
верстИк верстат,
вертикаль вертикаль, -лі;
— промерная промірна вертикаль;
— рабочая робОча вертикаль;
— скоростная швйдкісна верти
каль.
вертикальный вертикальний.
вертлЮг вертлюг, -га.
вертушечный вертушковий, млннкОвий.
вертушка вертушка, млинОк, -нка;
— гидродинамическая гідродина
мічна вертушка, гідродинаміч
ний млинОк;
— гидрометрическая гідрометрич
на вертушка, гідрометричний
млинОк;
— лОпастная лопатева вертушка,
лопатЄвий млинОк;
— подвесная підвісна вертушка,
підвіснйй млинОк;
— с механИческим счётчиком вер
тушка (млинОк) з механічним
лічйльником;
— с электрическим счётчиком вер
тушка (млинОк) з електричним
лічильником;
— трехлОпастная трилопатева вер
тушка, трилопатевий млинОк;
— трОсовая трОсова вертушка,
трОсовий млинОк;
— чашечная чишкова вертушка,
чашковий млинОк;
— штанговая штангова вертушка,
штанговий млинОк.
верфь верф, -фі.
верховОдка верховОдка.
верховОй прил. верховий.
верхОвье верхів’я,
вершйна вершина, верх, -ху;
— оврига вершйна (верх) Яру;
— рекй вершина (верх) річки
(рікИ).
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взвешенный

вершинный вершинний,
вес ваги;
— кажущийся уЯвна ваги;
— насыпной насипна вага*,
— объёмный об’ємна вага*,
— относительный віднОсна вагИ;
— приведённый звЄдена вагИ;
— расчётный розрахункОва вагИ;
— скелота грунта ваго скелета
грунту;
— собственный влосна вага;
— удольный питОма вага,
весенне-летний веснЯно-лІтній.
весенний веснЯнйй.
весовой ваговий.
весЫ терези, ваги.
— автоматические
автоматична
вагИ;
— аналитические аналітична ваги;
— аэродинамические аеродинаміч
на вагИ;
— гидростатические гідростатична
ваги;
— дозировочные дозувальна вага;
— технические технічна вага,
вотер вітер, -тру.
ветровОй вітровий.
ветросиловОй вітросиловий,
ветроэлектрический вітроелектрич
ний.
веха віха, тичка;
— волномерная хвилемїрна віха
(тичка);
— сигнальная
сигнальна
віха
(тичка).
вешение линий вішення ліній,
вешйть вішити.
вешка вішка, тичка,
веществе речовини;
— взрывчатое вибухОва речовина;
— взрывчатое бризинтное вибухО
ва бризантна речовина;
— вЯжущее в’Яжуча речовина,
взбалтывание збовтування,
взбалтывать, взболтать збовтува
ти, збОвтати.
взвесь (в жидкостях и газах) сус
пензія, зОвись, -сі.
взвешенный 1) (в жидкостях и га
зах) завислий, зважений; хим.
суспендований; 2) {на весах)
зважений.

взвешивание

взвешивание 1) (в жидкостях и
газах) зависання, зважування;
хим. суспендування; 2) (на весах\ зважування;
— гидростатическое гідростатичне
зависания (зважування).
взвешивающий 1) (в жидкостях
и газах) зависний, зважуючий;
хим. суспендуючий; 2) (на ве
сах) зважуючий.
взвОдный протитечійний.
взмутйть см. взмучивать,
взмучивание змучування; каламутнення. Ср. взмучивать;
— нанОсов змучування нанОсів.
взмучивать, взмутйть змучувати,
змутити
(змучу,
змутиш);
(в жидкости) каламутнити, ска
ламутити.
взорванный зірваний, підірваний,
висаджений в повітря.
взорвИть См. взрывать,
взрыв вйбух, -ху.
взрывание підривання, висаджу
вання в повітря, вибухання,
взрыватель зривник, -Ко.
взрывать, взорвать підривати, пі
дірвати, висаджувати в повіт
ря, висадити, -джу, -диш в по
вітря.
взрывнОй підривний, висадний, вибухОвий.
взрыв-трамбовка вйбух-трамбівка.
взрывчатка вибухівка.
взрЫвчатый вибухОвий.
взрыхление спушування, підпушу
вання.
взрыхлённый спушений, підпуше
ний.
взрыхлЯть, взрыхлить спушувати,
спушити, підпушувати, підпу
шити.
взЯтие взяттЯ;
— образцОв взяттЯ зразків;
— проб взяттЯ проб,
виадук віадук,
вибратор вібратор, -ра;
—■ внутренний внутрішній вібра
тор; ^
— глубинный глибинний вібра
тору
— наружный зовнішній вібратор;
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вихреобразование

вибратор поверхностный поверх
невий вібратор;
— подвесной підвісний вібратор,
вибраторный вібраторний,
вибрационный вібраційний,
вибрация вібрація,
вибрировать вібрувати,
вибрирующий вібруючий.
вибробулавИ вібробулава.
вибровакуумирование вібровакуумувиння.
виброграмма віброграма,
виброзонд віброзОнд.
вибролопота зібролопота.
виброметр вібрОметр, -ра.
вибромолот вібромОлот.
вибропогружатель
віброзанурю
вач.
вибропрессование вібропресувоння.
виброуплотнение віброущільнення;
(неоконч. действие — ещё) віброущільнювання.
виброформа віброфОрма.
виброхобот віброхОбот.
вивианитовый вівіанітовий.
визир візир, -ра.
визИрка візирка;
— постоянная постійна візирка;
— ходовия ходово візирка.
визИрный візирний,
визирование візування,
визировать візувати,
визуальный візуальний,
вйлка вилка;
— ловильная ловильна вйлка.
винт гвинт, -то;
— Архимедов Архімедів гвинт;
— гребной гребнгій гвинт;
— лодочный човновйй гвинт;
— лопастный лопатевий гвинт,
винтовой ГВИНТОВИЙ.

виртуальный віртуальний,
вискозиметр віскозиметр, -ра;
— капиллярный капілярний віско
зиметр;
— стандартный стандартний віско
зиметр.
вискозиметрия віскозиметрія,
вихревой вихровйй.
внхреобразование вихроутвОрення;
(неоконч. действие — ещё) вихроутвОрювання.

вихреотделение

вихреотделение вихровідділення,
вихровідокрЄмлення; (неоконч.
действие — ещё) вихровідділЯння, вихровідокрЄмлювання.
вихрь вихор (род. вихору и вих
ру);

— винтовОй гвинтовий вихор;
— круговОй коловий вихор;
— начальный початковий вихор;
— несущий несучий в Ихор;
— присоединённый приєднаний ви
хор;
— прямолинейный прямолінійний
вихор;
— свободный вільний вихор;
— скорости вихор швИдкості;
— физический фізичний вихор.
вИца виця.
включение 1) включення; (нео
конч. действие — ещё) вклю
чання; 2) эл. вмикИння, ввімк
нення;
— автоматическое
автоматичне
включення (вмикання);
— пневматическое
пневматичне
включення (вмикання);
— ручнОе ручнЄ включення (вми
кання).
влИга волОга;
— атмосферная атмосферна во
лОга;
— свободная вільна волОга.
влагоёмкий вологоємний,
влагоёмкость вологоємність, -ності;
— гигроскопическая гігроскопічна
вологоємність;
— капиллЯрная капілярна волого
ємність;
— молекулярная молекулярна во
логоємність;
— полезная корисна вологоєм
ність;
— пОлная пОвна вологоємність;
— предельная гранична вологоєм
ність.
влагозарЯдный вологозарЯдний.
влагомер вологомір, -ра.
влагонепроницаемость
вологонепроникність, -ності.
влагонепроницаемый вологонепроникнйй.
влагоносный вологонОсний.
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влечение

влагооборОт вологоОбіг, -гу.
влагоотдача вологовіддача; (неоконч. действие — ещё) волоі овіддавання;
— абсолютная абсолютна волого
віддача. абсолютне вологовіддавання;
— относительная віднОсна волого
віддача, віднОсне вологовіддавиння.
влагопоглощекие вологопоглннання, вологовбирання.
влагосодержание вологовміст. ту.
влагоупорный вологотривкйй.
влажность волОгість, -гості; вогкість, -кості. Ср. влажный;
— абсолютная абсолютна волО
гість (вогкість);
— атмосферная атмосферна воло
гість;
— весовая вагово волОгість;
— воздуха волОгість (вОгкість)
повітря;
— грунта волОгість
(вогкість)
грунту;
— естественная прирОдна воло
гість (вогкість);
— избыточная надлишкова воло
гість (вогкість);
— конечная
кінцова
вологість
(вогкість);
— начальная початкова вологість
(вОгкість);
— общая загальна вологість (вог
кість) ;
— объёмная об’ємна
вологість
(вогкість);
— оптимальная оптимальна воло
гість (вогкість);
— относительная віднОсна воло
гість (вогкість);
— почвы
вологість
(вогкість)
грунту;
— тОрфа
волОгість
(вОгкість)
тОрфу;
— удельная питОма волОгість.
влажный волОгий; (сырой) вОгкий.
влекомый тЯгнений, волОчений.
влекущий тЯгнучий, волОчучий.
влечение тЯгнення, волочіння;
— наносов тЯгнення (волочіння)
нанОсів.

влияние

влиЯние вплив, -ву.
вместймость місткість, -кості,
вместительный МІСТКЙЙ.
вмещИть, вместйть вміщати, вмі
щувати, вмістити (вміщу, вмі
стиш).
вмонтированный вмонтОваний.
вмонтировать вмонтувати,
внахлёстку внИпуск.
внедрение впровадження, вкорі
нення; (неоконч. действие —
ещё) впроваджування, вкорі
нювання. Ср. внедрЯть.
внедрять, внедрить впроваджува
ти, впровадити, -джу, -диш,
(вкоренять) вкорінювати, вкорі
нити.
внезапный раптовий,
внецентренный позацЄнтровий.
внешний ЗОВНІШНІЙ,
внутренний внутрішній.
внутривОдный внутрівОдний.
внутригодовОй внутрірічнйй, середрічнйй.
внутриматерикОвый внутріматери
ковий.
внутрисуточный
внутрідобовий,
середдобовий.
внутрихозяйственный внутрігоспо
дарський.
вОгнутость вгнутість, -тості, вві
гнутість.
вОгнутый вгнутий, ввігнутий,
вода вода;
— агрессивная агресивна вода;
— адсорбированная адсорбОвана
воде;
— аллювиальная алювіальна во
да;

— аммиачная аміакова (аміачна)
вода;
— артезианская артезіанська во
да;

— атмосферная атмосферна воде;
— болОтная болОтна (болОтяна)
вода;
— большая велйка водИ;
— верховая верхова вода;
— весенняя веснЯне вода*,
— вешняя веснЯне вода;
— возвратная поворотна водИ;
— высОкая висОка водИ;

вода

15

вода гигроскопическая гігроско
пічна водО;
— гидрИтная гідрОтна вода*,
— глубИнная глибйнна вода,
— гнИлостная гнйлісна водИ;
— гравитационная
гравітаційна
водй;
— грунтовая грунтова вода;
— делювиальная делювіальна во
да;
— дистиллированная дистильова
на вода;
— дождевая дощова вода;
— жёсткая жорстка вода;
— жильная жильна вода;
— загрязнённая забруднена вода;
— заражённая заражена вода;
— застойная застійна вода;
— зловонная смердюча (вонюча)
вода;
— избыточная надлишкова вода;
— известковая вапниста води;
— канализационная каналізаційна
водо;
— капиллярная капілЯрна вода;
— карстовая карстова водо;
— ключевая джерельна вода;
— колодезная колОдязна водо;
— конденсационная конденсаційна
вода;
— коренных порОд вода корінних
порід;
— кристаллизационная кристалі
заційна вода;
— ледовая льодова вода;
— малая мало вода;
— меженная межонна воде;
— межпластовая міжпластова во
да;

— минерализованная мінералізо
вана водо;
— молекулярносвЯзная
молекулярнозв’Язна водо;
— морская морсько вода;
— мутная мутна вода;
— мЯгкая м’яка вода;
— нагОнная нагінна вода*,
— нагОрная нагірна вода;
— надмерзлОтная
надмерзлОтна
вода;
— напорная напірно воде;
— ненапОрная ненапірнИ вода;

вода

вода непротОчная непроточна (не
текуча) вода;
— низкая низька вода;
— оборотная поворотна вода;
— озёрная озерна вода;
— оросительная зрОшувальна водИ;
— осветлённая освітлена вода;
— отработанная
спрацьОвана
(відпрацьована) вода;
— очищенная очищена вода;
— паводковая паводкова (повенева) вода;
— парообразная пароподібна во
да; ^
— питательная живильна вода;
— питьевая питна вода;
— пластовая пластова вода;
— плёночная плівкова вода;
— поверхностная поверхнева во
да;
— подземная підзЄмна вода;
— подмерзлотная
підмерзлОтна
води;
— подпочвенная підгрунтова во
да;
— подрусловая підруслова вода;
— пойменная заплавна (заплавинна) вода;
— полая веснЯна вода;
— поливная поливна вода;
— полная пОвна вода;
— почвенная грунтова вода;
— пресная прісна вода;
— прибылая прибула вода;
— прозрачная прозОра воде;
— производственная
виробнича
вода;
— промывния промивна вода;
— проточная проточна (текуча)
вода;
— профильтровавшаяся профіль
трована води;
— радиоактИвная
радіоактивна
вод И;
— речния річкова вода;
— родниковая джерельна вода;
— свежая свіжа водо;
— светлая світла водо;
— свободная вільна воде;
— связанная зв’Язана водИ;
— снеговая снігова вода;

водовЫпуск-водомер

іб

вода солёная солОна вода;
— средняя середня воде;
— сточная стічна вода*,
— стоЯчая стоЯча водИ;
— талая тала вода*,
— текущая текуча вода;
— техническая технічна водИ;
— тИхая тиха води;
— транзитная транзитна води;
— трещинная тріщинна воде;
— тяжёлая важка воде;
— умягчённая зм’Якшена вода;
— фекальная фекальна вода;
— фильтрационная фільтраційна
вода;
— химИчески связанная хімічно
зв’язана вода;
— хлорная хлОрна вода;
— циркуляционная циркуляційна
вода;
— шахтная шахтна (шихтова)
вода;
— ювенильная ювенільна води,
водило водило.
водно-кИменный вОдно-кам’яний.
водность вОдність, -НОСТІ.
воднотранспортный
воднотранс
портний.
водноэнергетйческий водноенерге
тичний.
водный воднии.
водобалИнсовый водобалЯнсовий.
водобой водобій, -бОю.
водобойный водобійний,
водовод водовід, -вОду;
— безн ап ор н ы й безнапїрнйй в одо від;

— деривационный

дериваційний

в о д о в ід ;

— напорный напірнйй водовід;
— отводЯщий відвіднйй водовід;

— открытый відкритий водовід;
— подводЯщий підвідний водовід;
— самотёчный самоплйвний водо

від;
— турбинный турбінний водовід,
водоворот вир, -ру, водоворОт,
-ту.
водоворотный водоворОтний.
водовЫпуск-водомер водовйпускводомір (род. водовипуска-водоміра).

водовыпускнОй

водовыпускнОй водовипускнйй.
водовЫпуск-регулЯтор водовйпускрегулЯтор (род. водовйпускарегулЯтора).
водогОн водогін, -гОну.
водогрунтовОй водогрунтовйй.
вододелйтель ВОДОДІЛЬНИЙ.
водоём водойма, водоймище;
— временный тимчасова водойма,
тимчасове водоймище;
— закрытый закрита водойма, за
крите водоймище;
— замерзающий замерзаюча водОйма, замерзаюче водоймище;
— заросший заросла водойма, за
росле водоймище;
— изотермйческий ізотермічна водОйма, ізотермічне водойми
ще;
— искусственный штучна водой
ма, штучне водоймище;
— незамерзающий незамерзаюча
водойма, незамерзаюче водой
мище;
— непроточный непроточна водой
ма, непроточне водоймище;
— открытый відкрита водойма,
відкрите водоймище;
— постоянный постійна водойма,
постійне водоймище;
— проточный проточна водойма,
проточне водоймище;
— регулирующий
регулювальна
(регулююча) водойма, регулю
вальне (регулююче) водойми
ще;
— рыбоводный рибоводна водой
ма, рибоводне водоймище;
— сточный стічна водойма, стічно
водоймище;
— фильтрующий
фільтрувальна
водойма, фільтрувальне водой
мище.
водозабОр водозабір, -бору;
— башенный баштовий водозабір;
— бесплотйнный
безгребЄльний
водозабір;
— бычковый бичковий водозабір;
— водохранйлищный водОймищний водозабір;
— глубйнный глибйнний водоза
бір;
2— 623,

водоиспарйтельный
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водозабОр гОрный гірський водо
забір;
— двусторонний
двосторонній
(двобічний) водозабір;
— донный дОнний водозабір;
— индййский індійський водоза
бір;
— кавказский кавказький водоза
бір;
— ковшовый ковшЄвий водозабір;
— лобовой лобовий водозабір;
— машйнный машинний водоза
бір;

— многоголовый
водозабір;

багатоголОвий

— одноголовый одноголОвий водо
забір;

— озёрный озерний водозабір;
— открытый відкритий водозабір;

— поверхностный поверхневий во
дозабір;
—- приплотйнный
пригребЄльний
водозабір;
— речной річковий водозабір;
— решётчатый гратчастий (решіт
частий) водозабір;
— самотёчный самопливний водо
забір;

— с донными галереями водоза
бір з денними галереями;
— с карменом водозабір з карми
ном;
— тирОльский тирОльський водо
забір;
— туннельный тунельний водоза
бір;
—- фронтальный фронтальний во
дозабір;
— шахтный шйхтний (шахтовий)
водозабір;
— шпорный шпОрний водозабір;
— Ярусный Ярусний водозабір.
водозаборный водозабірний.
водозадЄрживающий
водозатрймуючий.
водоземельный водоземельний.
водоизмерйтель водовимірник.
водоизмерительный
водовимірю
вальний.
водоизмещение водотоннажність,
-ності, тоннажність.
водоиспарйтельный водовипарнйй.

водоканализация

водоканализИция водоканалізація.
водокачка водокачка.
водокольцевОй водокільц Євий .
водолаз водолаз,
водомер водомір, -ра;
— Вентури водомір Вентурі;
— вертушечный
вертушковий
(млинкОвий) водомір;
— водовыпускной водовипускний
водомір;
— ВОльтмана водомір ВОльтмана;
— диафрагмовый
діафрагмовий
водомір;
— дисковый дисковий водомір;
— дроссельный дросельний водо
міру
— качающийся хитний водомір;
— комбинированный комбінований
водомір;
— контрольный контрольний водомір;
— крыльчатый крильчатий водо
мір;
— объёмный об’ємний водомір;
— поршневой поршневий водо
мір;
— ротационный ротаційний водо
мір;
— скоростной швйдкісний водо
мір;
— трубчатый трубчастий водо
мір;
— турбинный турбінний водо
мір.
водомер-насИдка водомір-насадка
( р о д . водоміра-насадки).
водомерный водомірний,
водомерщик водомірник,
водомёт водомет,
водомётный водометний.
водомОина водомйй, -мию, водорий, -рию.
водомОйньій водомийний,
водорийний.
водонагреватель водонагрівач, -ча.
водоналивной водоналивний,
водонапорный водонапірний.
водонасЫщенность
водонасиченість, -ності.
водонепроницаемость водонепро
никність, -ності;
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водоочиститель
водонепроницаемость бетОна водо

непроникність бетОну;
— защитного слОя водонепроник
ність захиснОго шару;
— покрытия
водонепроникність
покриття;
— пОчвьі водонепроникність Грун
ту;
— соединения водонепроникність
з’єднання;
— шва водонепроникність шва;
— экрана водонепроникність ек
рана.
водонепроницаемый водонепроник
ний.
водонОс водонОс.
водонОсность водонОсність, -ності;
— гОрных порОд водонОсність гір
ських порід;
— пласти водонОсність пласта;
— рекй водонОсність річки (рі
ки).
водонОсный водонОсний.
водообеспеченность водозабезпече
ність, -ності.
водообйльность
багатовОдність,
-ності.
водообйльный багатовОдний.
водообмен водоОбмін, -ну.
водооборОт водоОбіг, -гу.
водоотведение водовідведення.
водоотвОд водовідвід, -вОду.
водоотводный водовідвідний.
водоотдИча водовіддача;
— грунтОв
водовіддача
грун
тів.
водоотделение
водовідділення;
(н е о к о н ч . д е й с тв и е — е щ ё ) водовідділяння.
водоотделйтель водовіддїльник.
водоотлив водовідлив, -ву;
— глубинный глибинний водовід
лив.
водоотливной, водоотлйвный водо
відливний.
водоотстойник ВОДОВІДСТІЙНИК,
водоохлаждение водоохолоджен
ня; (неоконч. действие — ещё)
водоохолОджування.
водоохрана водоохорОна.
водоохранный водоохоронний,
водоочистйтель водоочйсник.
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водоочистка
водоочИстка водоочищення, водо

очистка; (неоконч. действие —
е щ ё ) водоочищання.
водопЯд водоспад, -ду, водопад,
водопадающий водопадаючий.
водопадный водоспадний, водопадний.
водоплавающий водоплавний,
водопоглощающий
водовбираючий, водопоглинаючий.
водопоглощение водовбирання;
— бетОна водовбирання бетОну;
— грунта водовбирання грунту,
водоподача водоподача; (н ео к о н ч .
дейст вие — е щ ё ) водоподавання.
водоподводЯщий ВОДОПІДВІДНЙЙ.
водоподъём водопідйОм, -му, ВО-

допіднімання, водопідіймання.
водоподъёмник

ВОДОПІДЙОМНИК,

водопіднімач, -ча, водопідіймач;
— воздушный повітряний ВОДОПІД
ЙОМНИК (водопіднімач, водопідіймач);
— ленточный стрічковий ВОДОПІД
ЙОМНИК (водопіднімач, водопідіймач).
водоподъёмный

ВОДОПІДЙОМНИЙ,

водопіднімальний,
водопідій
мальний.
водопой водопій, -пОю.
водопойный ВОДОПІЙНИЙ,
водополивной водополнений,
водополье ВОДОПІЛЛЯ,
водопользование водокористуван
ня.
водопользователь водокористувач,
-ча.
водопонижение водозниження, во-

допониження; (неоконч. дей
ствие — ещё) водознижування,
водопонижування.
водопонизИтель водознижувач, водопонижувач.
водопонизительный
водознижувальний, водопонижувальний.
водопотребление водоспоживання,
водоприём водоприйОм, -му; (не
оконч. действие — ещё) водоприймання.
водоприёмник водоприймач, -чО;

водоразборный

водоприёмник бешенный баштовий
водоприймач;
— безнапОрный безнапірний водо
приймач;
— береговОй береговий водопри
ймач;
— бесплотинный
безгребельний
водоприймач;
— глубинный глибИнний водо
приймач;
— напорный напірнйй водопри
ймач;
— озёрный озерний водоприймИч;
— поверхностный поверхневий во
доприймач;
— приплотйнный
пригребёльний
водоприймач;
— речнОй річковйй водоприймач,
водоприёмный водоприймальний,
водопровод водопровід, -вОду;
— безнапорный безнапірний во
допровід;
— внутренний внутрішній водо
провід;
— высОкого давления водопровід
висОкого тиску;
— городскОй міський водопровід;
— групповой груповий водопро
від;
— железнодорожный залізничний
водопровід;
— магистральный магістральний
водопровід;
— напОрный напірний водопровід;
— сельский сільський водопровід;
— специальный спеціальний водо
провід.
водопровОдно-канализациОнный
водопровідно-каналізаційний.
водопровОдный водопровідний.
водопровОдчик водопровідник,
водопроницаемость
водопроник
ність, -ності;
— грунта водопроникність грунту;
— пОчвы водопроникність грунту,
водопроницаемый водопроникний.
водопропускнОй водопропускний.
водопротОк водопротік, -тОку.
водопротОчный^ водопротОчний.
водопуск водопуск, -ку.
водоразбОр водорозбір, -бору,
водоразборный водорозбірний.

водораздел

водораздел вододіл, -лу;
— грунтовых вод вододіл грунто
вих вод;
— напОрных вод вододіл напірних
вод^
— поверхностных вод вододіл по
верхневих вод.
водораздельный вододільний.
водоразлИв водорозлив, -ву; {неоконч. действие — ещё) водорозливИння.
водораспределение водорозпОділ,
водорозподілення;
(неоконч.
действие — ещё) водорозподілЯння.
водораспределитель
водорозпо
дільник.
водораспределительный водорозпо
дільний.
водорез водоріз.
водорОина водорйй, -рйю, водомйй, -мйю.
водосбОр водозбір, -бОру.
водосбОрный водозбірний.
водосбрОс водоскид, -ду; (неоконч.
действие — ещё) водоскидИння;
— бИшенный баштовий водоскид;
— береговОй береговйй водоскид;
— боковий боковий (бічний) водоскй д;
— глубИнный глибйнний водоскйд;
— консольный консольний водо
скид;
— сифонный сифОнний водоскид;
— строительный будівельний во
доскид;
— траншейный траншейний водо
скид;
— трубчатый трубчастий водо
скид;
— туннельный тунельний водоскид;
— шахтный шИхтний (шахтовий)
водоскйд;
— эксплуатационный експлуата
ційний водоскйд.
водосброснОй ВОДОСКИДНИЙ.
водослйв 1) (сооружение) водо
злив; 2) (действие) водозливИння, водозлйв, -ву;
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водослИв

водослйв без боковОго сжИтия во
дозлив без боковОго (бічнОго)
стиснення;
— безвакуумный
безвОкуумний
водозлив;
— боковОй боковий (бічний) водо
злив;
— викуумный вакуумний водо
злив;
— гидрометрический гідрометрич
ний водозлив;
— глухОй глухий водозлив;
— затопленный затоплений водо
злйв;
— измерительный вимірювальний
водозлив;
— кольцевой кільцевий водозлйв;
— косой кОсий водозлив;
— криволинейный криволінійний
водозлив;
— лабораторный
лабораторний
водозлив;
— мерный мірний водозлйв;
— незатопленный
незатОплений
водозлйв;
— нормальный нормальний водо
злйв;
— полигональный полігональний
водозлив;
— практического профиля водо
злив практичного профілю;
— призматИческий призматичний
водозлив;
— пропорциональный пропорціонольний водозлив;
— прямой прямий водозлив;
— прямоугольный
прямокутний
водозлив;
— с боковым сжатием водозлйв
з боковим (бічним) стиснен
ням;
— с Острой
крОмкой водозлйв
з гОстрим
крИєм (гОстрою
крОмкою);
— с широким порОгом водозлйв
з широким порОгом;
— тонкостенный тонкостінний во
дозлив;
— трапецеидальный трапецеїдаль
ний водозлйв;
— треугольный трикутний водо
злйв;

водослив

водослив щелевОй щілинний (щі
листий) водозлйв.
водослИвный водозлИвний.
водослйв-регулЯтор водозлйв-регулЯтор (род. водозлив а-регулЯтора).
водоснабжение водопостачання;
— временное тимчасове водопо
стачання;
— децентрализованное децентралі
зоване водопостачання;
— железнодорожное
залізнйчне

водопостачання;
— колхозное колгОспне водопоста
чання;
— комплексное комплексне водо
постачання;
— оборотное оборОтне водопоста

чання;
— пневматическое
пневматичне
водопостачання;
— полевОе польовЄ водопостачан
ня;

— промышленное промислОве во
допостачання;
— противопожарное протипожеж
не водопостачання;
— прямотОчное прямоточне водо
постачання;
— хозЯйственно-бытовОе
госпо
дарсько-побутове
водопоста
чання;
— централизованное
централізо
ване водопостачання.

водоспуск водоспуск, -ку;
— глубинный глибинний водо
спуск;
— донный дОнний водоспуск;
— закрытого типа водоспуск закрйтого тйпу;
— плотинный гребельний водоспуск;
— трубчатый трубчастий водоспуск;
— туннельный тунельний водоспуск.
водоспуск-монах водоспуск-монах
(р о д . водоспуску-монаха).
водоспускной водоспускний,
водостеснение водостиснення; (н еОКОнЧ. дей ст ви е — ещ ё) водостискання, водостискування.

водоцємЄнтньій
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водостеснйтельный
вальний.

водостйску-

ВОДОСТОЙКИЙ ВОДОСТІЙКИЙ.

водостОк

ВОДОСТІК,

-тОку.

ВОДОСТоЧНИК ВОДОСТІЧНИК.
ВОДОСТОЧНЫЙ ВОДОСТІЧНИЙ.

водоструйный водоструминний,
водоток водотік, -току.
ВОДОТоЧНЫЙ ВОДО'ҐІЧНЙЙ.

водоудержательный водострймувальний, водозатрймувальний.
водоудерживающий водострймуючий, водозатрймуючий.
водоуказатель водопокйжчик.
водоуказательный
водопокажчикОвий.
водоупОр водоупОр, -пбру, водозатргімувач.
водоупорный водотривкйй.
водоустойчивость
водостійкість,
-кості.
водоустойчивый ВОДОСТІЙКИЙ,
водоустройство водоустрій, -рою.
водохозяйственный водогосподар
ський.
водохранилище водОймище, водосхОвище;
— закрытое закрйте водОймище;
— межбассейновое міжбасЄйнове
водОймище;
— многолетнего
регулирования
водОймище багаторічного регу
лювання;
— недельного регулирования во
дОймище тижневого регулюван
ня;
— непроточное непроточне водОй
мище;
— открытое відкрйте водОймище;
— проточное проточне водОйми
ще;
— регулирующее
регулювальне
(регулююче) водОймище;
— русловое руслове водОймище;
— сезОнного регулирования водОй
мище сезОнного регулювання;
— сточное стічне водОймище;
— суточного регулирования во
дОймище добовОго регулюван
ня.
водохранИлищный водОймищний.
водоцементный водоцЄмЄнтний.

водочерпательный

водочерпательный
водочерпаль
ний.
водянйстый водянистий.
водянОй водяний,
возбудйтель збудник;
— волн збудник хвиль,
возврат поворОт, -ту.
возвратный поворотний; (обрат
ный) зворОтний.
возвышенность височина; (возвы
шение) підвищення.
вОздух повітря;
— защемлённый затйснене повітря;
— сжатый стиснене повітря,
воздуходувный повітродувний,
воздухонасыщение повітронасйчення; (неоконч. действие — ещё)
повітронасйчування.
воздушно-сухой повІтрЯно-сухий.
воздушный повітряний.
вОзраст вік, -ку;
— геологйческий геологічний вік.
вОйлок поветь, -ті;
— асфальтовый
асфальтова
поветь.
вОйлочный повстЯнйй.
волна хвиля;
— ветровия вітрова хвйля;
— взрывная вибухОва хвиля;
— внутренняя внутрішня хвйля;
— гашения хвйля гасіння;
— головная головне хвйля;
— групповая групова хвйля;
— давления хвйля тйску (тйснення);
— дОнная дОнна хвйля;
— интерферированная інтерферОвана хвйля;
— кольцевая кільцева хвйля;
— корабельная корабельна хвйля;
— кормовая кормове хвйля;
— морскИя морська хвйля;
— неразбйтая нерозбйта хвйля;
— носовая носова хвйля;
— обратная зворОтна хвйля;
— одиночная поодинОка (одинич
на) хвйля;
— опорожнения хвйля спорожнен
ня;
— пИводковая паводкОва (поводева) хвйля;
— песчИная йіщана хвйля;

вольт
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волна подпОрная підпірно хвйля;
— поперечная поперечна хвйля;
— пОпуска хвйля пОпуску;
— попутная попутна хвйля;
— прибОйная прибійна (приплйвна) хвйля;
— прямая пряма хвйля;
— разбитая розбита хвиля;
— разрежения хвиля розрідження;
— спада хвйля спаду;
— стоячая стоЯча хвйля;
— судовая суднова хвйля;
— трохоидИльная
трохоїдяльна
хвиля;
—■ударная ударна хвиля;
— уплотнения хвиля ущільнення,
волнение хвилювання;
— ветровОе вітрова хвилювання;
— морскОе морська хвилювання.
ВОЛНЙСТОСТЬ ХВИЛЯСТІСТЬ, -тості.
ВОЛНИСТЫЙ ХВИЛЯСТИЙ.

волнобОй
1)
хвилебій, -бОю;
2) (сооружение) хвилевідбїй.
волновОд хвилевід, -вОду.
волновОй хвильовий.
волногасИтель хвилегаейтель, -те
ля, хвилегасник.
волногОн хвилегін, -гОну.
волнозащитный хвилезахисний.
волнолОм хвилелОм;
— береговОй береговий хвилелОм;
— плавучий плавучий хвилелОм;
— пневматйческий пневматйчний
хвилелОм;
— сквознОй крізний (наскрізний)
хвилелОм.
волнолОмный хвилелОмний.
волномер хвилемір, -ра.
волномерный хвилемірний.
волноприбОйный хвилеприбійний,
хвилеприпливний.
волнорез хвилеріз,
волнующий хвилюючий.
вОлок вОлок.
волокуша волокуша.
волоснОй волосний,
волосность волосність, -НОСТІ.
волочение волочіння;
— арматуры волочіння арматури,
волочйть волочйти; ( в о л о ч ь ) во
локти.
вольт вольт.

вольтЯж

вольтаж вольтаж, -жу.
вольт-ампер вольт-ампЄр, -ра.
вольтметр вольтметр, -ра.
ворОнка 1) ворОнка; 2) (для пере
ливания жидкости) лійка;
— взрЫва ворОнка вибуху;
— депрессии ворОнка депресії;
— размЫва ворОнка розмиву;
— стека водЫ ворОнка стОку
(стікання) води.
вОрот кОлОворот.
ворОта ворОта (род. воріт);
— двустворчатые
двостулкові
(двостулчаеті) ворОта;
— задвижнЫе засувні ворОта;
— откОтные відкОчувальні ворОта;
— ствОрчатые стулкові (стулча
сті) ворОта;
— шлюзовые шлюзові ворота,
ворошение ворушення.
восстановление 1) відновлення,
поновлення;
(неоконч.
дей
ствие — ещё) відновлювання,
понОвлювання; 2) (отстраива
ние) відбудування, відбудОва;
(неоконч. действие — ещё)
відбудовування,
восстановленный відновлений.
ВОСТОЧНЫЙ СХІДНИЙ.

восходЯщий висхідний, схОдячий.
впадина западина;
— бесстОчная безстічна западина;
— волны западина хвйлі.
впитИть см. впйтывать.
впИтывание вбирання;
— водЫ вбирИння води,
впйтывать, впитИть вбирати, уві
брати (вберу, вбереш).
впрыскивание
вприскування,
впорскування.
впрыскивать, впрыснуть впрйскувати, вприснути, впорскувати,
впорснути.
впрыснутый вприснений, впОрснений.
впрыснуть см. впрыскивать,
впуск впуск, -ку.
впускать, впустйть впускати, впу
стити (впущу, впустиш).
впускнОй впускний,
впустйть см. впускать.
вразбИвку врозбивку.
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вспашка

вращительный обертальний,
вращать обертати,
вращение обертання,
врезать, врезывать, врезать врізу
вати, врізати (вріжеш, врГжу).
врезка врізка; (неоконч. действие)
врізування.
врезывать см. врезать,
временный тимчасОвий.
время час, -су;
— закрытия час закриттЯ;
— истечения час витікання,
врубка врубка; (неоконч. дей
ствие) врубування;
— в лЯпу врубка (врубування)
в лапу;
— двойная подвійна врубка;
— зубом врубка (врубування) зу
бом;
— лобовая лобова врубка,
всас всмОктування.
всасываемость
всмоктуваність,
-НОСТІ.

всасывание всмОктування;
— двухстороннее
двосторОнне
(двобічне) всмОктування;
— одностороннее
односторонне
(однобічне) всмОктування.
всасывательный всмоктувальний,
всасывать, всосать всмОктувати,
всмоктати (всмокчу, всмОкчеш).
всасывающе-нагнетательный
всмОктувально-нагнітОльний.
всасывающий
всмоктувальний,
всмОктуючий.
вскрывать, вскрыть розкривати,
розкрити.
вскрЫтие розкриттЯ;
(неоюонч
действие — ещё) розкривання;
— порОды розкриття (розкриван
ня) порОди;
— рек розкриття (розкривання)
річОк.
вскрыть см. вскрывать.
вскрЫша 1) (вскрытый объём по
роды) рОзкрив, -ву; 2) (про
цесс вскрытия ископаемого)
розкривання, розкриттЯ.
вскрЫшный розкривний.
всосЯть см. всасывать,
вспашка Оранка; (неоконч. дей
ствие — ещё) орИння.

всплеск

всплеск сплеск, -ку.
всплывание випливання, спливан
ня.
всплывать,
всплыть
спливати,
сплисти, СПЛИВТИ, випли в Ити ,
виплисти, випливти.
всплЫтие виплиттЯ, сплиттЯ; (неоконч. действие — ещё) випли
вання, спливання,
всплыть см. всплывать,
вспомогательный допоміжний,
вспучивание здиминня, спучуван
ня.
вспучивать, вспучить здимйти (несоверш.), спучувати, спучити.
вставить см. вставлять,
вставка встИвка; (неоконч. дейст
вие) вставлЯння;
— монтажная монтажна встав
ка;
— соединйтельная
з’єднувальна
(сполучна) вставка;
— стыковая стикова вставка,
вставлять, вставить вставлЯти,
вставити, -влю, -виш.
встречный
зустрічний;
(реже)
стрічний.
встроенный вбудОваний.
всухую всуху, нИсухо.
вталкивание вштовхування; впи
хання. Ср. вталкивать,
вталкивать, втолкать, втолкнуть
вштовхувати, вштовхнути; (впи
хивать) впихати, впхати, ввіпхИти, впхнути, ввіпхнути,
втаптывание втоптування,
втаптывать, втоптать втОптувати,
втоптати, -пчу, -пчеш.
втолкать, втолкнуть см. вталки
вать.
втоптать см. втаптывать,
вторйчный вторинний,
втрамбованный втрамбОваний.
втрамбовывать,
втрамбовать
втрамбовувати, втрамбувати,
втулка втулка,
втулочный втулковий,
вулканйзм вулканізм, -му.
вулканический вулканічний,
в уровень в рівень,
вход вхід (род. вхОду);
— безударный безудИрний вхід;

вЫгрузка
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вход боковОй боковий (бічний)
вхід;
— неплавный неплИвний вхід;
— пливный плОвний вхід;
— прямОй прямий вхід;
с Острой крОмкой вхід З гОстрим ребрОм.
ВХОДНОЙ вхідний.
входЯщий вхідний,
вхождение входження;
— циклОна входження циклОну.

вхолостую вхолосту.
вЫбор вибір, -бору;
— обеспеченности вйбір забезпе
ченості.
выборка вибірка; (неоконч. дей
ствие) вибирання;
— грунта вибірка (вибирання)
грунту.
выбрасывание викидання,
выбрасывать, вЫбросить викидати,
викинути.

вЫброс викид, -ду; (неоконч. дей
ствие) викидиння.
вЫбросить см. выбрасывать,
выбрызгивать, вЫбрызнуть вибриз
кувати, вйбризнути.
вЫбуренный вйбурений.
выбуривать, вЫбурить вибурювати,
вйбурити.
вываливание вивалювання,
вываливать, вьівалить вивалювати,
вйвалити.
выверенный вйвірений.
выветривание вивітрювання,
вьівод 1) вйвід, -воду; 2) (логиче
ский) вйсновок, -вку.
выводной вивіднйй.
выгиб вйгин, -ну.
выгнутость вйгнутість, -тості.
вЫгнутый вйгнутий.
выгружать, вьігрузить вивантажу
вати, вйвантажити.
выгрузка вивантаження; (неоконч.
действие — ещё) вивантажу
вання;
— автоматизированная автомати
зоване вйвантаження (виван
тажування) ;
— механизированная механізОване вйвантаження (вивантажу
вання) ;

выгрузка

вЫгрузка полупринудительная напівпримусОве
вивантаження
(вивантажування);
— принудительная примусОве вйвантаження (вивантажування);
— ручная ручне вйвантаження
(вивантажування).
вЫдавить см. выдавливать,
выдавливание видавлювання,
выдавливать, выдавить видавлю
вати, видавити, -влю, -виш.
выдалбливать, выдолбить видОвбувати, видовбати.
вЫдача видача; (неоконч. дейст
вие) видавання.
выдающийся визначний; (об уров
не воды — ещё) значний,
выделение виділення;
(неоконч.
действие — ещё) виділяння;
— пОчвенное грунтове виділення.
вЫдергать см. выдёргивать,
выдёргивание висмикування,
выдёргивать, вЫдергать, вЫдернуть висмйкувати, висмикнути,
выдерживание витримування, ви
держування.
вЫдернуть см. выдёргивать.
вЫдолбить см. выдалбливать,
выдувание видувиння.
вЫемка 1) (пространство) вйїмка;
2) (действие) виймання;
— двупутная двоколійна вйїмка;
— однопутная одноколійна виїмка;
— слоями виймання шарами;
— траншейная траншейна вйїмка.
вызревИние визрівання;
— бетОна визрівання бетОну.
выкапывать, вьїкопать викопувати,
вйкопати.
выкачать см. выкачивать.
выкИчивание викочування,
выкачивать, выкачать викачувати,
вйкачати.
выкачка викачка; (неоконч. дей
ствие) викачування,
вьіклйнивание виклинювання;
— воды виклинювання води;
— гОрньїх порОд виклинювання
гірських порід;
— кривей депрессии виклинюван
ня кривОї депресії.
выключатель эл. вимикич, -чИ.
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выпорожнОнне

выключать, ВЫКЛЮЧИТЬ 1) виклю
чати, виключити; 2) эл . вими
кати, вимкнути.
вЫкопанный викопаний.
вЫкопать см. выкапывать,
выкорчеванный викорчуваний.
вЫкорчевать см. выкорчёвывать,
выкорчёвка викорчовування, ви
корчування.
выкорчёвывать, вЫкорчевать ви
корчовувати, викорчувати,
выливиние виливання.
вЫлов вилов, -ву.
вымащивать, вЫмостить вимощу
вати, вймостити, -мощу, -мо
стиш; (камнем — ещё) брукувати, вйбрукувати.
вымешанный вимішаний.
вЫмешать см. вымешивать,
вымешивание вимішування,
вымешивать, вЫмешать вимішува
ти, вимішати.
вЫмоина вимйвина.
вымокание вимокання,
вымораживание виморожування,
вымораживать, вЫморозить вимо
рожувати, вйморозити, -рожу,
-розиш.
вЫмостить см. вымащивать.
вЫмощенный вимощений; вйбрукуваний. Ср. вымащивать.
вЫмыв вимив, -ву.
вымывание вимивиння.
вымывать, вЫмыть вимивати, ей
МИТИ.

ВЫМЫВНОЙ вимивнйй.
вЫмытый вймитий.
вымыть см. вымывИть.
вЫнос вйнос, -су; (неоконч. дей
ствие) винесення;
— грунта вйнос (винесення) грун
ту;
— нанОсов вйнос (вйнесення) нанОсів;
— овражный яружний вйнос;
— отложений вйнос (вйнесення)
відкладів;
— селевОй сЄлєвий вйнос.
выпадение випадання, випадіння,
выпаривание випарювання,
выпирание випирання,
выпорожнение випорожнювання.

выпорожненный

выпорожненный випорожнений,
выправйтельный
виправлЯльний,
виправний.
вЫправить см. выправлЯть.
выправление виправлення; (неоконч. действие — ещё) ви
правляння;
— рек виправлення (виправлян
ня) річОк;
— русла виправлення (виправлян
ня) річища (русла);
— сечения виправлення (виправ
ляння) перерізу.
выправлЯть, вЫправить виправля
ти, виправити, -влю, -виш.
выпрямйтель
1)
випрОстувач;
2) эл. випрямляч, -ча.
выпрямить см. выпрямлять,
выпрямление випрямлення, випро
стання; (неоконч. действие —
ещё) випрямляння, випросту
вання.
вЫпрямленный випрямлений, ви
простаний.
выпрямлЯть, выпрямить випрям
ляти, вйпрямити, -млю, -миш,
випростувати, вйпростати.
выпуклость опуклість, -ЛОСТІ, ВИ
ПУКЛІСТЬ.

вЫпуклый опуклий, вйпуклий.
выпуск вйпуск, -ку; (неоконч. дей
ствие — ещё) випускИння;
— аварийный аварійний вйпуск;
водЫ вйпуск (випускИння) водй;
— дОнный дОнний вйпуск;
— пульпы вйпуск (випускИння)
пульпи;
— раструбный рОзтрубний вгіпуск;
— флИнцевый фланцевий вйпуск;
— холостОй холостйй вйпуск.
выпускать, выпустить випускати,
вйпустити, -пущу, -пустиш.
вьіпускнОй випускнйй.
вЫпустить см. выпускать,
выпучивание здимИння, випирання,
выработка 1) (выработанное про
странство) вйробка; 2) (ре
зультат работы) виробіток,
-тку;
— открытая відкрйта вйробка;
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высота

выработка подвОдная підвОдна
вйробка;
— разведочная розвідувальна вй
робка.
выравнивание вирівнювання,
выравниватель вирівнювач,
выравнивать, вьіровнять вирівню
вати, вйрівняти.
вЫрвать см. вырывать.
вЫрез вйріз, -зу.
вЫровненный вИрівняний.
выровнять см. выравнивать.
выростнОй вироснйй.
вырубка вйрубка; (неоконч. дей
ствие) вирубування,
вырывать, вырвать виривати, вйрвати.
вьісачивание висОчування.
высверленный вйсвердлений.
высверливать, высверлить висвер
длювати, вйсвердлити.
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВИСОКОВОЛЬТНИЙ.

высокогорный високогірний.
высокойапОрный високонапірнйй.
высокочастотный високочастОтний.
высота висота;
— вакуумметрйческая вакуумметрйчна висотИ;
— вакуумная вакуумна висота;
— водослИва висота водозлйва;
— волны висота хвйлі;
— всасывания висота всмокту
вання;
— выработки висото вгіробки;
— геодезйческая геодезйчна ви
сота;
— геометрическая геометрична ви
сота;
— горизОнта висота горизОнту;
— давления висота тйску (тйснення);
— забОя висота вгібою (забОю);
— Истинная істинна висотИ;
— капиллярного поднЯтия висота
капілярного підняттЯ;
— манометрическая манометрична
висота;
— метацентрИческая метацентрич
на висотИ;
— наблюдения висота спостере
ження;

высота

высота нагнетания висота нагні
тання;
— нагОна висота нагОну;
— наполнения висота напОвнення;
— напОра висота напОру;
— опорного пункта висота опер
ного пункту;
— погрузки висота вантаження
(навантажування);
— подпОра висота підпОру;
— подъёма висота підйОму (під
німання, підіймання);
— потерь висота втрат;
— приведённая звЄдена висота;
— прилива висота припливу;
— прыжки висота стрибка;
— пьезометрическая п’єзометрич
на висота;
— разреза висота рОзрІзу;
— скоростная швидкісна висота;
— слОя висота шару;
— снега висота снігу;
— стока висото стоку;
— строительная будівельна висо
та;
— уровня висота рівня;
— энергии висота енергії.
высОтный висОтний.
высотомер висотомір, -ра.
высохнуть см. ВЫСЫХеТЬ.
вЫстилка вйстилка; (действие) ви
стилання, вистелЯння, висте
лення.
вЫступ виступ, -пу.
выступающий прич. виступаючий,
высушенный висушений,
высушивание висушування,
высушивать, высушить висушува
ти, висушити.
высыпать, высыпать висипати, ви
сипати.
высыпка висипка; (неоконч. дей
ствие) висипання,
высыхиние висихання,
высыхать, вЫсохнуть висихати, ви
сохнути.
выталкивание виштОвхування.
вытекание витікання,
вытекать, вытечь витікати, вйтекти, -течу, -течеш,
вытекший якйй (що) вйтік.

вЯзкость
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вытеснение вйтиснення, витіснен
ня; (н е о к о н ч . дейст вие — е щ ё )
витискання, ВИТІСНЯННЯ.
вЫтесненный вйтиснутий, вйтиснений, вйтіснений.
вытеснйтель витіснювач.
вытеснЯть, вытеснить витискати,
вйтиснути, ВИТІСНЯТИ, вйтіснити.

вытечь см. вытекать.
ВЫТЯЖНОЙ витяжнйй.
выхлоп вйхлоп, -пу.
ВЫХЛОПНОЙ вихлопнйй.
выход вйхід, -ходу;
— вод вйхід вод;
— порОд вйхід порід.
ВЫХОДНОЙ ВИХІДНИЙ,

вычерпать см. вычерпывать,
вычерпывание вичерпування,
вычерпывать, вычерпать вичерпу
вати, вйчерпати.

вышка вйшка;
— буровИя 'бурова вйшка.
вышка-тренОга вйшка-тринОга.
выщелачивание вилуговування;
— пОчвы вилуговування грун
ту.
выщелачивать, выщелочить вилугОвувати, вйлугувати.
вьюга завірюха, хуртовйна.
вЯжущий в’Яжучий.
вЯзка в’Язка; (н ео к о н ч . дей ст ви е)
в’язання;
— вполдерева в’Язка (в’язання)
впівдерева;
— фашин в’Язка (в’язання) фашйн.
вЯзкий в’язкгій; (т опкий ) грузькйй.
вЯзко-жйдкий в’Язко-рідкйй.
вЯзкость в’Язкість, -кості; грузь
кість, -кості. Ср. вЯзкий;
— абсолютная абсолютна в’Яз
кість;
— бетОнной смеси в’Язкість бе
тонної суміші;
— виртуальная віртуальна в’Яз
кість;
— динамИческая динамічна в’Яз
кість;
— диссипатИвная
дисипатгівна
в’Язкість;

вязкость

28

гелиОграф

вязкость жйдкости в’Язкість рідинй;
— кинематическая
кінематйчна
в’Язкість;
— молекулярная
молекулярна
в’Язкість;
— объёмная об’ємна в’Язкість;

вязкОсть раствОра в’Язкість рОзчину;
— турбулентная турбулентна в’Яз
кість;
— физическая фізИчна в’Язкість;
— фиктивная фіктивна в’Язкість.

габарИт габарйт, -ту.
габаритный габаритний.
габиОн габіОн, -ну.
габиОнный габіОнний.
гИвань гавань, -ні.
гаечный гайковий,
газ газ, -зу.
газатор газИтор, -ра.
газгОльдер газгОльдер, -дера.
газобаллон газобалОн.
газобетОн газобетон, -ну.
газовоздуходувка газоповітродув
ка.
газовый газовий.
газогенератор газогенератор, -ра.
газообмен газоОбмін, -ну.
газообразный газоподібний,
газорезка газорізка; (неоконч. дей
ствие) газорізання,
газорезчик газорізальник,
газосварщик газозварник,
газослйв газозлив, -ву.
гайка гайка,
гак гак.
галерея галерея;
—- водопровОдная
водопровідна
галерея;
— водосбОрная водозбірна гале
рея;
— дОнная дОнна галерея;
— отводЯщая відвідна галерея;
— подзЄмная підземна галерея;
— промывнОя промивна галерея;
— смотровая оглядОва галерея,
галечник галечник, галька; (собир, — ещё) рінь, -ні.
галечный гальковий.

галс галс;
—- косОй кОсий галс;
— перекрёстный перехресний галс;
“7 поперечный поперечний галс,
гилька гилька.
гамма-лучИ гамма-проміння,
гамма-функция гамма-функція
гараж гараж, -жИ.
гарантированный гарантований
гарантия гарантія,
гармонйческий гармонічний,
гасйтель гаситель, -теля;
билочный балковий (балочний)
гасйтель;
зубчйтый зубчастий (зубчИтий)
гасйтель;
— зубчИтый РебОка зубчастий
(зубчатий) гасйтель РебОка;
— ковшовый ковшЄвий гасйтель;
— напора гасйтель напОру;
— свайно-решётчатый
польовогратчастий гаситель;
— струйный струминний гаситель;
— шашечный шишковий гасйтель;
— энергии гаситель енергії.
гасйтель-растекИтель
гасительрозтічник (р о д . гасителя-розтічника).
гасйть гасити (гашу, гасиш),
гасЯщий гасячий,
гатйть гатити (гачу, гатиш)
гашение гашення, гасіння;
— напора гошення напОру;
— энергии гешення еноргії.
гейзер гЄйзер, -зера.
гелиОграф геліОграф.

генезис

генезис гЄнєзис, -су.
генератор генератор, -ра;
— сварочный зварювальний гене
ратор;
— синхронный синхрОнний генера
тор;
— электросварочный електрозва
рювальний генератор.
генераторный генераторний,
генетйческий генетичний,
географический географічний,
география географія,
геодезйст геодезист,
геодезйческий геодезичний,
геодезия гєодЄзія .
геОлог геОлог.
геологйческий геологічний.
геолОгия геолОгія;
— динамйческая динамічна гео
лОгія;
— инженерная інженОрна геолО
гія;
— историческая історична геолО
гія.
геологоразведка геологорозвідка,
геометрический геометричний,
геоморфологический геоморфоло
гічний.
геоморфолОгия геоморфолОгія.
геотектОника геотектоніка,
геотермйческий геотермічний,
геотехника геотехніка,
геотехнический геотехнічний,
геофйзика геофізика,
геофизйческий геофізичний,
геохймия геохімія,
герметизация геметизИція.
герметический герметичний,
герметйчность герметичність, -ності.
герметичный герметичний,
герц герц.
гИбкий гнучкий.
гигрОметр гігрометр, -ра.
гигроскопический гігроскопічний,
гигроскопичность гігроскопічність,
-ності.
гидравлика гідравліка,
гидравлический гідравлічний,
гидрант гідрант,
гидрантный гідрантовий.

гидрОлог
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гидратация гідратація,
гидроавтомат гідроавтомат,
гидроагрегат гідроагрегат, -ту.
гидроакустический гідроакустич
ний.
гидробиолОгия гідробіологія.
гидроблокирОвка гідроблокувОння,
гідроблокірОвка.
гидрогенератор
гідрогенератор,
-ра.
гидрогеОлог гідрогеОлог.
гидрогеологический гідрогеологіч
ний.
гидрогеолОгия гідрогеолОгія.
гидрОграф гідрограф;
— обобщённый узагальнений гід
рограф;
— половОдья гідрОграф пОвені
(пОводі);
— процентный процентний гідрО
граф;

— совмещённый суміщений гідрО
граф;
— стекания гідрОграф стікання;
— стОка гідрОграф стоку;
— типовОй типовий гідрОграф;
— элементарный елементарний гі
дрОграф.
гидрографический гідрографічний,
гидрография гідрографія,
гидродинамика гідродинаміка,
гидродинамический гідродинаміч
ний.
гидрозолоудаление гідрозоловгідалення; (н е о к о н ч . действие —
ещё) гідрозоловидалЯння.
гидроизобата гідроізобата.
гидроизогйпса гідроізогіпса.
гидроизоляционный гідроізоляцій
ний.
гидроизолЯция гідроізоляція;
— жёсткая жорстка гідроізоля
ція;
— комбинированная комбінована
гідроізоляція;
— пластИчная пластйчна гідроізо
ляція.
гидроизопьеза гідроізоп’єза.
гидроклИпан гідроклИпан.
гидрокОн гідрокОн.
гидрОлог гідрОлог.

гидрологйческий

гидрологйческий гідрологічний.
гидролОгия гідролОгія;
— инженерная інженарна гідро
лОгія;
— мОря гідролОгія мОря;
— Общая загальна гідролОгія;
— речнОя річкова гідролОгія;
— суши гідролОгія суші (суходОлу).
гидромасса гідромаса.
гидромашИна гідромашйна.
гидромашиностроение гідромаши
нобудування.
гидромелиоративный гідромеліора
тивний.
гидромелиоратор гідромеліоратор,
-ра.
гидромелиорация гідромеліорація.
гидрометеОр гідрометеОр, -ра.
гидрометеорология гідрометеоро
логія.
гидрометеослужба
гідрометео
служба.
гидрОметр гідрометр, -ра.
гидрометрический гідрометричний,
гидрометрия гідрометрія;
— лабораторная
лаборатОрна
гідрометрія;
— речная річкове гідрометрія,
гидромеханизатор гідромеханіза
тор, -ра.
гидромеханизация гідромеханіза
ція;
— вскрЫшных рабОт гідромехані
зація розкривнйх робіт;
— в строительстве гідромеханіза
ція у будівництві;
земляных рабОт гідромеханіза
ція землянйх робіт;
— кессонных рабОт гідромехані
зація кесОнних робіт;
— погружения свай гідромеханіза
ція занурення паль.
гидромеханика гідромеханіка,
гидромеханический гідромеханіч
ний.
гидромОдуль гідромОдуль, -ля.
гидромОдульный гідромодульний,
гидромонитор гідромонітОр, -ра.
гидромониторный
гідромонітор
ний.

гидротОрф

ЗО

гидромонтаж гідромонтаж, -жу
гидромуфта гідромуфта,
гидронамыв гідронамйв, -ву; ( н е о к о н ч . д е й с тв и е — ещ ё ) гідронамивання.
гидрообогащение гідрозбагачення;
(н е о к о н ч . д е й с тв и е
— ещ ё)
гідрозбагачування,
гидроподмыв гідропідмйв, -ву;
(н е о к о н ч . д е й с тв и е
— ещ ё)
гідропідмивання.
гидроподъёмник

ГІДРОПІДЙОМНИК,

гідропіднімач, -ча, гідропідіймач.
гидропресс гідропрес,
гидропульт гідропульт,
гидроресурсы гідроресурси,
ГИДРОСИЛОВОЙ

-сів.

ГІДРОСИЛОВИЙ.

гидросмесь гідросуміш, -ші.
гидросмыв гідрозмйв, -ву; (н е 
окон ч. д е й с тв и е — ещ ё ) гідрозмивання.
гидросооружение гідроспоруда,
гидростанция см. гидроэлектро
станция.
гидростатика гідростатика,
гидростатический гідростатичний.
гидроствОр гідроствОр, -ру.
гидростройтель гідробудівЄльник.
гидросфера гідросфера,
гидротермйческий
гідротерміч
ний.
гидротехник гідротехнік,
гидротехника гідротехніка;
— воднотранспортная воднотранс
портна гідротехніка;
— противомалярийная протималя
рійна гідротехніка;
— речная річкове гідротехніка;
— рыбоводная рибовОдна гідро
техніка;
— санитИрная санітарна гідро
техніка;
— сельскохозяйственная сільсько
господарська гідротехніка;
— судохОдная судноплавна (суд
нохідна) гідротехніка;
— энергетическая енергетйчна гі
дротехніка.
гидротехнический гідротехнічний,
гидротормоз гідрогальмо.
гидротОрф гідротОрф, -фу.

гидротранспорт

гидротранспорт
гідротранспорт,
-ту; (н е о к о н ч . дейст вие — е щ ё )
гідротрацспортування.
— безнапОрный безнапірний гідро
транспорт;
— грунта гідротранспорт (гідротранспортування) грунту;
— напОрный напірний гідротранс
порт.
гидротранспортирОвка гідротранспортування.
гидротурбина гідротурбіна;
— активная активна гідротурбі
на;
— быстроходная швидкохідна гі
дротурбіна;
— вертикальная вертикальна гі
дротурбіна;
— горизонтальная горизонтальна
гідротурбіна;
— двукратная (Банки) двократна
гідротурбіна (Банкі);
— закрытая закрита гідротурбі
на;
— ковшОвая ковшЄва гідротурбі
на;
— нормальной быстроходности гі
дротурбіна нормальної швид
кохідності;
— осевая осьова гідротурбіна;
— открытая відкрита гідротурбі
на;
— поворОтно-лОпастная поворОтно-лопатЄва гідротурбіна;
— пропеллерная пропелерна гідро
турбіна;
— прямотОчная прямоточна гідро
турбіна;
— радиОльно-осевая
радіальноосьовИ гідротурбіна;
— реактивная реактивна гідро
турбіна;
— сверхбыстроходная
надшвидкохідна гідротурбіна;
— свобОдноструйная вільнострумйнна гідротурбіна;
— тихохОдная тихохідна гідро
турбіна.
гидротурбинный гідротурбінний.
гидротурбостроение гідротурбобу
дування.
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гидроэлектростанция

гидроузел гідровузол, -зла;
— воднотранспортный воднотранс
портний гідровузол;
— водозаборный водозабірний гі
дровузол;
— комплексный комплексний гі
дровузол;
— энергетический
енергетйчний
гідровузол.
гидроустанОвка гідроустанОвка.
гидрофИзика гідрофізика,
гидрофизический гідрофізичний,
гидрофобный гідрофобний,
гидрохимйческий гідрохімічний,
гидрохймия гідрохімія,
гидрошахта гідрошахта,
гидроэлеватор гідроелеватор, -ра.
гидроэлектрический гідроелектрич
ний.
гидроэлектростанция гідроелектро
станція;
— аккумулирующая акумулююча
гідроелектростанція;
— большой мощности гідроелек
тростанція великої потужності;
— встроенная вбудОвана гідро
електростанція;
— деривационная
дериваційна
гідроелектростанція;
— малой мощности гідроелектро
станція малОЇ потужності;
— насосноаккумулйрующая насос ноакумулююча
гідроелектро
станція;
— открытая відкрита гідроелек
тростанція;
— подземная підзЄмна гідроелек
тростанція;
— приливная припливна гідро
електростанція;
— приплотйнная пригребЄльна гі
дроелектростанція;
— речния річкова гідроелектро
станція;
— русловая русловИ гідроелектро
станція;
— сельская сільська гідроелектро
станція;
— смешанного тйпа гідроелектро
станція мішаного типу;
— совмещённого тйпа гідроелек
тростанція суміщеного тйпу;

гидроэлектростанция

гидроэлектростанция средней МОЩ
НОСТИ гідроелектростанція се
редньої потужності,
гидроэнергетика гідроенергетика,
гидроэнергетический гідроенерге
тичний.
гидроэнергия гідроенергія,
гипербола гіпербола,
гиперболический гіперболічний,
гйпновый гіпновий, моховий,
гипс гіпс, -су.
гипсование гіпсування,
гипсовать гіпсувати,
гйпсовый ГІПСОВИЙ,
гипсографйческий гіпсографічний,
гипсометрический гіпсометричний.
гипсошлакобетОн гіпсошлакобетОн,
-ну.
гипсошлИковый гіпсошлаковий.
гйрло гирло,
гистограмма гістограма,
гладкий гладкий; (ровный — ещё)
рівний.
гладкость гладкість, -кості; рів
ність, -ності. Ср. гладкий;
— относительная віднОсна глад
кість (рівність).
гладь гладінь, -ні.
глазомерный окомірний.
глациолОгия глаціолОгія.
глей глей (род. глЄю).
глетчер глЄтчер, -чера.
глина глина;
— валунная валунна глина;
— жирная жирна глина;
— малоплОтная малощільна гли
на;
— песчанистая піскувата (піща
ниста) глина;
— плОтная щільна глина;
— пылевитая пилувита глина;
— тОщая пісни глйна;
— тяжёлая важка глина,
глинизация глинізИція.
глинистый
глинистий,
глиняс
тий.
глинобетОн глинобетОн, -ну.
глинобитный глинобитний,
глинозём глинозЄм, -му.
глинозёмный глиноземний,
глиномешалка глиномішалка.
глиномЯлка глином’Ялка.
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глубина

глиняный глиняний; (о гончарном
изделии) череп’Яний.
глиссирование глісирування.
глубина глибина; (глубь) глибо
чінь, -ні, глибінь;
— бытовая
прирОдна
глибини
(глибочінь);
— врубки глибина врубки (вру
бування) ;
— вьіемки глибина виїмки (ви
ймання);
— выработки глибина виробки;
— забйвки свай глибини заби
вання паль;
-— забОя глибина вибою (забОю);
— залегания глибини залягання;
— залежи тОрфа глибина пОкладу тОрфу;
— заполнения глибина запевнен
ня;
— критйческая критична глибини
(глибочінь, глибінь);
— нормальная нормальна глибина
(глибінь);
— нормирующая нормуюча гли
бина (глибінь);
— Озера глибино Озера;
— опускания глибина опускания;
— откачки глибина відкачування;
— погружения глибина занурен
ня;
— подвОдного забОя глибина підвОдного вибою (забОю);
— подпОрная підпірна глибина;
— потОка глибина потОку;
— промерзания глибина промер
зання;
— просачивания глибина просо
чування;
— протаивания глибина протаван
ня;
— расчётная розрахункова глиби
на;
— рекй глибина річки (рікй);
— рыхления глибина розпушуван
ня;
— сжатая стйснена глибина;
— сопряжённая спрЯжена глиби
на;
— струй глибина струмйни (те
чії);

глубина

глубина судохОдная судноплавна
глибина;
— транзитная транзйтна глибино.
глубИнный глибинний,
глубиномер глибиномір, -ра.
глубокий глибОкий.
глубоковОдный глибоковОдний.
глухОй глухий.
глушйтель глушитель, -ля.
гляциол Огия см . глациолОгия.
гнейс гнейс, -су.
гниение гниттЯ.
гниловИтый гнилуватий,
гнйлостный гнилісний,
год рік (р о д . рОку);
— гидрологйческий гідрологічний
рік;
— календарный календарний рік.
годйчный річний.
годовОй річний.
годОграф годОграф;
— скОрости годОграф швидкості,
голова голови;
— волнолОма голова хвилелОма;
— канала голова каналу;
— полузапруды голова півгаті
(півзагати);
— сваи голово палі;
— шлюза голова шлюзу.
голОвка голОвка;
— опоры голОвка опОри;
— рыхлИтеля голОвка розпушува
ча;
— трубчатого колодца голОвка
трубчастого колОдязя.
головнОй головний,
гололед Ожеледь, -ДІ.
гололедица ож єл Єд и ц я .
гониометр гоніОметр, -ра.
гончарный гончарний; (от нося
щ и й ся к го н ч а р с т в у) гончар
ський,
гора гора.
горизонт горизОнт, -ту;
— аллювиальный алювіальний го
ризОнт;
— верхнего бьефа горизОнт верх
нього б’єфу;
— верхний верхній горизОнт;
— вИдимый видимий горизОнт;
— водоносный водонОсний гори
зОнт;
3— 623.
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горизонт

горизОнт водохранилища горизОнт
водОймища;
— водЫ горизОнт води;
— высОкий висОкий горизОнт;
— высОких вод горизОнт висОких
вод;
— грунтовЫх вод горизОнт грунтовйх вод;
— залегания горизОнт залягИння;
— Истинный істинний (дійсний)
горизОнт;
— катастрофический катастрофіч
ний горизОнт;
— ледостИва горизОнт льодоста
ву;
— ледохОда горизОнт льодохОду;
— максимальный
максимальний
горизОнт;
— меженный меженний горизОнт;
— меженных вод горизОнт межен
них вод;
— мёртвого объёма горизОнт мер
твого об’єму;
— нижнего бьефа горизОнт ниж
нього б’єфу;
— низких вод горизОнт низькйх
вод;
— нормальный нормальний гори
зОнт;
— нормальный подпОрный нор
мальний підпірний горизОнт;
— поверхностный поверхневий го
ризОнт;
— подвижки льда горизОнт зру
шення криги;
— подпОрный підпірнйй
гори
зОнт;
— почвенный грунтовой горизОнт;
— рабОчий робОчий горизОнт;
— расчётный розрахункОвий го
ризОнт;
— солонцОв горизОнт солонців;
— солончакОв горизОнт солонча
ків;
— срабОтки горизОнт спрацюван
ня;
— средний середній горизОнт;
— услОвный умОвний горизОнт;
— форсированный форсОваний го
ризОнт;
— характерный характерний гори
зОнт.

горизОнт

горизонталь горизонталь, -ЛІ.
горизонтальный горизонтальний,
горйстый гористий,
горловйна горловина;
— водомера горловина водоміра.
горномелноратИвный гірськомеліоративний.
гОрный гірський; (о горном деле)
гірничий.
горообразование
гороутвОрення;
(неоконч. действие — ещё) гороутвОрювання.
горст горст.
горЯчий гарЯчий.
грабарка грабарка,
грабарь грабар, -рЯ.
грабли граблі (род. граблів и гра
бель) ;
— решётно-очистйтельные решітно-очйщувальні граблі.
гравелИсто-гИлечный гравелистогалечний.
гравелистый гравелистий.
гравиелОвка гравієлОвка.
гравиемойка гравіємийка, гравіємййниця.
гравиеулавливатель гравієвловлю
вач.

гравий гравій, -вію, жорствй;
— карьерный кар’єрний гравій,
кар’єрна жорства;
— крупный крупний
(великий)
гравій, крупна (велика) жор
стви;
— мелкий дрібний гравій, дрібна
жорства;
— непромытый непромитий Гра
вій, непромйта жорство;
— промытый промитий Гравій,
промита жорства;
— сортовой сортовий гравій, сор
това жорства.
гравийный гравійний, жорствЯний.
гравиметрия гравіметрія,
гравитационный гравітаційний,
град град, -ду.
традиция градація,
градиент градієнт, -ту;
— барйческий баричний градієнт;
— геотермйческий
геотермічний
градієнт;

график
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градиент гидравлический гідравлічний градієнт;
— давления градієнт тиску (ти
снення) ;
— напОра градієнт напОру;
— скОрости градієнт швИдкості.
градиентный градієнтний,
градирня градирня,
градуированный градуйований.
градуирОвка градуїрОвка;
(не
оконч. действие) градуювання;
— шкалы градуїрОвка (градую
вання) шкали.
градус градус;
— жёсткости градус жорсткості,
гранйт граніт, -ту.
гранИтный, гранитовый гранітний,
граница 1) границя; 2) (предел,
межа) межа;
— водоёма границя водОйми (во
доймища);
— водосбОра границя водозбору;
— затопления границя затоплен
ня;
— мёртвого пространства грани
ця мертвого простору;
— напОрного горизонта границя
напірного горизонту;
— низких вод границя низьких
вод;

— отчуждения границя (межи)
відчуження;
— подтопления границя підтоп
лення;
— санитарной зОны границя (ме
жа) санітарної зони.
граничный 1) граничний; 2) межо
вий. Ср. гранИца 1—2.
гранулировать гранулювати,
гранулометрический
грануломет
ричний.
грань грань, -ні, край (род. краю);
— верховая верхова грань;
— водосливная водозливна грань;
— напОрная напірна грань;
— низовия низова грань;
— плотины грань греблі,
график графік;
— водооборОта графік водообігу;
— водопотребления графік водо
споживання;

график

график гидромОдуля графік гідро
модуля;
— горизОнтов графік горизОнтів;
— нагрузки графік навантаження;
— обеспеченности графік забезпе
ченості;
— орошения графік зрошування;
— повторяемости графік повторю
ваності;
— поливов графік поливання;
— производства рабОт графік ви
конання робіт;
— прыжкОвой функции графік
стрибкОвої функції;
— расхОда графік витрат;
— свЯзи графік зв’язку;
— скОрости графік швидкості;
— удельной энергии графік пито
мої енергії.
графйтньш графітний, графітовий,
графический графічний,
графоаналитический графоаналі
тичний.
графомеханйческий графомеханіч
ний.
графостатика графостатика,
гребёнка гребінка,
гребенчатый гребінчастий, гребінчатий.
гребень гребінь, -беня;
— волны гребінь хвилі;
— паводка гребінь певодка (пОводі, пОвені);
— перекита гребінь перекату;
— плотины гребінь греблі;
— половОдья грЄбінь пОвені (пОводі);
— сооружения грЄбінь споруди.
гребнОй гребний.
грейдер грейдер, -дера;
— прицепнОй причіпний грейдер,
грейдерист грейдерист,
грейдерный грейдерний,
грейдер-элевитор грейдер-елеватор
(род. грЄйдера-елеватора).
грейфер грейфер, -фера;
— двустворчатый
двостулковий
грейфер.
грейферный грейферний,
гроза грозе; (прям. — ещё) громовйця; (буря) буря.
грОхот грОхот;
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грунт

грОхот вибрационный вібраційний
грОхот;
— качающийся хитний грОхот;
— цилиндрический циліндричний
грОхот.
грОхот-решётка грОхот-решітка.
грохочение грохОчення.
грубозернистый грубозернистий,
грубый грубий,
грузовйк грузовик, -кИ.
грузооборот вантажообіг, -гу.
грузоперевОзка вантажоперевезен
ня.
грузоподъёмность вантажопідйом
ність, -ності, вантажність,
грузоподъёмный вантажопідйом
ний,
вантажопіднімальний,
вантажопідіймальний,
грунт грунт, -ту;
— анизотропный
анізотропний
грунт;
— взвешенный завислий (суспен
дований) грунт;
— взорванный підірваний (виса
джений) грунт;

— взрыхлённый спушений (підпу
шений) грунт;
— водонепроницаемый водонепро
никний грунт;
— водопроницаемый водопроник
ний грунт;
— водоупорный
водотривкйй
грунт;
— глинистый глйнистий (глйнястий) грунт;
— гравелисто-гИлечный гравелйсто-гальковий грунт;
— зернистый зернйстий грунт;
— изотропный ізотрОпний грунт;
— Илистый мулистий (мулкйй)
грунт;
— лёссовый лесовий грунт;
— мёрзлый мерзлий грунт;
— мЯгкий м’якйй грунт;
— намывнОй намивнйй грунт;
— насыпнОй насипнйй грунт;
— неоднородный
неоднорідний
грунт;
— непроницаемый
непроникнйй
грунт;
— несвЯзный незв’язний грунт;
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грунт

грунт
однородный
однорідний
грунт;
— песчаный піщаний грунт;
— подстилающий
підстилаючий
( підстЄлюючий)

грунт;

— проницаемыйпроникний грунт;
— просадочный
просодочний
грунт;
— разжижённый
розріджений
грунт;
— размытый розмитий грунт;

— разуплотнённый розущі'льнений
грунт;
— растйтельный рослинний грунт;
— рыхлый пухкий грунт;

— связный зв’Язний грунт;
— скйльный скЄльний (скельовий)
грунт;
— слоистый шаруватий грунт;
— строительный
будівельний
грунт;
— суглйнистый суглинкОвий грунт;
— супесчаный супіскОвий (супі
щаний) грунт;— сыпучий сипкий грунт;

— тилый розталий (талий) грунт;
— твёрдый твердий грунт;
— торфянйстый
торф’янистий
грунт;
— уплотнённый ущільнений грунт;
— утрамбованный утрамбований
грунт.
грунтобетОн грунтобетОн, -ну.
грунтоблОк грунтоблОк.
грунтоведение грунтознавство.
грунтОвка грунтОвка; (неоконч.
действие) грунтування.

давление

грунтовОй грунтовий.
грунтозабОр грунтозабір, -бОру.
грунтомЄр грунтомір, -ра.
грунтонОс грунтонОс.
грунтоотвОд грунтовідвід, -воду;
(неоконч. действие — ещё)
грунтовідвЄдення.
грунтопровОд грунтопровід, -вОду.
групповОй груповий,
гряда пИсмо;
— кучевидная куповйдне пИсмо;
— ленточная стрічкове поемо;
— намыва писмо намиву;
— песчаная піщине пасмо;
— русловая руслове пасмо;
— чешуйчатая лускоподібне пас
мо.
грядовОй пасмовий.
грязевик грязьовик, -ка.
грязевОй грязьовий.
грЯзе-кИменньїй грЯзе-кам’янйй.
грязь грязь, -зі.
губа губа.
губчатый губчатий.
гудрОн гудрОн, -ну.
гудронатор гудронатор, -ра.
гудронированный гудронОваний.
гудронировать гудронувати.
гудронный судрОнний, гудроновий.
гумус гумус, -су.
гусеница гусениця.
гусеничный гусеничний.
густОй густий.
густота густота, гущина;
— речной сЄти густото річкової
сітки.
ГЭС ем. гидроэлектростанция.

д
давление тиск, -ку, тйснення;
— абсолютное абсолютний тиск,
абсолютне тиснення;

— атмосферное атмосферний тиск,
атмосферне тиснення;
— барометрическое барометрич
ний тиск, барометричне тиснен
ня;

— боковОе боковий (бічнйй) тиск,
бокове (бічнЄ) тиснення;

давление вакуумметрйческое вакуумметрйчний тиск, вакуумметричне тиснення;
— весовОе ваговий тиск, вагове
тиснення;
— воды тиск (тйснення) води;
— воздуха тиск (тиснення) по
вітря;
— волновое
ХВИЛЬОВИЙ
ТИСК,
хвильове тиснення;

давление

давление всасывания тиск (тис
нення) всмоктування;
— высОкое висОкий тиск, висОке
тйснення;
— гидродинамическое гідродина
мічний тиск, гідродинамічне
тиснення;
— гидромеханическое гідромеха
нічний тиск, гідромеханічне тйс
нення;
— гидростатическое гідростатич
ний тиск, гідростатичне тиснен
ня;
— гОрное гірський тиск, гірська
тйснення;
— гравитациОнное гравітаційний
тиск, гравітаційне тйснення;
— грунта тиск (тйснення) грун
ту;
— динамИческое динамічний тиск,
динамічне тйснення;
— допускаемое допустимий (при
пустимий)
тиск,
допустиме
(припустиме) тиснення;
— жИдкости тиск (тйснення) рі
дний;
— избыточное надлишковий тиск,
надлйшкове тиснення;
— капиллярное капілярний тиск,
капілярне тиснення;
— кОнтурное кОнтурний тиск, кОнтурне тйснення;
— критИческое критичний тиск,
критичне тиснення;
— лобовОе лобовий ТИСК, лобове
тйснення;
— льда тиск (тиснення) льОду
(криги);
— манометрическое манометрич
ний тиск, манометричне тйснен
ня;
— насЫщенных парОв тиск (тйс
нення) насгічени'х парів;
— осевОе осьовий тиск, осьовЄ
тиснення;
— осреднённое усереднений тиск,
усереднене тйснення;
— парообразования тиск (тйснен
ня) пароутворення;
— пассивное пасивний тиск, пасйвне тиснення;
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дИмба

давление
пластовОе пластовий
тиск, пластове тйснення;
— пОлное пОвний тиск, пОвне тйс
нення;
— приведённое звЄдєний тиск,
звЄдєнє тиснення;
— пульсирующее
пульсуючий
тиск, пульсуюче тйснення;
— рабОчее робОчий тиск, робОче
тйснення;
— реактИвное реактйвний тиск,
реактйвне тйснення;
— скоростнОе швйдкісний тиск,
швйдкісне тйснення;
— среднее середній тиск, середнє
тйснення;
— статйческое статйчний тиск,
статйчне тйснення;
— условное умОвний тиск, умОвне
тйснення;
— фильтрациОнное фільтраційний
тиск, фільтраційне тйснення.
дальнеструйный
далекострумин
ний.
дальномер далекомір, -ра.
дальномерный далекомірний.
дельность далекість, -кості;
— транспортирования
далекість
транспортування.
дИмба дИмба;
— выправляющая
виправляюча
(вирівнююча, вирівнювальна)
дЯмба;
— габиОнная габіОнна дамба;
— гравийно-каменная
гравійнокам’яна
(гравійно-камінна)
дамба;
— защИтная захисна дИмба;
— земляная землянИ дамба;
— илозадерживающая мулозатрймуюча,
мулозатрймувальна
дИмба;
— обваловИния дИмба обвалу
вання;
— ограждающая
огороджуюча
(огорОджувальна,
захисна)
дИмба;
—- отклоняющая відхилЯюча дЯмба;
— поперечная поперечна дамба;
— примыкающая
примикаюча
дамба;

дИмба

дамба продельная поздОвжня (подОвжня) дИмба;
— речнОя річкова дамба;
— сопрягающая спрЯжуюча (спо
лучаюча) дамба;
— струенаправляющая струмененапрямна дямба.
данянда данаїда.
дата дата;
— вскрЫтия (о реке) дата скресу
(скресання);
— замерзания дата замерзання;
— максимума дата максимуму;
— мйнимума дИта мінімуму;
— начала ледохОда дата початку
льодохОду;
— окончания весны дата закінчен
ня весни.
датированный датований.
датировать датувати.
датчик датчик.
дахвер дахвер, -вера.
двИгатель двигун, -на;
— ветрянОй вітряний двигун;
— внутреннего сгорания двигун
внутрішнього згорЯння (зго
рання) ;
— водяной водяний двигун;
— газовый гизовий двигун;
— тепловой тепловий двигун;
— электрический електричний дви
гун.
движение рух, -ху;
— антициклонное антициклонний
рух;
— атмосферное атмосферний рух;
— безвихревОе безвихровйй рух;
— безнапорное безнапірний рух;
— броуновское брОунівський рух;
— бурное бурхливий рух;
— винтовОе гвинтовий рух';
— вихревОе вихровий рух;
— возвратно-поступотельное зворОтно-поступальний рух;
— волновое хвильовий рух;
— вращательное обертальний рух;
— двухмерное двомірций рух;
— деформационное
деформацій
ний рух;
— замедленное сповільнений (упо
вільнений) рух;
— капиллярное капілярний рух;

движение
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движение колебательное коливаль
ний рух;
— круговОе коловий рух;
— ламинарное ламінарний рух;
— медленноизменЯющееся повільнозмінний рух;
— молекулярное
молекулярний
рух;
— молярное молЯрний рух;
— напОрное напірний рух;
— невихревОе невихровйй рух;
— неизотермическое неізотермічний

рух;

— непрерывное безперервний рух;
— неравномерное нерівномірний
рух;
— нестационарное нестаціонарний
рух;
— неустановйвшееся неусталений
рух;
— одномерное одномірний рух;
— однородновинтовОе однорідногвинтовйй рух;
— осесимметрйчное осесиметричний

рух;

— параллельное паралельний рух;
— параллельноструйное
паралельнострумйнний рух;
— переносное переносной рух;
— пловное плИвний (повільний)
рух;
— плавноизменЯющееся
плавнозмінний рух;
— плОское плОский (плаский) рух;
— плоско-параллельное
плОскопаралольний (плоско-паралель
ний) рух;
— постоянное постійний (стялий)
рух;
— поступательное
поступальний
рух;
— потенциальное
п о т е н ц іа л ь н и й
рух;
— продольное ПОЗДОВЖ НІЙ ( п о дОвжній) рух;
— пуазейлевское пуазЄйлівський
рух;
— пульсациОнное
пульсаційний
рух;
— равномерное рівномірний рух;
— скачкообразное стрибкоподіб
ний рух;

движение

движение
слойстое шаруватий
рух;
— спокОйное спокійний рух;
— стационарное стаціонарний рух;
— турбулентное
турбулентний
рух;
— установившеєся устИлений рух;
— устойчивое стійкий рух;
— фильтрациОнное фільтраційний
рух; ^
— цикличное циклічний рух;
— циклОнное циклОнний рух;
— циркуляционное циркуляційний
рух.
двИжитель рушійник, рушій, -ШІЯ.
двйжительный рушійний,
двйжущийся який (що) рухається,
двухзональный двозональний.
двухколёсный ДВОКОЛІСНИЙ.
двухкОрпусный двокорпусний,
двухлопастный дволопатевий,
двухмерный двомірний.
двухразмерный дворОзмірний.
двухслойный двошарОвий.
двухстворчатый двостулковий,
двухсторонний двосторонній,
двухфазный двофазний,
двухъярусный двоярусний,
дебаркадер дебаркадер, -дера.
дебйт дебіт, -ту;
— водонОсного слОя дебіт ВОДО
НОСНОГО шару;
— водосбОрной галерей дебіт во
дозбірної галереї;
— источника
дебіт
джерела
(струмка);
— колодца дебіт колОдязя;
— сквОжины дебіт свердловини,
дебитографйческий дебітографічний.
деградация деградація;
— почв деградація грунтів
деградировать деградувати,
дезинфекция дезинфекція;
— воды дезинфекція води;
— пруди дезинфекція ставу (став
ка).
действие дія, діяння,
действительный дійсний; (п о д л и н 
н ы й ) справжній,
действующий діючий,
декеда декада.

дефицитный
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декадный декадний,
деление ділення, пОділ, -лу;
— потОка ділення (пОділ) пото

ку.
делитель дільник, -ки;
— пульпы дільник пульпи,
дельта дольта.
дельтовый д Єльтовий.
делювиальный делювіальний,
делювий делювій, -ВІЮ.
демаркация демаркація,
демонтаж демонтаж, -жу;

— трубопровода демонтож трубо
проводу.
демонтированный демонтований,
демонтйровать демонтувати,
демпфер демпфер, -фера;
— контролирующий
ючий демпфер.

контролю

демпфировать демпфірувати,
денудационный денудаційний,
денудация денудоція.
депрессивный депресивний.
депрессиОнный депресійний,
депрессия депресія.
деревЯнный дерев’Яний.
держатель тримач, -ча; (рукоят
ка) держак, -ка.
деривациОнный дериваційний,
деривация деривація;
— безнапОрная безнапірна дери
вація;
— напОрная напірна деривація;
— смешанного
тйпа
деривація
змішаного (мішаного) тйпу.

дёрн дерен (род, дерну),
дерновый дернОвий.
деррик дерик.
деррик-кран дерик-кран,
деталировка деталювоння;
— сети деталювоння сітки,
детонатор детонатор, -ра.
детонация детонація,
дефектный дефектний,
дефицит дефіцит, -ту;
— влажности дефіцит
_(вОгкості);

волОгостї

— давления дефіцит тиску (тйснення);
— скорости дефіцит ШВИДКОСТІ,
дефицитность дефіцитність, -ності.
дефицитный дефіцитний.
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дефлектор

дефлектор дефлектор, -ра.
дефлекторный дефлекторний
деформационный деформаційний,
деформация деформація;
— допустимая допустима дефор
мація;

— однородная однорідна дефор
мація;
— русла
деформація
річища
(русла);
— русловая руслова деформація;
деформація спо

— сооружений
руд;

— угловИя кутова деформація,
деформированный деформований,
деформировать деформувати,
децентрализованный
децентралі
зований.
децйль дециль, -лі;

— верхняя верхня дециль.
джоуль джОуль, -ля.
диабИз діабаз, -зу.
диагональный діагональний,
диаграмма діаграма;
— кавитациОнная кавітаційна діа
грама;
— моментов діаграма момЄнтів.
диаметр діаметр, -ра;

— внешний зовнішній діаметр;
— внутренний
метр;

внутрішній

діа 

— действующий діючий діаметр;
— контролирующий
контролю
ючий діаметр;
— наружный зовнішній діаметр;
— номинальный номінальний д іа
метр;
— средний середній діаметр;

—
—
—
—

сужения діаметр звуження;
трОса діаметр трОса;
условный умОвний діаметр;
фиктивный фіктивний діаметр;

— ЭКОНОМИЧНЫЙ економічний діа
метр.
диаметральный діаметральний,
диапазбн діапазон, -ну.
диафрагма діафрагма;
— железобетОнная залізобетонна
діафрагма;
— измерительная
вимірювальна
діафрагма;

дистанция

диафрагма клапана діафрагма
клапана;
— мерная мірна (мірча) діафраг
ма;
— нормальная нормальна діа
фрагма;
— противофильтрациОнная проти
фільтраційна діафрагма.
диафрагмовый діафрагмовий,
дивергентный дивергентний,
дивергенция дивергенція,
дйзель дизель, -зеля.
дизель-копёр дизель-копЄр (род.
дизель-копра).
дИзель-мОлот дйзель-мОлот.
дизель-мотор дизель-мотОр, -ра.
дйзель-мотОрный дйзель-моторний.
дизельный дйзельний.
дйзель-электрйческий дйзель-електричний.
динамика динаміка;
— гИзовая газова динаміка;
— грунтовых вод динаміка грун
тових вод;
— жИдкости диниміка рідини;
— русловых потоков диниміка
руслових потОків.
динамИческий динамічний,
динамометр динамОметр, -ра.
динамометрический динамометрич
ний.
диОптр діОптр, -ра.
диорИт діорйт, -ту.
диполь дипОль, -ля.
диск диск,
дйсковый дйсковий.
дискретность дискретність, -ності.
дискретный дискретний,
дислокация дислокація;
— пластОв дислокація пластів;
— порОд дислокація порід,
дисперсионный дисперсійний,
дисперсия дисперсія,
дисперсный дисперсний.
дисперсОид дисперсОїд;
— двухфазный двофазний диспер
сОїд.
ДИССИМИЛЯЦИЯ ДИСИМІЛЯЦІЯ.

диссипатйвный дисипатйвний.
диссипация дисипація,
дистанционный дистанційний,
дистанция дистанція.

дистиллированный

дистиллированный дистильОваний.
дистиллЯция дистилЯція.
дистограмма дистогрИма.
дифманОметр-расходомер дифманОметр-витр'атомІр (род. дифманОметра-витратомїра).
дифферент диферент, -ту.
дифферентный диферентний.
дифференциал диференціал,
дифференциальный диференціаль
ний.
дифференцированный диференці
йований.
дифференцировать диференціюва
ти.
диффузиОнный дифузійний,
диффузия дифузія;
— вихря дифузія вихору (вихру);
— турбулентная турбулентна ди
фузія.
диффузный дифузний,
диффузор дифузор, -ра;
— конический конічний дифузор;
— плОский плОский (плаский) ди
фузор.
диффундировать дифундувати,
диэлектрик діелектрик,
длина довжине;
— водосбОра довжина водозбОру;
— волны довжина хвйлі;
— карты намЫва довжино карти
намиву (намивиння);
— подпОра довжина підпОру.
длинноволновый довгохвильовий,
длительность тривалість, -лості,
довгочасність, -ності;
— дождЯ тривалість (довгочас
ність) дощу;
— заиления тривалість (довгочас
ність) замулення (замулюван
ня);
— затопления тривалість (довго
часність) затоплення (затоп
лювання) ;,
— каптИрования тривалість (дов
гочасність) капхування;
— нагона тривалість (довгочас
ність) нагОну;
— наполнения тривалість (довго
часність) напОвнення (напов
нювання, вйповнення, виповню
вання);
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длительность опорожнения трива
лість (довгочасність) спорож
нення;
— подъёма тривалість (довгочас
ність) ПІДЙОму (піднімання,
підіймання);
— пробега тривалість
ність) пробігу;

(довгочас

— промерзИния тривалість (довго
часність) промерзання;
— снеготаяния тривалість (довго
часність) сніготанення (сніго
розтавання);
— снОса тривалість (довгочас
ність) знОсу (знЄсєння) ;
— спада тривалість (довгочас
ність) спаду;
— стекания тривалість (довгочас
ність) стікання;
— трансформации
тривалість
(довгочасність)
трансформа
ції;
— формирования тривалість (дов
гочасність) формування.
длительный тривалий, довгочас
ний.
дневнОй денний.
днепрОвский дніпровський,
днестровский дністровський,
днйще днйще;
— армированное армОване дни
ще;
— шлюза днище шлюза,
дно дно;
— глИдкое рівне дно;
— Озера дно Озера;
— плОское плОске (пласке) дно;
— подвижное рухливе дно;
— размывиемое розмиване дно;
— рекИ дно річки (ріки);
— шероховатое шорстке дно.
дноочистИтельный
дноочйснИй,
дноочищувальний,
дноуглубйтель днопоглиблювач.
дноуглубйтельный
днопоглиблю
вальний.
дноуглубление
днопоглиблення;
(неоконч. действие — ещё) дно
поглиблювання.
добИвка добавка;
— гидравлическая гідравлічна до
бавка;

добавка

добОвка пульсациОнная пульсаційна добавка.
добегИние добігання;
— вод добігання вод;
— поперечное поперЄчне добіган
ня;
— продОльное поздОвжнє (подОвжне) добігання;
— русловое руслове добігання;
— селя добігання селю;
— склоновое схиловЄ добігоння.
добеготь, добежать добігати, до
бігти, -біжу, -біжйш.
дождевальный дощувальний,
дождевание дощування.
дождевОй дощовйй.
дождемер дощомір, -ра.
дождемерный дощомірний,
дождеприёмник дощоприймач, -ча.
дождлИвый дощовйй; (реже) дощовйтий.
дождь дощ, -щу;
— интенсивный інтенсивний дощ;
— крупнокИпельный
крупнокраплйнний дощ;
— ливневый зливовий дощ;
— мелкий дрібний дощ;
— обложнОй обложний дощ.
дозатор дозетор, -ра;
— автоматический автоматичний
дозитор;
— весовой ваговий дозитор;
— объёмный об’ємний дозетор.
дозирование дозування,
дозировка дозування;
— водЫ дозування води;
— заполнИтелей дозування запов
нювачів;
— цемента дозування цемонту.
дозировочный дозувальний,
док док, -ку;
— наливнОй наливний док;
— плавучий плавучий док;
— судоремОнтный судноремонтний
док;
— судостроительный суднобудів
ний док;
— сухОй сухий док.
док-кИмера док-кОмера.
долговечный довговічний; (проч
ный) міцний.
долговременный довгочасний.
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долголетний довголітній,
долгосрочный
довготерміновий,
довгостроковий,
долгота довготО;
— востОчная східна довгота;
— географическая
географічна
довгота;
— западная західна довгота,
долготный ДОВГОТНИЙ.
ДоледникОвый дольодовикОвий.
долИна долина;
— асимметричная асиметрична до
лина;
— залесённая залісена долина;
— зарОсшая зарОсла долина;
— каньонообрОзная каньйоноподібна долина;
— крутосклОнная
крутосхилови
долйна;
— открытая відкрита долина;
— песчаная піщина долина;
— речная річкова долина;
— с полОгими склОнами долина з
пол Огими схилами.
долИнно-бИлочный долинно-балко
вий. долинный долинний,
доломит доломіт, -ту.
домкрат домкрит;
— винтовОй гвинтовий домкрит;
— гидравлйческий
гідравлічний
домкрат.
дОнный дОнний.
дополнительный додаткОвий.
дОпуск дОпуск, -ку.
допускаемый допустимий, припу
стимий. Ср. допускать,
допускать, допустить допускати,
допустйти,
-пущу, -пустиш;
(предполагать)
припускати,
припустйти.
допустимый допустймий; припус
тимий. Ср. допускать,
допустйть см. допускать,
допущение 1) (действие) допу
щення; (неоконч. — ещё) до
пускання; 2) (предположение)
припущення, допущення.
дорОга дорОга, (путь) шлях (род.
шлЯху и шляху);
— автогужевая автогужовО до
рОга, автогужовйй шлях;

дорОга

дорОга магистральная магістраль
на дорОга, магістральний шлях;
— межхозяйственная
міжгоспо
дарська дорОга, міжгосподар
ський шлях;
— подъездная під’їзна дорОга,
під’їзний шлях;
— полевия польова дорОга, польо
вий шлях;
— спрофилированная спрофільо
вана дорОга, спрофільований
шлях;
— строительная будівельна доро
га, будівельний шлях;
— судовОзная судновОзний шлях;
— улучшенная поліпшена дорОга,
поліпшений шлях;
— хозяйственная
господарська
дорОга, господарський шлях;
— шоссейная шосЄйна дорОга,
шосейний шлях;
— эксплуатационная
експлуата
ційна дорОга, експлуатаційний
шлях.
дорОжка доріжка;
— вихревая вихрове доріжка.
дорОжный дорОжній; (путевой —
ещё) шляховйй.
доска дОіика;
— мензульная мензульна дОшка;
— чертёжная креслярська дОшка.
досОхнуть см. досыхЯть.
достоверный достовірний, вірогід
ний.
досыпеть, досЫпать досипати, до
сипати, -ПЛЮ, -ПЛЄШ.
досыпка досипка; (неоконч. дей
ствие) досипиння.
досыхать, досОхнуть досихОти, досОхнути.
доукомплектованный доукомплек
тований.
доукомплектовать доукомплекту
вати.
дощатый дощаний,
драга дрИга.
драглайн драглайн,
древесйна деревина,
древесный деревний,
древонасаждение деревонасаджен
ня; (неоконч. действие — ещё)
деревонасаджування.
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древостОй деревостій, -тОю.
дрейф дрейф, -фу.
дрейфовать дрейфувати,
дрейфовый дрейфовий,
дрена дрена;
— гончарная гончарна (череп’Яна*)
Дрена;
— дощЯтая дощана дрена;
— закрытая закрита дрена;
— кротОвая кротОва дрена;
— лОвчая ловильна дрена;
— фашинная фашинна дрена;
— щелевая щілиста (щілиста)
дрена.
дрениж дрениж, -жу;
— аэрационный аераційний дре
наж;
— вертикальный
вертикальний
дренаж;
— горизонтальный горизонтальний
дрендж;
— закрытый закритий дренаж;
— зигзагообразный зигзагоподіб
ний (зигзагуватий) дренаж;
— каменный кам’яний (камінний)
дренаж;
— кротовый кротовий дренаж;
— насланный схиловий дрениж;
— откосный укісний дренож;
— плоский плОский (плаский) дре
наж;
— трубчатый трубчастий дренаж;
— фашинный фашйнний дрениж;
— щелевОй щілистий (щілистий)
дренаж.
дренижный дренажний,
дренирование дренування,
дренированный дренОваний.
дренировать дренувати,
дренйрующий дренувальний, дре
нуючий.
Дресва жорства.
дробИлка дробарка,
дробйть дробити, -блю, -биш, дріб
нити; (измельчать) подрібню
вати, роздрібнювати,
дробление дроблення, дрібнення;
подрібнення, роздрібнювання.
Ср„ дробйть.
дробь дріб (род. дрОбу), шріт
(род. шрОту);
— буровая буровий дріб (шріт).

дросселирование
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дросселирование дроселювання,
дросселировать дроселювИти.
дросселирующий дроселюючий.
дрОссель дрОсель, -селя,
дроссельный дросельний,
дублет дублЄт.
думпкар думпкар, -ра.
дунайский дунайський.
дЫмка 1) (пелена тумана) сер
панок, -нку; 2) (мгла) імлИ,
мла.

дЫрчатый
дірчастий,
дірчєтий.
дышло дишло,
дюйм дюйм;
— водянОй водяний дюйм.
дЮкер дюкер, -кера;
— напорный напірний дюкер;
— трубчатый
трубчастий
дю
кер.
дЮна дюна.
дЮнный дюнний.

ежегОдник щорічйик.
ежегОдный щорічний,
ежедекадный щодекадний,
ежедневный щ о д Єнний .
ежемесячник щомісячник, місяч
ник.
ежемесячный щомісячний,
еженедельник щотижневик, тиж
невик.
еженедельный щотижневий, тиж
невий.
ежесуточный щодобовий,
ежечасный щогодйнний.

ёмкий ємний;
(вместительный)
місткий.
ёмкостный ємнісний,
ёмкость ємність, -НОСТІ; МІСТКІСТЬ.
Ср. ёмкий;
— водохранилища місткість во
доймища.
Єрик єрик,
ёрш йорж, -жй.
ёрш-смеситель
йорж-змїшувач
(род. йоржи-змішувача).
естественный природний.

жалюзи нескл. жалюзі,
жалюзййный жалюзевий.
жаростОйкий жаростійкий,
железистый залізистий,
железнение залізнення,
железнодорожный залізничний,
железный залізний.
железнЯк залізнЯк, -ку.
железобетОн залізобетОн, -ну;
— монолитный монолітний залізо
бетОн;
— предварительно напряжённый
попередньо напружений залізо
бетОн;
— сборный збірний залізобетОн.
железобетонный залізобетонний.

жёлоб жОлоб;
— дырчатый дірчастий (дірчатий)
жОлоб;
— затопленный затОплений жОлоб;
— качающийся хитний жОлоб;
— отводный 'відвідний жОлоб;
— распределительный розподіль
ний жОлоб;
— сброснОй скидний жОлоб;
— собирающий збиральний жО
лоб;
— сточный стічний жОлоб.
желобок жолобОк. -бкй; (борозд
ка) рівчачОк, -чка.
желОнка желОнка.
жердевОй* жердяний, тичковйй.

жердь
жердь жердина, тИчка.
жёсткий жорсткий;
(твёрдый)
твердий.
жёсткость жорсткість, -кості; твер
дість, -дості. Ср. жёсткий.
живОе сечение живгій переріз.
жйдкостный рідинний.
жйдкость 1) (вещество) рідино;
2) (качество, свойство) рід
кість, -кості;
— аномальная аномальна ріди
на;
— баротрОпная баротрОпна ріди
на;
— вязкая в’язка рідина;
— газообразная газоподібна ріди
на;
— густая густа рідина;
— двухфазная двофазна рідина;
— загрязнённая забруднена ріди
на;
— идеальная ідеальна рідина;
— изотрОпная ізотрОпна рідина;

заармИровать заармувати.
зИберег заберег, забережень, -жня.
забетонированный забетонований,
забетонйровать забетонувати.
забивИть, забИть забивати, забити
(заб’ю, заб’єш).
забИвка забивка; (неоконч. дей
ствие) забивання;
— свай забивка (забивання) паль;
— шпунта забивка (забивання)
шпунта.
забивнОй забивний.
забИть см. забивить.
заблаговременность
завчасність,
-ності;
— прогнОза завчасність прогнОзу.
забой вибій, -бОю, забій, -бОю;
— веерообразный
віялоподібний
вибій (забій);
— встречный зустрічний вибій (за
бій);
— попутный попутний вйбій (за
бій);

забрасывать
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жйдкость капельная
рідино;

краплинна

— невЯзкая нев’язка рідина;
— неоднородная неоднорідна рі
дини;
— несжимаемая нестислива ріди
ни;
— несмачивающая
незмОчуюча
(незмОчувальна) рідина;
— несущая несуча рідина;
— нормальная нормальна рідина;
— однородная однорідна рідина;
— переохлаждённая
переохоло
джена рідина;
— реОльная реальна рідина;
— сжимаемая стислива рідина;
— смичивающая змОчуюча (змо
чувальна) рідини;
— соверш енная досконала рідина.
ж ила жила.
жилистый жилавий.
жйльный жильний.
жИрный жирний.

забОй сплошнОй суцільний вибій
(забій).
забОйный вибійний.
забОйщик вибійник,
заболачивание заболочування,
заболачивать, заболОтить заболо
чувати, заболотити, -лочу, -лОтиш.
заболоченность заболоченість, -но
сті.
заболоченный заболОчений.
забОр (действие) забір, -бОру;
(неоконч. — ещё) забирання;
— воды забір (забирання) води;
— грунта забір (забирання) грун
ту.
забОра забОра.
забОрщик забірник, -ка.
забрило забрало,
забральньїй забральний.
забрасывать, забросить і) заки
дати, закинути; 2) (оставлять
без внимания) покидати, покйнути, залишати, залишйти.

заброшенный

заброшенный 1) закйнутий; 2) покйнутий, залйшений. Ср. за
брасывать 1—2.
забрызганный забрйзканий.
забрызгивать, забрызгать забриз
кувати, забризкати,
забуксовать забуксувати,
забурлйть завирувати,
забутйть см. забучивать.
забутОвка забутування.
забучивать, забутйть забучувати,
забутити, -бучу, -бутиш.
завИл завал, -лу.
заваливание завалювання,
заваливать, завалИть завалювати,
завалити.
завалка завалка; (неоконч. дей
ствие) завалювання,
завалочный завалочний,
заварка заварка; (неоконч. дей
ствие) заварювання,
заварщик заварник, -ка.
завеса завіса;
— береговия берегова завіса;
— водяная водяна завіса;
— противофильтрациОнная проти
фільтраційна завіса;
— цементационная цементаційна
завіса.
зависимость залежність, -ності;
— графическая графічна залежність;
— локальная локальна залежність;
— обобщённая узагальнена залежність;
— прогнОзная прогнозна залежність;
— расчётная розрахункова залежність;
— функциональная функціональна
залежність;
— эмпирическая емпірична залеж
ність.
завихрение завихрення,
завихрённость завихреність, -но
сті;
— потОка завихреність потоку.
завИхрить завихрити,
заводнение заводнення; (неоконч.
действие — ещё) заводнюван
ня.
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загрузочный

заводнЯть, заводнИть завОднювати, заводнити.
зИводь заводь, -ді.
заворОт заворОт, -ту.
заглубйть см. заглублЯть.
заглубление заглиблення;
(не
оконч. действие — ещё) за
глиблювання;
— всаса заглиблення (заглиблю
вання) всмОктування;
— рыхлйтеля заглйблення (за
глиблювання) розпушника.
заглублённый заглйблений.
заглублЯть, заглубйть заглиблю
вати, заглйбйти, -глйблю, -глгібйш.
заглушать, заглушйть заглушува
ти, заглушати, заглушйти.
заглушка зИглушка;
— фланцевая фланцева заглуш
ка.
заготовка 1) заготовка; 2) (дей
ствие) заготівля;
(неоконч.)
заготовляння,
заготовлен
ня;
— арматуры заготівля (заготов
ляння, заготовлення) армату
ри.
заградительный
загороджуваль
ний.
заграждИть, заградйть загороджу
вати, загородйти, -роджу, -рОдиш; (преграждать) перегоро
джувати, перегородити,
заграждение загорода; (действие)
загородження;
— аварийное аварійна загоро
да.
загружать, загрузить 1) заванта
жувати, завантажити; 2) (ём
кость) загружати, загрузити,
-ружу, -рузиш, засипати, заси
пати, -плю, -плеш.
загрузка 1) завантаження; (не
оконч. действие — ещё) заван
тажування; 2) загрузка, засип
ка; (неоконч. действие — ещё)
загружання, засипання. Ср. за
гружать 1—2.
загрузочный 1) вантИжний; 2) загрузочний, засипнйй. Ср. за
гружать 1—2.

загрязнение 1) забруднення; (н е окон ч.

д е й с тв и е

закон
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загрязнение

—

ещ ё)
(гр я з ь )

за
бруд,

бруднювання; 2)
-ду;
— береговОй зОны забруднення
(забруднювання) береговОЇ зо
ни;
— водЫ забруднення (забрудню
вання) води;
— пруда забруднення (забрудню
вання) стИву (ставка);
— рекй забруднення (забрудню
вання) річки (ріки).
загрязнённость забрудненість, -ності.
загрязнённый забруднений,
загрязнйтель забруднювач.
загрязнЯть, загрязнИть забрудню
вати, забруднити,
задание завдання;
— на проектирование завдання на
проектування;
— плановое планове завдання;
— проЄктное проЄктне завдання.
задвИжка засувка;
— автоматическая
автоматична
зисувка;
— водопровОдная
водопровідна
засувка;
— гидравлИческая гідравлічна за
сувка;
— запорная запірна засувка;
— канализационная каналізацій
на засувка;
— клинкетная клінкетна засувка;
— Лудло засувка Лудло;
— «Москва» засувка «Москва»;
— переключения засувка пере
ключення;
— пусковая пускова засувка;
— ручная ручна засувка;
— управления засувка управлін
ня (керування);
— шИберная шиберна зисувка;
— электрифицированная електри
фікована зИсувка.
зажИм затискач, -ча;
— сИльниковый сальниковий за
тискач;
— сопла затискач сопла,
зажймный затискнйй.
зажОр (льда) затОр, -ру.

заземление эл. заземлення; (неоконч. действие — ещё) за
землювання.
заземлЯть, заземлйть заземлюва
ти, заземлити.
зазОр зазОр, -ра;
— кольцевОй кільц Євий зазОр;
— щелевОй щілинний зазОр.
зазубрина зазублина, щербина,
заиление замулення; (неоконч. дей
ствие — ещё) замулювання;
— водовОда замулення (замулю
вання) водовОду;
— водохранилища замулення (за
мулювання) водОймища (водОйми);
— канала замулення
(замулю
вання) каналу;
— пруда замулення (замулюван
ня) ставу (ставка);
— русла замулення (замулюван
ня) річища (русла).
заИленный замулений,
зайливать, заИлить замулювати,
замулити.
заилЯющий замулюючий.
заилЯющийся замулюваний, який
(що) замулюється.
займище займище,
закапывание закОпування.
закарстОванный закарстОваний.
закидка здкидка; (неоконч. дей
ствие) закидання,
заклидка закладка; (неоконч. дей
ствие) закладання;
— выработанного

пространства

закладка (закладення) вироб
леного прОстору.
закладной закладний,
закладывать, заложить заклада
ти, закласти, -кладу, -кладеш,
заклёпка 1) (предмет) заклепка;
2) (действие) заклепка; (неокончд заклепування.
закОл закіл, -кола.
закОн закОн, -ну;
— Дарси закОн Дарсі;
— живых сил закОн живих сил;
— квадратичный
квадратИчний
закОн;
— количества движения закОн
кількості руху;

закОн

закОн неразрывности закОн нероз
ривності;
— площадей закОн площ;
— подОбия закОн подібності;
— сопротивления закОн Опору;
— сохранения энергии закОн збе
реження енергії;
— универсальный універсальний
закОн.
закономерность
закономірність,
-НОСТІ.

закономерный закономірний.
закОнтурный закОнтурний.
закопанный закОпаний.
закраина закраїна; (край) край
(род. крйю).
закрепление
закріплення;
(неоконч. действие — ещё) закріп
лювання.
закреплённый закріплений,
закругление закруглення, заокруг
лення; (неоконч. действие —
ещё) закруглювання, заокруг
лювання;
— муфтовое муфтове закруглення
(заокруглення);
— русла закруглення (заокруг
лення, закруглювання, заокруг
лювання) річища (русле).
закруглённый закруглений, за
округлений.
закруглить, закруглить закругли
ти, закруглювати, заокруглюва
ти, закруглити, заокруглити,
закрывать, закрыть закривити, за
крити; (отверстие) затулити,
затулити.
закрЫлок закрилок, -лка.
закрытие закриттЯ;
— русла закриття річища (русла),
закрытый закритий.
закрыть ем . закрывать,
закупоренный закупорений;
за 
ткнутий. Ср. закупоривать,
закупоривать, закупорить закупо

рювати, закупорити; (затыкать
отверстие) затикати, заткну
ти.
закупоривающий
закупорюваль
ний, закупорюючий,
закупорить см. закупоривать.
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замачивать

закупорка закупОрка; (неоконч.
действие) закупорювання;
— трубопровода закупОрка (заку
порювання) трубопроводу.
зал зал, -лу;
— генераторный
генераторний
зал;
— машйнный машинний зал;
— открытый відкритий зал;
— турбинный турбінний зал.
залегание залягання;
— глинистых порОд залягання
глинистих (глинястих) порід;
— грунтов залягання грунтів;
— осадочных порОд залягання
осадочних порід.
залегать, залечь залягати, заляг
ти, -лЯжу, -лЯжеш.
залежь 1) пОклад, -ду; 2) (о зем
ле) переліг, -лОгу;
— тОрфа пОклад тОрфу.
залесённость залісеність, -ності.
залесённый залісений.
залесье залісся.
залечь см. залегить.
залйв затОка.
заливать, залйть заливити, залити,
-ллю, -ллєш.
залйвка заливка; (неоконч. дей
ствие) заливання;
— насоса заливка (заливиння)
насОса;
— предварительная попередня за
ливка, попереднє заливиння.
заливнОй заливний.
залИвочный заливальний.
залИвщик заливальник.
зИлИтый залитий,
залить см. заливИть.
заложение 1) закладення; 2) геод.
закладення, проекція;
— труб закладання (закладення)
труб;
— откоса заклодення (проекція)
укОсу.
заложйть см. закладывать,
залужение залуження; (неоконч.
действие — ещё) залужування,
замаркированный замаркірОваний.
замаркировать замаркірувОти.
замачивать, замочйть замОчувати,
замочйти.

замедление
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замедление сповільнення, уповіль
нення; (неоконч. действие —
ещё) сповільнювання, уповіль
нювання.
замедленный сповільнений, упо
вільнений.
замедлйтель сповільнювач, упо
вільнювач.
замедлЯть, замедлить сповільню- |
вати, сповільнити, уповільню- !
вати, уповільнити.
|
заменитель замінник,
заменить, заменить заміняти, за
мінити.
замер замір, -ру; (неоконч. дей
ствие) замірювання, замірЯння;
— расхОда замір (замірювання,
замірЯння) витрати.
замеренный замірений,
замерзание замерзИння;
— почвы замерзання грунту;
— пульпы замерзання пульпи;
— рекй замерзання річки (ріки),
замерзоть, замёрзнуть замерзати,
замерзнути,
замёрзлый замерзлий,
замёрзнуть см. замерзать,
замёрзший замерзлий, який (що)
замерз.
замерЯть, замерить замірити, за
мірити.
замесйть ем. замешивать2,
замешивать *, замешеть замішува
ти, замішоти.
замешивать2, замесйть замішува
ти, замісити, -мішу, -місиш,
замещение заміщення; (неоконч.
действие — ещё) заміщування,
замещённый заміщений,
замкнутый замкнутий, замкнений,
замкнуть ем. замыкать,
замок замОк, -мко;
— глинобетонный глинобетОнний
замОк;
— глиняный глиняний замОк;
— землянОй земляний замОк;
— противофильтрациОнный проти
фільтраційний замОк;
— суглинистый суглинистий за
мОк.
замокиние замокання.
4 — 623.

заострённый

замокать, замОкнуть замокИти, замОкнути.
замОр замОр, -ру;
— рыбы замОр риби,
замораживание заморожування,
замораживать, заморозить заморОжувати, заморозити, -рОжу,
-рОзиш.
замороженный заморОжений.
заморОзить ем. замораживать,
заморозки заморозки, -К'ІВ.
замоченный замОчений.
замочить см. замичивать.
замощённый замащений, забрукОваний.
замурованный замурований,
замуровывать, замуровать заму
ровувати, замурувати,
замучивать, замутить (заиливать)
замучувати, замутити,
замывиние замивання,
замывать, замыть замивати, за
мити.
замывка замйвка; (неоконч. дей
ствие) замивиння;
— оврагов замивка (замивиння)
ярів (яруг, байраків, балок);
— пизух замивка (замивання) па
зух;
— прорана замивка (замивання)
прорану;
— тальвегов замивка (замивання)
тальвегів;
— шпунтовЫх ячеек замивка (за
мивання) шпунтовгіх комірок.
замыкИние замикання,
замыкать, замкнуть замикати, зам
кнути.
замыкающий замикаючий,
замыть см. замывать,
зандр зандр, -ру.
зандровый зандровий.
занос занОс, -су; (неоконч. дей
ствие) занесення;
— снежный замет, -ту;
— песчоный піщаний занОс.
заносймость занОсність, -ності.
заозёрный заозерний,
заострение загострення; (неоконч,
действие — ещё) загострюван
ня.
заострённый загострений.

заострять

заострять, заострйть загострювати,
загострити.
зИпад захід, -ходу.
западИть, запасть западати, запа
сти, -паду, -падеш,
западина западина,
западный західний,
запаздывание запізнювання; спіз
нювання; загаювання. Ср. за
паздывать;
— волнЫ запізнювання хвйлі;
— вскрЫтия (о реке) запізню
вання (спізнювання)
скресу
(скресання);
— паводка запізнювання (спізню
вання) паводка (пОводі, пОвені).
запаздывать, запоздать запізнюва
тися, запізнитися, запізнатися;
(опаздывать — ещё) спізню
ватися, спізнЯтися, спізнитися.
запИл запал, -лу.
запань запань, -ні.
запаривание запарювання,
запаривать, запарить запарювати,
запарити.
запарник запарник,
запас запас, -су;
— воды запас водй;
— плавучести запас плавучості;
— пожарный пожежний запас;
— прочности запас міцності;
— торфа запас тОрфу;
— энергии запас енергії.
запасОть, запастй запасати, запа
сти.
запасной запасний.
запастИ см. запасать,
запость см. западоть.
запереть см. запирать,
запирание замикання,
запирать, запереть замикати, зам
кнути.
заплёск запліск, -плеску,
заплёскивать, заплеснуть захлю
пувати, захлюпали, захлюпну
ти, запліскувати, заплескати,
заплеснути.
заплёснутый захлюпнутий, заплеснутий.
заплеснуть см. заплёскивать.
заплЫв заплив, -ву.
заплывание запливання.
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зарастЯние

заплывить, заплЫть запливати, за
плисти, -пливу, -пливеш, за
пливти.
заподлицо врівень (з чим),
запоздать см. запаздывать,
заполнение запОвнення; (неоконч
действие — ещё) заповнюван
ня.
заполненный запОвнений.
заполнитель запОвнювач.
заполнять, заполнить заповнюва
ти, заповнити, запОвнити.
заполярный заполярний.
запОр запір, -пОру; (засов — ещё)
зЯсув.
запОрный запірний.
Запорожье геогр. Запоріжжя.
запрессОванный запресований,
запрессовить запресувати.
запрессОвка запресОвка.
запретный заборонений,
запроектированный запроектова
ний.
запроектировать запроектувати
запруда загата; (гать) гать, -ті,
гатка;
— дОнная дОнна загата (гать, гат
ка);
— косИя кОса загОта (гать, гат
ка) ;
— прямая пряма загата (гать,
гатка).
запружать, запруживать, запрудйть загачувати, загатити, -га
чу, -гитиш.
запруживание загачування,
запруживать см. запружИть.
запуск запуск, -ку; (неоконч. дей
ствие) запускання,
запускание запускання,
запускать, запустйть 1) запуска
ти, запустйти, -пущу, -пустиш;
2) (оставлять без ухода) за
недбувати, занедбати.
запускнОй запускнйй.
запустйть см. запускать,
заравнивание зарівнювання,
заравнивать, заровнЯть зарівнюва
ти, зарівнЯти.
зарастание заростання;
— водоёмов заростання водОйм
(водОймищ);

зарастание

зарастЯние русла заростання рі
чища (русла).
зарастать, зарастй заростати, за
рости.
зарегулйрование зарегулювання.
зарегулйрованность зарегульОваНІСТЬ, -НОСТІ.

зарегулированный зарегульОваний.
зарегулировать зарегулювати.
заречный зарічний,
заречье заріччя.
заровнЯть см. заравнивать,
заросль зарість, -рості, заросль,
-лі.
зарОсший зарОслий.
зарЫбить см. зарыблЯть.
зарыбление зариблення, зарибнен
ня.
зарыбленный зариблений, зариб
нений.
зарыблЯть, зарЫбить зариблювати,
зарибити, -блю, -биш.
зарЯд заряд, -ду; (огнестрельного
оружия) набій, -бОю.
зарядить см. заряжить.
зарЯдка зарядка; (неоконч. дейст
вие) зарЯдження, заряджання;
набивання, набиття. Ср. заряжать.
заряжить, зарядить заряджати,
зарядити, -ряджу, -рядиш; (на
полнять взрывчатым вещест
вом — ещё) набивати, набити,
-б’ю, -б’єш.
засаливать, засолить засалювати,
засолити.
засасываемый засмоктуваний,
засасывание засмоктування, заси
сання.
засасывать, засосать засмоктува
ти, засмоктати, -мокчу, -мОкчеш.
засасывающий
засмОктувальний,
засмОктуючий.
засекать, засечь 1) геод. засікати,
засікти
(засічу,
засічЄш);
2) (делать зарубку) зарубува
ти, зарубати, закарбовувати,
закарбувати.
засечка 1) геод. засічка; 2) (за
рубка) зарубка;
— обратная зворОтна засічка;
— прямая пряма засічка.
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засыпка

засечь см. засекать.
заслОнка заслінка;
— дроссельная дросельна заслін
ка.
засмИливать, засмолить засмОлювати, засмолити.
засмОленный засмОлений.
засмолить см. засмаливать.
засмОлка засмОлка; (неоконч. дей
ствие — ещё) засмалювання,
заснежённый засніжений.
заснимИть, заснЯть знімати, зня
ти (зніму, знімеш),
заснятый знятий,
заснять см. заснимять.
засоление засОлення;
(неоконч.
действие — ещё) засОлювання;
— вторичное вторинне засОлення
(засОлювання).
засолённость засОленість, -ності.
засолённый засОлений.
засолить см. засиливать.
засоляемость засОлюваність, -но
сті
засорение засмічення; (неоконч.
действие — ещё) засмічування,
засорённость засміченість, -ності.
засорённый засмічений,
засорять, засорить засмічувати,
засмітити, -мічу, -мітиш,
засосять см. засасывать.
застОй застій, -тОю.
застойный застійний,
заструг заструг,
засуха посуха, засуха,
засухоустойчивость
посухостій
кість, -кості, засухостійкість,
засухоустойчивый посухостійкий,
засухостійкий.
засушливость посушливість, -вості, засушливість.
засушливый посушливий, засунь
ливий.
засыпать, засьшать засилити, за 
сипати, -плю, -плеш.
засыпка засипка; (неоконч. дей
ствие —- ещё) засипиння;
— водонепроницаемая водонепро
никна засипка;
— дренажная дренижна засипка;
— дренирующая
дренувИльна
(дренуюча) засипка;

засыпка

засЫпка изолирующая ізолююча
засйпка;
— изоляциОнная ізоляційна за
сйпка;
— обратная поворотна засипка;
— торфяния торфОва (торф’яна)
засипка;
— утеплйтельная
утеплювальна
засипка;
— фильтрующая
фільтрувальна
(фільтруюча) засипка.
затвердевать, затвердеть твердіти,
затвердіти, тверднути, затверд
нути; (о вяжущих материалах)
тужавіти, затужавіти.
затвердение затвердіння; (затвер
делость — ещё) затверділість,
-лості.
затвердеть см. затвердевать.
затвОр затвОр, -ра; (на малых со
оружениях) заставка;
— аварийный аварійний затвОр;
— автоматический автоматичний
затвОр;
— балочный балочний затвОр, ба
лочна заставка;
— вальцОвый вальцьовий затвОр,
— вертикальный вертикальний за
твОр, вертикальна заставка;
— водослИвный водозливний за
твОр, водозливна зиставка;
— гидравлического действия за
твОр гідравлічної дії;
— глубйнный глибинний затвОр;
— дИсковый дисковий затвОр;
— дроссельный дрОсельний за
твОр;
— игОльчатый голчИстий (голча
тий) затвОр;
•— каткОвый коткОвий затвОр;
— качающийся хитний затвОр;
— клапанный клапанний затвОр;
— колёсный колісний затвОр;
— крышевидный даховидний за
твОр;
— кулисный кулісний затвОр;
— плавучий плавучий затвОр;
— плоский плОский (плаский) за
твОр, плОека (пласкИ) застав
ка;
— лодкОсно-клапанный підкісноклапанний затвор;
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затвор сдвОенный здвОений за
твОр;
— сегментный сегментний затвОр;
— секторный секторний затвОр;
— секционный секційний затвОр;
— скользЯщий ковзний затвОр;
— спйцевый шпицьовий (спицьовий) затвОр, шпицьова (спицьова) заставка;
— стоеч н о-п лоск и й

стояк Ово - пл О-

ский (стоякОво-плаский) затвОр;
— Стонея затвОо СтонЄя;
— Томаса затвОр ТОмаса;
— цилиндрический циліндричний
затвОр;
— шандорный шандОрний затвОр,
шандОрна зИставка;
— шаровой кульовйй (кулЯстий)
затвОр;
— шторный шторний затвОр;
— щитовой щитовйй затвОр, щи
това заставка.
затворение зачйнення;
— цемента зачйнення цЄмОнту.
затёк зИтік, -току.
затекИние затікання.
затекйть, затечь затікати, затектй
(затечу, затечеш),
затёкший якйй (що) затік,
затемнение затемнення; (неоконч.
действие — ещё) затемнюван
ня.
затемнённый затемнений.
затемнЯть, затемнить затемнюва
ти, затемнйти.
затереть см. затиреть.
затечь см. затекать,
затирать, затереть затирати, за
терти, -тру, *трЄш.
затОк затОка.
затон затОн, -ну.
затонина затОнина.
затонуть затонути,
затопить см. затоплять,
затопление затОплення; (неоконч.
действие — ещё) затоплюван
ня.
затепленный затОплений.
затопляемость
затоплюваність,
-ності.
затоплЯть, затопить затоплювати,
затопити, -топлю, -топиш.

затОр

затОр затОр, -ру;
— ледянОй льодянйй (крижаний)
затОр.
заторможенный загальмований.
затОрный затОрний.
заторфовИние заторфувИння;
— водоёмов заторфування
водОйм (водОймищ);
— озёр заторфування озЄр.
заторцовывать, заторцевать затор
цьовувати, заторцювати.
затОчка
затОчка,
загОстрення;
(неоконч. действие — ещё) за
точування, загострювання.
затрамбОванный затрамбований.
затрамбОвывать, затрамбовать затрамбОвувати, затрамбувати.
затрИта затрата; витрата. Ср. за
трачивать.
затратить см. затрачивать,
затраченный затрачений; витра
чений. Ср. затрачивать,
затрачивать, затратить затрачати,
затрачувати, затратити, -трачу,
-тратиш;
(расходовать
—
ещё)
витрачати,
витратити
(витрачу, витратиш),
затухание затухання, загасання;
— вихря затухання вихору (ви
хру);
— стока затухання стоку;
— турбулентности затухання тур
булентності;
— циркулЯции затухИння циркулЯції.
затухить, затухнуть 1) физ. зату
хати, затухнути; 2) (угасать)
загасати, загаснути,
затухающий 1) затухаючий; 2) за
гасаючий. Ср. затухать 1—2.
затухнуть см. затухать,
затяжной затяжний,
захвот захват, -ту; (неоконч. дей
ствие — ещё) захвачування;
— водораздела захват вододілу;
— воды захвот водй;
— нанОсов захват нанОсів.
захватить см. захватывать,
захватка захватка,
захватный захватний,
захватывание захвачування,
захватывать, захватить захвачува
ти, захватити, -вачу, -ватиш.
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захватывающий захвачуючий, захвачувальний.
захлёстнутый захльОснутий; заплеснутий. Ср. захлёстывать,
захлёстывать,
захлестнуть
захльОстувати, захлеснути; (во
дой) запліскувати, заплеснута,
заходка захОдка.
зацепить см. зацеплЯть.
зацепление зачеплення,
зацепленный зачеплений.
зацеплЯть, зацепить зачіплювати,
зачіплЯти, зачепити, -чеплю,
-чепиш.
зачистка зачистка, зачищення;
(неоконч. действие) зачищан
ня.
зашпунтовиние зашпунтувиння.
зашпунтовать зашпунтувати,
заштукатуренный заштукатурений,
заштукатуривать, заштукатурить
заштукатурювати, заштукату
рити.
защемление затиснення; (неоконч.
действие — ещё) затискання,
защемлённый затиснений, затйснутий.
защита захист, -ту;
— берега зихист берега;
— древесины захист деревини;
— откоса зохист укОсу;
— от размыва захист від розмиву
(розмивання);
— русла захист річища (русла);
— сооружения захист споруди,
защитйгь см. защищать,
защитный захисний,
защищать, защитйть захищати,
захистити (захищу, захистиш),
звуковой звуковий.
здИние будинок, -нку; (строение)
будівля, будОва.
зев зів;
— круглый круглий зів;
— эллиптический еліптйчний зів.
землевоз землевОз.
землемерный землемірний,
землеподъёмник землепідйОмник,
землепіднімач, землепідіймич,

-ча.

землепользование
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зона

зеркало пруда дзеркало ставу
(ставка).
зеркальный дзеркальний,
зернйстый зернистий,
зигзагообразный зигзагоподібний,
зима зима,
зймний зимОвйй.
зимовальный зимувальний.
зимОвка зимівля,
зимостойкий зимостійкий,
змеевик змійовик, -ки.
знак знак;
— геодезический
геодезичний
знак;
— межевой межовий знак;
— навигационный
навігаційний
знак;
— реперный реперний знак;
— створный ствОрний знак;
— триангуляционный
тріангуля
ційний знак;
— угловой кутовий (наріжний)
знак.
значение значення;
— исправленное виправлене зна
чення;
— среднее середнє значення,
значительный значнйй, велйкий;
(изрядный) чималйй; (выдаю
щийся) визначнйй.
зной спека.
зола зола; (пепел) пОпіл (род
пОпелу).
земли з Ємлі ( р о д . зємЄль);
золоудаление золовйдалення, зо— болотные болОтні зЄмлі;
ловйлучення; (неоконч. дей
— заболоченные заболОчені зЄмлі;
ствие — ещё) золовидалЯння,
— мелиорированные меліоровані
зЄмлі;
золовилучання.
— орошаемые зрОшувані землі;
і зОна зОна;
— осушаемые осушувані землі;
І — аэрации зОна аерації;
— поливные поливні землі,
! — береговая берегова зОна;
земля землЯ;
— влияния зОна вплйву;
— водоворотная водоворОтна зО
— инфузОрная інфузОрна землЯ.
землянОй земляний,
на, зОна вирування;
земснаряд земснарЯд;
— водоохранная водоохорОнна зО
— роторный рОторний земснаряд;
на;
— черпакОвый черпакОвий земсна
— всасывания зона всмоктування;
рЯд.
— гашения энергии зОна гешення
зеркало дзеркало;
(гасіння) енергії;
— заиления зОна замулення (за
— бассейна дзеркало басейну;
мулювання) ;
— водоёма дзеркало водОйми (водОймища);
— зарастания зОна заростання;
— застойная застійна зОна;
— водЫ дзеркало води;

землерОйно-транспортный земле
рийно-транспортний.
землесОс землесОс;
— вертикальный
вертикальний
землесОс;
— горизонтальный
горизонталь
ний землесОс;
— консольный консольний земле
сОс;
— центробежный
відцентровий
землесОс.
землесосный землесОсний.
землесосостроение землесособудування.
землетрясение землетрус, -су.
землеустройство
землеустрій,
-рою, землевпорядкування,
землечерпалка землечерпалка;
— многоковшовая багатоковшова
землечерпалка;
— плавучая плавуча землечерпал
ка;
— рефулёрная рефулерна земле
черпалка;
— самоходная самохідна земле
черпалка;
— смешанного тйпа землечерпал
ка мішаного типу;
— шаландовая шаландова земле
черпалка!
землечерпательный землечерпаль
ний.

зОна

зона затопления зОна затоплення
(затоплювання);
— защитная захисно зОна;
— лесостепная лісостепова зОна;
— мелковОдная мілковОдна зОна;
— мёртвая мертва зОна;
— оздоровления зОна оздоровлен
ня;
— отложения нанОсов зОна від
кладення (відкладання) нанОсів;
— переходная перехідна зОна;
— подтопления зОна підтоплення
(підтоплювання);
— пОчвенная грунтова зОна;
— прибрежная прибережна зО
на;
— равновесия зОна рівноваги;
— размЫва зОна розмиву;
— распространения зОна поши
рення;
— санитарной охраны зОна сані
тарної охорОни.
зональность зональність, -ності;
— вертикальная вертикальна зо
нальність;
— почв зональність грунтів.
зонд зонд.
зондирование зондування;
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зондирование тбрфа зондування
торфу.
зондировать зондувати,
зондировка зондувоння.
зондировочный зондувальний,
зуб техн. зуб (мн. ч. зуб’я);
— бетонный бетонний (бетоно
вий) зуб;
— водобойный водобійний зуб;
— глинистый глинистий (глиня
стий) зуб;
— глинобетОнный глинобетОнний
зуб;
— из кессонов зуб з кесОнів;
— противофильтрациОнный
про
тифільтраційний зуб;
— упорный упОрний зуб.
зубцы
шероховатости
зубці
шОрсткості.
зубчатый зубчастий, зубчатий,
зубья зуб’я;
— водобойные водобійні зуб’я.
зуммер зумер, -ра.
зумпф зумпф, -фу;
— незакреплённый незакріплений
зумпф.
зыбкий хиткий, хисткий,
зыбь брижі (род. бриж и бри
жів), зиб (род. зйбу и зйбі).

и
игла гОлка;
— мерная мірна (мірча) голка.
нгловИдный голковидний.
иглодержатель голкотримач, -ча.
иглофИльтр голкофільтр, -ра.
иглофильтровый
голкофільтровий.
иголка гОлка.
игольчатый голчостий, голчатий,
идеализированный ідеалізований,
идеальный Ідеальний,
идентичный ідентичний,
идеограмма ідеограма.
избЫток надлишок, -шку.
избыточный надлишковий,
избыточность надлишковість, -воСТІ.

изверженный вивержений.

известкование вапнувиння;
— грунтов вапнувоння грунтів;

— осушенных площадей вапну
вання осушених площ;
— прудОв
вапнування
ставів
(ставків);
— торфЯнищ вапнування торфОвищ.
известковый
1)
(относящийся
к извести) вапнЯний; 2) (со
держащий известь) вапнйстий.
известняк вапнЯк, -ку.
известняковый вапнякОвий.
известь вапнО;
— быстрогасящаяся швидкогисне
вапнО;
— воздушная повітрЯне вапнО;
— гашёная гЯшене вапно;

Известь

Известь гидравлическая гідравліч
не в'апнО;
— жИрная жйрне вапнО;
— негашёная негашене вапнО.
извИлина звивина, закрут, -ту;
(реки — ещё) коліно.
извИлистость звивистість, -тості,
покрученість, -ності.
извИлистый звивистий, покруче
ний.
извлечение витягання, витягнення,
вийм

измерить
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Ин н я ;

— свай витягання (вйтягнення)
паль.
изгиб вигин, -ну; (поворот) зиворОт, -ту; (реже) зИкрут;
— неплавный неплЯвний вигин
(заворОт);
— плИвный плОвний вигин (зйворОт) ;
— потОка зОворОт (вигин) пото
ку;
— рекй зИворОт (вигин) річки
(ріки);
— сложный складний вигин (зоворОт).
изгибИние згинання, вигинання,
изгибающий згинаючий, вигинаю
чий.
изгибать, изогнуть згинати, зігну
ти, вигинати, вигнути,
изготовить см . ИЗГОТОВЛЯТЬ,
изготовление виготування, виго

товлення; (неоконч. действие—
ещё) ВИГОТОВЛЯННЯ,
изготовленный виготовлений.
ИЗГОТОВЛЯТЬ,

ИЗГОТОВИТЬ

ВИГОТОВ

вйготувати, виготовити,
изламывать, изломать ламоти,
зламати, поламати,
изливающийся виливний.
излОм злом, -му; (крутой пово
рот — ещё) залОм.
излОманность ламаність, -ності,
поламаність.
излОманный 1) прач, зламаний,
поламаний; 2) (ломаный) прил.
лОманий.
изломать ем. изламывать,
излучатель випромінювач,
излучать, излучйть випромінюва
ти, випроменити.
ЛЯТИ,

излучение випромінювання,
излучина зиворОт, -ту; (колено)
коліно.
излучйть см. излучать,
измельчение здрібніння,
измельчать 1 соверш. здрібніти,
измельчать2 несоверш. измельчйть подрібнювати, подрібнити,
здрібнювати, здрібнйти.
измельчение 1) (действие) подріб
нення, здрібнення, дрібнення;
2) (состояние) подрібнення,
здрібнення.
измельчённый подрібнений, здріб
нений.
измельчйть см. измельчать2.
изменение зміна; (неоконч. дей
ствие — ещё) змінювання,
изменённый змінений,
изменйть см. изменять,
изменчивость мінливість, -вості.
изменчивый мінливий,
изменяемость ЗМІННІСТЬ, -НОСТІ,
змінюваність.
изменяемый змінюваний, прил.
ЗМІННИЙ.

изменять, изменйть змінювати,
змінити.
изменяющий ЗМІНЮЮЧИЙ,
измерение вимір, -ру; (действие —
ещё) вимірювання, вимірЯння;
— батометрйческое
батометрич
ний вимір, батометричне вимі
рювання (вимірЯння);
— геодезйческое геодезичний ви
мір, геодезичне вимірювання
(вимірЯння);
— гидрометрическое гідрометрич
ний вимір, гідрометричне вимі
рювання (вимірЯння);
— напОра вимірювання (вимірЯн
ня) напОру;
— расхОда вимірювання (вимі
рЯння) витрат;
— уровня вимірювання (вимірЯн
ня) рівня.
измеренный вимірений.
измеримость вимірність, -ності.
измеримый вимірнйй.
измерйтель вимірник,
измерительный вимірювальний..
измерить см. измерять.

измеряемый

измеряемый вимірюваний,
измерять, измерить вимірювати,
вимірЯти, міряти, виміряти,
измеряющий вимірюючий.
Изморозь паморозь, -зі.
Изморось мрЯка, мжичка.
изнОс знос, -су; (механизма, де
тали) спрацьованість, -ності.
ИЗНОСОСТОЙКИЙ зносостійкий.
изобОра ізобара,
изобарический ізобаричний,
изобарный ізобарний,
изобата ізобата,
изобрести см. изобретать,
изобретатель винахідник,
изобретать, изобрести винаходити,
-джу, -диш, вйнайти, -йду,
-йдеш.
изобретение вйнахід, -ходу; (дей
ствие — ещё) винайдення,
изогеотерма ізогеотЄрма.
изогиета ізогієта.
изогИпса ізогіпса.
изОгнутый зігнутий, вигнутий,
изогнуть см. изгибать.
изогОна ізогОна.
изогональный ізогональний,
изограф ізограф,
нзографйческий ізографічний.
изоклИна ізокліна,
изолйния ізолінія,
изолированность
ізольованість,
-ності.
изолированный ізольований,
изолировать ізолювати.
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ізоляційний.
изолЯция ізолЯція.
изотаха ізотОха.
изотерма ізотЄрма.
изотермйческий ізотермічний,
изотропйя ізотропія;
— локальная локальна ізотропія,
изотропность ізотропність, -ності.
изотропный ізотрОпний.
изохрОма ізохрОма.
изохроматический ізохроматичний.
изохрОна ізохрОна.
изохронность ізохронність, -ності.
изохронный ізохрОнний.
изучать, изучИть вивчОти, ВИВЧИ
ТИ.

Илистый
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изучение вивчення; (неоконч. дей
ствие — ещё) вивчення.
изученность вивченість, -ності.
изученный вивчений.
изучйть см. изучИть.
изыскание 1) (действие) розшуку
вання, вишукування; 2) (на
учное исследование)
дослі
дження.
изыскания розшукування, вишуку
вання;
— геоботанйческие
геоботанічні
розшукування ( вишукування);
— геодезйческие геодезичні роз
шукування (вишукування);
— геологйческие геологічні розшу
кування (вишукування);
— гидрологйческие
гідрологічні
розшукування (вишукування);
— гидрометрические гідрометрич
ні розшукування (вишукуван
ня) ;
— гидротехнические гідротехнічні
розшукування (вишукування);
— инструментальные
інструмен
тальні розшукування (вишуку
вання) ;
— комплексные комплексні розшу
кування (вишукування);
— почвенные грунтові розшуку
вання (вишукування);
— рекогносцировочные рекогнос
цирувальні розшукування (ви
шукування) ;
— строительные будівельні розшу
кування (вишукування);
— топографические топографічні
розшукування (вишукування).
изыскИтель 1) розшукувач, вишукувач; 2) (исследователь) до
слідник.
изыскательский 1) розшукувальний, вишукувальний; 2) (ис
следовательский )
дОслідний,
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ.

изыскивать, изыскать 1) розшуку
вати, розшукати; 2) (исследо
вать) досліджувати, дослідйти, -джу, -дйш.
ил мул, -лу.

Илистость мулистість, -тості.
Илистый мулистий.

иллювиальный

иллювиальный ілювіальний,
иллювий ілювій, -ВІЮ.
иловато-песчаный мулувато-піща
ний.
иловатый мулуватий,
иловый муловий,
илоуловйтель муловлОвлювач.
илоуплотнйтель мулоущільнювач.
импульс Імпульс, -су.
импульсный імпульсний,
инвариант інваріант,
инвариантность
інваріантність,
-ності.
инвариантный інваріантний,
инвентарный інвентарний,
инвентарь інвентар, -ря; с.-х. ре
манент, -ту.
инверсия інверсія,
ингредиент інгредієнт.
Индекс Індекс, -су;
— циркуляции індекс циркуляції.
индикИтор індикатор, -ра.
индикаторный індикаторний,
индифферентность
індиферент
ність, -ності.
индуктйвность індуктивність, -но
сті.
индуктИвный індуктивний,
индукция індукція.
Иней Іній (род. Інею).
инертность інертність, -ності.
инертный інертний,
инерционность інерційність, -ності.
инерциОнный інерційний,
инерция інерція,
инжектор інжектор, -ра.
инжекторный інжекторний,
инжекция інжекція,
инженер-гидротехник інженер-гідротехнік (род. інженера-гідротехніка).
инженер-мелиоратор інженер-меліорОтор (род. інженера-меліоратора).
инженерный інженерний.
инкрустИция інкрустація,
инкрустйрованный інкрустований.
инкрустИровать інкрустувати,
инсоляция ІНСОЛЯЦІЯ,
инструкция інструкція,
инструмент інструмент, -ту;
— буровОй буровйй інструмент;
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инструмент водомерный водомір
ний інструмент;
— геодезйческий геодезичний ін
струмент;
— гидрометрический гідрометрич
ний інструмент.
инструментальный інструменталь
ний.
интеграл Інтеграл,
интегральный інтегральний,
интегратор інтегратор, -ра.
интеграционный інтеграційний,
интегрирование інтегрування,
интегрировать інтегрувати,
интенсивность інтенсивність, -но
сті;
— аэрации інтенсивність аерації;
— вихреобразования
інтенсив
ність вихроутвОрення;
— всасывания
інтенсивність
всмоктування;
— гашения энергии інтенсивність
гишення (гасіння) енергії;
— дождЯ інтенсивність дощу;
— намыва інтенсивність намиву
(намивиння);
— перемешивания
інтенсивність
перемішування;
— пульсиции інтенсивність пуль
сації;
— размыва інтенсивність розмиву
(розмивання).
интенсивный інтенсивний,
интенсификация інтенсифікація,
интенсифицировать інтенсифікува
ти.
интервал інтервал, -лу.
интерполирование інтерполюван
ня.
интерполировать інтерполювати.
интерполЯция інтерполяція,
интерпретация інтерпретація,
интерпретированный інтерпретова
ний.
интерференция інтерференція,
интерферировать інтерферувати.
интрузИвный інтрузйвний.
интрузия інтрузія,
инфильтрация інфільтрація,
инфильтрировать інфільтрувати,
инфузорный інфузОрний.
иОн іОн.

ионизациОнный

ионизациОнный іонізаційний,
ионизация іонізація,
ионизированный іонізОваний.
ионный іОнний.
ионосфера іоносфера,
ионосферный іоносферний,
ирригационный іригаційний.
ирригИция іригація,
искажать, исказйть 1) (извра
щать) перекручувати, перекру
тити, -кручу, -крутиш, викрив
ляти, викривити, -влю, -виш;
2) (обезображивать) спотво
рювати, спотворити; 3) (об ис
кажении масштабов) будувати
в різних масштабах, побуду
вати в різних масштабах,
искажающий 1) перекручуючий;
2) спотворюючий. Ср. иска
жать:
искажение 1) перекручення, ви
кривлення;
(неоконч.
дей
ствие — ещё) перекручування,
викривлЯння; 2) спотворення;
(неоконч.
действие — ещё)
спотворювання. Ср. искажить
1—2.
искажение масштабов побудова в
різних масштабах,
исказйть см. искажИть.
искривИть см. искривлЯть.
искривление скривлення, викрив
лення; (неоконч. действие —
ещё) скривлювання, викрив
ляння.
искривлённый скривлений, викрив
лений.
искривлЯть, искривИть скривляти,
скривлювати, скривити, -влю,
-виш, викривляти, викривити,
искусственность штучність, -ності.
искусственный штучний,
испарение 1) (испаряющееся ве
щество) випар, -ру; 2) (дей
ствие) випаровування, випару
вання;
— валовое валовий випар, валове
випаровування (випарування);
— возможное можливе випарову
вання (випарування);
— годовОе річне випаровування
(випарування);
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испытание

испарение
диффузное дифузне
випаровування
(випаруван
ня) ;
— естественное прирОдне випаро
вування (випарування);
— искусственное штучне випаро
вування (випарування);
— ночнОе нічне випарОвування
(випарування);
— продуктивное продуктивне ви
паровування (випарування);
— расчётное розрахунковий ви
пар, розрахункове випарову
вання (випарування);
— сезОнное сезОнне випаровуван
ня (випарування).
испаренный випаруваний,
испаритель випарник, -ка;
— береговОй береговий випарник;
— плавучий плавучий випарник;
— почвенный грунтовий випар
ник.
испарйтельный випарний,
испарить см. испарЯть.
испаряемость випарність, -ності,
випаровуваність.
испарЯть, испарить випаровувати,
випарувати.
исполнительный виконавчий,
использование використання; (не
оконч. действие — ещё) вико
ристовування;
— вОдной энергии використання
(використовування)
вОдної
енергії.
испОльзованный використаний.
испОльзовать використовувати (несоверш.),
використати
(соверш.).
исправленный виправлений,
испытание випробування, випро
бовування, випробування; (про
верка на опыте — еще) пере
вірка; (исследование) дослі
дження; (неоконч. действие —
ещё) досліджування;
— бетОна випробування (випро
бовування) бетону;
— гидравлическое гідравлічне ви
пробування
(випробовування,
випробування, дослідження, до
сліджування);

испытание

испытание грунтОв випробування
(випробовування, випробуван
ня) грунтів;
— землесОса випробування (ви
пробовування, випробування)
землесОса;
— количественное кількісне ви
пробування
(випробовування,
випробування,
дослідження,
досліджування);
— насОса випробування (випро
бовування, випробування) на
сОса;
— труб випробування (випробо
вування, випробування) труб;
— турбины випробування (випро
бовування, випробування) тур
біни.
испытатель випробувач.
испытательный випробний; (и с с л е 
д о в а т е л ь с к и й ) дОслідний.
испЫтывать, испытать 1) випро
бувати, випробовувати, випро
бувати; (и с с л е д о в а т ь ) дослі
джувати,
дослідйти,
-джу,
-дйш; 2) (п р е т е р п е в а т ь ) зазна
вати, зазнати.
исследование 1) дОслід, -ду;
2) (д е й с т в и е ) дослідження, дО
слід; (н е о к о н ч . д е й с тв и е —
е щ ё ) досліджування;
— водохозяйственное водогоспо
дарське
дослідження
(до
сліджування) ;
— гидравлйческое гідравлічне до
слідження;
— гидрогеологическое гідрогеоло
гічний дОслід, гідрогеологічне
дослідження (досліджування);
— гидрологйческое
гідрологічне
дослідження (досліджування);
— гидрометрическое гідрометрич
не дослідження (досліджуван
ня);
— гидротехническое гідротехнічне
дослідження (досліджування);
— инженерное інженерне дослі
дження ^ (досліджування);
— лабораторное лабораторне до
слідження (досліджування);
— натурное натурний дОслід, на
турне дослідження;

источник
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исследование полевОе польовйй
дОслід, польове дослідження
(досліджування);
— теоретическое теоретйчне до
слідження (досліджування).
исследователь дослідник,
исследовательский 1) (об иссле
довании) дОслідний; 2) (об
исследователе) дослідницький,
иссякать, иссякнуть 1) (высыхать)
висихИти, вйсохнути; 2) (исто
щаться) вичерпуватися, вичер
патися.
истекИть, ист Єчь 1) (вытекать)
витікИти, вйтекти (вйтечу, вйтечеш); 2) (оканчиваться) кін
чатися, КІНЧИТИСЯ, скінчитися,
закінчуватися, закінчитися,
истекший прич. якйй (що) СКІН
ЧИВСЯ (закінчився),
истечение витікання;
— в атмосферу витікання в атмо
сферу;

— жидкости витікання рідини;
— затепленное затоплене витікан
ня;
— под переменным уровнем виті
кання під змінним рівнем;
— ПОД ПОСТОЯННЫМ уровнем виті
кання під сталим рівнем;
— полузатопленное напівзатОплене витікання;
— при переменном уровне виті
кання при змінному рівні;
— при ПОСТОЯННОМ уровне виті
кання при сталому рівні;
— свободное вільне витікання,
истечь см. истекИть.
Истинный 1) Істинний; (действи
тельный) дійсний; 2) (подлин
ный) справжній.
исток (начало реки) початок,
-тку; (верховье) верхів’я, ви
тік, -току.
источник джерелО;
— вихревОй вихрове джерелО;
— водоснабжения джерелО водо
постачання;
— восходящий висхідне джерелО;
— горЯчий гарЯче джерелО;
— карстовый карстове джерелО;
— орошения джерелО зрОшення;

источник

каменйстость
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истОчник поверхностный поверхне
ве джерелО;
— погрешности джерелО похибки;
— подземный підзЄмнє джерелО;
— пространственный просторове
джерелО;
— трещинный тріщинне джерелО.
ИСТОЧНИКИ питания грунтовЫх вод
джерела живлення грунтових
вод.
истощать, истощить 1) виснажу
вати, виснажити; 2) (исчерпы
вать) вичерпувати, вичерпати.
истощение виснаження, вичерпан
ня; (неоконч. действие — ещё)
виснажування, вичерпування;
— запасов водЫ виснаження (ви
снажування, вичерпання, ви
черпування) записів води.
истощённость
1) виснаженість,
-ності; 2) вичерпаність. Ср.
истощить 1—2.
истощённый 1) виснажений; 2) ви
черпаний. Ср. истощить 1—2.

истощИть см. истощИть.
исхОд 1) (выход) вйхід, -ходу;
2) (окончание) кінЄць, -нцЯ.
исхОдный 1) вихіднйй; 2) кінцЄвий. Ср. исхОд 1—2.
исчерпанность вичерпаність, -ності.
исчерпанный вичерпаний,
исчерпывать, исчерпеть вичерпу
вати, вичерпати:
исчерпывающий вичерпний,
исчисление 1) числення; 2) (дей
ствие)
обчислення;
(неоконн. — ещё) обчислювання;
вирахування, вилічення, (не
оконч. — ещё) вираховування,
вилічування. Ср. исчислЯть.
исчйсленный обчислений; вираху
ваний, вилічений. Ср. исчи
слЯть.
исчислЯть, исчислить обчислюва
ти, обчислити, обчислити; (вы
считывать) вираховувати, ви
рахувати, вилічувати, вйлічи-

кабель кибель, -беля.
кабель-кран кабель-кран,
кабельный кабельний,
кабестан кабестан,
кабйна кабіна,
каботаж каботаж, -жу.
каботажный каботажний,
кавальер кавальєр, -ра.
каверна каверна.
кавернОзный кавернОзний.
кавитация кавітація.
кавитациОнность
кавітаційність,
-ності.
кавитацибнный кавітаційний,
кавитйровать кавітувати.
кавитирующий кавітуючий.
кадастр кадастр, -ру;
— воднотранспортный воднотран
спортний кадастр;
— водноэнергетический
водно
енергетичний кадИстр;
— вОдный вОдний кадИстр;

кадИстр водохозяйственный водо
господарський кадастр;
— лесосплавный лісосплавний ка
дастр.
кадастровый кадастровий,
кажущийся гаданий, уЯвний.
калибр калібр, -ру.
калибрирование калібрування,
калиброванный калібрований,
калибровать калібрувати.
калибрОвка калібровка; (неоконч.
действие) калібрування,
калибровочный калібрувальний.
калОрия калорія.
кОлька колька.
калькированный калькований.
калькирОвка калькування,
калькулировать калькулювати,
калькуляция калькуляція;
— стоимости калькуляція варто
сті.
каменИстость кам’янистість, -то
сті, каменйстість.

ти.

каменйстый

каменйстый кам’янистий, каме
нистий.
кИменный кам’яний; (сделанный
из камня — ещё) камінний.
каменолОмня каменолОмня.
кИмень камінь, -меня (как мас
са — род. каменю); собир. ка
міння;
— бутовый бутовий камінь; бутове каміння;
— лекальный лекальний камінь;
— рваный рваний камінь; рване
каміння;
— тёсаный тесаний камінь; теса
не каміння.
к а м ер а к ам ер а;
— в а к у у м н а я в а к у у м н а к ам ер а;
— вихревая в и хр ов а к ам ера;

— водопровОдная
водопровідна
кИмера;
— входная вхідна кИмера;
— выходная вихідна камера;
— давления камера тиску (ти
снення) ;
— закрытая закрита камера;
— напОрная напірна камера;
— отстОйника камера відстійни
ка;
— переключения камера переклю
чення;
— поплавкОвая поплавкОва каме
ра;
— приёмная приймальна камера;
— промывния п р ом и вн а (п р о м и 
в ал ь н а) к ам ер а;
— п р опар и ван и я к а м ер а п р о п а р ю 
вання;

— пылеосадочная пилозбірна ка
мера;
— расширения камера розширен
ня;
— реакции камера реакції;
— регулирующая
регулювальна
(регулююча) камера;
— сжатия
камера
стиснення
(стиску);
— смешения камера змішування;
— спиральная спіральна камера;
— судоподъёмная суднопідйомна
(суднопіднімальна, суднопідій
мальна) камера;
— турбИнная турбінна камера;

канал
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камера улавливающая улОвлювальна камера;
— уравнительная зрівнЯльна ка
мера;
— шлюза камера шлюзу,
камеральный камеральний,
камерный камерний.
камнедробИлка каменедробарка,
камнедробильный каменедробиль
ний.
камнедробление каменедробіння,
каменедроблення.
камнелОмка каменелОмка.
камнерез каменеріз,
камнерезальный каменерізальний.
камнерезный каменерізний,
камуфлет камуфлет, -ту.
камыш очерет, -ту, комиш, -шу.
камышекосилка очеретокосирка.
канева канива, рів (род. рОву);
— защитная захисна канава, за
хисний рів;
— лОвчая ловильна канИва, ло
вильний рів;
— нагОрная нагірна канава, на
гірний рів;
— оградительная огорОджувальна канава, огорОджувальнин
рів;
— пионерная піонерна канава,
піонерний рів;
— стОчная стічна канава, стічний
рів.
канавокопитель канавокопач, -ча.
канавокопатель-планировщик канавокопоч-планувальник (род.
канавокопача-планувальника);
— навеснОй навісний канавокопач-планувальник.
канавоочистИтель канавоочйсник.
канал канИл, -лу;
— вентиляционный вентиляційний
канол;
— вертикальный вертикальний ка
нал;
— водопровОдный водопровідний
канал;
— водосбОрный водозбірний ка
нал;
— временный тимчасОвий канол;
— главный головний канал;
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канил
к анал д ер и в ац и он н ы й д ер и в а ц ій 
ний канал;
— д р ен а ж н ы й д р ен а ж н и й канал;

— закрытый закритий канал;
— ирригационны й ір игаційний к а 
нал;
— к анал и заци он ны й
к а н а л іза ц ій 
ний канал;
— комплексного назначения к а 
нал к ом п л ек сн ого п р изначення;
— л есосп лав н ы й л ісо сп л ав н и й канИл;
— ли в н еотв одн ы й ЗЛИВОВІДВІДНЙЙ
канал;
— ловчий ловильний канал ;
— м агистральны й
м агістральн и й
канИл;
— н агор н о-л овчи й н агір н о-л ови л ьний к анал;
— нагорны й н агірний канал;
— непроходимый н еп р о х ід н и й к а 
нол;

— непроходнОй непрохідний канил;
—- обходной обхідний канол;
— оградительный огорОджувальний канИл;
—

оросительный

зр ош ув ал ьн и й

канал;

— осушительный
осушувальний
(осушний) канал;
— отводной відвідний канал;
— отводящий відвідний канал;
— открытый відкритий канал;
— питяющий живильний канал;
— погранйчный пограничний к а 
нал;

— подводящий підвідний канал;
— п остоянны й постій н ий канал;
— приточны й припливний канал;

— проводящий провідний канал;
промывной п ром ивний (п р о м и 

—

вальний)

канал;

— проходной прохідний канал;
— распределительный
р о зп о д іл ь 
ний к анал;
— р ы боводны й рибовО дний канол;

— самотёчный самопливний канил;
— сброснОй скидний канил;
— сп лав н ой сплавний канол;
— стОчный стічнйй канал;

капнуть

канял строительный будівельний
канИл;
— судоходный судноплавний ка
нал;
— тальвеговый тальвеговий ка
нал;
— транзитный
транзитний
канил;
— транспортирующий транспор
тувальний
(транспортуючий)
канал;
— тупиковый тупикОвий канол;
— холостой холостий канол;
— шлюзованный шлюзОваний ка
нол.
канализационный каналізаційний,
канализация каналізація,
канализированный каналізований,
канализировать каналізувати,
канит канат, линва;
— для промера канет (линва)
для проміру (промірювання);
— пеньковый прядив’Яний канат,
прядив’Яна линва;
— прутянОй прутяний (лозОвий)
канат, прутяни (лозОва) лин
ва;
— стальной стальний канот;
— хворостяной хмизовий канот,
хмизова линва.
канатно-скреперный канатно-скре
перний.
канатный канатний,
каньон каньйОн, -ну.
каньонный каньйОнний.
каньонообразный каньйоноподіб»
ний.
каолйн каолін, -ну.
капать, капнуть капати, копнути,
крапати, крапнути,
капельно-жйдкий краплинно-рід
кий.
капельный краплинний,
капилляр капілЯр, -ра.
капиллярная постоянная капіляр
на стала.
капиллярность капілярність, -ності,
капиллярный капілярний,
каплеобразный
краплеподібний,
каплеподібний.
капля крапля, капля,
капнуть см. капать.

капсюль-детонатор

капсюль-детонатор капсуль-детонИтор (род. капсуля-детонЯтоРа).
капсюльный капсульний,
каптаж каптйж, -жу;
— родникОв каптИж джерел,
каптажный каптажний.
каптИрование каптувИння.
караван караван, -ну;
— дноуглубйтельный днопоглиб
лювальний караван;
— судОв караван суден,
карантйн карантин, -ну.
карантинный карантинний.
карбонИт карбонит, -ту.
карбюратор карбюратор, -ра.
карбюрация карбюрація,
кардан кардан.
карданный карданний, кардано
вий.
каретка каретка,
каркас каркас;
— арматурный арматурний кар
кас;
— сварнОй зварний каркис.
каркасный каркасний,
карман карман;
— отстОйника кармОн відстій
ника.
карманный кармОнний.
карналлит карналіт, -ту.
каровое Озеро Кирове Озеро.
кОрст карст, -ту.
карстовый карстовий,
карта карта;
— ветрОв карта вітрів;
— геоботаническая геоботанічна
карта;
— географическая
географічна
карта;
— геологическая геологічна кар
та;
— заболоченности карта заболо
ченості;
— изолиний карта ізоліній;
— кОнтурная кОнтурна карта;
— крупномасштабная
крупно
масштабна карта;
— мелиоративная
меліоратйвна
карта;
— мелкомасштабная дрібномасш
табна карта;
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карта метеорологическая метеоро
логічна карта;
— мутности карта мутності (кала
мутності) ;
— намЫва карта намиву;
— погОды карта погОди;
— поливнИя поливна карта;
— пОчвенная грунтова карта;
— синоптическая синоптична кар
та;
— специальная спеціальна кар
та;
— топографическая топографічна
карта;
— физико-географическая фізикогеографічна карта.
киртовый картовий.
картограмма картограма.
картОграф картОграф.
картографирование
картографу
вання.
картографировать картографува
ти.
картографический картографічний,
картография картографія,
картометрия картометрія,
картосхема картосхема,
карьер кар’єр, -ру.
карьерный кар’єрний,
карьер-резерв кар’ер-резёрв, -ву.
касательная сущ. мат. дотйчна,
-ної.
каскад каскад, -ду;
— водохранилищ каскад водОймищ (водОйм);^
— гидроэлектростанций
каскИд
гідроелектростанцій;
— частОт каскад частот,
каскадный каскадний.
каталОг каталОг.
катанка катанка,
катастрофический катастрофічний,
категория категорія;
— местности категорія місцевості;
— потока категорія потоку,
катет кетет.
катетометр катетометр» -ра.
каткОвый коткОвий.
каток котОк, -тка;
— гладкий гладкий коток;
— затвОра котОк затвбра;
— кулачкОвый кулачковий котОк;
— прнцепнОй причіпнйй коток;

каток

катОк самоходный самохідний котОк.
качЯть, качнуть (насосом) качати,
качнути; (колебать) коливати,
(редко) коливнути; (шатать)
хит Ити , хитнути,
качающийся хитний,
качественный Якісний,
качество Якість (род. Якості).
кЯчка (морская и т. п.) качка;
(действие — еще) качання, хи
тання.
качнуть см. качать,
каштановый каштановий,
квадрант квадрант,
квадрат квадрат.
квадратйческий,
квадратичный
квадратичний,
квадратный квадратний,
квадратура квадратура.
квадрильЯна квадрильЯна.
квазиконстанта квазіконстанта.
квазилинейный квазілінійний.
квазипериодйческий
квазіперіодичний.
квазистационарный
квазістаціонарний.
квалификация кваліфікація,
квалифицированный кваліфікова
ний.
квартиль квартиль, -лі.
кварцевый кварцевий.
керамиковый кераміковий,
керн корн.
кернер корнер, -нера.
кессон кесОн.
кессонный кесОнний, кесОновий.
кессонщик кесОнник.
килевОй кільовий,
киловатт кіловот.
киловаттный кіловатний, кіловйтовий.
киловатт-час кіловат-година.
киловОльт кіловОльт.
киловольт-ампер кіловОльт-ампЄр,
-ра.
килограммометр
кілограмометр,
-ра.
километраж кілометраж, -жу.
киль кіль, -ля.
кильблОк кільблОк.
кильватер кільватер, -тера.
кильватерный кільватерний.
623.
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кинематика кінематика,
кинематйческий кінематичний.
кинетИческий кінетйчний.
кинетйчность кінетйчність, -ності.
кинетйчный кінетйчний.
киносъёмка кінозйОмка; (неоконч.
действие) кінознімання,
киносъёмочный кінознімальний,
кйперный кіперний,
кипрегель кіпрегель, -геля,
кирпйч цегла;
— водоустойчивый
водостійка
цогла;
— гжельский гжольська цегла;
— клинчатый клинчиста цегла;
— красный червОна цегла;
— лекальный лекальна цегла;
— обыкновенный звичайна цег
ла;
— огнеупорный вогнетривка цег
ла;
— пенодиатОмовый пінодіатОмова
цегла;
— пОристый пОриста (шпарйста)
цегла;
— силикатный силікатна цегла;
— строительный будівельна цег
ла;
— шамотный шамОтна цогла.
кирпичный 1) цегляний; 2) (слу
жащий для производства кир
пича) цегельний.
кислота кислота,
кислотность кислОтність, -ності;
— воды кислОтність води;
— гидролитическая гідролітична
кислОтність;
— пОчв кислОтність грунтів;
— торфа кислОтність тОрфу.
кислотный кислОтний.
кислотоупорный кислототривкий,
кйслый кислий.
клидка кладка, мурування;
— бутобетОнная
бутобетОнна
кладка, бутобетОнне муруван
ня;
— бутовая бутова кладка, бутове
мурування;
— габиОнная габіОнна (габіОнова)
кладка, габіОнне (габіОнове)
мурування;
— каменно-хворостяная каміннохмизова кладка;

клЯдка

кладка кирпйчная цегляна кладка,
цєглянЄ мурувИння;
— надкессОнная надкесОнна (надкесОнова) кладка, надкесОнне
(надкесОнове) мурування;
— насухо кладка (мурування) на
сухо;
— под залйв кладка (муруван
ня) під заливання;
— под лопатку кладка (муруван
ня) під лопатку;
— циклОпская циклОпська кладка,
циклОпське мурування.
клапан клапан;
— воздушный повітряний кла
пан;
— впускнОй впускний клйпан;
— всасывающий всмоктувальний
клОпан;
— групповОй груповий клипан;
— дроссельный дросельний кла
пан;
— запорный запірний клапан;
— игОльчатый голчастий (голча
тий) клапан;
— колоколообразный дзвоноподібний клапан;
— кольцевОй кільцЄвий клапан;
— кокИческий конічний клапан;
— многокольцевОй багатокільцЄвий клапан;
— многощелевой багатощілйнний
клопан;
— обратный зворОтний клОпан;
— одиночный одинОчний клопан;
— однощелевОй
однощілинний
клапан;
— откидной відкидний клопан;
— перепускной перепускний клопан;
— питательный живильний кла
пан;
— плОский плОский
(плаский)
клипан;
— предохранительный запобіжний
клИпан;
— приёмный приймальний кла
пан;
— противовакуумный противакуумний клапан;
— редукциОнный редукційний кла
пан;
— сброснОй скиднйй клапан;
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клИпан тарельчатый тарілчатий
клепа-н;
— шарнйрный шарнірний клИпан;
— шаровОй кульовйй клапан.
клИпанный клапанний.
класс клас, -су;
— гидротехнических сооружений
клас гідротехнічних споруд;
— нивелирования клас нівелю
вання;
— сооружений клас споруд;
— тОчности клас тОчності;
— триангулЯции клас тріангуля
ції.
классификация класифікація,
клебемасса клебемаса.
клеймО клеймО.
клемма клома.
клёпанный прич. клепаний,
клёпаный прил. клепаний,
клёпка 1) клепка; 2) (действие)
клепання.
клёпочный клепковий,
клетчатка спец, сітка;
— вероятности сітка ймовірності;
— частотьі сітка частоти,
клещи кліщі, -щів.
климат клімат, -ту.
климатический кліматичний,
климатография кліматографія.
климатОлог кліматОлог.
климатолОгия кліматолОгія.
клин клин.
клин-баба клин-баба.
клинкер клінкер, -керу.
клИнкерньш клінкерний.
клиновОй КЛИНОВИЙ,
клинометр клінометр, -ра.
клинообразный клиноподібний,
ключ 1) ключ, -чО; 2) (источник)
джерелО;
— гаечный гайковйй ключ;
— разводной розвіднйй ключ;
— рычажный вИжільний ключ;
— трубный трубний ключ.
ключевОй 1) ключовйй; 2) дже
рельний. Ср. ключ 1—2.
кнехТ кнехт.
коагулировать коагулювати.
коагулЯнт коагулЯнт.
коагулЯтор коагулЯтор, -ра.
коагулЯция коагулЯція.
ковш ківш (род. ковшЯ);

ковш

ковш
водоприёмный
водопри
ймальний ківш;
— драглЯйна ківш драглайна;
— загрузочный вантажний (загрузочний, засипнйй) ківш;
— лопИты ківш лопйти;
— скрепера ківш скрепера;
— экскаватора ківш екскаватора.
ковшОвый ковшевий.
код код, -ду.
кОдекс кОдекс, -су.
кожух кожух;
— защитный захисний кожух;
— спиральный спіральний кожух.
козлОвый козлОвий.
козырёк козирОк, -ркИ;
— спицевОй спицьовйй (шпицьовйй) козирОк.
кол кіл (род. кола).
кОлба кОлба.
колебание коливання, хитання;
— абсолютное абсолютне коли
вання (хитання);
— вековОе віковЄ коливання;
— вынужденное вймушене коли
вання;
— годовОе річне коливання;
— горизОнтов коливання горизон
тів;
— звуковОе звукове коливання;
— интенсивное інтенсйвне коли
вання (хитання);
— квазипериодИческое квазіперіодичне коливання;
— концентрации коливання кон
центрації;
— месячное місячне коливання;
— многолетнее багаторічне коли
вання;
— насыщения коливання насичен
ня;
— периодйческое періодичне ко
ливання;
— постоянное постійне коливання;
— расхОдов коливання витрат;
— свободное вільне коливання;
— сезОнное сезОнне коливання;
— собственное власне коливання;
— стержней коливання стержнів;
— стока коливання стОку;
— струнЫ коливИння струни;
— уровней коливання рівнів;
— условное умОвне коливання;
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колебание циклическое циклічне
коливання.
колебательный коливальний,
колено коліно;
— раструбное рОзтрубне коліно;
— фланцевое фланцеве коліно,
коленчатый колінчастий, колінча
тий.
колёсно-гусеничный колісно-гусе
ничний.
колёсный колісний.
колесО кОлесо;
— быстроходное швидкохідне кО
лесо;
— водочерпательное водочерпаль
не кОлесо;
— водянОе в о д я н Є кОлесо;
— выправлЯющее
виправляюче
(вирівнююче, вирівнювальне)
кОлесо;
— гребнОе гребне кОлесо;
— зубчИтое зубчасте (зубчате)
кОлесо;
— лОпастное лопатЄве кОлесо;
— наливнОе наливне кОлесо;
— подливнОе підливне кОлесо;
— рабОчее робОче кОлесо;
— спрямлЯющее
випрямляюче
(випрОстуюче, випрОстувальне)
кОлесо;
— тихохОдное тихохідне кОлесо;
— червЯчное черв’Ячне кОлесо.
количественный КІЛЬКІСНИЙ,
количество кількість, -кості;
— движения кількість руху,
коллектор колЄктор, -ра;
— всасывающий всмоктувальний
колЄктор;
— газовый газовий колЄктор;
—- дренажный дренажний колЄк
тор;
— кабельный кабельний колЄктор;
— канализационный каналізацій
ний колЄктор;
— промывнОй промивнйй (проми
вальний) колЄктор.
коллекторный колекторний,
коллимационный колімаційний.
коллимИция колімОція.
коллоид колОїд, -ду.
КОЛЛОИДНЫЙ КОЛОЇДНИЙ.

коловорОт 1) колОворОт; 2) (бу
рав) свердел, -дла.

коловратный

коловратный коловорОтний.
колОдезный колОдязний; кринйчний. Ср. колОдец.
колОдец колОдязь, -зя; (неглубо
кий) кринйця;
— абиссинский абіссінський ко
лОдязь;
— артезианский артезіанський ко
лОдязь;
— безнапорный безнапірнйй ко
лОдязь;
— береговОй береговйй колОдязь;
— бетОнный бетОнний (бетОновий)
колОдязь;
— буровОй буровий колОдязь;
— водобойный водобійний колО
дязь;
•— гончарный гончарний колОдязь;
— грунтовОй грунтовий колОдязь,
грунтова криниця;
— иглофильтровый голкофільтровий колОдязь;
— измерительный вимірювальний
колОдязь;
— комбинированный комбінований
колОдязь;
— контрольный контрольний колО
дязь;
— наблюдательный спостережний
колОдязь;
— несовершенный недосконалий
колОдязь;
— опускнОй опускнйй колОдязь;
— перепадный перепИдний колО
дязь;
— поглощИющий вбираючий (по
глинаючий) колОдязь;
— приёмный приймальний колО
дязь;
—- промывнОй промивнйй колО
дязь;
— сборный збірний колОдязь;
— смотровОй оглядОвий колО
дязь;
— совершенный досконалий колО
дязь;
— трубчатый трубчастий (трубча
тий) колОдязь;
— успокоительный заспокійливий
колОдязь;
— шахтный шИхтний (шИхтовий)
колОдязь.
кОлокол дзвін (род. дзвОна).
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колокольчатый
дзвОниковий,
дзвінчИстий.
колОнка колонка;
— водоразборная
водорозбірна
колонка;
— геологическая геологічна ко
лонка;
— насосная насОсна колОнка;
— пожарного гидранта колОнка
пожЄжного гідранта.
колонковый колОнковий.
колонна колОна;
— обсадных труб колОна обсадних труб.
колпок ковпок, -ка;
— воздушный повітряний ковпак;
— всасывающий всмоктувальний
ковпОк;
— нагнетательный
нагнітальний
ковпак.
кОлышек кілОчок, -чка.
кольматаж кольматаж, -жу.
кольматация кольматація.
кольматйрование кольматування.
кольцевОй кільцЄвий.
кольцО кільцЄ;
— бетОнное бетОнне (бетОнове)
кільцЄ;
— вихревОе вихрове кільцЄ;
— водоуплотнйтельное видоущільнювальне кільцЄ;
— железобетОнное залізобетонне
кільцЄ;
— закладное закладне кільцЄ;
— канИтное канОтне кільцЄ;
— опОрное опОрне кільце;
— разбрызгивающее
розбризкувальне кільце;
— распределительное розподільне
кільцЄ;
—- стИтора кільцЄ статора;
— уплотнйтельное ущільнювальне
кільцЄ.
комар комар, -ра;

— малярийный малярійний комар,
комбинированный комбінований,
комбинировать комбінувати,
комковатый грудкуватий,
коммуникация комунікація,
компактность компактність, -ності.
компактный компактний,
компаратор компаратор, -ра.

компас

кОмпас кОмпас.
компенсатор компенсатор, -ра;
— сальниковый сальниковий ком
пенсатор.
компенсационный компенсаційний,
компенсация компенсація,
компенсированный компенсований,
комплектный комплектний,
комплекс кОмплекс, -су;
— мероприятий кОмплекс заходів;
— пОчвенный грунтовий кОмплекс;
— работ кОмплекс робіт;
— сооружений кОмплекс споруд,
комплексный комплексний,
компонент компонент,
компонованный компонований,
компоновать компонувати.
компонОвка компонОвка; (неоконч.
действие) компонування,
компрессионный компресійний,
компрессия компресія,
компрессор компресор, -ра;
— воздушный повітряний компре
сор;
— поршневОй поршневий компре
сор;
— ротациОнный ротаційний ком
пресор;
— ступенчатый ступінчастий (ступінчатий) компресор;
— центробежный
відцентровий
компресор.
компрессорный компресорний,
конвективный конвективний.
конвекционный конвекційний,
конвекция конвЄкція.
конгломерат конгломерат, -ту.
конгломератный конгломератний,
конденсатор конденсатор, -ра.
конденсаторный конденсаторний,
конденсационный конденсаційний,
конденсация конденсація;
— пара конденсація пИри.
конденсировать конденсувати.
конИческий конічний,
конный кінний,
конопатить конопИтити.
конопатка конопИтка.
консистенция консистенція;
— бетОна консистенція бетОну;
— весовая вагова консистенція;
— водогрунтовОй смеси конси
стенція водогрунтовОї суміші;
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консистенция грунта консистенція
грунту;
— действительная дійсна конси
стенція;
— жидкотекучая
рідиннотекуча
консистенція;
— пульпы консистенція пульпи;
— расходная витратна консистен
ція.
консистометр консистОметр.
консОль консОль, -лі.
консОльный КОНСОЛЬНИЙ.
констИнта константа,
константный константний,
конструирование конструювання,
конструировать конструювати,
конструктивный конструктивний,
конструкция конструкція,
контакт контакт, -ту.
контактно-стыковОй
контИктностиковйй.
контактный контактний,
континентальный
континенталь
ний.
контргайка контргайка,
контргруз
контрвантйж,
-жу,
контргруз, -зу.
контрдамба контрдамба,
контролирующий контролюючий,
контроль контроль, -лю.
контрОльно-измерйтельный
контрОльно-вимІрювальний.
контрОльно-испытИтельный
контрОльно-випрОбнйй.
контрольный контрольний,
контрпрйвод контрпрйвод.
контррезервуар
контррезервуар,
-ра.
контрфорс контрфОрс.
контрфорсный контрфорсний.
кОнтур кОнтур, -ра;
— береговОй линии кОнтур бере
гової лінії;
— заземляющий заземлювальний
(заземлюючий) кОнтур;
— колебательный
коливальний
кОнтур;
— лОпасти кОнтур лОпаті;
— плавания кОнтур плавання;
— промачивания кОнтур промочу
вання;
увлажнения кОнтур зволожен
ня.

контурный

контурный кОнтурний.
кОнус кОнус;
— вЫноса кОнус вйносу;

— намЫва кОнус намйву;
— насыпи кОнус несилу;
— селевой солевий кОнус.
кОнусный кОнусний.
конусообразный конусоподібний,
конфигурация конфігурація,
конформный конформний.
конфузОр конфузОр, -ра.
конфузОрность конфузОрність, -ноСТІ.

конфузОрный конфузОрний.
концентрат концентрат, -ту.
концентрация концентрація;
— весовая вагова концентрація;
— объёмная об’ємна концентра
ція.
концентрированный концентрова
ний.
концентрировать концентрувати,
координата координата,
координатник координатник.
координатный координатний,
координатограф координатограф,
координатомер
координатомір,
-ра.
координаты координати, -нат;
— декартовы декартові коорди
нати;
— косоугольные косокутні коорди
нати;
— косЫе косі координати;
— натуральные натуральні коор
динати;
— полЯрные полЯрні координати;
— прямоугольные прямокутні ко
ординати;
— сферйческие сферйчні коорди
нати;
— цилиндрические циліндрйчні ко
ординати.
координация координація,
координировать координувати.
копИние копання.
кОпаный прил. кОпаний.
кОпань кОпанка, сажалка.
копИтель копИч, -ча.
копИть копати,
копёр копЄр, -пра;
— вибрациОнный вібраційний копЄр ;
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копёр механйческий механічний
копЄр;
— ручнОй ручнйй копер;
— универсальный універсальний
копЄр.
корабельный корабельний,
кораблевождение кораблеводіння,
кораблестроение кораблебудуван
ня.
кораблестроитель
кораблебудів
ник, -ка, кораблебудівЄльник.
кораблестроительный кораблебу
дівний, кораблебудівЄльний.
корабль корабель, -блЯ.
кордОн кордОн, -ну.
кореннОй корінний.
кОрень кОрінь, -реня;
— запруды кОрінь загЯти (гаті,
гатки);
— мОла кОрінь мОлу.
кОрка кірка, кОрка;
— ледяная льодяна (крижана)
кірка (кОрка);
— пОчвенная грунтова кірка (кор
ка).
корма корма.
кормовОй кормовий.
корОбка корОбка;
— вентильная вентильна корОбка;
— передОч корОбка передач;
— скоростей корОбка швидко
стей.
корОбочный корОбочний, коробко
вий.
корОбчатый коробчастий, корОбча* тий.
королёвый королевий,
король шлЮза корОль шлюза.
корОнка корОнка;
— буровия бурове корОнка.
коротковОлновый короткохвильо
вий.
короткозамкнутый короткозимкнений, короткозимкнутий.
короткоструйный короткоструминНИЙ.

кОрпус кОрпус, -су;
— землесОса кОрпус землесОса;
— насОса кОрпус насОса;
— плуга кОрпус плуга;
— подшипника кОрпус підшипни
ка;
— пресса кОрпус преса;

корпус

корпус турбйны кОрпус турбіни,
корректив коректйв, -ву.
корректирование
коректування,
коригування.
коррелятивный корелятйвний.
корреляционный кореляційний,
корреляция корелЯція.
коррОзия корОзія;
— арматуры корОзія арматури;
— бетОна корОзія бетОну;
— кавитациОнная кавітаційна ко
рОзія;
— лопИток корОзія лопаток;
— насоса корОзія насОса;
— турбйны корОзія турбіни.
корчИга см. корЯга.
корчевальный корчувальний,
корчевание корчування,
корчеватель корчувач, -ча.
корчевать корчувИти.
корчёвка корчування;
— взрывная висадне (підривно)4
корчування;
— механИческая механічне корчу
вання.
корЫто корито;
— перекИта корито перекату,
корытообразный коритоподібний.
корЯга корч, -чИ.
коса коса*,
— песчаная піщана коса,
косвенный
посередній,
непря
мий.
косогОр косогір, -гОру.
косОй кОсий.
котельный котЄльний.
котловИн котлован,
котлованный котлованний.
котловина улОгОвина.
котловинный улОгОвинний.
кОчка купини,
кочкарник купйння.
коэффициент коефіцієнт;
— безопасности коефіцієнт безпе
ки;
— боковОго сжатия коефіцієнт
бічнОго (боковОго) стйснення
(стйску);
— быстроходности
коефіцієнт
швидкохідності;
— водозабора коефіцієнт водоза
бору;

— водомера коефіцієнт водоміра;
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коэффициент

коэффициент водооборОта коефіці
єнт водоОбігу;
— вязкости коефіцієнт в’Язкості;
— гидротермйческий гідротерміч
ний коефіцієнт;
— годовОй неравномерности кое
фіцієнт річнОї нерівномірності;
— давления
коефіцієнт
тйску
(тйснення);
— дальномера коефіцієнт далеко
міра;
— двйгателя коефіцієнт двигуне;
— денного сжИтия коефіцієнт ден
ного стйснення (стйску);
— ёмкости коефіцієнт місткості;
— загрязнения коефіцієнт забруд
нення;
— запИса коефіцієнт запасу;
— зарегулйрования коефіцієнт зарегулювИння;
— затопления коефіцієнт затоп
лення;
— извИлистости коефіцієнт зви
вистості;
— использования коефіцієнт ви
користання;
— истечения коефіцієнт витікан
ня;
— кавитации коефіцієнт кавітації;
— корреляции коефіцієнт кореля
ції;
— макропОристости
коефіцієнт
макропОристості;
— масштабный масштабний кое
фіцієнт;
— модульный мОдульний коефіці
єнт;
— мощности коефіцієнт потужно
сті;
— нагрузки коефіцієнт наванта
ження;
— наполнения коефіцієнт напОвнення;
— неоднородности коефіцієнт не
однорідності;
— неравномерности коефіцієнт не
рівномірності;
— объёмный
об’ємний
коефі
цієнт;
— однородности коефіцієнт одно 
рідності;
— отдОчи коефіцієнт віддИчі (ви
датності) ;

коэффициент

коэффициент откОса коефіцієнт
укОсу (схилу);
— переходный перехідний коефі
цієнт;
— пластйчности коефіцієнт пла
стичності;
— полезного действия (к. п. д.)
коефіцієнт
корисної
дії
(к. к. д.);
— поправочный поправочний кое
фіцієнт;
— пористости коефіцієнт парис
тості;
— проницаемости коефіцієнт про
никності;
— прочности коефіцієнт міцності;
— разбавления коефіцієнт розве
дення (розбавлення);
— расхода коефіцієнт витрат;
— реаэрации коефіцієнт реаераЦії;
— регулирования коефіцієнт регу
лювання;
— редукциОнный редукційний кое
фіцієнт;
— рефракции коефіцієнт рефрак
ції;
— сжатия коефіцієнт стиснення
(стиску);
— скольжения коефіцієнт кОвзання;
— скОрости коефіцієнт швидкості;
— сопротивления коефіцієнт Опо
ру;

— сплОшности коефіцієнт суціль
ності;
— стОка коефіцієнт стОку;
— суточной неравномерности кое
фіцієнт добовОї нерівномір
ності;
— теплопроводности
коефіцієнт
теплопровідності;
— транспирации коефіцієнт транс
пірації;
— трансформации
коефіцієнт
трансформації;
— трения коефіцієнт тертя;
— трещиноватости коефіцієнт трі
щинуватості;
— устойчивости коефіцієнт стійко
сті;
— фильтрации коефіцієнт фільтра
ції;

кратерный
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коэффициент часовОй неравномер
ности коефіцієнт годинної не
рівномірності;
— Шези коефіцієнт Шезі;
— шероховатости коефіцієнт шор
сткості.
краевОй крайовйй.
кран кран;
— автомобильный автомобільний
кран;
— бИшенный баштовий кран;
— водоразборный водорозбірний
кран;
— выпускнОй випускний кран;
— грязевОй грязьовий кран;
— двупроходнОй
двопрохіднйй
кран;
— запОрный запірний кран;
— кабельный кабельний кран;
— контрольный контрольний кран;
— мостовОй мостовий кран;
— п еоек лю чен и я
чення;

кран

п ер ек л ю 

— плавучий плавучий кран;
— поворотный поворотний кран;
— подъёмный підйомний (підні
мальний, підіймальний) кран;
— пожарный пожЄжний кран;
— портальний портальний кран;
— прОбковый корковий (пробко
вий) кран;
— судовОй судновий кран;
— тракторный тракторний кран;
— управления кран управління
(керування);
кран-балка кран-балка,
кран-деррик кран-дЄрик.
крановщик крановщик, -ка, кра
нівник, -ка.
крановщйк-экскаваторщик крановщик-екскаваторник (род. крановщика-екскаваторника), кранівник-екскаваторник.
Крановый Крановий,
кран-трубоукладчик
кран-трубоукладйч, -ча.
кран-укОсина кран-укосина.
кран-экскаватор кран-екскавйтор,
-ра.
краснозём червонозем, -му.
кратер кратер, -тера.
кратерный Кратерний.

краткосрочный

краткосрочный

короткостроковий,
короткотерміновий,
кремальера кремальєра.
кремальерный кремальєрний,
кремнекислота кремнекислота,
кремний Кремній, -нію.
кремнйстый кременистий,
крен крен, -ну.
крепёж кріплення,
крепёжный кріпильний,
крепление кріплення;

— деревЯнное дерев’Яне кріплен
ня;
— откОса кріплення укОсу (схйлу);
— скважин кріплення свердловин,
крепь кріплення;
— забивная забивне
кріплення,
крест хрест, -ти;
— раструбный рОзтрубний хрест;
— фланцевый фланцевий хрест.
крестовИна хрестовина.
кривая сущ. крива, вОЇ;
— батиграфИческая батиграфічна
крива;
— биномиальная бінОмна (біномі
альна) крива;
— впитывания крива вбирання;
— гипсографИческая гіпсографічна
крива;
— гранулометрического
состава
крива гранулометричного скла
ду;

— давления криве тиску (тиснен
ня) ;
— дебитографическая дебітографічна криви;
— депрессии криве депресії;
— длительности затопления криве
тривалості (довгочасності) за
топлення;
— дроссельная дросельна криво;
— живОго сечения криве живОго
перерізу;
— зеркала водохранилища криве
дзеркала водОймища (водОйми);
— интегральная інтегральна кри
ва;

— инфильтрации Крива Інфільтра
ції;
— компрессионная
компресійна
кривО;
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критерий

кривОя механйческого состава кри
ва механічного складу;
— мнимая уЯвна крива;
— моноидальная моноїдальна кри
ва;
— обеспеченности крива забезпе
ченості;
— объёмов водохранилища крива
об’ємів водОймища (водОйми);
— отклонений криве відхилень;
— площадей криве площ;
— повторяемости крива повторю
ваності;
— погрешности криво пОхибки;
— подпОра крива підпОру;
— продолжительности крива три
валості;
— распределения крива розпОділу;
— расхОдов крива витрат;
— свободной поверхности кривя
вільної поверхні;
— свЯзи крива зв’язку;
— скоростей криве швидкостей;
— спОда криви спаду;
— тарирОвочная тарувальна кри
ва;
— тахиграфйческая тахіграфічна
крива*,
— частоты крива частоти;
— энергии криве енергії,
кривизна кривина, кривизна,
криволинейность криволінійність,
-ності.
криволинейный криволінійний,
кривошйп кривошйп.
крйзис крйза;
— сопротивления крйза Опору,
кризисный крйзисний.
кристаллизационный
кристаліза
ційний.
кристаллический кристалічний,
критериальный критеріальний.
критерий критерій, -рію;
— Вебера критерій ВЄбера;
—• затоплення критерій затоплен
ня (затоплювання);
— КошИ критерій Коші;
— Ньютона критерій Ньютона;
— подОбия критерій подібності;
— Рейнольдса критерій РейнОльдса;
— Струхала критерій Струхала;

74

критерий
Критерий УСТОЙЧИВОСТИ
стійкості;

критерій

— Фруда критерій Фруда;
— Эйлера критерій Ёйлера.
критический критйчний.
кровельный покрівельний; даховйй. Ср. крОвля.
кровля покрівля; (железная и
пр. — ещё) дах, -ху;
— забОя покрівля вйбою (забОю);
— пласта покрівля пласта,
крокй нескл. крокі.
кромка 1) ребрО; 2) (льда) крОмка;

— лОпасти ребрО лОпаті.
кронштейн кронштейн,
кротовоние кротувИння.
кротователь кротувИч, -ча.
кротовина кротовйна;
— аэрирующая аеруюча кротовй
на;
— осушИтельная
осушувальна
(осушно) кротовина;
— увлажнИтельная зволожуваль
на кротовйна.
кротОвый кротОвий.
кротодренажный кротодренажний,
круглогодичный,
круглогодовой
ЦІЛОРІЧНИЙ.

круглосуточный цілодобовий.
круглЯк круглЯк, -ку.
круговорот круговорот, -ту;
— водЫ круговорот водй.
кругооборот кругооборот, -ту;
— воды кругооборот водй.
кругообращение кругоОбіг, -гу.
крупа (осадки) крупа.
крупноблОчный
крупноблОчний,
крупноблОковий.
крупногабаритный хрупногабарйтний, великогабаритний,
крупнозернистый крупнозернйстий,
великозернйстий.
крупнокалиберный крупнокалїберний, великокаліберний.
крупнокИпельный крупнокраплйнний.
крупномасштабный
крупномасштИбний, великомасштабний.
крупномОлотый
крупномолений,
крупномОлотий.

кульминация

крупнопористый крупнопОристий,
великопОристий.
крупноразмерный
крупнорОзмірний, великорозмірний,
крупносортный
крупносОртний,
великосОртний.
крупность крупність, -ності;
— нанОсов крупність нанОсів.
крутизна крутість, -т о ст іс т р ім 
кість, -кості. Ср. крутОй;
— берега крутість (стрімкість)
бЄрега;
— волны крутість (стрімкість)
хвйлі;
— откОса крутість (стрімкість)
укОсу (схйлу).
крутильный крутильний,
крутобережный крутоберегий,
крутобережье крутобережжя.
крутОй крутий; (круто возвыша
ющийся — ещё) стрімкйй.
крутосклОнный крутосхйловий;
крутость крутість, -тості; стрім
кість, -кості. Ср. крутОй.
крутЯщий крутЯчий.
круча круча.
кручение крутіння, кручення,
крылатка крилИтка.
крылО крилО;
— дождевальное дощувальне кри
лО;
—■несущее несуче крилО.
крыловОй криловйй.
крыльчОтка крильчатка,
крыльчатый крильчатий.
крышевидный даховйдний.
крюк гак, крюк, -ка;
— корчевальный
корчувальний
гак (крюк).
кряж 1) (горная цепь) кряж, -жИ,
пасмо; 2 ) (обрубок бревна)
кряж, колОда.
ксерофит ксерофіт,
кубик кубик;
бетОнный бетОнний (бетоновий)
кубик.
кубйческий кубічний,
кубометр кубомЄтр, -ра.
кувалда кувалда,
кузов кузов.
кулачкОвый кулачкОвий.
кулйсный кулісний,
кульминация кульмінація.

культиватор

культиватор культиватор, -ра.
культивация культивація,
культура культура;
— болОт культура боліт,
культуртехника культуртехніка,
курвиметр курвіметр, -ра.
курган курген, могйла.
курсировать курсувИти.
куст кущ, -ща;

ледоход
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куст свай кущ паль,
кустарник чагарнйк, -ко, чагар,
рЯ, кущі, -щїв.
кустарниковый чагарниковий,
кусторез кущоріз,
кучевйдный куповйдний.
кювет кювЄт , -ту.
кярйз кярйз.

л
лабиринт лабірйнт.
лабиринтный лабірйнтний.
лабирйнтовый лабіринтовий,
лаборант лаборант,
лаборатория лабораторія;
— гидравлическая гідравлічна ла
бораторія;
— гидромеханизации лабораторія
гідромеханізації;
— гидротехническая гідротехнічна
лабораторія.
лабораторный лабораторний.
лИва лйва.
лаг лаг.
лагуна лагуна.
лагунный лагунний, лагуновий,
лаз лаз, -зу;
— ремОнтный ремОнтний лаз;
— смотровОй оглядОвий лаз.
ламинаризйрованный ламінаризОваний.
ламинарность ламінарність, -ності.
ламинарный ламінарний,
ландшафт ландшафт, -ту, краєвйд, -ду.
лебёдка лебідка;
— водоподъёмная
водопідйОмна
(водопіднімальна,
водопідій
мальна) лебідка;
— многобарабанная багатобарабанна лебідка;
— однобарабанная однобарабенна лебідка;
— приводная приводно лебід
ка;
— ручная ручнИ лебідка;
— тормозная гальмова лебідка,
левобережный лівобережний.

лёд лід (род. льОду); (на поверх
ности реки, моря и т. п. —
ещё) крйга;
— амОрфный амОрфний лід;
— блинчатый млинчИстий лід;
— внутривОдный
внутрівОдний
лід, внутрівОдна крига;
— губчатый губчатий лід, губчата крига;

— донный дОнний лід, дОнна крй
га;
— кристаллический кристалічний
лід;
— наслудовый наслудовий лід;
— плотный щільний лід, щільна
крйга;

— рыхлый крихкйй лід.
леденеть леденіти.
ледник льодОвня, льодОвник.
ледник геол. льодовйк, -кИ.
ледникОвый ЛЬОДОВИКОВИЙ,
ледовйтый льодовитий.
ледОвый льодовий,
ледозащйтный льодозахиснйй.
ледокол криголом.
ледолом льодолОм.
ледомерный льодомІрний, льодо
мірний.
ледообразование льодоутвОрення.
кригоутвОрення; (неоконч. дей
ствие — ещё) льодоутворювання, кригоутвОрювання. Ср. лёд.
ледорез льодоріз.
ледосбрОс льодоскйд, -ду.
ледостИв льодостав, -ву.
ледоход льодохід, -хОду;
— весенний веснЯнйй льодохід;
— осенний осінній льодохід;

ледохОд

ледохОд сплошной суцільний льо
дохід;
— частичный частковий льодохід.
ледохОдный льодохідний,
ледохранйлище льодосхОвище.
ледянОй льодянйй; крижанйй. Ср.
лёд.
лежИк лежак, -ка.
лежень лЄжєнь, -жня.
лекИло лекало;
— откОсное укісне лекИло.
лекальный лекИльний.
лОнта стрічка;
— изоляциОнная ізоляційна стріч
ка;
— мерная мірна (мірча) стрічка;
— транспортёрная транспортерна
стрічка;
— штриховая штрихова стрічка;
— эскалаторная
ескалаторна
стрічка.
ленточный стрічковйй.
лес ліс, -су;
— защитный захисний ліс;
— круглый круглий ліс;
— пилёный пиляний ліс;
— строительный будівельний ліс.
лесйстость лісистість, -тості.
лесИстый лісистий.
леснОй лісний, лісовий,
лесозащитный лісозахисний,
лесоматериал лісоматеріал, -лу.
лесомелиоративный
лісомеліора
тивний.

лесомелиоратор
лісомеліоратор,
-ра.
лесомелиорация лісомеліорація,
лесонасаждение лісонасадження;
(неоконч. действие — ещё) лі
сонасаджування,

лесопйлка лісопйльня.
лесопйльный лісопйльний.
лесопосИдка лісопосадка,
лесосплав лісосплав, -ву.
лесосплИвный лісосплавний.
лесостепнОй лісостеповий,
лесостепь лісостЄп, -пу.
лёсс лес, -су.
лёссовйдный лесовйдний.
лёссовый лЄсовий.
лестница 1) (переносная) драбйна;
2) (неподвижная) схОди, -дів;
— рыбоходная рибохідні схОди.
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ЛИНИЯ?

лестничный 1) драбйнний; 2) сходовйй. Ср. лестница 1—2.
летний літній,
лето літо,
лйвень злива,
лйвневый злйвовий.
ливнемер зливомір, -ра.
ливнеотвОд зливовідвід, -вОду.
ливнеотводный ЗЛИВОВІДВІДНЙЙ.
ливнеотводЯщий ЗЛИВОВІДВІДНЙЙ.
ливнеприёмник зливоприймИч, -ча,
ливнесбрОс зливоскйд, -ду.
ливнеспуск зливоспуск, -ку.
ливнестОк зливостік, -тОку.
лизИметр лізйметр, -ра.
лизиметрИческий лізиметргічний.
лиман лимИн, -ну;
— временный тимчасОвий лиман;
— естественный прирОдний лимИн;
— пОйменный заплавний (заплавинний) лиман;
— Ярусный Ярусний лимйн.
лимИнный лиманний,
лимб лімб.
лимитйрующнй лімітуючий,
лимниграмма лімніграма.
лимниграф лімніграф,
лимниметрия лімнімотрія.
лимнолОгия ЛІМНОЛОГІЯ,
лимонйт лімоніт, -ту.
линеаризация лінеаризація,
линеаризированный лінеаризОваний.
линейка лінійка;
— измерительная
вимірювальна
лінійка;
— логарифмическая логарифмічна
лінійка;
— масштабная масштабна ліній
ка;
— счётная лічильна лінійка;
— чертёжная креслярська лінійка,
линейность лінійність, -ності.
линейный лінійний.
лйнза лінза;
— грунта лінза грунту;
— объектива лінза об’єктива.
лИния лінія;
— береговия берегова лінія;
— вихревая вихрова лінія;
— водопровОдная
водопровідна
лінія;

линия

линия водораздельная вододільна
лінія;
— всасывания лінія всмоктуван
ня;
— давления лінія тйску (тйснення);
— депрессиОнная депресійна лі
нія;
— дна лінія дна;
— кабельная кабельна лінія;
— нагнетания лінія нагнітання;
— напоров лінія напОрів;
— откоса лінія укОсу;
— падения пласта лінія падіння
пласта;
— проектная проЄктна лінія;
— пьезометрическая п’єзометрич
на лінія;
— ревного напОра лінія рівного
напОру;
— свободной поверхности ЛІНІЯ
вільної поверхні;
— свЯзи лінія зв’язку;
— снеговЯя снігова лінія;
— тОка лінія течії;
— уреза водЫ лінія урізу водй;
— эквипотенциальная еквіпотен
ціальна лінія;
— энергетическая енергетйчна лі
нія;
— энергии ЛІНІЯ енергії,
литология ЛІТОЛОГІЯ,
литораль літораль, -лі.

литоральный літоральний,
литосфера літосфера,
лифт ліфт;

— рЫбный рибний ліфт,
личйнка малярийная малярійна
личйнка.
лишайник лишайник.
лобовОй лобовий.
ловИльный ловильний.
ловИтель ловЄць, -вцЯ, ловитель,
-теля.

ловушка пастка, влОвлювач.
ловчий ловильний,
лог 1) (овраг) балка, улОгОвина;
2) строит. ложОк, -жка, дОвжик.
логарифм логарифм,
логарифмический логарифмічний.
лОдка чОвен (род. чОвна).
лодочный човновий.
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лоток

ложбИна улОгОвина, видолинок,
-нка.
ложе лОже; (русло) річище;
— водохранилища лОже водОймища (водОйми);
— рекй лОже річки, річище,
ложка лОжка;
— буровИя бурово лОжка.
ложОк ложОк, -жка, дОвжик.
лознЯк лознЯк, -ка.
локализация локалізація,
локализировать локалізувати,
локально-изотропный
ЛОКИЛЬНОізотрОпний.
локальный локальний,
лом лом.
лом-баба лом-баба.
лопастный лопатевий,
лопасть лОпать, -ті.
лопота лопота;
— кОнная кінна лопата;
— механйческая механічна лопИта;
— паровИя парова-лопИта;
— плавучая плавуча лопата;
— совковая совкОва лопота;
— штыковоя штикова лопата,
лопатка лопатка;
— поворотная поворотна лопат
ка;
— рабочего колеса лопатка робо
чого кОлеса.
лот лот.
лоткОвый лотокОвий.
лОтлинь лОтлінь, -ня.
лотОк лотік, -тока;
Вентури лотік Вентурі;
водоподающий водоподавальний (водоподаючий) лотік;
водоснабжОющий
водопоста
чальний лотік;
гидравлический
гідравлічний
лотік;
гидрометрический гідрометрич
ний лотік;
гидротехнйческий гідротехніч
ний лотік;
лИвневый зливовий лотік;
магистральный магістральний
лотік;
— мельничный млиновий лотік;
— опрокидывающийся перекиднйй
лотік;

манОметр
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лоток

лотОк открытый відкритий лотік;
— Паршала лотік ПаршИла;
— промывнОй промивний лотік;
— разбОрный розбірний лотік;
— распределительный розподіль
ний лотік;
— русловый русловйй лотік;
— сбросной ск идний ло тік ;
— шугосброснОй шугоскиднйй ло
тік.
лОция лОція.
лощина лощОвина,
видолинок,
-нка, виярок, -рка.
луг лука; (поросший кустарни
ком) луг, -гу;
— заливнОй заливна лука, заливнйй луг;
— мокрый мОкрий луг.
луговОдство луківництво.
луговОй лучний, луговйй.
лугомелиоративный лугомеліоратйвний.
лугомелиорация лугомеліорація.

лука лука; (реки — ещё) коліно,
лунка Ямка, лучка, лунка,
луч прОмінь, -меня;
— визйрный візйрний прОмінь.
лупа лупа.
лущйльник лущйльник.
льдина крижйна, льодгіна.
льдовы деление л ьодовйділення;
(неоконч. действие — ещё)
льодовиділЯння.
льдообразование льодоутвОрення,
кригоутвОрення; (неоконч. дей
ствие — ещё) льодоутвОрювання, кригоутвОрювання. Ср.
лёд.
люк люк.
люлька люлька;
— гидрометрическая гідрометрич
на люлька;
— качающаяся хитно люлька;
— подвесная підвісна люлька;
— самоопрокИдывающаяся само
перекидно люлька.

М
магистраль магістраль, -лі.
магистральный магістральний,
магматйческий магматйчний.
магнезиальный магнезіальний,
магнйт магніт, -ту.
магнИтный магнітний.
мИйна майна,
макет макот.
макроклИмат макроклімат, -ту.
макропора макропОра.
макропористый макропористий,
макрорайон макрорайОн, -ну.
макрорельєф макрорельєф, -фу.
макроструктура макроструктура,
макротурбулентность макротурбулЄнтність,

-ності.

макротурбулентный

макротурбу-

лЄнтний.

макрофОрма макрофОрма.
максимальный максимальний,
максимум максимум, -му.
малёк мальОк, -лька.
маловОдность маловОдність, -ності.
маловОдный маловОдний.

маловодье маловОддя.
маловЯзкий малов’язкйй.
малоклинкерный
малоклінкерний.
маломерный маломірний,
малонапорный малонапірний.
малотермический малотермічний.
мальковый малькОвий.
малярийный малярійний,
манёвренность маневреність, -но
сті.
маневрировать маневрувати,
маневровый маневрОвий.
манипулировать маніпулювати.
манипулЯция маніпуляція.
манОметр манОметр, -ра;
— батарейный батарейний манО
метр;
— безынерционный безінерційний
манОметр;
— двухжидкостный дворідйнний
манОметр;
— дифференциальный диференці
альний манОметр;

манОметр

манОметр жйдкостный рідйнний
манОметр;
— комбинированный
комбінова
ний манОметр;
— контрольный контрольний ма
нОметр;
— мембранный мембранний (мем
брановий) манОметр;
— образцовый зразковий (взірце
вий) манОметр;
— показывающий показуючий ма
нОметр;
— поплавкОвый поплавкОвий ма
нОметр;
— пружинный пружинний манО
метр;
— ртутно-чашечный ртутно-чаш
ковий манОметр;
— ртутный ртутний манОметр;
— самопишущий самописний (самопишучий) манОметр;
— сифонный сифОнний манОметр;
— технический технічний манО
метр.
манометрический манометричний,
мареограф мареОграф.
марка мирка;
— бетона марка бетОну;
— геодезйческая геодезична мир
ка;
— нивелИрная нівелірна марка;
— ориентИрная орієнтирна мирка;
— полигонометрИческая полігонометрична марка;
— раствора марка рОзчину;
— цемента марка цемонту.
маркированный маркірований,
маркировать маркірувати.
маркирОвка маркірОвка; (неоконч.
действие) маркірування,
маршрут маршрут, -ту.
маршрутный маршрутний.
мОсло масло; (смазка — еще) мастйло.
масяонасОс маслонасОс.
маслопровОд маслопровід, -вОду,
мастилопровід.
маслосборник
маслозбирОльник,
мастилозбирОльник.
маслянистость маслянистість, -то
сті.
маслянистый маслянйстий.
масляный масляний.
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материал

масса мйса;
— бетонная бетОнна (бетонова)
моса;
— грунтовая грунтова маса;
— жйдкая рідка маса;
— присоединённая приєднана ма
са.
массИв масйв, -ву;
— берменный бермовий масив;
— закарстОванный закарстОваний
масив;
— искусственный штучний масив;
— циклонический циклонічний ма
сив.
массИв-гигИнт масив-гігинт (род,
масиву-гігинта).
массивность масивність, -ності.
массивный масивний,
массовость масовість, -вості.
массовый масовий,
мастйка мастика;
— асфальтовая асфальтова масти
ка.
масштаб масштаб, -бу;
— вертикальный
вертикальний
масштаб;
— времени масштаб часу;
— горизонтальный горизонтальний
масштаб;
— длинЫ масштаб довжини;
— линейный лінійний масштаб;
— логарифмический логарифміч
ний масштаб;
— моделирования масштаб моде
лювання;
— натуральный натуральний мас
штаб;
— относительный віднОсний мас
штаб;
— подобия масштаб подібності;
— поперечный поперечний мас
штаб;
— продельный поздОвжній (подОвжній) масштаб;
— пульсИций масштаб пульсацій;
— сил масштаб сил;
— турбулентности масштаб тур
булентності.
масштабный масштабний,
мат строит, мата, метка;
— битумный бітумна мИта (мат
ка).
материал матеріал, -лу;

материал

материал изоляционный ізоляцій
ний матеріал;
— инертный інертний матеріал;
— строительный будівельний ма
теріал;
— электропроводный електропро
відний матеріал.
матерйк материк, -ка; (суша) су
ходіл, -дОлу.
материковый материкОвий; сухо
дільний. Ср. матерйк.
мИточный моточний.
мачта щОгла;
— монтажная монтИжна щОгла.
машина машина;
— водоподъёмная водопідйомна
(водопіднімальна,
водопідій
мальна) машина;
— гидравлИческая
гідравлічна
машина;
— дождевильная дощувальна ма
шина;
— дорожная шляхово (дорОжня)
машина;
— дренажно-кротовая дренижнокротОва машина;
— известегасильная вапногасйльна (вапногасна) машина;
— корчевальная корчувальна ма
шина;
— планирОвочная
планувальна
машина;
— трамбОвочная
трамбувальна
машина.
машИнно-мелиоративный машин
но-меліоративний,
машйнный машинний.
маЯк маЯк, -кй;
— береговОй береговий маЯк;
— морской морський маяк;
— плавучий плавучий маЯк;
— предостерегательный остереж
ний (застережний) маЯк;
— указательный вказівний маЯк.
миятник моятник;
— гидравлйческий
гідравлічний
маятник;
— центробежный
відцентровий
маятник.
маятниковый маятниковий.
маЯчный маЯчний, маякОвий.
мгла імла, мла.
мгновенный миттєвий, МИТТЬОВИЙ.
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мергель

меандр меандр,
меандрйрование меандрування.
меандрйровать меандрувати.
меандрйрующий меандруючий.
меандрйческий меандрйчний.
медиана медіана,
медленный повільний,
межбассейновый міжбасЄйновий.
междулОпастный міжлопатЄвий.
междуречный міжрічковий,
межевание межування,
меженный мєжЄнний.
межень мЄжєнь, -ні.
межплИстовый міжплестовий.
межхозяйственный
міжгосподар
ський.
мезорельеф мезорельєф, -фу.
мезоструктура мезоструктура.
мелиоративный меліоратйвний.
мелиоратор меліоратор, -ра.
мелиорация меліорація;
— гидротехническая гідротехніч
на меліорація;
— земель меліорація зємЄль ;
— пескОв меліорація пісків;

— рыбоводных прудОв меліорація
рибовОдних ставів (ставків);
— солонцов меліорація солонців;
— солончаков меліорація солон
чаків.
мелиорированный меліорований,
мелкий 1) мілкий; 2) (небольшой)
дрібний.
мелковОдный МІЛКОВОДНИЙ.
мелковОдье МІЛКОВОДДЯ,
мелкозернистый дрібнозернистий,
мелкомасштабный дрібномасштаб
ний.
мелкосидЯщий мілкосидЯчий.
мель мілина,
мельничный млинОвйй.
мембрана мембрана,
мембранный мембранний, мембра
новий.
мензула мЄнзула.
мензульный мензульний,
мензурка мензурка,
менйск меніск,
мера міра;
— тОчности міра тОчності.
мергель мергель, -гелю;
— валунный валунний (валунбвий) мёргель;

мергель

мергель известкОвый вапнйстий
мергель.
мергельный мергельний,
мерзлота мерзлота;
— вечная вічна мерзлото,
мерзлотный мерзлОтний.
мерзлотовЄдмерзлотознавець, -вця.
мерзлотоведение
мерзлотознав
ство.
мерзлотомер мерзлотомір, -ра.
мёрзлый мерзлий,
меридион меридіан;
— Истинный істинний (дійсний)
меридіан;
— магнитный магнітний меридіан,
меридиональный меридіональний,
мерка мірка; (неоконч. действие)
міряння, вимірювання, вимірЯння.
мерный 1) мірний, мірчий; 2) (раз
меренный) розмірений, мірний,
мероприятие захід, -ходу;
— агромелиоративное агромеліоратйвний захід;
— антифильтрационное антифільтраційний зИхід;
— мелиоратИвное меліоративний
зИхід;
— по борьбе с малярйей зИхід
боротьби (по боротьбі) з ма
лярією;
— по борьбе с потерями захід бо
ротьби (по боротьбі) з витра
тами.
местность місцевість, -вості.
местный місцевий,
место місце;
— взЯтия прОбы місце взяттЯ про
би;
— нулЯ місце нулЯ;
— отбОра місце відбору;
— производства измерений місце
проведення вймірів (вимірю
вань, вйміряиь).
месторождение родОвище.
месяц місяць, -ця.
месячный місячний.
метОлл метел, -лу.
металлйческий металічний; (реже)
металевий.
метаморфОза метаморфоза,
метацентр метацентр, -ра.
метацентрйческий метацентричний.
6 — 623.

механизм
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метелица мєтЄлиця, заметіль, -лі.
метель завірюха, мєтЄлиця, заме
тіль, -лі; (вьюга) хуртовгіна.
метельный завірюшний, заметіль
ний; хуртовинний. Ср. метель.
метеорОлог метеорОлог.
метеорологический метеорологіч
ний.
метеоролОгия метеоролОгія;
— динамйческая динамічна ме
теоролОгія.
метеосиноптИческий
метеосиноптичний.
метеослужба метеослужба,
метеостанция метеостанція,
метка 1) (знак) мітка; (пометка)
пОзначка; 2) (действие) мічен
ня, значіння,
метод мЄтод, -ду;

— аналитический аналітичний ме
тод;
— аналОгий мЄтод аналОгій;
— конечных разностей мЄтод ко
нечних різнйць;
— статистйческий
статистИчний
мЄтод;
— фрагментов мЄтод фрагментів;
— экспериментальный експеримен
тальний мЄтод;
— электрогидродинамйческих ана
лОгий (ЭГДА) мЄтод електрогідродинамічних
аналОгій
(ЁГДА).
метОдика метОдика;
— исследования метОдика дослі
дження;
— прогнОзов метОдика прогнОзів.
методйческий методйчний.
метчик 1) (для нанесения меток)
мітчик, значйльник; 2) (резьбо
вой) гайкоріз.
механизИтор механізатор, -ра.
механизация механізація,
механизированный механізований,
механйзм механізм, -му;
— грузоподъёмный
вантажопід
йомний (вантажопіднімИльний,
ватажопідіймИльний) механізм;
— измерительный вимірювальний
механізм;
— кривошйпно-шатунный криво
шипно-шатунний механізм;

механизм

меХанйзм погрузочно-разгрузочный
вантажно-розвантажний (ван
тажно-розвантажувальний) ме
ханізм;
— приводнОй приводний механізм;
— рычИжный важільний меха
нізм;
— тормознОй гальмовий механізм,
мехиник механік.
механика механіка;
— грунтОв механіка грунтів;
— жидкости механіка рідини;
— прикладная прикладна механі
ка;
— техническая технічна механіка.
механИческий механічний,
мешалка мішалка.
мешОк мішОк, -шка;
— водянОй водяний мішОк;
— воздушный повітряний мішОк.
миграционный міграційний,
миграция міграція.
мИделево сечение міделів переріз.
мИдель мідель, -деля,
микробар мікробар, -ра.
микробарОграф мікробарограф,
микровертушка
мікровертушка,
мікромлинОк, -нка.
микроклимат мікроклімат, -ту.
микроманОметр
мікроманометр,
-ра.
микрОметр мікрометр, -ра.
микрометрИческий мікрометричний,
микропористый мікропористий,
микрорайон мікрорайОн, -ну.
микрорельеф мікрорельєф, -фу.
микроскОп мікроскОп.
микроскопйческий мікроскопічний,
микроструктура мікроструктура.
микротермОметр міхротермОметр,
-ра.
микрошероховатость мікрошОрсткість, -кості.
миллиамперметр
міліамперметр,
-ра.
миллибар мілібар, -ра.
миллиметрОвка міліметрівка,
минерал мінерал, -лу.
минерализация мінералізація;
— воды мінералізація водй.
минерализованный мінералізова
ний.
минералОгия мінералогія.
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модель

минеральный мінеральний,
минимальный мінімальний,
мйнимум мінімум, -му;
— давлення мінімум тйску (тис
нення) ;
— стОка мінімум стОку.
мйнус мінус.
мИнусовый мінусовий,
миоцен міоц Єн , -ну.
миоценовый міоц Єновий .
мнймый уЯвний.
многоИрочный багатоарковий.
многовОдный багатовОдний.
многовОдье багатовОддя.
многожйльный багатожильний,
многокамерный багатокамерний.
многоковшОвый багатоковшЄвий.
многоколёсный багатоколісний.
многокомпонентный багатокомпо
нентний.
многокупольный багатокупольний,
многолетний багаторічний, багато
літній.
многометрОвый багатометровий,
многонйточный багатонйтковий.
многорукавный багаторукавний.
многослойный багатошаровий,
многоснежный багатосніговйй, багатосніжний.
многоструйный багатострумйнний.
многоступенчатый
багатоступін
частий, багатоступінчатий.
многотектный багатотактний.
многочерпакОвый багаточерпако
вий.
модальный модальний,
моделирование моделювання;
— лабораторное лабораторне мо
делювання.
моделированный модельований.
моделИровать моделювати.
моделИрующий
моделюзОльний,
моделюючий,
модель м од Єл ь , -л і ;
— абстрактная абстрактна мо
дель;
— гидравлическая гідравлічна мо
дель;
— плОская плОска (пласка) мо
дель;
— пространственная
просторова
модЄль;
— русла модЄль річища (русле);

модель

модель сооружения модЄль спо
руди;
— струйчатого течения модЄль
струменЯстої течії;
— электрогидродинамйческая
електрогідродинамічна модЄль.
модельный модельний,
модификация модифікація.
мОдуль мОдуль, -ля.
мОдульный мОдульний.
мОкрый мОкрий.
мол мол, -лу;
— внешний зовнішній мол;
— внутренний внутрішній мол;
— оградительный захисний мол;
— оперативный оперативний мол;
— причальный причальний мол.
молевОй мольовий.
молекула молекула,
молекулярный молекулярний.
молокО молокО;
— известкОвое вапнисте молокО.
мОлот мОлот;
— свайный пальовий мОлот.
молотОк молотОк, -тка;
— отбОйный відбійний молотОк;
— пневматический пневматичний
молотОк.
молЯрный молярний,
момент момент, -ту;
— вращения момент обертання;
— гидродинамический гідродина
мічний момент;
— дополнительный
додаткОвий
момент;
— защемления момент затиснен
ня;
— изгибающий згинаючий (виги
наючий) момент;
— инерции момент інерції;
— количества движения момент
кількості руху;
— крутЯщий крутячий момент;
— опрокидывающий перекидний
момент;
— сдвигающий зсувний момент;
— сйлы момент сили;
— сопротивления момент Опору;
— статический статичний момент;
— удерживающий
стримуючий
(удержуючий) момент;
— центробежный
відцентровий
момЄнт.
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мостовая

монитОр монітор, -ра.
моногидрат моногідрат, -ту.
монолит моноліт, -ту;
— бетонный бетонний (бетоновий)
моноліт;
— почвенный грунтовий моноліт.
МОНОЛЙТНЫЙ МОНОЛІТНИЙ.
монтаж монтаж, -жу.
монтажный монтажний,
монтировать монтувати.
мОре мОре.
морена морена.
моренный моренний, мореновий.
мороз морОз, -зу.
морозить морОзити, -рОжу, -рОзиш.
морозный морОзний, морОзяний.
морозостойкий морозостійкий,
морозостойкость морозостійкість,
-кості.
моросить МряЧИТИ.
мОрось мряка, мжичка,
морской морський,
морфологйческий морфологічний.
морфолОгия морфолОгія.
морфометрйческий морфометрйчний.
морфометрия морфометрія. ^
мост міст (р о д . моста и мОсту);
— арочный арковий міст;
— многопролёгный багатопрогінний міст;
— наплавной наплавнйй міст;
— однопролётный однопрогінний
міст;
— подкОсно-рйгельный підкіснорйгельний міст; ^
— подкосный підкісний міст;
— подъёмный підйОмний (підні
мальний, підіймальний) міст;
— понтонный понтонний міст;
— разводной розвіднйй міст;
— служебный службОвий міст.
мОстик місток, -тка, мОстик;
— гидрометрический гідрометрич
ний місток (мОстик).
мостйть мостйти (мощу, мОстиш);
(к а м н е м — е щ ё ) брукувИти.
мостовая сущ . мостовИ, -вОЇ; (и з
к а м н я — е щ ё ) брук, -ку, бру
ківка;
— брусчатая брущата мостова;

— булыжная брук, бруківка;

мостовая
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мостовая булЫжная двойная под
війна бруківка, подвійний брук;
— клинкерная клінкерна мостова,
клінкерний брук;
— кубиковая кубикова мостова,
кубиковий брук;
— одиночная одинична мостово,

мОщность полезная корисна по
тужність (мех.)у корИсна тов
щини (гЄОЛ.)\
— удельная питОма потужність;
— установленная установлена по
тужність;
— эффективная ефективна потуж
ність.
мОщный потужний,
мрачный похмурий; (пасмурный—
ещё) хмурний, хмарний,
і мульда мульда;
І — долины мульда долини,
мультипликатор мультиплікатор,-ра:
І — гидравлйческий
гідравлічний
мультиплікатор.
мультипликация мультиплікація,
мундштук мундштук, -ка.
муссОн мусОн, -ну.
мутномер мутномір, -ра.
мутность мутність, -ності; кала
мутність. Ср. мутный;
— воды мутність (каламутність)
води;
— придОнная придОнна мутність
(каламутність).
мутный мутний; (о жидкости) ка
ламутний.
муть муть, -ті, каламуть,
муфта муфта;
— асбоцементная
азбоцементна
муфта;
— гИбкая гнучка муфта;
— дисковая дискова муфта;

одинОчний

брук.

мостовОй мостовий,
мотивированный прич., прал. моти
вований; (соверш. — ещё) умо
тивований.
мотивйровать мотивувати; (со
верш. — ещё) умотивувати.
мотовОз мотовОз.
мотопОмпа мотопОмпа.
мотОр мотОр, -ра.
мотОрный моторний,
мох мох, -ху.
мощение мостіння, мощення; бру
кування. Ср. мостйть;
— откОса мостіння (мОщення, бру
кування) укОсу (схилу).
мОщность
потужність,
-ності;
(геол. — ещё) товщини;
— водонОсного слОя потужність
водонОсного шару;
— гидравлИческая гідравлічна по
тужність;
— двИгателя потужність двигуна;
— залегания грунтОв потужність
(товщина) залягання грунтів;
— залежей
тОрфа
потужність
(товщина) пОкладів тОрфу;
— индикаторная індикаторна по
тужність;
— инерциОнная інерційна потуж
ність;
— испОльзуемая використовувана
потужність;
— машины потужність машини;
— мотОра потужність мотОра;
— пИковая пікова потужність;
— пласта потужність (товщина)
пласти;

набережная

— жёсткая жорстка муфта;

—
—
—
—

кулачкОвая кулачкОва муфта;
переходная перехідна муфта;
поворотная поворотна муфта;
предохранительная запобіжна
муфта;

— сцепления муфта зчЄплєння;

— эластичная еластична муфта,
муфтовый муфтовий.
мыс мис, -су, ріг (род. рогу).
мягковОдный м’яковОдний.

н
набегИние набігИння.
набегИть, набежать набігати, на
бігти, -біжу, -біжйш.

набережная суїц. набережна, -ної;
— гравитационная
гравітаційна
набережна;

набережная
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набережная свайная пальовИ на
бережна;
— сквозная скрізна (наскрізна)
набережна.
набивать, набить ндбивити, набиТИ, -б’ю, -б’єш.
набйвка набйвка; ( д е й с тв и е ) набиттЯ, набивиння;
— сальниковая сальникова на
бивка.
набивнОй набивний,
набйвочный набивальний,
набирать, набрать набирати, на
брати, -беру, -берЄш.
набить ем. набивить.
наблюдатель спостережник,

спо

стерігач, -ча.
спостережли
вість, -вості.
наблюдательный 1) ( о б л а д а ю щ и й
н аб лю д а те ль н о с ть ю )
спосте
режливий; 2) (с л у ж а щ и й д л я
н а б л ю д е н и я ) спостережний,
наблюдательский спостережниць
кий.
наблюдать спостерігати,
наблюдение спостереження; (н е оконч. д е й с тв и е — е щ ё ) спо
стерігання;
— визуальное візуальне спостере
ження;
— гидрологическое
гідрологічне
спостереження;
— глазомерное окомірне спосте
реження;
— инструментальное
інструмен
тальне спостереження;
— систематическое систематичне
спостереження;
— спорадИческое спорадичне спо
стерігання;
набрасывать, набросать накидати,
накидати; ( с о с т а в л я т ь , нам е
ч а ть — е щ ё )
накреслювати,
накреслити,
набрать см, набирать,
набросанный накиданий; накресле
ний. Ср. набрасывать,
набросать см. набрасывать.
набрОска накидка; (д е й с т в и е ) на
кидання;
— каменная кам’яна (камінна)
накйдка;
наблюдательность

наводнённый

набрОска подвОдная підводна на
кидка.
наброснОй накидний,
набрякнуть набрЯкнути.
набухаемость набрякиння.
набухиние набухоння.
набухать, набухнуть набухати, на
бухнути, набрякати, набрЯкну
ти.
набухший набухлий, набрЯклий.
набучивать, набутйть набучувати,
набутйти, -бучу, -бутиш,
навил навил, -лу;
— льда навал льОду (криги),
наваленный навалений,
наваливание навалювання,
наваливать, навалить навалювати,
навалити.
наваренный наварений,
наваривание наварювання,
наваривать, наварйть наварювати,
наварити.
наварка наварка; (неоконч. дей
ствие) наварювання,
наварной наварний,
навес навіс, -су; (выступ крыши)
піддашок, -шка, піддашшя;
(полотняный) намот, -ту.
навеска 1) хим. наважка; 2) (двер
ная петля и т. п.) навіска;
3) (действие) навішення; (не
оконч. — ещё) навішування,
навесной навісний,
наветренный навітряний,
навиготор навігатор, -ра.
навигационный навігаційний,
навигация навігація,
навйнчивать, навинтить нагвйнчувати, нагвинтити, -нчу, -нтйш.
нависить, навйснуть нависати, на
виснути;
(свисать) звисати,
звиснути.
нависнОй нависний.
навйснуть см. нависИть.
наводнение 1) пОвідь, -воді, по
вінь, -вені; 2) (действие) за
топлення, наводнення;
(неоконч. — ещё) затоплювання,
наводнювання. Ср. наводнЯть.
наводнённость наводненість, -ності,
затОпленість.
наводнённый наводнений, затоп
лений.

наводнить
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наждак

наводкЯть, наводнить затоплЯти,
нагрузка навантаження; (неоконч.
затоплювати, затопити, -топлю,
действие — ещё) навантажу
-топиш, наводнити, наводнюва
вання;
ти, наводнити; ( за л и ва т ь) за
— вибрациОнная вібраційне наливати, залити (заллю, за
- вантаження;
— временная тимчасОве наванта
ллєш).
ження;
нигель нагель, -геля,
— двйжущаяся рухОме наванта
нагельный нагельний,
ження;
наглухо наглухо,
— действующая діюче наванта
наглядность наочність, -ності.
ження;
наглЯдный наочний,
— динамйческая динамічне наван
нагнестй см. нагнетИть.
таження;
нагнетание нагнітання;
— мгновенно приложенная миттє
— гидравлйческое гідравлічне на
во прикладене навантаження;
гнітання;
— переменная перемінне (змінне)
— пневматйческое
пневматичне
навантаження;
нагнітання.
— постоянная стале (постійне)
нагнетатель нагнічувач, нагніталь
ний.
навантаження;
нагнетательный нагнітальний,
— равномерно
распределённая
нагнетать, нагнестй нагнітати, на
рівномірно розподілене наван
таження;
гнітити, -нічу, -нітиш.
— сосредоточенная зосереджене
нагОн нагін, -гону; (неоконч. дей
навантаження;
ствие) наганЯння;
— статйческая статичне наванта
— воды нагін (наганЯння) во
ження;
ди.
— ударная ударне навантаження;
нагОнный нагінний.
— удельная питоме навантажен
нагорный нагірний.
ня.
нагОрье нагір’я.
нагрузочный навантажувальний,
нагрев нагрів, -ву; (неоконч. дей
нагул нагул, -лу.
ствие) нагрівання,
нагульный нагульний,
нагромождать, нагромоздйть на
надвйг насув, -ву.
громаджувати,
нагромадити,
надвигать, надвйнуть насувати,
-джу, -диш, накопичувати, на
насОвувати, насунути.
копичити.
надвижнОй насувний,
нагромождение
нагромадження,
надвйнутый насунутий, насуне
накопичення; (неоконч. дей
ний.
ствие — ещё) нагромаджуван
надвйнуть см. надвигать.
ня, накопичування,
нагромождённость
нагромадженадвОдный надвОдний.
надёжность надійність, -ності.
ність, -ності, накопиченість.
нагромождённый нагромаджений,
надземный надземний.
накопичений.
надзОр цагляд, -ду; (присмотр)
нагромоздйть
см.
нагромож- і
дОгляд.
Дить.
надзОрный наглядОвий, наглядний.
нагружать, нагрузйть навантажу
надкессОнный надкесОнний.
надмерзлотный надмерзлОтний.
вати, навантажити,
нагружение навантаження; ( н е 
нОдолб(а) надовбень, -бня.
окон ч. дейст вие — е щ ё ) наван
надпОйменный надзаплавний, надзаштвинний.
тажування.
нагруженный, нагружённый на
надстройка надбудОва; (неоконч.
действие) надбудовування.
вантажений.
наждОк наждОк, -ку.
нагрузйть см. нагружИть.

наждЯчный

наждачный наждачний, наждако
вий.
назначать, назначить призначати,
призначити;
(определять —
е щ ё) визначити, визначити,
наивьігоднейший найзигідніший.
накит накат, -ту;
— волны накат хвилі,
накатить см. накатывать,
накатный накатний,
накатывание накачування,
накатывать, накатать накатувати,
-тую, -туєш, накатати; (доро
гу) уторОвувати, уторувати, на
качувати, накотити, -кочу, -кОтиш.
накачивать, накачать накачувати,
накачати.
накйданный накиданий,
накидить см. накидывать,
накйдка накидка, навал, -лу; (неоконч. действие) накидання, на
валювання.
накиднОй накидний,
накйдывать, накидить накидати,
накидати.
накипь накип, -пу;
— котельная котельний накип,
накладка 1) накладка; 2) (дей
ствие) накладка; неоконч. на
кладання;
— стыковая стикова накладка,
накладной накладний,
накладывать, наложйть наклада
ти, накласти, -кладу, -кдадеш.
наклёпанный наклепаний.
наклепать см . наклёпывать,
наклёпка 1) наклепка; 2) ( д е й 

наклепка; н е о к о н ч . на
клепування.
наклёпывать, наклепать наклепу
вати, наклепати, -пОю, -паєш
и -клеплю, -клеплеш.
наклОн пОхил, -лу, нихил;
— пласта пОхил (нахил) пласта;
— решётки пОхил (нахил) решітки,
наклонность похилість, -лості.
наклОнный похилий,
наклономер похиломір, -ра.
наконечник наконечник;
— буровОй буровий наконечник;
— всасывающий всмоктувальний
(всмоктуючий) наконечник.
ст ви е)

намОчка
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наконечный наконечний,
накопить ем. накоплять,
накопление нагромадження;
о к он ч .

д е й с тв и е

—

ещ ё)

(н е 

на

громаджування,
накопленный нагромаджений,
накоплять, накопйть нагромаджу
вати, нагромадити, -джу, -диш;
(с и л ы 0 э н е р ги ю — е щ ё ) накоплЯти, накопити, -коплю, -кОпиш.
наладить см. налИживать.
наладка налагодження; (н ео ко н ч .
д е й с тв и е — е щ ё ) налагоджу
вання.
наладочный налагоджувальний,
налаженный налагоджений,
налаживание налагодження; (н е 
о к о н ч . д е й с тв и е — е щ ё ) нала
годжування.
налаживать, наладить налагоджу
вати, налагодити, -джу, -диш;
(сов ерш с. п р и в е с ти
в
го то в 
н о с ть , в. п о р я д о к ) наладити,
наледь полій (р о д . полОю).
налив налив, -ву; (н е о к о н ч . д е й 
с тв и е ) наливання,

наливить, налйть наливати, нали
ти, -ллю, -ллєш.
наливнОй наливний,
налйть см. наливать,
наложение накладення; (н е о к о н ч .
д е й с тв и е — е щ ё ) накладання;
— потерь накладення (накладан
ня) втрат.
наложенный накладений,
наложйть см. накладывать,
намерзать, намёрзнуть намерзати,
намерзнути.
намёрзнувший, намёрзший намерз
лий, який (що) намерз,
намёрзнуть см. намерзать,
намёрзший ем. намёрзнувший,
намёт (сугроб) намет, -ту, замЄт,
кучугура.
намётка намітка; (р е д к о ) накрес
лення.
намокать, намОкнуть намокати,
намОкнути.
намОкший намОклий, який (що)
намОк.
намОчка намОчка; (н е о ко н ч . д е й 
с тв и е ) намОчування.

намыв

намЫв намив, -ву; (неоконч. дей

ствие) намивИння;
— грунта
намив
(намивИння)
грунту;
— двусторонний двобічний (дво
сторонній) намйв;
— надводный надвОдний намив,
надвОдне намивИння;
— площадей намив (намивИння)
площ;
— подводный підвОдний намив,
підвОдне намивиння.
намывИемый намиваний,
намывать, намЫть намивати, на
мити.
намЫвка намивка; (неоконч. дей
ствие) намивиння.
намывнОй намивний.
намЫть см. намывить.
нанести см. наносить.
нанОс нанОс, -су; (слой ила, песка,
нанесённого водой) намул, -лу.
наносИть, нанести нанОсити, -нОшу, -нОсиш, нанести,
наносный наносний; (нанесённый—
ещё) наносений.
наносотранспортйрующий наносотранспортуючий, наносотранспортувИльний.
наносоудержатель
наносозатримувач.
наносоуловИтель
наносовлОвлювач.
нанОсы нанОси, -сів;
— взвешенные завислі нанОси;
— влекОмые тЯгнені нанОси;
— делювиальные делювіальні на
нОси;
— дОнные дОнні нанОси;
— ледниковые льодовикОві нанО
си;
— придОнные придОнні нанОси;
— речнЫе річкові нанОси;
— руслоформирующие руслоформувИльні (руслоформуючі) на
нОси;
— транзитные транзитні нанОси.
наплавить см. наплавлЯть.
наплавленный наплавлений.
наплавлЯть, наплавить наплавлЯти, наплавити, -влю, -виш.
наплавнОй наплавний,
на плаву на плаву.
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направлять

напластование напластування,
напластованный напластований,
напластовывать, напластовать на
пластовувати, напластувати.
наплЫв наплив, -ву.
наплывнОй наплившій,
наполнение напОвнення; (неоконч.
действие — ещё) наповнюван
ня; виповнення, (неоконч. дей
ствие — ещё) виповнювання.
Ср. наполнить.
наполненный напОвнений; вйповнений. Ср. наполнять,
наполнйтель напОвнювач.
наполнять, наполнить наповнЯти,
напОвнювати, напОвнити; (да
предела) виповнЯти, випОвнювати, виповнити.
напОр напір, -пОру;
— гидродинамический гідродина
мічний напір;
— гидростатический гідростатич
ний напір;
— избыточный надлгішковий на
пір;
— насОса напір насОса;
— нормальный нормальний на
пір;
— потерянный втрачений напір;
— приведённый приведений на
пір;
— пьезометрический п’єзометрич
ний напір;
— скоростнОй швйдкісний напір;
— статйческий статйчний напір.
напОрность напїрність, -ності.
напОрный напірнйй.
направить см. направлЯть.
направление 1) непрям, -му;
2) (действие) направлення; (не
оконч. — ещё) направляння,
направленность
направленість,
-ності; (устремлённость) спр я мОваність.
направленный 1) направлений;
спрямований; 2) напрямлений.
Ср. направлЯть 1—2.
направлЯть, направить 1) направ
ляти, направити, -влю, -виш;
(давать направление) спрямо
вувати, спрямувати; 2) мат.
напрямлЯти, напрямйти, -млю,

-мит.

направляющий

направляющий 1) прил. направля
ючий, напрямний; спрямовую
чий; ср. направлять 1; 2) сущ.
напрямнйй, -нОго, направляю
чий, -чого.
напрягать, напрячь напружувати,
напружити.
напряжение 1) напруження; (неоконч. действие — ещё) на
пружування; 2) эл. напруга;
— гидродинамическое гідродина
мічне напруження;
— главное головне напруження;
— допускаемое допустиме напру
ження^ допустима напруга;
— касательное дотичне напружен
ня;
— начальное початкове напружен
ня;
— нормальное нормальне напру
ження;
— остаточное залишкове напру
ження;
— предельное гранйчне напружен
ня, гранична напруга;
— продОльного изгйба напружен
ня поздОвжнього (подОвжнього) згину;
— противодавления напруження
протитиску;
—* растяжения напруження рОзтягу (розтЯгнення);
— сдвИга напруження зсуву;
— сжИтия напруження стиснення
(стйску);
— скалывающее скОлююче напру
ження;
— срЄза напруження зрізу;
— тангенциальное тангенціальне
напруження;
— электрическое електрична на
пруга.
напряжённость напруженість, -ності.
напряжённый напружений.
напрЯчь см. напрягать,
напуск нИпуск, -ку; (неоконч. дей
ствие) напускання,
напускать, напустйть напускати,
напустйти, -пущу, -пустиш.
нарастИние наростання.
нарастИть см. наращивать,
наращивание нарОщування;

насаживать
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наращивание
паль.

свай

нарОщування

наращивать, нарастИть нарощува

ти, наростити, -рощу, -ростиш,
нарезание нарізування,
нарезанный нарізаний,
нарезать, нарезывать, нарезать на

різувати, нарізати, -ріжу, -рі
жеш.
нарезка 1) (винтовая) різь, -зі,
нарізка; 2) (действие) нарізка;
неоконч. нарізування,
нарезывать см. нарезать,
нарубка нарубка; (неоконч. дей

ствие) нарубування;
— рЯжевая арубова нарубка,
нарушение порушення; (неоконч.
действие — ещё) порушування;
— закономерности порушення (по
рушування) закономірності;
— залегЯния порушення (порушу
вання) залягання;
— режима порушення (порушу
вання) режиму;
— структуры порушення (пору
шування) структури.
нарушенный порушений,
насадйть см. насаживать,
насидка насидка; (действие) на
сиджування, насадження;
— дождевальная дощувальна на
садка;
— сопла насадка сопла,
насадок насИдок, -дка;
— Вентури насадок Вентурі;
— внешний зовнішній насйдок;
— внутренний внутрішній нИсаДок;

конический конічний н асидок ;
— коноидальный коноїдальний на
садок;
— цилиндрический циліндричний
насадок.
насаждение
насадження;
(не
оконч. действие — ещё) на
саджування.
насаждения насадження;
— лесные лісові насадження,
насаженный насаджений,
насаживать, насадйть насаджува
ти, насадити, -саджу, -сидиш;
(на остриё) настромлювати „
настромити, -ромлю, -рОмнш.
—

наслаивать

наслаивать, наслоить нашаровува
ти, нашарувати.
наслоение нашарування; (неоконч,
действие — ещё) нашарову
вання.
наслоённый нашарований.
наслоить см. наслаивать.
наслуд наслуд, -ду, полій, -лОю.
наслудовый наслудовий, полійний.
насОс насОс;
— вакуумный вакуумний насОс;
— вертикальный вертикальний на
сОс;
— винтовОй гвинтовий насОс;
— вихревОй вихровий насОс;
— водокольцевОй водокільц Євий
насОс;
— водоструйный водоструминний
насОс;
— водянОй водяний насОс;
— воздушный повітряний насОс;
— всасывающе-нагнетающий
всмОктувально-нагнітальний на
сОс;
— высоконапорный високонапірний насОс;
— глубйнный глибинний насОс;
— горизонтальный горизонтальний
насОс;
— грязевОй грязьовий насОс;
— диагональный діагональний на
сОс;
— диафрагмовый
діафрагмовий
насОс;
— коловратный коловоротний на
сОс;
— крыльчатый крильчатий насОс;
— лопастный лопатевий насОс;
— масляный масляний насОс;
— многоколёсный багатоколісний
насОс;
— многоступенчатый
багатосту
пеневий насОс;
— низконапорный низьконапірний
насОс;
— одноколёсный одноколісний на
сОс;
— одноступенчатый одноступеневий насОс;
— осевой осьовий насОс;
— паровой паровий насОс;
— плунжерный плунжерний на
сОс;
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насыпать

насОс погружнОй заглибнйй насОс;
— подвеснОй підвіснйй насОс;
— пожарный пожежний насОс;
— поршневой поршневий насОс;
— продувочный продувний насОс;
— пропеллерный пропелерний на
сОс;
— радиально-поршневой радіаль
но-поршневий насОс;
— ротациОнный ротаційний насОс;
— рОторный рОторний насОс;
— ручнОй ручний насОс;
— самовсасывающий самовсмОктувальний (самовсмОктуючий)
насОс;
— среднего напОра насОс серед
нього напОру;
— струйный струминний насОс;
— турбинный турбінний насОс;
— фекильный фекальний насОс;
— центробежный
відцентровий
насОс;
— циркуляционный циркуляційний
насОс;
— шахїньїй шИхтний (шахтовий)
насОс;
— штйнговый штанговий насОс.
насОсно-силовОй насОсно-силовий.
насосный насОсний.
наст наст, -ту.
настйл Л) настил, -лу, поміст,
-мОсту; 2) (действие) настил,
настилання, настеляння, на
стелення;
— бр усчаты й
бр ущ ат и й
нИстил
( п о м іс т ) ;
— дер ев ян н ы й д е р е в ’яний н астил
( п о м іс т ) ;

— дощятый дощаний нИстил (по
міст) ;
— жердевой жердяний (тичко
вий) настил (поміст).
настилить, настлать настилИти, на
слати, -стелю, -стелеш, насте
ляти, настелити,
настильный настильний,
настланный настелений; (редко)
насланий.
настлать см. настилать,
настовый настовий.
насЫпанный насипаний,
насыпить, насЫпать насипати, на
сипати, -ПЛЮ, -плеш.

насЫпка

насЫпка насипка; (неоконч. дей
ствие) насипання.
насыпнОй насипний,
нисыпь насип, -пу;
— дорожная дорОжній
(шляхо
вий) насип;
— земляний земляний насип.
насЫтить см. насыщать,
насыщаемость насичуваність, -но-

сті.
насыщить, насытить насичувати,
наситити, -сичу, -ситиш,
насыщение насичення; (неоконч.
действие — ещё)
насичуван
ня.
насыщенность насиченість, -ності.
насыщенный насичений,
натекиние натікання,
натекать, натечь натікати, натек
ти, -течу, -тєчЄш.
натекиющий натікаючий,
натечь см. натекеть.
натуральный натуральний,
натурный натурний.
натЯгивание натягання, натЯгування.
натЯгивать, натянуть натягати, натЯгувати, натягти, -тягну, -тЯгнеш, натягнути.
натяжение 1) ( состояние) натяг,
-гу; 2) ( действие) натягання,
натЯгування;
— поверхностное поверхневий на
тяг.
натяжка 1) натяжка; 2) (дей
ствие) натягання, натягування,
натягнення,
натяжной натяжний,
натянуть см. натягивать,
научно-исследовательский наукОво-дОслідний.
научный наукОвий.
нахлынуть наринути, нахлинути,
нахождение 1) ( состояние) зна
ходження; 2) ( действие) зна
ходження, находження,
начальный- початковий,
начертание накреслення,
начертательный начертИльний, нарисний.
наэлектризованный наелектризо
ваний.
наэлектризовать наелектризувати.
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нейтрализация

невероятный неймовірний; (невоз
м ож ны й) неможливий,
невозмущённый незбурений.
невЯзка нев’язка;
— высОтная висОтна нев’язка;
— линейная лінійна нев’язка;
— угловяя кутова нев’язка.
негатйв негатив,
негативный негативний,
негашёный негишений.
негладкий негладкий; (неровный—
ещё) нерівний.
недогрузка недовантаження; (не
оконч. действие — ещё) недо
вантажування.
недогруженный недовантажений,
недоделка 1) ( недоделанная вещь)
недорОбок, -бка; 2) ( действие)
недороблення, недоробка; (не
оконч,. — ещё) недоробляння,
недороблювання.
недопустимый 1) недопустимий;
2 ) (неразрешаемый, невозмож
ны й) неприпустимий, недопу

стимий.
недорабОтка недороблення, недо
робка; (неоконч. - действие) не
доробляння, недороблювання,
недостаток 1) (недочёт) недОлік,
-ку; (изъ ян) вада, дефект, -ту;
2) ( нехватка) недостача, не
стача; (отсутствие — ещё) від
сутність, -ності, брак, -ку.
недостаточный недостатній,
недружный недружний,
незакреплённый незакріплений.
незамерзающий незамерзаючий.
незамкнутый незамкнений, незам
кнутий.
незасолённый незасОлений.
незатОпленный незатОплений.
незатопляемость незатОплюваність,
-ності.
незатопляемый незатОплюваний.
незначащий незначущий; (незна
чительный) незначний,
неизмеримый невимірний,
неисправный несправний,
неисследованный недоелІджений.
неисчерпаемый невичерпний,
неисчислймый незліченний, незчис
ленний.
нейтрализация нейтралізація.

нейтральный

нейтральный нейтральний,
нелинейность нелінійність, -ноеті.
нелинейный нелінійний.
немноговОдный небагатовОдний.
немоделйруемый немодельОваний.
ненастный непогОжий, непогідний,
негОдяний; сльотавий. Ср. не
настье.
ненастье негОда, непогОда; (сля
коть) сльота.
ненатуральный ненатуральний,
необратймый необоротний,
необъяснимость
непоясненність,
-ності, непояснимість, -мості;
нез’ясовність, Ср. необъясни
мый.
необъяснимый непоясненний, не
пояснимий; {не поддающийся
выяснению) нез’ясОвний.
неограниченный необмежений,
неодновременный неодночасний,
неодноразмерный різнорозмірний.
неоднородность
неоднорідність,
-ності;
— грунта неоднорідність грунту,
неоднородный неоднорідний,
неопределённый 1) невизначений;
(сомнительный)
непевний;
2) (неясный) невиразний, неЯсний; 3) мат. неозначений, не
визначений.
непередвигающий непересувИючий.
непересыхающий непересихИючий.
неплавный неплИвний.
неплОтность нещільність, -ності.
неплОтный нещільний.
неповорОтный неповорОтний.
непогОда негОда, непогОда; (сля
коть) сльоти.
неподвижный нерухОмий; (ничем
не нарушаемый) непорушний,
непостоянный
1)
непостійний;
2) (неустойчивый) несталий,
нестійкий; 3)
(изменчивый)
мінливий.
непостоянство 1) непостійність,
-ності; 2) несталість, -лості;
нестійкість, -кості; 3) мінли
вість -вості. Ср. непостоян
ный 1—3.
непотопляемость
непотоплюва
ність, -ності.
непотопляемый непотОплюваний.
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нерусловын

непредвиденный непередбачений;
(неожиданный) несподіваний,
непрерывность 1) безперервність,
-ності; (реже) неперервність;
2) мат. неперервність,
непрерывный 1) неперервний, без
перервний; 2) мат. неперервний,
непризматйческий непризматйчний.
непродолжительный
недовгочас
ний, нетривалий,
непрозрачный непрозОрий.
непроизводительный непродуктив
ний.
непромерзИемый непроморОжуваний.
непромокаемый непромокальний,
непроницаемый непроникнйй.
непропорциональный непропорціонИльний.
непротОчный непротОчний.
непрофильный непрОфільний.
непроходймый непрохідний,
непрочный неміцнйй, нетривкйй.
непрямОй непрямйй.
непрямолинейный непрямолінійний.
неравенство нерівність, -ності.
неравномерность нерівномірність,
-ності.
неравномерный нерівномірний.
неразмывИемость
нерозмйвність,
-ності.
неразмывИемый нерозмивний.
неразрывный нерозривний,
нерастворимый нерозчйнний.
нерациональный нераціональний,
нереальный нереальний,
нерегулярный нерегулярний,
нерест нерест, -ту.
нерестйлище нерестйлище;
— искусственное штучне нерести
лище;
— мелковОдное мілковОдне нере
стйлище;
— плавучеє плавуче нерестгілище;
— пресновОдное прісновОдне не
рестгілище;
— природное прирОдне нерести
лище.
нерестИться нерестйтися.
нерестовый нерестовий,
нержавеющий нержавіючий,
неритмичный неритмічний,
нерусловый нерусловйй.

несвязный

несвязный незв’язний,
несжимаемый нестисливий,
несимметричный несиметричний,
несмачивающий незмОчувальний,
незмОчуючий.
несмываемый незмивний,
несовершенный недосконалий,
несовпадающий незбіжний; (рас
ходящийся) розбіжний,
несовпадение незбіжність, -ності,
незбіг, -гу; (расхождение) роз
біжність.
несоизмеримый несумірний,
несоответственный невідповідний
(чому, до чОго).
несоответствие
невідповідність,
-ності (чому, до чОго).
несоразмерный нерозмірний, несу
мірний, неспівмірний; (не со
ответствующий) невідповідний,
неспокойный неспокійний,
нестандартный нестандартний,
нестационарный нестаціонарний,
нестойкий нестійкий; (колеблю
щийся) хисткий,
несудоходный несудноплавний,
несущий несучий,
нетвёрдый нетвердий.
неувЯзка непогодження, непого
дженість, -ності, неув’Язка.
неупорядоченность невпорядкова
ність, -ності.
неупорядоченный
невпорядкОваний.
неуравновешенный незрівновИжений.
неурегулированный неврегульОваний.
неустановйвшийся неусталений.
неустойчивость нестійкість, -кості,
хйткість; мінлйвість, -вості. Ср.
неустойчивый.
неустойчивый нестійкйй; (колеб
лющийся) хиткйй; (изменчи
вый) мінлйвий.
нефтевание нафтувИння.
нечувствительный нечутлйвий.
неэквивалентный нееквівалентний,
неэкономичный неекономічний.
нивелИр нівелір, -ра;
— глухой глухйй нівелір;
— прецизионный прецизійний ні
велір;

номогрямма
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— технический технічний нівелір,
нивелйрный нівелірний,
нивелирование нівелювання;
— барометрическое барометрйчне
нівелювання;
— геодезйческое геодезгічне ніве
лювання;
— геометрическое геометричне ні
велювання;
— прецизиОнное прецизійне ніве
лювання;
— техническое технічне нівелю
вання;
— тригонометрическое
тригоно
метричне нівелювання.
нивелированный нівельОвакий.
нивелировать нівелювати.
нивелирОвка нівелювання;
— опорная опОрне нівелювання;
— техническая технічне нівелю
вання.
нивелирОвщик нівелювальник.
иизИна низина, низькоділ, -дОлу.
низинный низинний.
низконапОрный низьконапірний,
нйзменность низовина, низинИ.
нйзменный топогр. низовйнний,
низйнний.
низовОй низовПй.
низОвье понйззя, низ, -зу.
ниспадать спадати.
НИСХОДЯЩИЙ

НИЗХІДНИЙ,

нить нйтка;
— вихревая вихрова нйтка.
нйша ніша;
— волноприбОйная хвилепрнпливна ніша.
нож ніж (род. ножа);
— грейдера ніж грейдера;
— дИсковый дйсковий ніж;
— кротоплуга ніж кротоплуга;
— опускнОго колОдца ніж опускнОго колОдязя;
— рыхлителя ніж розпушника;
— фрезы ніж фрЄзи.
ножевой, ножОвый ножовий.
нОжницы нОжиці, -жиць;
— ловильные ловильні нОжиці.
ножовый см. ножевОй.
ноздреватость ніздрюватість, -тості,
ноздреватый ніздрюватий,
номинальный номінальний,
номограмма номограма.

номографйческий

обдернОвка
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номографйческий номографічний,
номография номографія.
нОниус нОніус.
нОрия нОрія;
— ленточная стрічково нОрія.
норма нОрма;
— водопотребления нОрма водо
споживання;
— времени нОрма часу;
— выработки нОрма виробітку;
— годовия річно нОрма;
— испарения нОрма випаровуван
ня (випарування);
— месячная місячна нОрма;
— многолетняя багаторічна нОр
ма;
— оросйтельная
зрошувальна
нОрма;
— осИдков норма Опадів;
— осушения
нОрма
осушення
(осушування);
— поливная поливна нОрма;
— производственная
виробнича
нОрма;
— расхода во дьі нОрма витрат во
ди;
— сезОнная сезОнна нОрма;
— стОка нОрма стОку;
— температуры нОрма температу
ри;
— часовия годинна нОрма.
нормальный нормальний,
норматив норматив, -ву.

носОк носОк, -ска;
— водосливный водозливний но
сОк.
нулевОй нульовий,
нуль нуль, -лЯ;
— глубинЫ нуль глибини;
— графика нуль графіка;
— наблюдений нуль спостере
жень;
— навигации нуль навігації;
— поста нуль поста*,
— рейки нуль рейки,
нырнуть см. нырЯть.
нырЯло пірнЯло, нирЯло.
ныряние пірнання, впірнання, ни
ряння.
нырЯть, нырнуть пірнЯти, пірнути,
впірнати, впірнути, нирЯти, нир
нути.
ныряющий пірнаючий.

обИпол обИпіл, -пола,
обвал обвал, -лу.
обвалование обвалування; (неоконч. действие — ещё) обва
ловування.
обваловать обвалувати,
обветренный обвітрений,
обветривать, обветрить обвітрю
вати, обвітрити,
обвехование обвіхування.
обвОд обвід, -вОду; (действие) об
ведення;
— ды судна обвОди судна,
обводнение обвОднення; (неоконч,
действие — ещё) обвОднювання.

обводнённый обвОднений.
обводнительный
обводнюваль
ний.
обводнйть см. обводнить,
обводный обвідний; (обходный)
обхідний.
обводнить, обводнйть обводнюва
ти, обводнити, обводнити,
обдерновяние обдернування.
обдернОвка обдернування;
— кюветов обдернування кюве
тів;
— насыпи
обдернування
на
сипу;

нормативность нормативність, -ноСТІ.

нормативный нормативний,
нормирование нормування;
— зарплаты нормування зарпла
та;
— техническое технічне норму
вання;
— труда нормування ппаці.
нормированный нормОваний,
нормирующий нормуючий,
носйлки носилки, -лок.
НОСОВОЙ носовий.

обдернОвка

обдернОвка откОсов обдернування
укОсів (схилів).
обдернОванный обдернований.
обезвОдить см. обезвОживать.
обезвоженный зневОднений, обезвОднений.
обезвоживание зневОднення, обезвОднення; (неоконч. действие—
ещё) зневоднювання, обезвод
нювання.
обезвОживать, обезвОдить зневОднювати, зневОднити, обезвод
нювати, обезвОднити.
обезвреживание
знешкодження,
знешкоджування;
— водЫ знешкодження (знешко
джування) води.
обезлесенный знелїсений, обезлісений.
обезлесить знєлісити, обезлісити.
обеспечение забезпечення; (не
оконч. действие — ещё) забез
печування.
обеспеченность
забезпеченість,
-ності;
— лИвня забезпеченість зливи;
— метода прогнОзов забезпече
ність методу прогнОзів;
— осЯдков забезпеченість Опадів;
— расхОда
забезпеченість
ви
трат;
— стОка забезпеченість стОку;
— уровня забезпеченість рівня,
обеспеченный забезпечений,
обеспечивать, обеспечить забезпе
чувати, забезпечити.
обессОленный знесилений, обезсОлений.
обкалывание обкОлювання;
— льда обкОлювання льОду (кри
ги).
обкалывать, обколОть обкОлювати,
обколОти.
обкладка 1) обкладка; 2) (дей
ствие) обкладка; неоконч. об
кладання.
обкладывать, обложйть обклада
ти, обкласти (обкладу, обкла
деш).
обкОлка обкОлювання;
— льда обкОлювання льОду (кри
ги).
обколОть ем. обкалывать.
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облицОвка

Облако хмара;
— ионное іОнна хмара;
— радиоактИвное
радіоактивна
хмара;
—■соляное гидрометр, соляно пля
ма (хмяра).
область 1) Область, -ті; 2) (от
расль) голузь, -зі; 3) (участок)
ділянка;
— автомодельная
автомодельна
Область;
— бессточная безстічна Область
(ділянка);
— вихревая вихрова Область;
— питИния
Область
(ділянка)
живлення;
— размыва Область
(ділЯнкд)
розмиву;
— фильтрации Область (ділЯнка)
фільтрації;
— формирования стОка Область
формування стОку.
Облачность хмарність, -ності.
Облачный хмарний.
обледеневать, обледенеть обмер
зати, обмерзнути, обледені
ти.
обледенелый
обледенілий,
об
мерзлий.
обледенение обледеніння, обмер
зання.
обледенеть см. обледеневать.
облесение залісення.
облесённый залісений.
облицОвка облицювання; (неоконч.
действие — ещё) облицьову
вання;
— бетОнная бетонне (бетонове)
облицювання;
— железобетонная залізобетонне
облицювання;
— камнем облицювання (обли
цьовування) камінням;
— канала облицювання (облицьо
вування) каналу;
— набережной облицювання (об
лицьовування) набережної;
— откОса облицювання (облицьо
вування) укОсу (схилу);
—- противофильтрациОнная проти
фільтраційне облицювання;
— сооружения облицювання (об
лицьовування) споруди.

облицОвочный

облицьовувальний,
лицювальний.
обложить см. обкладывать.
обложнОй обложнйй.
обломочный улИмковий.
обмозка обмйзка; (действие —
ещё) обмазування, обмазання;
— гидроизоляционная гідроізоля
ційна обмОзка;
— уплотнЯющая
ущільнююча
(ущільнювальна) обмазка.
обмежёванный обмежОваний.
обмежёвывать, обмежевОть обме
жовувати, обмежувати,
обмеление обміління,
обмелеть обміліти,
обмен Обмін, -ну;
— турбулентный турбулентний Об
мін.
обмер Обмір, -ру; (неоконч. дей
ствие) обмірювання,
обмерзание обмерзання,
обмерзать, обмёрзнуть обмерзати,
обмерзнути.
обмокать, обмОкнуть обмокати,
обмОкнути.
Обмораживать, обморозить обмо
рожувати, обморОзити, -рОжу,
-рОзиш.
обмороженный обморОжений.
облицОвочный

обморОзить см. обмораживать,
обнажение 1) огОлення; (неоконч.

действие — ещё) огОлювання;
2) геол. відслОнення.
обнажённый 1) огОлений; 2) від
слонений. Ср. обнажение 1—2.
обобщённый узагальнений,
обогащение збагачення; (неоконч.
действие — ещё) збагачуван
ня;
— гравия збагачення (збагачу
вання) гравію (жорствй);
— песка збагачення (збагачуван
ня) піску;
— рудЫ збагачення (збагачуван
ня) рудй.
обогревательный
обігрівальний,
обігрівний.
Оболонь Оболонь, -ні.
оболОчка оболОнка.
оборотный оборотний,
оборудование 1) (о предметах)
обладнання,
устаткування;

%

обсерватория

устаткОвання; 2) (действие)
обладнання, устаткування; (неоконч. — ещё) обладнування,
устатковування.
оборудовать обладнувати, соверш.
обладнати; устаткОвувати, со
верш. устаткувати,
обоснованный обгрунтований.
обОчина узбіччя, обОчина.
обработка 1) (результаты дей
ствия) обрОбка; 2) (действие)
оброблення,
обробка;
(не
оконч. — ещё) обробляння, об
роблювання; (земли) обробі
ток, -тку; опрацювання; (не
оконч. — ещё) опрацьовуван
ня.
образец зразОк, -зке;
— грунта зразОк грунту;
— порОды зразОк порОдн.
образование утворення; (продукт
образования — ещё) утвір, -во
ру; (неоконч. действие) утво
рювання;
— вИхрей утворення (утворюван
ня) вихрів;
— нанОсов утворення (утворюван
ня) нанОсів.
образцовый зразковий; (пример
ный — ещё) взірцевий,
обратный 1) зворОтний; 2) (воз
вратный) поворОтний.
обрез обріз, -зу;
— фундамента обріз фундамен
ту.
обрешётка обрешітка.
обрушение обвОлення, обрушен
ня; (неоконч. действие — ещё)
обвалювання, обрушування;
— волны обрушення (обрушуван
ня) хвилі;
— грунта обвОлення (обвалюван
ня, обрушення, обрушування)
грунту;
— крОвли обрушення (обрушуван
ня, обвОлення, обвалювання)
покрівлі.
обсидка обсадка, обсаджування,
обсадження;
— труб обсадка (обсаджування,
обсадження) труб.
обсадный обсаднйй.
обсерватория обсерваторія.

обследование

обследование обслідування, обсте
ження;
— агромелиоративное агромеліоратйвне обслідування (обсте
ження) ;
— визуальное візуальне обсліду
вання (обстеження);
— геологйческое геологічне обслі
дування (обстеження);
— инженерное інженерне обсліду
вання (обстеження);
— пОчвенное грунтове обслідуван
ня (обстеження);
— строительное будівельне обслі
дування (обстеження);
— экономическое економічне об
слідування (обстеження).
обследованный обслідуваний, об
стежений.
обследовать обслідувати, обстежу
вати, соверш. обстежити,
обстановка обстановка.
обстанОвочный обстановочний,
обсыпанный обсипаний,
обсьшка обсйпка; (неоконч. дей
ствие) обсипання.
обтИивать, обтаять обтавати, об
танути.
обтекаемость обтічність, -ності.
обтекаемый обтічний,
обтекание обтікання;
— безотрывное безвідривне обті
кання;
— ламинарное ламінарне обтікан
ня;
— отрывное відривне обтікання;
— плОское плОске (пласке) обті
кання;
— пространственное
просторове
обтікання;
— турбулентное турбулентне об
тікання;
— циркуляционное циркуляційне
обтікання.
обтекатель обтічник,
обтекать, обтечь обтікети, обтек
ти, -течу, -тєчЄш.
обшивка 1) обшивка; 2) (дей
ствие) обшиттЯ, обшйвка; не
оконч. обшивання;
— деревЯнная дерев’Яна обшйвка;
— тёсом обшиттЯ (обшивання)
тЄсом.

7— 623.
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оголОвок

объездной об’їзний,
объектив об’єктив,
объём 1) об’єм, -му; 2) (разме
ры) Обсяг, -гу;
— водохранилища об’єм водОймища (водОйми);
— выемки об’єм вйїмки;
— земляных рабОт Обсяг (об’єм)
землянйх робіт;
— кладки об’єм кладки;
— полезный корйсний об’єм,
объёмный об’ємний.
овраг яр (род. Яру); (побольше)
яруга; (поросший лесом) бай
рак (род. -ка и -ку);
— ветвистый розгалужений, яр
(байрак); розгалужена яруга;
— вторйчный вторйнний яр (бай
рак); вторинна яруга;
— действующий діючий яр (бай
рак); діюча яруга;
— закреплённый закріплений яр
(байрак);
— залесённый байрак; залїсений
яр;
— затухающий загасаючий яр
(байрак); загасаюча яруга;
— крутосклонный
крутосхйлий
(крутий) яр (байрак); крута
яруга;
— недействующий недіючий яр
(байрак); недіюча яруга;
— незакреплённый незакріплений
яр; незакріплена яруга;
*— первичный первинний яр; пер
винна яруга;
— потухший загИслий яр (бай
рак); загасла яруга;
— разветвлённый
розгалужений
яр (байрак); розгалужена яру
га.
оврагоукрепление яроукріплення;
(неоконч. действие — ещё) яроукріплювання.
овражно-балочный яружно-балко
вий.
оврИжный яружний,
огибающая сущ. огинаюча, -чої.
огнеупорный вогнетривкий.
оголОвок оголОвОк, -вка;
— башенный баштовий оголОвок;
— контрфорса оголОвок контрфОрса;

оголОвок

оголОвок коридорный коридОрний
оголОвок;
— обтекаемый обтічний оголОвок;
— плйвный плавний оголОвок;
— портальный портальний оголО
вок;
— раструбный рОзтрубний оголО
вок;
— скважины оголОвок свердлови
ни.
оградительный 1) (о защитном
сооружении) захисний; 2) (об
ограждающем
сооружении)
огорОджувальний.
ограждИть, оградИть 1) відгоро
джувати, відгородити, -роджу,
-рОдиш; 2) (защищать) захищИти, захистити, -хищу, -хистиш; (охранять) охоронити,
охоронити.
ограждающий огороджуючий.
ограждение 1) огорОжа, загорода,
загорОжа; 2) (действие) захи
щення, захист, -ту; (неоконч.—
ещё) захищання;
— котловина огорОжа (захищан
ня) котлована.
ограничйтель обмежник;
— высотЫ обмежник висоти;
— грузоподъёмности
обмежник
вантажопідйомності;
— подъёма обмежник підйОму
(піднімання, підіймання);
— скОрости обмежник швидкості.
одежда покриття, Одяг, -гу;
*— антифильтрациОнная антифільтраційне покриття, антифільтраційний Одяг;
— асфальтобетонная асфальтобе
тонне покриття, асфальтобетон
ний Одяг;
— береговая берегове покриття,
береговий Одяг;
— бетонная бетонне (бетонове)
покриття, бетонний (бетоно
вий) Одяг;
— канала покриття (Одяг) кана
лу;
— откОса покриття (Одяг) укОсу
(схИлу);
— противофильтрациОнная проти
фільтраційне покриття, проти
фільтраційний Одяг.

Озеро
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одинОчний; (отдель
ный) поодинОкий.
одновременный одночасний,
однозначный однозначний.
одноканОльный одноканальний.
одиночный

одноковшОвый одноковшЄвий.
одноколёсный ОДНОКОЛІСНИЙ,
одномерный одномірний,
однопролётный однопрогінний.
однородный однорідний,
однорядный однорядний,
односкатный
1)
односхиловйй;

2) односкатний. Ср. скат 1—2.
односторонний однобічний, одно
сторонній.
одноструйный однострумйнний.
одноступенчатый односхідчОстищ
одноступі'нчастий, одноступін
чатий.
однотиктный однотактний.
ОДНОТИПНЫЙ однотипний,
однофазный однофазний, однофазовий.
одОграф одОграф.
ожеледица ожєлЄдиця.
ожеледь Ожеледь, -ді.
озеленение озеленення; (неокончг
действие — ещё) озеленювання.
озёрно-болОтный озЄрно-болОтний.
озёрно-ледниковый озЄрно-льодовикОвий. .
озёрно-лесной озерно-лісний, озер
но-лісовий.
озёрность озерність, -ності.
озёрный озерний,
озеро Озеро;
— бессточное безстічне Озеро;
— вторйчное вторинне Озеро;
— вулканИческое вулканічне Озе
ро;
— замкнутое зимкнуте Озеро;
— кальдерное кальдерне Озеро;
— котловИнное улОгОвинне Озеро;
— кратерное кратерне Озеро;
— пойменное запловне (заплавинне) Озеро;
— пресновОдное прісновОдне Озе
ро;
— проточное проточне (текуче)
Озеро;
— родникОвое джерельне Озеро;
— солёное солОне Озеро;
— солянОе соляне Озеро;

Озеро

озеро устьевОе гирлове Озеро,
озероведение озерознавство.
озеровидный озеровидний.
озокерит озокерит, -ту.
окалывать, околОть обкОлювати,
обколОти, -колю, -кОлеш.
окаменелый окам’янілий, скам’яні
лий, окаменілий, скаменілий,
океин океан, -ну.
океанография океанографія.
океанолОгия океанолОгія.
оконтуривать, оконтурить оконтурювати, оконтурити.
окрестность окОлиця.
округлённый 1) прич. округлений,
закруглений; 2) прил. заокруг
лений; (округлый) округлий.
окулЯр окулЯр, -ра.
окунать, окунуть занурЯти, за
нурювати, занурити; (всовы
вать) встромлЯти, встромити,
-ромлю, -рОмиш.
оледенелый зледенілий; обледені
лий. Ср. обледенеть,
оледенение зледеніння; обледенін
ня. Ср. оледенеть,
оледенеть зледеніти; (обмерзнуть)
обледеніти.
оледенйть заледенити; (обледе
нить) обледенити; (заморозить)
заморозити, -рОжу, -рОзиш.
олиготрОфный оліготрОфний.
омбрОграф омбрОграф.
Омут 1) (водоворот) вир, -ру;
2) (яма) ковбаня, Яма.
опИлубка опалубка; (действие)
опалублення;
— дощатая дощана опалубка;
— катучая котюча опалубка;
— металлйческая металева (мета
лічна) опалубка;
— отеплЯющая отеплювальна опа
лубка;

— разбОрная розбірна опалубка;
— скользЯщая ковзна опалубка;
— щитовОя щитова опалубка.
Опарина Опарина,
оперативный оперативний,
оператор оператор, -ра.
оперение оперення.
оплЫвина опливина.
оповещение оповіщення; (неоконч.
действие — ещё) оповіщання.
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опускание

опознавательный
пізнавальний,
розпізнавальний.
опОка опОка.
опокобетОн опокобетОн, -ну.
Оползень зсув, -ву.
Оползневый зсувний.
опОра опОра;
— анкерная анкерна опОра;
— береговая берегова опОра;
— качающаяся хитна опОра;
— козлОвая козлОва опОра;
— консольная консольна опОра;
— концевая кінцева опОра;
— мостовОя мостова опОра;
— неподвижная нерухОма опОра;
— рамная рамна опОра.
опОрный опОрний.
опорожнение спорожнення; (нєоконч. действие — ещё) спо
рожнювання;
— водохранилища
спорожнення
(спорожнювання) водОймища
(водОйми).
опорожненный спорожнений, ви
порожнений.
опорожнЯть, опорожнИть спорожнЯти, спорожнювати, епорожнйти, випорожняти, випорож
нювати, вйпорожнити.
оправдываемость справджуваність,
-ності;
— прогноза справджуваність прогнОзу;
— расчёта справджуваність роз
рахунку.
опреснение опріснення; (неоконч.
действие — ещё) опріснюван
ня.
опреснённый опріснений.
опреснИтельный опріснювальний.
опреснЯть, опреснить опріснювати*
опріснйти.
опробование випробування; (не
оконч,. действие — ещё) випро
бування, випробовування,
опрокидной перекиднйй.
опрЫскать см. опрЫскивать.
опрыскивание обприскування.
опрЫскивать, опрЫскать обприску
вати, обпрйскати.
оптимальный оптимальний.
оптИческий оптйчний.
опускание опускання, спускИння;

опускание

кессОна
опускания
(спускання) кесОну;
— насОса опускання (спускання)
насОса;
— снарЯда опускання (спускан
ня) снарЯда;
— труб опускання (спускИння)
труб;
— фильтра опускання (спускання)
фільтра.
опускить, опустйть опускати, опу
стити (опущу, опустиш); (спу
скать) спускати, спустити.
опускнОй опускний, спускнйй.
опустйть см. опускать.
Опыт 1) (исследование) дОслід,
-ду; 2) (эксперимент) спроба,
експеримент, -ту; 3) (совокуп
ность знаний) дОсвід, -ду.
Опытно-показОтельный дОсліднопоказОвий.
Опытно-производственный дОслідно-виробнйчий.
Опытный 1) дОслідний; 2) спрОбний, експериментальний; 3) до
свідчений. Ср. Опыт 1—3.
опытовый дослідОвий.
Орган Орган, -ну.
— рабОчий робОчий Орган;
регулирующий регулювальний
(регулюючий) Орган.
организационный
організацій
ний.
организация організація;
— рабОт організація робіт;
— строительства організація бу
дівництва.
органИческий органічний,
органогенный органогенний,
ординар ординар, -ра.
ординарный ординарний,
ориентйр орієнтир, -ра.
ориентИрный орієнтирний,
ориентирование орієнтування,
ориентировочный орієнтовний,
орографический орографічний,
орография орографія,
оросйтель зрОшувач;
— временный тимчасовий зрОшу
вач.
оросйтельный зрошувальний,
опускание

оросйть см. орошИть.
орошаемый зрошуваний.
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осадки

орошать, оросйть зрОшувати, зро
сити (зрошу, зрОсиш).
орошение зрОшення;
(неоконч.
действие — ещё) зрОшування;
— двухскатное двоскитне зрОшен
ня (зрОшування);
— дождеванием зрОшення (зрО
шування) дощуванням;
— заливнеє заливне зрОшення
(зрОшування);
— лиманное лиманне зрОшення
(зрОшування);
— механйческое механічне зрО
шення (зрОшування);
— напуском зрОшення (зрОшуван
ня) напуском;
— паводковое паводкове (поводЄве, повєнЄвє) зрОшення (зрО
шування) ;
— периодйческое періодичне зрО
шення (зрОшування);
— поверхностное поверхневе зрО
шення (зрОшування);
— подпОчвенное підгрунтове зрО
шення (зрОшування);
— прерывистое переривисте зрО
шення (зрОшування);
— самотёчное самопливне зрОшен
ня (зрОшування);
— сточными вОдами зрОшення
(зрОшування) стічними вОда
ми.
орошённый зрОшений.
осадить см. осаждать.
осадка осідиння; мор. осадка;
— насыпи осідання (осадка) на
сипу;
— осушенного болОта осідання
(осадка) осушеного болОта;
— плотины осідання
(осадка)
греблі;
— понтона осадка понтОна;
— сооружения осідання споруди;
— судна осадка судна;
— торфа осідиння (осадка) тОрФУосадки Опади, -дів;
— атмосферные атмосферні Опа
ди;
—- жидкие рідкі Опади;
— ливневые зливові Опади;
— твёрдые тверді Опади;
— эффективные ефективні Опади.
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осадкомер
осадкомер опадомір, -ра.
осадкообразование опадоутвОрен-

ня; (неоконч. действие — ещё)
опадоутвОрювання.
осадок 1) метеор. Опади, -дів;
2) геол. осадки, -ків; 3) хим.
осИдок, -дка, осад, -ду.
осадочный 1) опадОвий; 2) оса
дочний; 3) осадочций, осадОвий. Ср. осадок 1—3.
осаждать, осадить осИджувати,
осадити (осаджу, осадиш),
осаждение осідання, осИдження;
(неоконч.

действие

—

ещё)

осаджування.
осваивать,

освОить

освОювати,

ОСВОЇТИ.

осветление освітління;
— водЫ освітління водй.
осветлённый освітлений,
осветлить, осветлйть освітлити,

освітлювати, освітлити,
освоение освОєння; (неоконч. дей
ствие — ещ ё) освоювання;
— болОт освОєння (освоювання)
боліт;
— земель освОєння (освоювання)
зємЄль;

— ирригационное іригаційне осво

єння (освоювання).
освОить см. осваивать,
осевОй осьовий,
осединие осідИння;
— грунтОв осідання грунтів;
— льда
осідання
льОду

(криги);
— наносов осідання нанОсів;
— носыпи осідання насипу,
осенне-зймний осінньо-зимОвий.
осенний

ОСІННІЙ.

Осень Осінь (род. Осені),
осесимметричный осесиметричний.
осмИливать, осмолйть осмОлювати,

осмолити, обсмОлювати, обсмо
лити.
осмолённый осмОлений, обсмОлений.
осмолйть см. осмИливать.
Осмос Осмос, -су.
осмотИческий осмотичний,
оснащать, оснащивать, оснастйть

оснащити, оснащувати, осна
стити (оснащу, оснастиш).

осушение

оснащение оснащення; (н е о к о н ч .
д е й с тв и е — ещ ё) оснащування,
оснащивать см. оснащать,
основание 1) оснОва; 2) с тр о и т.
оснОва, підвалини, -лин; ( ф у н 
д а м е н т) фундамент, -ту;
— волны оснОва хвилі;
— искусственное штучна оснОва;
— кессОнное кесОнова (кесОнна)
оснОва;
— скальное скельова (скольна)
оснОва;
скельові
( скЄльні)
підвалини;
— сооружения підвалини (фунда
мент) споруди.
ОСНОВНОЙ основний,
осреднение осерЄднення; (н ео ко н ч .
д е й с тв и е — ещ ё)
осередшовання.
осреднённый осерЄднений.
осреднЯть, осреднйть осерЄднювати, осереднЯти, осереднйти.
остаток
1)
залишок,
-шку;
2)

(о с т а л ь н а я

ч а с ть )

решта;

3) мат. остача;
— сухОй сухий залишок.
ОСТЙТОЧНЫЙ залишковий.
ОСТОЙЧИВОСТЬ мор. остійність, -ності.
ОСТОЙЧИВЫЙ м о р . остійний.

Остров Острів, -рова.
островнОй острівний,
остроконечный гострокінцевий.
остроугОльный гострокутний,
осушить, осушйть осушувати, осу-

шйти; (в ы с у ш и в а ть — ещ ё)
висушувати, вйсушити.
осушение осушення; (н е о ко н ч . д е й 
с тв и е — ещ ё) осушування;
— закрытыми собирателями осу
шення (осушування) закрити
ми збирачами;
— земель осушення (осушування)
зємЄль;
— интенсивное інтенсйвне осушен
ня (осушування);
— механическое механічне осу
шення (осушування);
— открытыми собирателями осу
шення (осушування) відкрити
ми збирачами;
— самотёчное самоплйвне осушен
ня (осушування);

осушение

осушение с обваловЯнием осушен
ня (осушування) з обвалуван
ням;
— экстенсивное екстенсивне осу
шення (осушування).
осушйтель осушувач;
— временный тимчасовий осушу
вач;
— закрытый закритий осушувач;
— открытый відкритий осушувач;
— постоянный постійний осушу
вач.
осушйтельный
осушувальний,
осушний.
осушйть см. осушать,
осушка осушка; (неоконч. дейст
вие) осушування,
осциллограмма осцилограма.
осциллОграф осцилОграф.
осциллографИческий осцилографічний.
Осыпь Осип, -пу;
— подвОдная підвОдний Осип,
ось вісь (род. Осі);
— вращения вісь обертання;
— глОвная головна вісь;
— динамИческая динамічна вісь;
— координатная
координатна
вісь;
— малая мала вісь;
— плавания вісь плавання;
— рекй вісь річки (ріки);
•— симметрии вісь симетрії.
отбОйный відбійний.
отбОр відбір, -бОру; (неогіонч. дей
ствие) відбирання.
отвИл 1) відвал, -лу; (неоконч.
действие)
відвалювання;
2) мор. відчал, -лу; 3) (в грей
дере) відвал; (в плуге) поли
ця;
— грунта відвал грунту,
отвальный відвальний,
отвезтй см. отвозйть.
отвердение отвердіння, ствердіння,
затвердіння; (затверделость —
ещё)
отверділість,
-лості,
стверділість, затверділість,
отверстие Отвір, -вору;
— водопропускнеє водопропуск
ний Отвір;
— водосбросное ВОДОСКИДНИЙ От
вір;
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отвозИть

отверстие водослйвное ВОДОЗЛИВ
НИЙ Отвір;
— водоспускнеє водоспускний От
вір;
— входное вхіднйй Отвір;
— выпускное випускнйй Отвір;
— выходное вихіднйй Отвір;
— глубйнное глибйнний Отвір;
— дОнное дОнний Отвір;
— затопленное затОплений Отвір;
— калиброванное
калібрований
Отвір;
— клапана Отвір клапана;
— моста Отвір моста (мОсту);
— незатопленное
незатОплений
Отвір;
— плотины Отвір греблі;
— поверхностное поверхневий от
вір;
— подтОпленное підтоплений отвір;
— полузатопленное напівзатОплений Отвір;
— с Острой крОмкой Отвір з гост
рим краєм.
отвершек (о в р а г а ) відгалуження,
отвес 1) (п р и б о р ) висОк, -ска;
2) (с к л о н ) схил, -лу.
отвесность прямовисність, -ності;
стрімкість, -кості. С р. отвесный,
отвесный прямовйсний; (крут ой )
стрімкйй.
отвестй см. отводйть.
ответвление відгалуження;
(н е 
окон ч . дейст вие — е щ ё) відга
лужування;
— естественное прирОдне відгалу
ження;
— искусственное штучне відгалу
ження.
ответвлённый відгалужений.
отвОд 1) відвід, -вОду; (н еокон ч .
дейст вие) відведення; 2) (от
вет влен и е

в

т рубе,

кабеле)

відвід, -вОда; (к о л е н о ) коліно;
— водЫ відвід (відведення) водй;
— раструбный рОзтрубний відвід,
отводйть, отвестй відвадити, -джу,
-диш, відвестй, -веду, -вєдЄш.
отводный ВІДВІДНИЙ.
ОТВОДЯЩИЙ ВІДВІДНИЙ.
отвоз відвіз, -вОзу, відвЄзєння.
отвозйть, отвезтй відвОзити, -вОжу,
-вОзиш, відвезтй.

отвозка

отвОзка відвезення,
отволоженный відволОжений.
отгибать, отогнуть відгинИти, віді
гнути.
отгон відгін, -гОну; (неоконч. дей
ствие) відганЯння;
— прыжка відгін (відганЯння)
стрибко.
отгонный відгінний.
отго н Ят ь , отогнЯть відганЯти, відгОнити, відігнИти
(віджену,
віджєнЄш) .
отгораживать, отгородйть відгоро
джувати, відгородити, -роджу,
-рОдиш.
отгороженный відгороджений.
отдИча 1) віддича; (неоконч. дей
ствие) віддавання; 2) (полез
ная) видатність, -ності;
— водохранилища видатність водОймища (водОйми);
— свИи віддача (віддавання) палі,
отделанный оброблений, опоря
джений.
отделать см. отделывать,
отделймый віддільний,
отделйтель віддільник,
отделка (действие) оброблення,
обробка, опорЯдження; (неоконч. действие) обробляння,
оброблювання, опорядження;
— откОсов опорЯдження (опоря
джування, оброблення, оброб
ляння) укОсів (схилів).
отделывать, отделать оброблЯти,
оброблювати, обробити, -роб
лю, -робиш; (сооружение) опо
ряджати,
опорядйти,
-джу,
-диш.
отепление отеплення; (неоконч.
действие — ещё) отеплювання;
— трубопровода отеплення (отеп
лювання) трубопроводу.
отёсанный обтесаний,
отжатый відтиснутий, відтиснений.
Ср, отжимить 2.
отжимать, отжать 1) (влагу) від
жимати, віджати (відіжму, ві
діжмеш); 2) (оттеснять) від
тискувати, відтиснути; 3) (ос
лаблять зажим)
відтискати,
відтискувати, віджимати, від
жати.
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отложение

отжймный 1) віджимний; 2) від
тискний; 3) відтискний. Ср. отжимить 1—3.
откатный відкОчувальний.
откачивать, откачать відкачувати,
відкачати.
откачка відкачка; (н ео ко н ч . д е й 
с тв и е ) відкачування;
— длйтельная тривала відкачка;
— Опытная дОслідна відкачка,
дОслідне відкачування;
— периодИческая періодична від
качка, періодичне відкачуван
ня;
— прОбная прОбна відкачка, прОбне відкачування.
о т к и д н Ой відкидний,
отклонение відхилення,
отклонённый відхилений.
откОс укіс (р о д . укОсу); ( с к л о н )
схил, -лу;
— верховОй верховий укіс;
— естественный прирОдний укіс;
— крутОй крутий укіс;
— мокрый мОкрий укіс;
— напОрный напірний укіс;
— низовОй низовйй укіс;
— полОгий полОгий (полОжистий)
укіс;
— сухОй сухий укіс.
откОсный укісний.
открывать, открЫть відкривати,
відкрити; (о тв е р с ти е — ещ ё)
відтулЯти, відтулйти; (д в е р ь ,
в о р о т а ) відчинЯти, відчинйти.
открылок відкрИлок, -лка.
открытие відкриття,
открытый відкритий,
открыть см. открывать,
отлагать, отложйть відкладати,
відкласти, -кладу, -кладЄиі.
отлив 1) відлив, -ву; (н ео ко н ч .
д е й с тв и е ) відливиння; 2) (м о р 
с к о й ) відплив, -ву; 3)
(д л я
с то к а в о д ы ) відлив,
отливить, отлйть відливати, від
лити (віділлю, віділлєш),
отливный відпливний,
отлить см. отливить.
о т л Огий
полОгий; (о т л о ж и с т ы й )
полОжистий.
отложение відклад, -ду, відкла
дення.
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отложения

отложения відклади, -дів, відкла
дення;
— автохтонные автохтонні від
клади (відкладення);
— аллохтонные алохтОнні відкла
ди (відкладення);
— биогенные біогЄнні відклади
(відкладення);
— водные вОдні відклади (від
кладення) ;
— делювиальные делювіальні від
клади (відкладення);
— дОнные дОнні відклади (від
кладення) ;
— Илистые мулисті відклади (від
кладення) ;
— ледниковые льодовикОві від
клади (відкладення);
— моренные моренні відклади
(відкладення);
— озёрные озЄрні відклади (від
кладення);
— речные річкові відклади
кладення) ;
— селевЫе сЄлєві відклади
кладення);

(від
(від

— флювиоглациальные
флювіоглаціальні відклади (відкла
дення) ;
— эоловые еОлові відклади (від
кладення).
отложИть см. отлаготь.
отмежевание відмежування.
отмежёванный відмежОваний.
отмелый обмілинний, відмілинний.
Отмель обмілина, відміль, -лі;
— песчОная піщйна обмілина (від
міль).
отмерзать, отмёрзнуть відмерзати,
відмерзнути.
отмёрзший відмерзлий, який (що)
відмерз.
отмерший відмерлий, який (що)
відмер.
отметка 1) (о знаке) відмітка, по
значка; 2) (действие) відмічен
ня, відмітка, позначення; (неоконч. — ещё) відмічення, по
значання;
— абсолютная абсолютна від
мітка;
— водпоста відмітка водпоста;

отОгнанный

отметка горизОнта відмітка горизОнту;
— дна відмітка дна;
— красная червОна відмітка (по
значка);
— нулЯ водпоста відмітка (по
значка) нулЯ водпостО;
— нуля графика відмітка
(по
значка) нулЯ графіка;
— нуля наблюдений відмітка (по
значка) нулЯ спостережень;
— относительная віднОсна від
мітка;
— поверхности відмітка поверхні;
— порОга відмітка порОга;
— рабОчая робОча відмітка;
— репера відмітка репера;
— уровня відмітка рівня;
— услОвная умОвна відмітка.
отмокИть, отмОкнуть відмокати,
відмОкнути.
отмораживание відморожування,
отмораживать, отморОзить відмо
рожувати, відморОзити, -рОжу,
-рОзиш.
отмОстка відмОстка.
отмученный відмучений,
отмучивание відмучування,
отмыв відмив, -ву.
отмывать, отмЫть відмивити, від
мити.
отмывка відмйвка; (н ео ко н ч . д е й 
с тв и е ) відмивання;
— песка відмйвка (відмивання)
піску;
— планшетов відмйвка (відмиван
ня) планшетів.
отмытый відмитий,
отмыть См. отмьівИть.
отнОс віднесення,
относительный ВІДНОСНИЙ,
отношение відношення;
— водоцементное

водоцЄмЄнтнє

відношення;
— сил відношення сил.
отображение відображення, відбиттЯ; (н е о к о н ч . д е й с тв и е —
ещ ё) відображання, відбивання;
— зеркальное дзеркальне відобра
ження (відображання);
— конфОрмное конформне відо
браження (відображання).
отогнанный відігнаний.

отогнать

отогнать см. отгонЯть.
отогнуть см. отгибать,
отождествить см. отождествлять,
отождествление ототожнення; (н е о к о н ч . д е й с тв и е —
тожнювання.

ещ ё)

ото

отождествлять, отождествйть ото

тожнювати, ототожнити.
оторфовИние обторфувдння;
ОКОНЧ. д е й с тв и е

оттечь.
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—

ещ ё)

(н е -

обтор-

фОвування.
Отплеск відплеск, -ку.
отпОр Опір (род. Опору);
— грунта Опір грунту,
отработанный
відпрацьований,

спрацьОваний.
отражать, отразйть відбивати, відбйти (відіб’ю відіб’єш),
отражение відбиттЯ; (н е о к о н ч . д е й 
с тв и е — е щ ё ) відбивання;
— волнЫ відбиттЯ (відбивання)
хвилі.
отразИть см. отражать,
отрегулированный
відрегульова
ний.

отрегулИровать відрегулювати,
отрицательность
негатйвність,
-НОСТІ.

отрицательный негативний,
отрог
відріг,
-рОга, віднОга;
( о в р а г ) приярок, -рка, виба
лок, -лка.
отрЫв відрив, -ву; (н е о к о н ч . д е й 
с тв и е ) відривання;
— грунта відрив
(відривання)
грунту;
— пограничного слОя відрив (від
ривання) пограничного шару;
— струй
відрив
(відривання)
струмини.
огрЫвистый уривистий, відривчастий , уривчастий.
отрывиОй відривний,
отрывочный уривчастий, відривчастий.
отсасывание відсмоктування;
— жидкости відсмоктування ріди
ни;
— землесОсом
відсмоктування
землесОсом.
отсасывать, отсосать відсмоктува
ти, відсмоктати, -мокчу, -мОкчеш.

отсасывающий відсмоктувальний,
отсветлённый відсвітлений.
отсеивание відсіювання,
отсек відсік, -ку;
— береговой береговий відсік,
отслоение відшарування; ( н е о к о н ч .
д е й с тв и е — е щ ё ) відшарову
вання.
отсосать см. отсасывать,
отстаивание устоювання. Сд. от
стаивать.
отстаивать, отстоЯть ( о ж и д к о с т и )
устоювати, устоЯги.
отстой відстій, -тою; (о с а д о к )
осИдок, -дка; ( г у щ а ) гуща,
отстойник відстійник;
— вертикальный вертикальний від
стійник;
— водозаборный водозабірний від
стійник;
— горизонтальный горизонтальний
відстійник;
— двухкамерный
двокамерний
відстійник;
— ирригационный іригаційний від
стійник;— контактный контактний від
стійник;
— непрерывного действия відстій
ник неперервного (безперервно
го) діяння;
— непрерывного промЫва відстій
ник неперервного (безперерв
ного) промову (промивання);
— однокамерный
однокамерний
ВІДСТІЙНИК.

отстойный відстійний.
отстоЯть см. отстЯивать.
отсчёт відлік, -ку.
отсЫпка відсипка; (н е о к о н ч . д е й 
с тв и е ) відсипання.
отсыпнОй відсипний.
Отсыпь відсип, -пу.
оттОивать, оттаять 1) відтавати,
відтанути; 2) ( ч т о ) розморо
жувати, розморозити, -рОжу,
-рОзиш.
отталина таловина, тал, -лу.
оттиять см. оттаивать,
оттекать, оттечь відтікати, відтек
ти, -течу, -тєчЄш.
Оттепель відлйга.
оттечь см. оттекИть.

оттОк

паводок
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оттОк відтік, -току, стік (род. стОку);
— из скважины відтік (стік) з
свердловини.
оттяжка відтЯжка; (неоконч. дей
ствие) відтЯгування;
— трОсовая трОсова відтЯжка.
оттяжнОй відтяжний,
охлаждение охолОдження; (н е 
оконч. действие — ещ ё) охо
лоджування;
— водянОе водяне охолОдження;
— воздушное повітряне охолО
дження.
охряна охорОна;
— вод охорОна вод.
охранный охорОнний.
оценка оцінка; (неоконч. действие)
оцінювання;
— балловая балова оцінка;
— визуальная візуИльна оцінка,
очередной черговий,
очерёдность черговість, -вості.
очертание Обрис, -су.
очёс 1) (гр у н та , то р ф я н о й ) очіс
(род. очОсу); 2) начОси, -сів.
очйстка очищення, очистка; (не.оконч. действие) очищиння; (о т
об о ло ч ки )
обчйстка; (д е й с т
вие — ещ ё) обчищОння;
очйстка водЫ очйщення (очист
ка, очищання) води;

оросйтельной сети очй
щення (очйстка, очищання)
зрошувальної сітки;
— русла рекй очйщення (очйстка,
очищення)
річища
(русла
річки);
— сточных вод очйщення (очйст
ка, очищання) стічнйх вод.
очИщенный очйщений.
ошИбка пОмйлка, пОхибка; см. ещё
погрешность;
— абсолютная абсолютна пОмйл
ка (пОхибка);
— вероятная імовірна (можлйва)
пОмйлка (пОхибка);
— грубая груба пОмйлка (пОхиб
ка);
— допустимая допустима пОмйл
ка (пОхибка);
— относительная віднОсна по
милка (похибка);
— предельная гранйчна помилка
(похибка);
— систематическая систематична
пОмйлка (пОхибка);
— случайная випадкова пОмйлка
(пОхибка);
— среднеквадратИческая середньоквадратйчна пОмйлка (пОхиб
ка);
— средняя середня пОмйлка (пО
хибка).
очйстка

ошибочный ПОМИЛКОВИЙ.

П
паводковый паводковий; поводЄвий, повєнЄвий. Ср. пИводок.
іщводок паводок, -дка; (н аводн е
ние)
пОвідь, -воді, пОвінь,
-вені;
— весенний веснЯний паводок,
веснЯна пОвідь (пОвінь);
— вОдный вОдний пЯводок, вОдна
пОвідь (пОвінь);
— водокеменный
водокамінний
паводок, водокамінна пОвідь
(пОвінь);
— грунтовОй грунтовий пиводок,
грунтова пОвідь (пОвінь);
— грязевОй грязьовий пиводок,
грязьова пОвідь (пОвінь);

пИводок грЯзе-каменный грЯзе-кам’янйй поводок, грЯзе-кам’яна
пОвідь (пОвінь);
— дождевой д о щ о в й й паводок,
дощово пОвідь (пОвінь);
— заторный затОрний поводок,
затОрна пОвідь (пОвінь);
— зимний зимОвий пиводок, зимОва пОвідь (пОвінь);
— ледниковый льодовикОвий по
водок, льодовикОва пОвідь (пО
вінь) ;
— летний літній певодок, літня
пОвідь (пОвінь);
— ливневой зливовий поводок,
злйвова пОвідь (пОвінь);

паводок

пИводок маревый маревий паво
док, марева пОвідь (пОвінь);
— нагонный нагінний паводок, нагїнна пОвідь (пОвінь);
— подземный підзЄмний паводок,
підзЄмна пОвідь (пОвінь);
— приливный припливний паво
док, припливна пОвідь (пОвінь);
— прорывной проривний паводок,
проривно пОвідь (пОвінь);
— сейсмйческий сейсмічний паво
док, сейсмічна пОвідь (пОвінь);
— селевОй солевий паводок, соле
ва пОвідь (пОвінь);
—, снеговой сніговий поводок, сні
гова пОвідь (пОвінь).
пИводочный паводковий; поводЄвий, повєнЄвий. Ср. поводок,
падающий прил. падаючий,
падение 1) падіння; 2) (спадание,
пониж ени е) спад, -ду, спадан
ня;
— напОра спад (спадання) напОру;
— рекй спад (спадання) річки
(ріки).
паз паз;
— шандОрный шандОрний паз;
— щитовОй щитовий паз.
пазовый пазовий,
пазуха пйзуха;
— шлЮза пазуха шлюзу,
пакля клОччя.
паковка пакування, пакОвка.
паковочный пакувальний,
палеоген палеогЄн, -ну.
палеогеновый палеогеновий,
палеогидрография палеогідрогрИфія.
палетка палетка,
панель панель, -лі;
— перекрытия панель перекриття,
панельный панельний.
пантОграф пантОграф.
лантографйрование
пантографувЯння.
пантОметр пантОметр, -ра.
папильонаж папільонИж, -жу;
— веерный віяловий папільонеж;
— крестовый хрестОвий папільонож;
— параллельный паралельний папільонож;
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папильонож свайный пальовйй папільонаж;
— цепнОй ланцюгОвий папільонаж;
— Якорный Якірний папільонИж.
папильонажный папільонЯжний.
папильонйрование папільонувИння.
пар техн. пара.
парабола парабола,
параболйческий параболічний,
парадокс парадОкс.
парадоксальный парадоксальний,
параллельноструйный паралельноструминний.
параллельный паралельний,
параметр параметр, -ра;
— кинетИчности параметр кінетйчності.
параметрический параметричний,
парапет парапет, -ту.
парафин парафін, -ну.
парафинИрование парафінування,
парафинировать парафінувати,
парафиновый парафіновий.
паровОй паровий.
парОм парОм, (реже) порОм.
паромный парОмний, (реже) порОмний, порОмовий.
парОмщик парОмник, (реже) порОмник, порОмщик.
парообразный пароподібний,
парообразование пароутворення;
(неоконч. действие — ещё)
пароутвОрювання.
пароподогрев
паропідігрівИння,
паропідігрів, -ву;
— бетОна паропідігрівиння (паро
лі дігрір) бетОну.
паропровод паропровід, -вОду.
паропровОдный паропровідний,
паросиловой паросиловий,
пароход пароплав,
пароходный пароплавний,
пароходство пароплавство,
пасмурность хмарність, -ності, похмурність.
пасмурный хмарний, похмурний.
паспорт паспорт;
— пруда паспорт ставу (ставка);
— системы паспорт системи;
— сооружения паспорт споруди,
паспортизация паспортизація;
— систем паспортизація систЄм;

паспортизация
паспортизация сооружения паспор

тизація споруди,
пассат пасат, -ту.
пассатный пасатний,
пассйвность пасивність, -ності.
пассивный пасивний,
пасынок пасинок, -нка.
патрубок патрубок, -бка;
— водовыпускнОй водовипускнйй
патрубок;
— всасывающий всмоктувальний
(всмОктуючий) патрубок;
— напОрный напірний пИтрубок;
— переходный перехідний патру
бок;
— разгрузочный розвантажуваль
ний (розвантажний) пИтрубок.
пелени пелена, запОна;
— вихревая вихрова пелено (за
пОна).
пемза пЄмза.
пемзобетон пемзобетОн, -ну.
пемзовый пЄмзовий.
пОна піна; (на ж и д к о с ти — ещё)
шум, -му, шумовиння,
пенеплен пєнєплЄн, -ну.
пенобетОн пінобетОн, -ну.
пенобетономеншлка пінобетономішалка.
пенокерамика пінокераміка,
пенька прЯдиво, конОплі (род. конОпЄль ) .
пенькОвый прядив’Яний.
пенько-джутовый
прядив’Яноджутовий.
пенящийся
пінявий,
пінистий,

якйй (що) піниться,
пепел пОпіл, -пелу;

— вулканический вулканічний пО
піл.
первйчный первинний,
перебйвка перебиттЯ, перебивка;
(неоконч. действие) перебиван
ня;
— сИльника перебиттЯ (перебив
ка, перебивання) сальника;
— уплотнения перебиттЯ (пере
бивка, перебивання) ущільнен
ня;
перебрОска перекидання, переки
нення;
— грунта перекидання (переки
нення) грунту;
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перебрОска двойная подвійне пе
рекидання (перекинення).
перевил перевил, -лу.
переваленный
1)
перевалений;
2) перекиданий. Ср. перевали
вать 1—2.
переваливать, перевалйть 1) пере
валювати, перевалити; 2) (пе
рекидать) перекидати, переки
нути.
перевОзка перевезення, перевОзка;
— навИлом перевезення (перевОз
ка) навилом;
— насыпью перевезення (перевОз
ка) нОсипом.
перегораживающий перегороджу
ючий, перегородний.
перегородка перегородка.
перегрузка перевантаження, пере
обтяження; (неоконч. дейст
вие — ещё) перевантажуван
ня, переобтяжування;
— генератора
перевантаження
(переобтяження) генератора;
— мотОра перевантаження (пере
обтяження) мотОра;
— насОса перевантаження (пере
обтяження) насОса;
— основания
перевантаження
(переобтяження) оснОви (під
валин) ;
— турбйны перевантаження (пере
обтяження) турбіни.
перегрузочный перевантажуваль
ний, перевантажний.
передача передача; (неоконч, дей
ствие) передавання;
— гибкая гнучка передЯча;
— жёсткая жорстка передача;
— зубчитая зубчаста (зубчата)
передача;
— карданная карданна передача;
— клиноремённая
клиноремінна
(клинопасова) передача;
— муфтовая муфтова передача;
— плоскоремённая плоскоремінна
(плоскопасова) передача;
— редуктором передача редукто
ром;
— трОсовая трОсова передача;
— фрикциОнная фрикційна пере
дача;
— цепнОя ланцюгОва передача;

передача

передача червЯчная черв’Ячна пе
редача.
передвижение пересування, пере
совування, пересунення, пере
сув, -ву.
передвйжка (действие) ем. пере
движение.
передвижнОй пересувний,
переезд переїзд, -ду.
перейма перайма.
лерекИт 1) (на реке) перекат, -ту;
2) (действие) перекачування,
перекіт, -кОту;
— «дурнОй» «дурний» перекат;
— лимитйрующий лімітуючий пе
рекат.
перекатный перекатний.
перекат-россыпь
перекат-рОзсип
(род. перекИту-рОзсипу).
перекатывание перекачування;
— частИц перекочування частинок
(часток, чИсточок).
перекачать см. перекачивать,
перекачка перекачка;
(неоконч.
действие) перекачування;
— водогрунтовой смеси перекач
ка (перекачування) водогрунтовОї суміші;
— водЫ перекачка (перекачуван
ня) води.
перекачивание перекачування,
перекачивать, перекачать перека
чувати, перекачати,
перекачивающий перекачувальний,
перекачуючий.
перекладка перекладка; (неоконч.
действие) перекладання;
— грунта перекладка (перекла
дання) грунту;
— трубопровода перекладка (пе
рекладання) трубопроводу.
переключатель 1) переключатель,
-теля; 2) эл. перемикач, -ча.
переключать, переключйть 1) пе
реключати, переключити; 2) зл.
перемикати, перемкнути,
переключение 1) переключення;
(неоконч. действие — ещё)
переключення; 2) эл. переми
кання;
— трубопроводов
переключення
(переключання) трубопроводів.
переключйть см . переключать.
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перекОс перекіс, -кОсу.
перекошенность
перекошеність,
-ності.
перекошенный перекОшений.
перекрёстный перехресний,
перекрывать, перекрьіть перекри
вати, перекрити.
перекрытие 1) перекриття*, 2) (д е й 
ствие) перекриттЯ; неоюонч. пе
рекривання;
— билочное балкове (балочне) пе
рекриття;
— безбалочное безбялкове (безбалочне) перекриття;
—- безбанкетное безбанкЄтне (безбанкЄтове) перекриттЯ;
— рекй перекриттЯ (перекриван
ня) річки (ріки);
— русла перекриттЯ (перекриван
ня) річища (русла).
перекрытый перекритий.
перекрЫть см. перекрывать,
переламывать, переломать перела
мувати, переламати,
перелйв перелйв, -ву; (неоконч.
дей стви е) переливання,
переливание переливання,
переливать, перелйть переливати,
перелити, -ллю, -ллєш,
переливающийся переливний, який
(що) переливається.
переливнОй переливний,
перелйть см. переливать.
перелОм перелОм, -му;
— дна перелОм дна.
перелОманный переламаний,
переломать см. переламывать,
перелопаченный перелопачений,
перелопачивание перелопачування,
перемащивать, перемостйть пере
мощувати, перемостити, -мощу,
-мОстиш; (камнем — ещ ё) перебрукОвувати, перебрукувати.
перемерзИние см. промерзание,
перемерзать, перемёрзнуть пере
мерзати, перемерзнути,
перемешанный перемішаний,
перемешать см. перемешивать,
перемешивание перемішування;
— гидравлическое гідравлічне пе
ремішування;
— естественное прирОдне перемі
шування;

перемешивание

перемешивание
искусственное
штучне перемішування;
— механИческое механічне пере
мішування;
— поперечное поперечне перемі
шування;
— турбулентное турбулентне пере
мішування.
перемешивать, перемешать пере
мішувати, перемішИти.
перемещение переміщення; (неоконч. действие — ещё) пере
міщування;
-— грядовОе пасмовЄ переміщення
(переміщування).
перемокать, перемОкнуть перемо
кати, перемОкнути.
перемОкший перемОклий,
який
(що) перемОк.
перемолотый перемолений, перемОлотий.
перемонтаж перемонтаж, -жу.
перемонтировать перемонтувати,
перемонтировка перемонтування.
перемостИть см. перемащивать,
перемещение перемащення; (неоконч. действие — ещё) перемОщування;
перебрукування
(неоконч. действие — ещё)
перебрукОвування. Ср. перема
щивать.
перемощённый перемОщений; перебрукОваний. Ср. перемИщивать.
перемывать, перемЫть перемивати,
перемити.
перемЫтый перемитий.
перемЫть см. перемывить.
перемЫчка перемичка;
— водонепроницаемая водонепро
никна перемичка;
— временная тимчасОва перемич
ка;
— земляния земляни перемичка;
— кименно-набросная камінно-накидни перемичка;
— козловая козлОва перемичка;
— рЯжевая зрубова перемичка;
— строительная будівельна пере
мичка;
— шпунтовая шпунтово перемич
ка;
— ячеистая коробчаста (коміркОва) перемйчка.

ПО

перепад
перенапряжение 1) перенапружен

ня; (неоконч. действие — ещ ё)
перенапружування; 2) эл. пе
ренапруга.
перенапряжённый перенапружений,
перенасыщать, перенасытить пере
насичувати, перенаситити, -си
чу, -ситиш.
перенасыщение
перенасичення;
(неоконч. действие — ещё) пе
ренасичування.
перенасыщенность
перенасиче
ність, -ності.
перенасыщенный перенаейчений.
перенести см. переносить.
перенОс перенОс, -су; (действие —
ещ ё) перенесення;
— в натуру перенесення (пере
нОс) в натуру.
переносимый переносний,
переносить, перенести перенОсити,
-ношу, -нОсиш, перенести.
перенОсный перенОсний.
переоборудование
переустатку
вання, переобладнання; (н е о к о н ч . действие
— ещё) пе
реустатковування, переоблад
нування.
переоборудованный переустаткова
ний, переобладнаний,
переоборудовать переустатковува
ти, переобладнувати ( несо верш .), переустаткувати, пере
обладнати (соверш .).
переохлаждать, переохладить пере
охолоджувати, переохолодйти,
-джу, -дйш.
переохлаждение переохолодження;
(неоконч. действие — ещ ё) пе
реохолоджування,
переохлаждённый переохолодже
ний.
перепИд перепад, -ду;
— гребенчатый гребінчастий (гребінчатий) перепИд;
— давления перепел тйску (тйснення);
— колодезный колОдязний пере
пад;
— консОльный консольний пере
пад;
— максимальный
максимальний
перепад;

перепад

перепад многоступенчатый бага
тоступінчастий (багатоступінчатий, багатосхідчастий) перепад;
— одноступенчатый
одноступін
чатий (одноступінчатий, односхідчИстий) перепад;
— полунапОрный
напівнапірний
перепад;
— ступенчатый ступінчастий (ступінчатий, східчастий) перепад;
— трубчатый трубчастий пере
пад;
— шахтный шахтний (шахтовий)
перепад;
— щелевОй щілинний перепад,
переправа переправа,
переправлять, переправить пере
правляти, переправити, -влю,
-виш.
перепроектированный перепроекто
ваний.
перепроектировать перепроектува
ти.
перепроектировка перепроектуван
ня.
перепрудИть см. перепруживать,
перепруженный перегачений,
перепруживать, перепрудИть пере
гачувати, перегатити, -гачу,
-гитиш.
перепускнОй перепускний,
переработка 1) (действие) пере
роблення,
переробка;
(неоконч. — ещё) переробляння,
перероблювання; 2) (результат
действия) переробка;
— берегОв перероблення (пере
робка, переробляння, перероб
лювання) берегів;
— русла перероблення (перероб
ка, переробляння, перероблю
вання) річища (русла).
перераспределение перерозподіл,
-лу;
— нагрузки перерозподіл наван
таження;
— напряжений перерозподіл на
пружень;
— скоростей перерозподіл швид
костей;
— стОка перерозподіл стОку.
перераспределённый перерозподі
лений.
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перешеек:

перераспределять,
перераспреде
лить перерозподілити, перероз
поділити.
пересекать, пересечь пересікати,
пересікти, -січу, -січЄш, перети
нати, перетЯти, -тну, -тнЄш.
пересечение пересічення; (н е о к о н ч .
д е й с т в и е — е щ ё ) пересікання,,
перетинання.
пересечённость пересіченість, -ності, перетЯтість, -тості,
пересечённый пересічений, перетя
тий.
пересечь см. пересекить.
пересОхнуть см. пересыхать.
пересОхший який (що) пересОх,
пересОхлий.
пересыпь пересип, -пу.
пересыхание пересихання,
пересыхать, пересОхнуть пересиха
ти, пересОхнути.
пересыхающий пересихаючий,
переувлажнение перезволОження;
( н е о к о н ч . д е й с т в и е — е щ ё ) пе
резволожування.
переувлажненный перезволожений,
переуглубление перезаглйблення;
( н е о к о н ч . д е й с т в и е — е щ ё ) перезаглиблювання.
переустройство переулаштування;
( н е о к о н ч . д е й с т в и е — е щ ё ) переулаштОвування; (п е р е с т р о й 
к а ) перебудова, перебудування;
( н е о к о н ч . д е й с т в и е — е щ ё ) пе
ребудовування;
— оросительной системы переулаштувення (переулаштОвування,
перебудова, перебудування, пе
ребудовування) зрОшувальної
системи.
переформирование переформуван
ня;
— берегОв переформування бере
гів;
— русла переформування річища
(русла).
переформированный переформова
ний.
переформировывать, переформиро
вать переформовувати, пере
формувати.
переходный перехідний,
перешеек перешийок, -йка.

перешеечный

перешеечный перешийковий,
перештукатуренный перештукату
рений.
перештукатуривать, перештукату
рить перештукатурювати, пере
штукатурити,
перйметр периметр, -ра;
— смоченный
змОчений
пери
метр.
период період, -ду;
— вегетационный вегетаційний пе
ріод;
— волнЫ період хвйлі;
— колебания період коливИння;
— ледниковый льодовикОвий пері
од;
— навигационный
навігаційний
період;
— наблюдений період спостере
жень;
— расчётный розрахунковий пері
од.
периодизация періодизація,
периодйческий періодичний,
периодичность періодичність, -ності.
перфоратор перфоратор, -ра.
перфораторный перфораторний,
перфорация перфорація,
перфорированный перфорОваний.
перфорировать перфорувати.
песколОвка пісколОвка.
пескомёт піскомЄт.
пескомОйка піскомийка, піскомййниця;
— драговая дрйгова піскомийка
(піскомийниця);
— шнековая шнЄкова піскомййка
(піскомийниця).
пескоразбрасыватель піскорозкидич, -ча.
лескорОйка піскорийка, піскокопИч,
-чи.
пескоструйный піскоструминний.
лескосушИлка піскосуширка.
лесОк пісОк, -ску;
— аллювиальный алювіальний пісОк;
— аркОзовый аркОзовий пісОк;
— валунный валунний (валунОвий) пісОк;
— воздушно-сухой повІтрЯно-сухйй пісОк;
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пик

песОк глИнистый глинистий (ГЛИ
НЯСТИЙ) пісОк;
— гравелистый гравелистий пісОк;
— грубозернистый грубозернистий
пісОк;
— делювиальный
делювіальний
пісОк;
— дюнный дюнний пісОк;
— кварцевый квйрцевий пісОк;
— известняковый вапнякОвий пі
сОк;
— кварцевый кворцевий пісОк;
— крупнозернистый крупнозернИстий пісОк;
— крупный крупний пісОк;
— ледникОвый льодовикОвий пі
сОк;
— мелкий дрібний пісОк;
— мелкозернистый
дрібнозерни
стий пісОк;
— молотый молений (мОлотий) пі
сОк;
— морской морськйй пісОк;
— овражный яружний пісОк;
— озёрный озерний пісОк;
— разнозернистый різнозернйстий
пісОк;
— речной річковйй пісОк;
— элювиальный елювіальний пі
сОк.
песчаник пісковик, -ку;
— глинистый глйнистий (глйнястий) пісковйк;
— известкОвый вапнгістий піско
вйк;
— кремнйстый кременйстий піс
ковйк.
песчаниковый ПІСКОВИКОВИЙ,
песчанистый піскуватий, піщани
стий.
песчано-глйнистый піщано-глини
стий, піщино-глинястий.
песчаный піщиний.
песчИнка піщинка,
петля петлЯ;
— русла петлЯ річища (русла).
пешнЯ плішнЯ, пробій, -бОю, лом.
пещера печера.
пещеристый печеристий,
пик пік, шпиль, -лЯ;
— волны пік хвйлі;
— паводка пік пИводка (пОводі,
пОвені).

пикет
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пикет пікЄт, -ту.
пикетЯж пікетИж, -жу.
пикетажный пікетажний,
пикетчик пікетник,
пикнОметр пікнОметр, -ра.
пиковый піковий,
пиломатериалы
пиломатеріали,
-ЛІВ.

пилЯстра пілЯстра.
пионерный піонЄрний.
пипетка піпетка,
пирамидальный пірамідальний,
пирйт пірит, -ту.
пирс пірс.
пирс-зстакИда пірс-естакада.
питание живлення,
питание рек живлення річОк;
------- атмосферное

атмосферне

живлення річОк;
— — болОтное болОтне живлення
річОк;
— — грунтовеє грунтове живлен
ня річОк;
— — дождевОе дощовЄ живлення
річОк;
------зИмнее зимОве жйвлення рі
чОк;
— — ледникОвое
льодовикОве
живлення річОк;
— — летнее літнє жйвлення рі
чОк;
— — лИвневое злйвове живлення
річОк;
------озёрное озЄрне жйвлення рі
чОк;
— — подземное підзЄмнє жйвлен
ня річОк;
— — сезОнное сЄзОннє жйвлення
річОк;
— — снеговОе сніговЄ жйвлення
річОк;
— — смешанное мішане

(зміша

не) жйвлення річОк.
питательный живйльний.
питающий жйвлячий, якйй (що)
жйвить.
питьевОй питнйй.
плавание плИвання;
— надвОдное надвОдне плаван
ня;
— подвОдное підвОдне плИвання.
плавательный плавальний,
плавать плавати.
8- 623.

пластичность

плавление (о металле) плавлення;
(о жире и т. пд тОплення.
плевни плевні, -нів.
плавник плавнИк, -ка.
плавниковый плавникОвий.
плавноизмеиЯющийся плавнозмінний.
плавный плавний; (медленный)
повільний.
плавучесть плавучість, -чості.
плавучий плавучий,
план план, -ну;
— водопользования план водоко
ристування;
— водораспределения план водорозпОділу;
— гидроизогйпс план гідроізогіпс;
— полива план поливу (поливан
ня);
— течения план течії,
планиметр планіметр, -ра.
планиметрирование
планіметрувення.
планиметрия планіметрія,
планирование планування,
планированный планований,
планировать планувати.
планирОвка планування,
планировочный планувальний.
планирОвщик планувальник.
планктОн планктон, -ну.
плановый плановий,
планшет планшОт.
пласт пласт, -ти; (слой) шар, -ру;
— водоносный водонОсний пласт
(шар);
— водоупорный
водотривкий
пласт (шар);
— намываемый намиваний пласт
(шар);
— трещиновитый
тріщинуватий
пласт (шар);
— фильтрующий фільтрувальний
(фільтруючий) пласт (шар).
пластинчатый пластинчастий, пла
стинчатий.
пластификатор пластифікатор, -ра.
пластификация пластифікація,
пластифицированный пластифіко
ваний.
пластйческий пластичний,
пластйчность пластичність, -ності;
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пластйчность

пластичность бетона пластичність
бетону;
— глйн пластичність глин;
— грунта пластичність грунту.
пластИчный пластичний.
Пластовой

пластовий;

шаровий.

Ср. пласт.
платО н е ск л . плато.
плашкОут плашкОут.
плашкОутный плашкОутний.
плёнка плівка;
— ламинарная ламінарна плівка;
— пристенная пристінна плівка,
плёночный плівковий.
плёс плЄсо.
плёсовый плЄсовий.
плетень пліт (род. плОту); (тын)
тин, -ну;
— фашинный
фашинний
пліт
(тин);
— хворостянОй хмизовий (хворо
стяний) пліт (тин).
плетнёвый плотовий,
плйнтус плінтус,
плита плита;
— анкерная анкерна плита;
— водобойная водобійна плита;
— водосливная водозливна плита;
— напорная напірно плита;
— облицовочная облицьовувальна
(лицювальна) плита;
— опОрная опОрна плита.
плОский плОский, плаский,
плоскогорье плоскогір’я.
ПЛОСКОДОННЫЙ ПЛОСКОДОННИЙ.
плОскость площина;
— коллимационная
колімаційна
площина;
— напОрная напірно площина;
— обрушения площина обвалення
(обрушення);
— скольжения площина кОвзання;
— фильтрации площина фільтрації,
плот пліт (род. плОту).
плотйна гребля; (зе м л я н а я —
е щ ё) загата;
— армобетОнная
армобетОнна
гребля;
— Прочная аркова гребля;
— арочно-гравитационная арковогравітаційна гребля;
— бетонная бетонна (бетонова)
гребля;

плотйна

плотина водоподъемная водопід
йомна (водопіднімальна, водо
підіймальна) гребля;
—- водосбросная водоскидна греб
ля;
— водослИвная водозлИвна греб
ля;
—■ водохранИлищная водОймищна
гребля;
— высоконапорная високонапірно
гребля;
— габионная габіОнна гребля;
— глухоя глухо гребля;
— гравитационная
гравітаційна
гребля;
— двухъярусная двоярусна греб
ля;
— деревЯнная дерев’Яна грЄбля;
— железобетонная залізобетонна
грЄбля;
— земляная земляна грЄбля (за
гата) ;
— каменная камінна (кам’яна)
грЄбля;
— каменно-земляная камінно-зем
ляна грЄбля;
— комбинированная комбінована
грЄбля;
— контрфорсная
контрфОрсна
грЄбля;
— массИвная масивна грЄбля;
— мельничная млинОвО грЄбля;
— многоИрочная
багатоаркова
грЄбля;
— многокупольная багатокуполь
на грЄбля;
— набросная накидна грЄбля;
— намывная намивна грЄбля;
— насыпная ндсипна грЄбля;
— несудоходная
несудноплавна
грЄбля;
— низконапОрная низьконапірна
грЄбля;
— полунаброснИя
напівнакидна
грЄбля;
— полунамывная
напівнамивна
грЄбля;
— разбОрная розбірна грЄбля;
— ребрйстая ребриста грЄбля;
— русловая руслова грЄбля;
— ряжевая зрубова грЄбля;
— смешанного тйпа грЄбля міша
ного (змішаного) типу;
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плотина

плотйна средненапорная середньонапірно грЄбля;
— стальная стально грЄбля;
— судохОдная судноплавна греб
ля;
— ячеистая коробчаста (коміркОва) грЄбля.
плотйнный гребельний,
плотномер щільномір, -ра.
плОтность 1) щільність, -ності;
2) густість, -тості. С р . плОтный
1—2; 3) ф и з. густина, густість;
— водЫ густина води;
— вОздуха густість повітря;
— теза густість гизу;
— грунта щільність
(густість)
грунту.
плОтный 1) (сп л о ш н о й , плотно
п р и л е г а ю щ и й ) щільний; 2) (гу
стой) густий.
плотовОй плотовий,
плотоспуск плотоспуск, -ку.
плотохОд плотохід, -хОду;
площадка 1) площадка; 2) (ст рои
т ельная,
т еррит ориальная
п р д майданчик;

и

— балансовая балансова площад
ка;
— вибрационная вібраційна пло
щадка;
— водоиспарительная водовипарни площадка;
— водосбрОсная водоскидна пло
щадка;
— монтажная монтажний майдан
чик;
— подберменная підбермова пло
щадка;
— снегомерная снігомірний май
данчик;
— стОковая стоковий майданчик;
— строительная будівельний май
данчик;
— эрозионная ерозійна площадка.
плОщадь плОща;
— активная активна плОща;
— бассейна плОща басЄйну;
— виловая велова плОща;
— водосбОрная водоскидна плО
ща;
— водохранилища плОща водОймища (водОйми);
— гидрОграфа плОща гідрографа;

поверхность

плОщадь дренирования плОща дре
нування;
— зеркала водЫ плОща дзеркала
води;
— орошения
плОща зрОшення
(зрошування);
— осушения
плОща
осушення
(осушування);
— отверстия плОща Отвору;
— питания плОща живлення;
— поливная поливна плОща;
— пруда плОща стОву (ставка);
— сечения плОща перерізу;
— фИльтра плОща фільтра,
плуг плуг;
— болотный болОтний плуг;
— кротОвый кротОвий плуг;
— кротодреножный кротодренаж
ний плуг;
— кустарниково-болОтный чагирникОво-болОтний плуг;
— кустарниковый
чагарникОвий
плуг.
плунжер плунжер, -жера.
плунжерный плунжерний,
плывун пливун, -на.
плывунный пливунний, пливунОвий.
плывучесть пливучість, -чості.
плывучий пливучий,
плювиограмма плювіогрОма.
плювиограф плювіОграф.
плювио-солЯрный плювіо-солЯрний.
пляж пляж, -жу.
пневматический пневматичний,
пнекорчевитель
пенькокорчувОч,
-ча.
пнистый пенькувЯтий.
побережье узбережжя, побереж
жя.
пОбочень боковик, -ки.
пОбочневый боковикОвий.
побОчный побічний; (второстепен
ный — ещё) другорЯдний.
поверка перевірка, перевірення;
(неоконч. действие — ещё) пе
ревіряння;
— прибора перевірка (перевірен
ня) приладу.
поверочный перевірочний, перевір
ний.
поверхностный поверхневий,
поверхность поверхня;

погрешность

поверхность
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поверхность абрЯзии поверхня
абразії;
— абразионная абразійна поверх
ня;
— винтовОя гвинтова поверхня;
— вихревая вихрова поверхня;
— высачивания поверхня висОчування;
— давления поверхня тиску (тис
нення);
— депрессии поверхня депросії;
— дневния денна поверхня;
— контрольная контрольна поверхня;
— криволинейная
криволінійна
поверхня;
— напОра поверхня напОру;
— несущая несуча поверхня;
— откОса поверхня укОсу (схилу);
— потенциалов поверхня потенці
алів;
— разрьіва поверхня розриву;
— раздела поверхня пОділу;
— свободная вільна поверхня;
— скольжения поверхня кОвзання;
— среза поверхня зрізу;
— стОка поверхня стОку;
— уровня поверхня рівня;
— эквипотенциальная еквіпотен
ціальна поверхня.
поворОт поворОт, -ту; (дороги, ре
ки) зиворОт;
— русла заворОт річища (русла);
— стрелки поворОт стрілки;
— трессы заворОт траси.
поворОтный поворотний.
повторяемость
повторюваність,
-ності;
— ветров повторюваність вітрів;
— горизОнтов повторюваність горизОнтів;
— паводков повторюваність паводків (пОводей, пОвеней);
— расхОдов повторюваність витрат;
— уровней повторюваність рівнів.
повышение підвищення; (неоконч,
действие — ещё) підвищування;
— напОра підвищення (підвищу
вання) напОру;
— прочности підвищення (підвйщування) міцності;

повышение СТОЙКОСТИ підвищення
(підвищування) стійкості;
— уровня підвйщення (підвищу
вання) рівня.
поглотйтель 1) поглинач, -чЯ;
2) вбирач. Ср. поглощать 1—2.
поглотйтельный 1) поглинальний;
2) вбирнйй. Ср. поглощИть
1—2.
поглотйть см. поглощать,
поглощаемость 1) поглинИльність,
-ності; 2) вбирність. Ср. погло
щать.
і
поглинаючий;
' поглощающий 1)
2) вбираючий. Ср. поглощать
|
і—2.
>
поглощать, поглотйть 1) поглина
ти, поглинути; 2) (впитывать,
вбирать)
вбирати, увібрати
(вберу, вбереш).
поглощение 1) поглинання; 2) вби
рання. Ср. поглощИть 1—2.
і
1)
поглинутий;
; поглощённый
2) увібраний. Ср. поглоїцИть
|
1—2.
|
І погОда погОда.
1 погонный погОнний.
1)
погранйчний;
| погранйчный
2) (смежный) суміжний,
погрешность
1)
пОхибка;
2) (ошибка) помилка;
— абсолютная абсолютна пОхибка;
— допустимая допустима пОхибка;
— измерения пОхибка
вимірю
вання;
— индивидуальная індивідуальна
пОхибка;
* — инструментальная
інструмен
|
тальна пОхибка;
і — кажущаяся гадана (уЯвна) пО
хибка;
| — метода пОхибка мЄтоду;
— наблюдения пОхибка спостере
І
ження;
— неизбежная неминуча пОхибка;
— оптИческая оптйчна пОхибка;
— относительная віднОсна пОхиб
ка;
І — отсчёта пОхибка відліку;
І — случайная випадкова пОхибка;
1 — тарирОвки пОхибка тарування;

погрешность

погрешность эталОна пОхибка еталОна;
погружать, погрузить 1) занурити,
занурювати, занурити; 2) (гру
зить) вантажити, повантажити,
навантажувати, навантажити,
погружение занурення; (неоконч.
действие — ещё) занурЯння,
занурювання;
— свай занурення (занурЯння, за
нурювання) паль.
погружённый
1)
занурений;
2) (нагружённый) повантаже
ний, навантажений,
погрузйть см. погружИть.
погрузочный вантажний, наванта
жувальний.
погрузчик навантажувач,
под під (род. пОду).
подача подача; (неоконч. дейст
вие) подавання;
-— водЫ подача (подавання) води,
подбабок підбабок, -бка.
подбалка підбалка,
подберменный ПІдберМОВИЙ.
подбой підбій, -бОю.
подбОр підбір, -бОру, (неоконч.
действие — ещё) підбирання;
(отбор — ещё) добір, (не
оконч. действие — ещё) доби
рання;
— грунтов підбір (підбирання,
добір, добирання) грунтіз.
подвалье підвалля, обніжжя;
—- переката підвалля (обніжжя)
перекату.
подвЄс підвіс, -су; (неоконч. дей
ствие) підвішування;
— бифилЯрный біфілЯрний підвіс.
подвеснОй підвісний.
подвестй см. подводйть.
подветренный підвітряний.
подвИжка рух, -ху, посування;
(перемещение) переміщення;
— льда рух (посування, перемі
щення) льОду.
подвижной, подвйжный 1) рухОмий; 2) (отличающийся под
вижностью) рухливий,
подвйжность 1) рухОмість, -мості;
2) рухливість, -вості. Ср. под 
вижной 1— 2.
ПОДВИЖНЫЙ См. ПОДВИЖНОЙ.

подледникОвый
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подвИнчивать, подвинтйть підгвин
чувати,
-нтйш.

ПІДГВИНТИТИ,

-нчу,

подвОд підвід, -вОду, підведення;
— водЫ підвід (підведення) во
ди;
— трубопровода підвід (підве
дення) Трубопроводу.
подводИть, подвестИ підвОдити,
-джу, -диш, підвестй, -веду, -вед

Єш .

подвОдка підвОдка, підвід, -вОду;
підведення;
— свай підвОдка (підвід, підве
дення) паль.
подвОдник підвОдник.
подводный ПІДВОДНИЙ.
подводЯщий підвідний,
подготовка підготовка;
(дейст
вие — ещё) готування, підго
товляння;
— бетонная бетОнна (бетонова)
підготовка;
— гравийная гравійна (жорствЯна) підготовка;
— основания підготовка (готуван
ня, ПІДГОТОВЛЯННЯ) підвалин
(фундаменту);
— песчаная піщана підготовка;
— щебёночная щебенЄва підготов
ка.
поддерживающий підтримуючий.
поддОн піддОн.
поджитый підтиснутий, підтиснеНИЙ.

подземный п і д з Єм н и й .
подзол підзОл, -лу.
ПОДЗОЛИСТЫЙ

ПІДЗОЛИСТИЙ.

подзОльный підзОльний.
подкатывание підкачування;
— труб підкОчування труб,
подкачка підкачка; (неоконч. дей
ствие) підкачування;
— водЫ підкачка (підкачування)
води.
подклисс підклас, -су;
— сооружений підклес споруд.
подкОс підкіс, -кОса.
подкОсина підкОсина.
подкОсно-клапанный підкісно-кла
панний,
подкрановый підкрановий.
подледникОвый підльодовикОвий.

подлёдный

подлёдный підлідний,
подмерзать, подмёрзнуть підмер
зати, підмерзнути.
подмерзлОтный підмерзлОтний.
подмёрзлый підмерзлий,
подмёрзнуть см. подмерзать,
подмёрзший
підмерзлий,
який
(що) підмерз.
подмокать, подмОкнуть підмокати,
підмОкнути.
подмОкший підмОклий.
пбдмости 1) поміст, -мОсту; 2) (ле
са) строит. риштОвання, ришту
вання.
подмОченный підмОчений.
подмыв підмив, -ву; (неоконч.
действие) підмивання,
подмывать, подмЫть підмивати,
підмити.
подмываемый підмиваний.
подмЫтый підмитий.
подмЫть см. подмывать.
поднОжье підніжжя.
поднЯтие підняттЯ; (неоконч. дей
ствие — ещё) піднімання;
— капиллЯрное капілЯрне піднят
тя (піднімання).
подОбие мат. подібність, -ності;
— геометрическое геометрична по
дібність;
— гравитационное
гравітаційна
подібність;
— динамйческое динамічна подіб
ність;
— кинематическое
кінематйчна
подібність;
— механИческое механічна подіб
ність.
подорвать см. подрывать.
подОшва підОшва;
(подножие)
підніжжя, обніжжя;
— волны підОшва (підніжжя, об
ніжжя) хвйлі;
— горЫ підОшва (підніжжя, об
ніжжя) горй;
— забОя підОшва вйбою (забОю);
— карьера підОшва кар’єру;
— откОса підОшва (підніжжя, об
ніжжя) укОсу;
— пласта підОшва пласте,
подпереть СМ. подпирать,
подпёртый підпертий,
лодпирание підпирання.

118

подтёсывать

подпирать, подпереть підпирати,
підперти (підіпру, підіпреш),
подплывать, подплыть підпливати,
ПІДПЛИСТИ,
-пливу, -пливЄш,
ПІДПЛИВТИ.

подпОлье (подвал) підвал, -лу,
льох, -ху, склеп, -пу.
подпОр підпір, -пОру; (неоконч.
действие) підпирання.
подпОрка підпірка.
подпОрньїй підпірнйй.
подпОчва підгрунтя.
подпОчвенный підгрунтовий.
ПОДПЯТНИК ПІДП’ЯТНИК,

подрусловый підрусловйй.
подрывание підривання, вйсадження, висаджування. Ср. подры
вать.
подрывать \ подорвать підривати,
підірвати; (высадить в воздух)
висаджувати, вйсадити, -саджу,
-садиш.
подрывать2, подрЫть підривати,
підрйти; (подкапывать) підко
пувати, підкопати,
подсасывание підсмоктування,
подсасывать, подсосать підсмокту
вати,
підсмоктати,
-мокчу,
-мОкчеш.
подслОй підшар, -ру;
— ламинарньїйламінарпий підшар.
подсОс підсйс, -су.
подстИнция підстанція,
подстилающий підстилаючий, підстЄлюючий.

подстИлка підстйлка, підстілка;
(действие) підстилання, підсте
ляння, підстелення;
— лесная лісова иідстгілка (під
стілка) ;
—■торфянИя торф’яна підстйлка.
ПОДСТИЛОЧНЫЙ ПІДСТИЛКОВИЙ,
СТИЛЬНИЙ.

ПІД

подсьіпка підсйпка; (неоконч. дей
ствие) підсипання.
подтИпливать, подтопйть підтоп
лювати, підтопйти, -топлю, -то
пиш.
подтекание підтікання,
подтесать см. подтёсывать,
подтёсывание підтісування,
подтёсывать, подтесать підтісува
ти, підтесИти, -тешу, -тЄшєш.

подтопить

подтопйть см. подтИпливать.
подтопление підтОплення; (неоконч. действие — ещё) під
топлювання.
подтОпленный підтоплений,
подушка подушка;

— водянОя водяна подушка;
— песчаная піщана подушка,
подферменник підфарменик.
подхОд підхід, -хОду.
подчистка підчистка; (неоконч.
действие) підчищання;
— забоя підчистка (підчищання)
вибою (забОю).
подшипник підшипник,
подшипниковый підшипниковий,
подъём 1) (поднимание, подня
тие) піднімання, підіймИння,
підняттЯ; 2) (прибывающей во
ды) підняттЯ, підйОм, -му;
3) (рычаг) підОйма;
— бадейный ба дійний підйОм;
— бИшенный баштовий підйОм;
—■ скиповОй скіповий підйОм;
— универсальный
універсальний
підйОм.
подъёмник ПІДЙОМНИК, піднімач,

-ча;

— винтовОй гвинтовий підйОмник;
— гидравлйческий
гідравлічний
підйОмник;
— шИхтный шахтний (шихтовий)
ПІДЙОМНИК.
подъёмный підйОмний; ( с л у ж а щ и й
для подъёма) піднімальний, пі
діймальний,
пожарный пожЄжний.
позёмка позЄмок, -мку.
поисковый вишукувальний, розві
дувальний.
пОйма заплОва, заплавина.
пОйменный заплавний, заплавин-

ний.
показание показання,
показатель показник;
— гидравлйческий
гідравлічний
показник;

— консистенции показник конси
стенції;
— макропОристости показник макропОристості;
— прочности показник міцності,
показательный показОвий.
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полИв

покатость спад, -ду, пОхил, -лу,
похилість, -лості; (склон) схил.
покОй спОкій, -кОю;
— абсолютный абсолютний спО
кій;
— относительный ВІДНОСНИЙ спО
кій.
покрОв пОкрив, -ву;
— ледянОй льодяний (крижаний)
пОкрив;
— склОна пОкрив схилу;
— снежный сніговий пОкрив.
покрОвный покривний,
покрытие покриттЯ; (неоконч. дей
ствие) покривання;
— асфальтобетонное асфальтобе
тонне покриттЯ;
— бетонное бетонне (бетонове)
покриттЯ;
— гибкое гнучке покриттЯ;
— защитное захисне покриттЯ.
пол підлОга; (деревянный — ещё)
поміст, -мОсту;
— водобОйный водобійний по
міст;
— понурный понурний поміст;
— сливнОй зливний ПОМІСТ.
пОле пОле;
— векторное вЄкторне пОле;
— вихревОе вихрове пОле;
— давлений пОле тисків;
— ледянОе льодяне (крижане)
пОле;
— магнитное магнітне пОле;
— орошения пОле зрОшення (зрОшування);
— перемещений пОле переміщень;
— скоростей пОле швидкостей;
— сушки пОле сушки (сушіння);
— тензорное тензорне пОле;
— фильтрации пОле фільтрації.
полевОй польовий,
полезащитный полезахисний,
полезный корисний.
полесье ПОЛІССЯ,
полёт струй політ струмини,
ползун повзун, -на.
ползучесть повзучість, -чості.
ползучий повзучий.
полИв полив, -ву; (неоконч, дейст
вие) поливиння;
— вегетационный
вегетаційний
полив, вегетаційне поливання;

полив

полив влагозарЯдный вологозарЯдний полив, вологозарЯдне поли
вання;
— выборочный вибіркОвий полив,
вибіркОве поливання;
— дождевинием полив (поливИння) дощуванням;
— затоплением полив
ня) затОпленням;

полускильный
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(поливан

— напуском полив (поливання)
напуском;
— освежительный освіжний по
лив, освіжне поливання;
— отеплйтельный отеплювальний
полив, отеплювальне поливан
ня;
— очагОвый осередковий полив,
осередкове поливання;
— по бороздим полив (поливан
ня) по борознах;

— по пОлосам полив (поливання)
по смугах;
— послепосевнОй
післяпосівнйй
полив, післяпосівнЄ поливання;

— предпосевнОй передпосівний по
лив, передпосівне поливання;
— промежуточный проміжний по
лив, проміжне поливання;
— промывнОй промивний полив,
промивне поливиння;
— увлажнительный зволожуваль
ний полив, зволожувальне по
ливання.
поливильщик поливальник,
поливать, полить поливити, полити
(поллю, поллєш),
полйвка поливка; (неоконч. дей
ствие) поливиння.
поливнОй поливний,
полйвочный поливальний.
полигОн полігОн.
полигональный полігональний,
полигонометрический полігонометрйчний.
полиспаст поліспаст,
политропйческий політропічний.
полить см. ПОЛИВиТЬ.
ПОЛНОВОДНЫЙ повновОдний.
ПОЛНЫЙ ПОВНИЙ.
половодный повєнЄвий, ВОДОПІЛЬ-

ний.
половодье пОвінь, -вені, водопіл
ля;

половОдье весеннее
ВІНЬ,

вєснЯнЄ

веснЯнИ ПО

водопілля;

— летнее літня пОвінь, літнє во
допілля.
полОгий полОгий, полОжистий.
положение 1) (в пространстве}
полОження; 2) (состояние) станОвище, стан, -ну.
полоса 1) смуга; 2) (металла}
штаба;
— защитная захисна смуга;
— леснИя лісова смуга,
полосообразователь смугоутвОрювач.
полотнище полОтнище;
— ворот полОтнище воріт.
полотнО полотнО;
— землянОе земляно полотнО.
полуавтоматический напівавтома
тичний.
полувековОй півстолітній, півсто
річний, піввіковий,
полувьіемка-полунасьшь напіввшмка-напівнасип (род. напіввиїмки-напівнасипу).
полугудрон напівгудрОн, -ну.
полузапруда півзагата (півготь,
-ті);
— донная дОнна півзагата (півгить);
— косоя кОса півзагата (півгать);
— прямая пряма півзагата (півгать).
полузатопленный напівзатОплениіь
полузащита напівзихист, -ту.
полунаброснОй напівнакидний.
полунамывнОй напівнамивний.
полунапОрный напівнапірнйй:
полуОстров півОстрів, -рова.
полуплОскость півплощина.
полупонтОн напівпонтон,
полупроводник
напівпровідник^
-ка.
полупроницаемый напівпроникний.
полупустЫня напівпустеля, напів
пустиня.

напіврозклИдений.
полуразрушенный напівзруйнОваний.^
полускальный напівскельовий, наполуразложИвшийся

півскЄльний.

полуэмпирйческий

полуэмпирйческий
напівемпірйчний.
пОлый 1) порожнистий; 2) (о во
де) см. вода пОлая.
полыньЯ ополОнха.
пОльдер пОльдер, -дера.
пОлюс пОлюс.
поляризация поляризація.
полЯрность полярність, -НОСТІ.
полЯрный полЯрний.
пОмпа пОмпа.
помпаж помпОж, -жу.
понижать, понйзить знижувати,
знижати, знизити (знижу, зни
зиш), понижувати, понижати,
понизити.
понижение зниження, пониження;
(неоконч. действие — ещё)
знижування, понижування;
— давления знйження (понижен
ня, знижування, понижування)
тйску (тйснення);
— уровня знйження (понйження,
знижування,
понижування)
рівня.
пониженный знйжений, понижений,
понйзить см. понижать.
понизОвье понйззя.
понтОн понтОн.
понтонный ПОНТОННИЙ,
понур понур, -ра;
— анкерный анкерний понур,
понурный понурний.
поперечина поперечина, поперечка,
поперечник поперечник,
поперечный поперечний.
поплавкОвый
1)
поплавкОвий;
2) плавкОвий. Ср, поплавок
1— 2 .

поплавОк 1) поплавОк, -вка, попла
вець, -вцЯ; 2) (плавучий знак)
мор. плавОк, -вка.
— глубйнный глибйнний поплавОк
(поплавець);
— донный дОнний поплавОк (по
плавець) ;
— корОбочный корОбочний (короб
ковий) поплавОк (поплавець);
— поверхностный поверхневий по
плавОк (поплавець, плавОк).
поплавОк-интегрОтор поплавОк-інтегроТор (род. поплавка-інтегратора}.
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порОда

поправка 1) поправка; 2) (дейст
вие) поправлення; (неоконч. —
ещё) поправляння; 3) (исправ
ление)
виправлення;
(не
оконч. — ещё) виправляння,
поправочный поправочний.
пОпуск* пОпуск, -ку.
попускать, попустйть попускати,
попустйти, -пущу, -пустиш,
попутный 1) попутний*; 2) (сде
ланный вскользь) побіжний.
пОра 1) пОра; 2) (мелкая скважи
на) шпара.
поржавленный поржавілий, поір
жавілий.
пОристость паристість, -тості; шпарйстість. Ср. пОристый;
— бетОна
пористість
(шпари
стість) бетОну;
— порОды пористість
(шпари
стість) порОди.
пОристый пОристий; (с мелкими
скважинами) шпарйстий.
порОг поріг, -рОга;
— водобОйный водобійний поріг;
— водозабора поріг водозабОру;
— водослива поріг водозлйву;
— водосливный водозливний по
ріг;
— донный дОнний поріг;
— зубчатый зубчастий (зубчотий)
поріг;
— прорезной прорізний поріг.
порОда порОда;
— гОрная гірсько порОда;
— жильная жильна порОда;
— изверженная вивержена поро
да;
— изливающаяся виливна поро
да; порОда, що (яка) вилива
ється;
— интрузивная інтрузивна порО
да;
— коренния корінна порОда;
— кристаллическая
кристалічна
порОда;
— магматическая магматична по
рОда;
— облОмочная улимкова порОда;
— осадочная осадочна порОда;
— полускальная
напівскельова
(напівскольна) порОда;
— пустая пуста порОда;

порода

порОда рЫхлая крихка (розсйпчаста) порОда;
— скельная скельова (скельна)
порОда;
— трещиноватая тріщинувата порОда;
— эОловая еОлова порОда.
порожистый порОжистий.
порт порт, -ту;
— береговой береговйй порт;
— закрытый закритий порт,
портал портил, -лу.
портальный портальний,
портланд-цемент портланд-цЄмЄнт,
-ту.
портОвый портОвий.
порт-убежище порт-схОвище (род.
пОрту-схОвища).
пОршень пОршень, -шня;
— дисковый дисковий пОршень;
— дифференциальный диференці
альний пОршень;
— плунжерный плунжерний пОр
шень;
— цилиндрический циліндричний
пОршень.
поршневОй поршневий.
пОручень пОручень, -чня.
порядковый порядковий,
порядок порЯдок, -дку;
— разбивки порЯдок розбивання
(розбивки, розбиттЯ).
посЯдка посадка;
— судна посадка судна.
посев 1) (посеянное поле) посів,
-ву, засів; 2) (действие) сівба,
сіяння.
посевнОй посівний, засівний,
последовательный послідовний.
послепосевнОй післяпосівний.
послОйный пошаровий,
пост пост, -та;
— верховОй верховий пост;
— водомерный водомірний пост;
— — мостовОй мостовий водомір
ний пост;
— временный тимчасОвий пост;
— гидрометрический гідрометрич
ний пост;
— измерительный вимірювальний
пост;
— контрольный контрольний пост;
— наблюдений пост спостережень;

потери
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пост низовОй низовий пост;
— оперативный водомерный опе
ративний водомірний пост;
— основной основний пост;
— постоянный постійний пост;
— реечный рейковий пост;
— свЯйный пальовий пост;
— уклОнный похилОвий пост;
— цепнОй ланцюгОвий пост,
постель 1) пОстІль, -тЄлі, постЄля ;
2) ( р е к и ) лОже, річище,
постепенный поступОвий.
постоянный 1) постійний; 2) (не
изменный, устойчивый) стЯлий,
стійкий.
постоянство сталість -лості; по
стійність;
— величин стИлість ( постійність)
величин;
— уровней сталість (постійність)
рівнів.
построение 1) (конструкция) побу-

дОва, будОва; 2) (действие) буду
вання, побудування, побудОва;
— прОфиля побудОва
(будОва)
профілю.
построить збудувОти; (из камня,
кирпича — ещё) змурувати,
постулат постулат, -ту.
поступательный поступальний.
потайнОй потайний.
потамолОгия потамолОгія.
потенциал потенціал, -лу;
— комплексный комплексний по
тенціал;
— скорости потенціал швидкості;
— электрический електричний по
тенціал.
потенциальный потенціальний,
потенцирование потенціювання,
потепление потепління,
потери
втрати
(род.
втрат);
( у б ы т к и — е щ ё ) збитки, -ків;
— бесполезные некорисні втрити;
— воды втрати води;
— гидравлические
гідравлічні

втрати;
— местные місцЄві втрати;

— механИческие механічні втрати;
— на инфильтрацию втрати на
інфільтрацію;
— на испарение втрати на випа
ровування (випарування);

потери

потери напОра втрати напОру;
— на просачивание втрати на
просОчування
(просмоктуван
ня);
— на транспирацию втрати на
транспірацію;
— на трение втрати на тертЯ;
— объёмные об’ємні втрати;
— стОка втрати стОку;
— щелевЫе щілинні втрати;
— энергии втрати енергії.
потерна потерна.
потеря втрата; (убыток — ещё)
збиток, -тку;
— напОра втрата напОру.
потерянный втрачений.
потОк потік (род. потоку); (ру
чей — ещё) струмОк, -мка;
—■ бурный бурхливий потік;
— водный вОдний потік;
— вторйчный вторинний потік;
— грязе-каменный грЯзе-хам’яний
потік;
— двухмерный двомірний потік;
— двухразмерный
дворОзмІрний
потік;
— двухъярусный двоярусний по
тік (струмОк);
— кильватерный кільватерний по
тік;
— наносонесущий намулонесучий
(наносонесучий) потік (струмОк);
— нанососодержащий намуловміщуючий
(наносовміщуючий)
потік;
— одноразмерный однорбзмірний
потік;
— параллельноструйный
паралельноструминний потік;
— параллельный паралельний по
тік (струмОк);
— плОский плОский
(плаский)
потік;
— потенциальный потенціальний
потік;
— продольно-винтовой поздОвжньо (подОвжньо)-гвинтовий по
тік (струмОк);
— радиальный радіальний потік;
— русловый русловий потік;
— селевОй солевий потік;
— спокОйный спокійний потік;
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лОчва

потОк трехмерный тримірний по
тік;
— фильтрационный фільтрацій
ний потік.
потолОк стЄля.
потолочный стельовий,
потребить см. потреблять,
потребление споживання, спожит
тя; (расход) вйтрата;
— годовОе
річно
споживання
(спожиття);
— максимальное
максимальне
споживання (спожиттЯ);
— месячное місячне споживан
ня (спожиттЯ);
— пИковое пікове споживання;
— сезОнное сезОнне споживання
(спожиттЯ);
— среднее середнє споживання
(спожиттЯ);
— суточное добове споживання
(спожиттЯ);
— часовОе годйнне споживання
(спожиттЯ).
потреблять, потребить споживати,
спожйти; (расходовать) витра
чати, витратити, -трачу, -тра
тиш.
потребность потреба,
потухший погаслий,
похолодание похолодиіння, похо
лодання,
почва грунт, -ту;
— азонольная азональний грунт;
— аллювиальная
алювіальний
грунт;
— аридная аридний грунт;
— болотная болОтний грунт;
— бурая бурий грунт, бурозЄм,
-му;
— глинистая глинистий грунт;
— горная гірський грунт;
— гОрно-луговоя
гірсько-лучний
грунт;
— дернОвая дернОвий грунт;
— дернОво-подзолистая дернОвопідзОлистий грунт;
— каштановая каштановий грунт;
— каштаново-бурый каштановобурий грунт;
— кислая кислий грунт;
— луговия лучний грунт;
— незасолённая незасОлений грунт;

пОчва

пОчва органогенная органогенний
грунт;
— переходная перехіднйй грунт;
— песчаная піщаний грунт;
— подзОлистая підзОлистий грунт;
— серозёмная сіроземний грунт,
сірозЄм, -му;
— скелетная скєлЄтний грунт;

— темноцветная темнокольорОвий
грунт;
— чернозёмная чорноземний грунт,
чорнозЄм, -му;
— щелочная лужний грунт,
почвенно-мелиоратйвный
грунтомеліоратйвний.
пОчвенный грунтовйй.
почвообразование грунтотвОрення,
грунтоутворення.
почвообразовательный
грунтотвірнгій,
грунтоутворюваль
ний.
почвоуглубйтель грунтопоглиблю
вач.

пОяс пОяе;
— времени пОяс часу;

— климатический
кліматйчний
пОяс;
— меандрйрования пОяс меандрувИння;
— мерзлОтный мерзлОтний пОяс;
— обшивки пОяс обшивки;

— сейсмический сейсмічний пОяс;
— ферм пОяс ферм,
правила правила;
— безопасности правила безпеки;
— эксплуатации правила експлуа
тації.
правобережный правобережний,
правобережье правобережжя,
превращение 1) (переход в другой
вид) перетворення; 2) (дей
ствие) перетворення, обернен
ня; (неоконч. — ещё) пере
творювання, обертання,
превышать, превысить перевищу
вати, перевйщити.
превышение перевищення;
(неоконч. действие — ещё) пере
вищування.

преграда перешкОда, перепОна.
преграждение 1) (действие) пере
пинення; (неоконч. — ещё) перенинЯння; 2) см. преграда.
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предсказывать

предварительно напряжённый по
передньо напружений,
предварительный попередній,
предвйдение передбачення.
предгОрье передгір’я,
предел 1) (рубеж, межа) межа;
(граница) границя; 2) мат.
гранйця;
— допустимый допустима межИ
(гранйця);
— пластйчности гранйця (межа)
пластичності;
— погрешности гранйця пОхибки;
— пропорциональности
гранйця
пропорціональності;
— прочности гранйця міцності;
— сжИтия гранйця стйску (стйснення);
— текучести гранйця текучості;
— тОчности гранйця тОчності;
— упругости гранйця пружності;
— усталости гранйця втомленості;
— устойчивости гранйця стійкості;
— чувствительности границя (ме
жа) чутливості;
— шкалЫ границя шкали,
предельный граничний; (крайний)
крайній.
предзймье передзим’я.
преднерестовый переднЄрестовий.
предохранение 1) охорОна; забез
печення; (неоконч. действие —
ещё) забезпечування; 2) запо
бігання, запобіження. Ср. пре
дохранять 1—2;
— берегОв охорОна берегів;
— сооружений охорОна споруд,
предохранитель запобіжник,
предохранительный запобіжний,
предохранять,
предохранять
1) (оберегать, Охранять) ОХО
РОНЯТИ, охоронити; (обезопа
сить) забезпечувати, забезпечи
ти; 2) (предотвращать) запо
бігати, запобігти, -біжу, -біжиш
(чому).
предплужник передплужник.
предпосевнОй передпосівний.
предпусковОй передпусковий,
предсказание завбачення;
(не
оконч. действие) завбачування,
предсказывать, предсказать завба
чати, завбачити.

предугадывать

предугадывать, предугадать уго
дувати наперед, угадати на
перед; (предвидеть) передба
чати, передбачити,
предупреждение
попередження;
(неоконч. действие — ещё) по
переджання.
предусматривать,
предусмотреть
передбачати, передбачити,
предусмотрительность передбачли
вість, -вості.
предустьевый передгирловий.
преждевременный передчасний,
преломление
залОмлення;
(не
оконч. действие — ещё) за
ломлювання.
преобладание переважання; (пре
имущество) перевага,
преобразование (действие) пере
творення, перебудова, перебу
дування; (неоконч. — ещё)
перетворювання,
перебудову
вання.
препятствие перешкОда.
прерывистый переривчастий, пере
ривчатий, переривистий.
пресновОдный прісновОдний.
пресный прісний,
пресс прес;
— гидравлический
гідравлічний
прес.
пресс-маслёнка прес-маслЯнка.
пресЫщенный пересйчений.
прецизионный прецизійний,
прибережный приберЄгий.
прибережье прибережжя,
приближённый
прил. наближе
ний.
приблизительный приблизний.
прибОй прибій, -бОю.
прибОйный прибійний.
прибОр прйлад, -ду;
— измерительный вимірювальний
прилад;
— компрессионный компресійний
прилад;
— контрольный контрольний прй
лад;
— промерный промірний прйлад;
— тарирОвочный тарувальний прй
лад.
прибрежный приберЄгий.

призОмный
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прибыль (увеличение) прибуван
ня, збільшення;
— воды прибування (збільшення)
водй.
приварнОй приварнйй.
приведённый 1) приведений; 2) мат.
з в Єдєний .

привОд прйвод;
— гибкий гнучкий прйвод;
— гидравлйческий
гідравлічний
привод;
— конный кінний прйвод;
— механИческий механічний при
вод;
— тросовый трОсовий прйвод;
— цепной ланцюгОвий прйвод;
— червЯчный черв’Ячний прйвод;
— электрический електричний прй
вод.
приводной приводнйй.
привязать см. привЯзывать.
привязка
прив’Язка;
(неоконч.
действие) прив’язування;
— нулей прив’Язка (прив’язуван
ня) нулів;
— ходов прив’Язка (прив’язуван
ня) ХОДІВ.
привЯзывать, привязИть прив’язу
вати, прив’язати, -в’яжу, -в’Яжеш.
приглубый стрімкйй.
пригорок пИгорок, -рка, підгірок.
пригружИть, пригрузйть привантИжувати, привантажити.
пригрузка привантаження; (не
оконч. действие — ещё) привантажування;
— бетонного крепления привантеження бетонного (бетонового)
кріплення;
— коллекторов
привантеження
(привантИжування) колекторів;
— колодцев привантоження (при
вантажування) колОдязів;
— фашинная фашинне привантИження.
приднепровский наддніпрянський,
;

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ.

і
І
I
і

придОнный придОнний.
приёмник приймич, -ча.
приёмный приймальний.
прижимнОй притискнИй.
приземный приземний.

прИзма
прИзма призма;

— вертикальная
вертикальна
призма;
— выпирания призма випиран
ня;
— давления призма тиску (тйснення);
— дренИжная дренИжна прИзма;
— каменная кам’яна (камінна)
прИзма;
— обрушения призма обвалення
(обрушення);
— оптйческая оптична призма;
— сливная зливна призма;
— срабОтки призма спрацюван
ня;
— упорная упОрна призма.
призматИческий призматичний,
прикладной прикладний,
приклёпывать, приклепать прикле
пувати,
приклепати,
-пИю,
-паєш и -клеплю, -клЄплєш.
прикреплЯть, прикрепйть прикріп
лювати, прикріплЯти, прикріпи
ти, -плю, -пиш.
прикрЫтый прикритий,
прилегающий прилеглий, приля
гаючий; (соседний) сусідній,
прилйв приплив, -ву;
— морскОй морський приплив;
— сизигийный сизигійний при
плив.
прилйвный припливний,
прилипание прилипання,
прилипающий прилипаючий,
приложенный прикладений,
примерный
(приблизительный)
приблизний,
прймесь дОмішка.
приметный помітний, примітний,
примитивный примітивний,
приморский приморський.
примыкИние примикання,
примыкающий примикаючий,
принудительный примусОвий.
принуждение примус, -су; (дей
ствие — ещё) примушування,
примушення.
прИнцип принцип, -пу;
— подОбия принцип подібності;
— размерности принцип розмір
ності.
принятый прийнятий.

притбк
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приозёрный приозерний,
припаивать, припаять припаюва
ти, -паюю, -пОюеш, припаЯти.
припай припай, -паю.
припаЯть см. припаивать,
прйплесок приплЄсок, -ску.
приплотйнный пригребЄльний.
приплЮснутый 1) прич. приплюще
ний, приплюснутий; 2) прил.
приплюснутий.
приподнятый (трОхи) ПІДНЯТИЙ,
(трОхи) піднесений.
припОй припій, -пОю;
— льда припій льОду (крйги).
приращение 1) прйріст, -рОсту;
(увеличение)
збільшення;
2) (действие) приростання, при
рощування, прирОщення.
природный прирОдний.
прирост прйріст, -рОсту; (увели
чение) збільшення,
прирусловый прирусловий,
присасывание присмоктування,
присоединённый приєднаний,
приспособление 1) (устройство)
пристрій, -рою; (прибор) при
лад, -ду; 2) (действие) присто
сування, припасування; (неоконч. — ещё) пристосовуван
ня, припасовування;
— отбойное відбійний пристрій;
— измерительное вимірювальний
пристрій (прилад);
— монтажное
монтажний
стрій;

при

— отбойное відбійний пристрій;
— прицепнОе причіпний пристрій;
— разгрузочное розвантажуваль
ний (розвантажний) пристрій.

пристань пристань, -ні;
— плавучая
плавуча
прИстань,
приплив, -ву.
притирка притирка; (неоконч. дей

ствие) притирання.
притОк 1) приплив, -ву; 2) геогр.

притОкіа;
— водьі приплив води;
— поверхностный
поверхневий
приплив;
— подземный підзЄмний приплив;
— промежуточный
проміжний
приплив;

— суммарный сумарний приплйв.

приточно-сточный

притОчно-стбчный приплйвно-стічнйй.
притОчность приплйвність, -ності;
— боковая бокова (бічна) при
плйвність.
притОчный 1) приплйвний; 2) притОковий. Ср. притОк 1—2.
приустьевОй пригирловий,
прицеп причіп, -чЄпа;
— колёсный колісний причіп;
— на гусеничном ходу причіп на
гусеничному хОду;
— санный санний причіп;
— тракторный тракторний причіп.
прицепнОй причіпний.
причал причал, -лу; (неокрнч. дей
ствие) причалювання;
— каботажный каботажний при
чал;
— рейдовый рейдовий причал,
причальный причальний,
проба проба;
— бетОна проба бетОну;
— водЫ прОба води;
— грунта прОба грунту;
— дОнная дОнна прОба;
— нанОсов прОба нанОсів (наму
лу);
— тОрфа прОба тОрфу.
пробег пробіг, -гу.
пробИрка пробірка.
прОбка прОбка;
— воздушная повітряна прОбка;
— ледянея льодяна (крижана)
прОбка;
— песчаная піщана прОбка.
проблема проблема.
проблематИческий,
проблематич
ный проблематичний.
пробный прОбний.
проверить см. проверять,
проверка перевірка; (неоконч. дей
ствие) перевіряння;
— анИлиза перевірка (перевірян
ня) аналізу;
— качества перевірка (перевірян
ня) Якості;
— устойчивости перевірка (пере
віряння) стійкості.
проверочный перевірний,
проверить, проверить перевірити,
перевірити.
проветривание провітрювання.
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проветривать, провОтрить прові
трювати, провітрити.
провЄшивание провішування, ви
вішування.
провешивать, провешйть провішу
вати, провішити, вивішувати,
вйвішити.
прОвод прОвід, -воду,
проводймость провідність, -ності;
— удельная питОма провідність.
проводЯщий провідний, який (що)
ПРОВОДИТЬ.

прОволока дріт (род. дрОту).
проволочный дротяний,
прогалина галявина, галява,
прогйб прогйн, -ну;
— бИлки прогин бИлки;
— моста прогин мости (мОсту);
— пластины прогин пластини;
— фЄрмьі прогин ферми.
прогнОз прогнОз, -зу;
— гидрологический гідрологічний
прогнОз;
— деформаций прогнОз деформа
цій;
— долгосрочный довготерміновий
прогнОз;
— краткосрочный короткотерміно
вий прогнОз;

— локальный локальний прогнОз;
— оперативный оперативний про
гнОз;
— ориентировочный орієнтовний
прогнОз;
— проверочный перевірний про
гнОз;
— фОновый фОновий прогнОз.
прогнОзный прогнОзний.
прогностический прогностичний.
прогОн прогін, -гОну.
прогрев прогрів, -ву; (неоконч.
действие) прогрівання;
— бетОна прогрів (прогрівання)
бетОну;
— пОчвы прогрів (прогрівання)
грунту.
продолжение продовження,
продолжительность
тривалість,
-лості, довгочасність, -ності;
час, -су;
— опорожнения тривалість (до
вгочасність) спорожнення (спо
рожнювання);

продолжительность

продолжительность пИводка три
валість (довгочасність) павод
ку (пОводі, пОвені);
— подъёма тривалість (довгочас
ність) підйОму (піднімання,
підіймИння);
— снеготаяния тривалість (довго
часність) сніготанення;
— спада тривалість (довгочас
ність) спаду;
— стояния уровня тривалість (до
вгочасність) стоЯння рівня;
— схватывания тривалість (дов
гочасність) тужавлення.
продолжительный тривалий, довго
часний.
продОльный поздОвжній, лодОвжній.
продувИние продування,
продукт продукт, -ту;
— выветривания продукт вивітрю
вання.
продуктивность
продуктйвність,
-ності.
продуктивный продуктивний,
проект проЄкт, -ту;
— мероприятий проЄкт заходів,
проектирование проектування,
проектировать проектувати,
проектный проЄктний.
проекция Проекція,
прожектор прожектор, -ра.
прозрачность прозорість, -рості;
— воды прозОрість води;
— вОздуха прозОрість повітря;
— льда прозОрість льОду (криги);
— стекла прозОрість скла,
прозрачный прозОрий.
производительность
продуктйв
ність, -ності;
— землесОса продуктйвність землесОса;
— насОса продуктйвність насОса;
— паспортная паспортна продук
тйвність;
— расчётная розрахункОва про
дуктйвність;
— фактическая фактйчна продук
тйвність.
произвОдная сущ. мат. похідна,
-нОї.
произвОдный ПОХІДНИЙ,
производственный виробнгічий.
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промерзание

производство
1)
виробництво;
(действие — ещё) виробляння,
вироблення; 2) (ведение) про
вадження, проведення; 3) (ис
полнение) виконання, викону
вання;
— бетОнных рабОт виконання (ви
конування) бетонних робіт;
— строительных рабОт виконан
ня (виконування) будівельних
робіт.
прокОтка прокатка; (неоконч. дей
ствие) прокатування;
— бетона прокатка (прокатуван
ня) бетОну.
прокатный прокатний.
прокладка 1) (промежуточный
слой) прокладка; 2) (действие)
прокладка; неоконч. прокла
дання;
— защйтная захисна прокладка;
— изоляциОнная ізоляційна про
кладка;
— кОжаная шкіряна прокладка;
— резИновая гумова (резйнова)
прокладка.
проконопаченный проконопачений.
прокОп прокОп.
пролёт (моста, арки) прогін, -гОну, проліт, -льОту;
— моста прогін (проліт) моста
(мОсту).
пролИв протока.
проливнОй дождь заливний дощ,
злйва.
пролювий пролювій, -вію.
промИсливать, промаслить промас
лювати, промаслити; (расти
тельным маслом — ещё) про
оліювати, -ліюю, -лїюєш, про
оліїти.
промачивание промочування;
— пОчвы промОчування грунту.
промежуточный проміжний.
промер промір, -ру; (неоконч. дей
ствие) промірювання;
— глубйн промір (промірювання)
глибйн;
— длин промір (промірювання)
довжйн.
промерзение промерзання;
— почвы промерзання грунту;
— рекй промерзання річки (рікй).

промерзать

промерзать, промёрзнуть промерзати, промерзнути,
промерный промірювальний.
промОина вимОїна, водорий, -рию;
— дембы вимОїна дамби;
— плотины вимОїна грЄблі;
— полотна вимОїна полотна,
промокать, промОкнуть промокати,
промОкнути.
промораживание проморожування,
промывать, промЫть промивати,
промити.
промЫвка промивка; (неоконч. дей
ствие) промивання;
— трубопровода промивка (про
мивання) трубопроводу.
промЫвник промивник.
промывнОй промивний.
промЫть см. промывать,
проникновение проникання, про
никнення, просякання, просяк
нення.
проницаемость проникність, -ності;
— абсолютная абсолютна проник
ність;
— анизотропная анізотропна про
никність;
— максимальная
максимальна
проникність;
— минимальная мінімальна про
никність;
— пОчвы проникність грунту;
— расчётная розрахункОва про
никність;
— фактическая фактична проник
ність.
проницаемый проникний,
пропеллер пропелер, -лера.
пропеллерный пропелерний,
пропитать см. пропйтывать.
пропИтывание просОчування; наси
чування. Ср. пропйтывать;
— древесины просОчування (на
сичування) деревини.
пропИтывать, пропитать (смачи
вать насквозь) просОчувати,
просочити; (напитывать) наси
чувати, -чую, -чуєш, наситити,
-сичу, -ситиш.
пропорциональный пропорціональний.
пропуск прОпуск, -ку; (неоконч.
действие) пропускання;
9 — 623.
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прОпуск расхОдов прОпуск (пропу
скання) витрат.
пропускнОй пропускний.
Проран проран, -ну.
прОрва прірва.
прорезнОй прорізний.
прОрезь проріз, -зу.
прОрубь ополОнка, полОнка.
прорЫв прорив, -ву; (неоконч.
действие) проривання;
— дамбы прорив дОмби;
насыпи прорив насипу;
— плотины прорив грЄблі;
— трубопровода прорив трубопро
воду.
просИдка просадка;
— грунта просадка грунту,
просадочный просадочний.
просичивание просмоктування, про
сОчування.
просачивать(ся),
просочйть(ся)
просОчувати(ся),
просочйти(ся).
просветление просвітління,
прослойка прОшарок, -рку.
просмолённый просмОлений.
простирание простягання;
— грунтОв простягання грунтів;
— пластОв простягання пластів.
простОй сущ. простій, -тОю;
— снарЯдов простій снарядів;
— транспорта простій транспор
ту.
пространственный просторовий,
пространство прОстір (род. про
стору) ;
— безграничное безмежний про
стір;
— мёртвое мертвий прОстір.
просушивание просушування,
просушивать, просушИть просушу
вати, просушити.

просыхИние просихання.
протИивание протавання,
проталина таловина, проталина,
протекиние протікання,
протекать, протечь протікати, про
текти, -течу, -тєчЄш.

противовакуумный

противакуум-

ний.

противовес противага,
противодавление протитйск,
протитгіснення.

-ку,

противодействие

противодействие протидія, проти
діяння.
противомалярийный протималярій
ний.
противопожарный протипожежний,
противоположный протилежний.
противоразгОнный протирозгінний.
противоразмЫвный протирозмйвний.
противосброснОй протискиднйй.
противофильтрациОнный
проти
фільтраційний.
протОк протік, -тОку.
протОчность протОчність, -ності,
текучість, -чості.
проточный протОчний, текучий,
протрассировать протрасувати.
протяжение 1) прОтяг, -гу; 2) (про
странство) прОстір (род. прОстОру); (расстояние) відстань,
-ні.
протяжённость протяжність, -но
сті; (длина) довжино,
профилактика профілактика;
— водоёма профілактика водОйми
(водОймища).
профилирование профілювання;
— лопастей профілювання лОпатей.
профилограф профілОграф.
профиль прОфіль, -лю;
— безвакуумный
безвакуумний
прОфіль;
— вИкуумный вакуумний прОфіль;
— водослива профіль водозливу;
— геологйческий геологічний прО
філь;
— канила прОфіль каналу;
— мутности прОфіль мутності;
— наивыгоднейший найвигідніший
прОфіль;
— обжатый обтиснений прОфіль;
— плотины прОфіль грЄблі;
— пОймы прОфіль заплави (запла
вини) ;
— практический практичний прО
філь;
— продОльный поздОвжній (подОвжній) прОфіль;
— рекй прОфіль річки (ріки);
— русла прОфіль річища (русла);
— скоростей прОфіль швидкостей;
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прочйстка

профиль эквивалентный еквіва
лентний прОфіль.
профильный профільний,
профильтровать профільтрувати.
прохОд прохід, -хОду; (действие)
проходження;
— бульдОзера прохід (проходжен
ня) бульдОзера;
— катка прохід (проходження)
котка.
проходймость прохідність, -ності.
прохОдка прохОдка;
— туннеля прохОдка тунелю.
проходнОй прохідний,
прохождение прохОдження.
процентный процентний,
процесс процЄс, -су;
— адиабатйческий
адіабатичний
процЄс;
— анаэробный анаеробний про
цес;
— аэробный аеробний процЄс;
— геологйческий геологічний про
цес;
— изотермйческий
ізотермічний
процЄс;
— испарения процЄс випаровуван
ня (випарування);
— ледообразования процЄс льодоутвОрення
(льодоутвОрювання);
— парообразования процЄс паро
утворення (пароутвОрювання);
— политропИческий політропічний
процес;
— почвообразовательный грунто
твірний процес;
— рабочий робОчий процес;
— русловый русловий процЄс;
— стока процЄс стОку (стікання);
— строительный будівельний про
цес;
— схватывания процес тужавлен
ня;
— торфообразования процес тор
фоутвОрення;
— формирования процес форму
вання;
— эОловый еОловий процес,
прочйстка прочистка; (неоконч.
действие) прочищання;
— труб прочистка (прочищання)
труб.

прочность

путь
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прочность міцність, -ності;
— бетОна міцність бетОну.
пруд став, -ву; (поменьше) ставОк, -вка;
— выростнОй виросний став;
— головнОй головний став;
— зимовальный зимувальний став;
— карантинный карантинний став;
— мальковый малькОвий став;
— моточный маточний став;
— нагульный нагульний став;
— нерестовый нерестовий став;
— рыбовОдный рибовОдний став,
прудовой ставкОвий.
пруд-отстойник
став-відсгійник
(род. ставу-відстійника).
пружина пружина.
пружИнный пружинний,
прутяной прутяний.
прыжок стрибОк, -бка;
— водЫ стрибОк води;
— волнистый хвилястий стрибОк;
— восстановленный донный від
новлений дОнний стрибОк;
— гидравлический
гідравлічний
стрибОк;
— деформированный деформова
ний стрибОк;
— дОнный дОнний стрибОк;
— затопленный затОплений стри
бОк;
— косОй кОсий стрибОк;
— надвИнутый насунутий стри
бОк;
— недеформйрованный недеформОваний стрибОк;
— незатОпленный
незатОплений
стрибОк;
— отогнанный відігнаний стри
бОк;
— поверхностно-донный поверхново-дОнний стрибОк;
— поверхностный
поверхневий
стрибОк;
— подпёртый підпертий стрибОк;
— прямой прямий стрибОк;
— совершенный досконалий стри
бОк.
прыжОк-волнИ стрибОк-хвиля (Род.
стрибка-хвилі).
прямоточный прямоточний,
прямоугольный прямокутний,
психрометр психрОметр, -ра.

пульпа пульпа.
пульпоизмерйтельный
пульповимірювальний.
пульпомер пульпомір, -ра.
пульпопровОд пульпопровід, -вОду.
пульпосгустйтель
пулыюзгущувач.
пульсациОнный пульсаційний.
пульсация пульсація;
— давления
пульсація
тиску
(тиснення);

— мутности пульсИція каламут
ності;
— скорости
пульсИція
швид
кості.
пульсировать пульсувати,
пульсирующий пульсуючий.
пульсОметр пульсОметр, -ра.
пульт пульт;
— управления пульт управлін
ня.
пункт пункт, -ту;
— командный командний пункт,
пунктйр пунктир, -ру.
пунктирный пунктирний.
пурги пурга; (вьюга) завірюха,
хуртовина,
пуск пуск, -ку;
— в действие пуск в дію;
— в ход пуск у хід.
пусковой пусковий.
пустОй пустий.
пустота 1)
(пустое простран
ство) пустота; 2) (качество,
свойство) порожність, -ності,
порОжнява, пустота, порожни
стість, -тості.
пустотелый пустотілий; (полый)
порожнистий.
пустЫня пустеля, пустиня.
путевОй шляховий, дорОжній.
путепровОд шляхопровід, -вОду.
путь 1) шлях (род. шлЯху); (до
рога) дорОга; 2) (железнодо
рожная колея) кОлія; 3) (спо
соб) спОсіб, -собу, шлях;
— боковОй
боковий
(бічний)
шлях;
— вОдный вОдний шлях;
— запаснОй запасний шлях;
— искусственный штучний шлях;
— обратный зворОтний шлях;

путь

равнодействующая

132

путь объезднОй об’їзний шлях,
об’їзд, -ду;
— перемешивания шлях перемі
шування;
— просачивания шлях просмокту
вання (просОчування);
— синхронизации спОсіб (шлях)
синхронізації;
— смещения спОсіб (шлях) змі
щування (переміщування);
— сплавнОй сплавний шлях;
— судоходный
судноплавний
шлях.
пуццолон пуцолан, -ну.
пуццолановый пуцолановий.
пучйна пучина; (водоворот) вир,
-ру; (бездна) безОдня.
пучить (вздымать) здимати.
пучность пучність, -ності;

пучность волнЫ пучність хвйлі.
пучок пучОк, -чка; (соломы, сена)

ВІХОТЬ, -хтя.
пылеватость пилуватість, -тості.
пьілевИтьій пилуватий,
пылевйдный пиловидний.
пылеобразный пилоподібний.
пыль пил, -лу;
— водяная водяний пил.
пьезОметр п’єзОметр, -ра.
пьезометрический п’єзометричний,
пьезоэлектрический п’єзоелектрич
ний.
пята п’ята;
— гидравлйческая
гідравлічна
п’ята.
пятнО плЯма.
пЯтры п’Ятри (род. п’ятр).

Р
рабОта робОта; (о занятии, труде)
праця.
рабОты робОти, -біт;
— арматурные арматурні робОти;
— бетОнные бетОнні (бетОнові) ро
бОти;
— бутовые бутові робОти;
— взрывные підривні (висаднї)
робОти;
— водолИзные водолазні робОти;
— выправИтельные виправлЯльні
(виправні) робОти;
— геодезйческие геодезичні робо
ти;
— дноуглубйтельные днопоглиб
лювальні робОти;
— дорожные шляхові робОти;
— землемерные землемірні робОти;
— земляные земляні робОти;
— изыскательские (вишукувальні)
розшукувальні робОти;
— камеральные камеральні робО
ти;
— кессонные кесОнні робОти;
— лабораторные лабораторні ро
боти;
— лесомелиоративные лісомеліо
ративні робОти;

рабОты монтИжные монтажні ро
бОти;
— планирОвочные планувальні ро
бОти;
— проектные проЄктні робОти;
— рЯжевые зрубові робОти;
— свОйные пальові робОти;
— строительные будівельні робО
ти;
— трассировочные трасувальні ро
бОти.
рабОчий 1) сущ. робітник, -кй;
2) прил. робОчий.
равнина рівнйна.
равнИнный рівнгінний.
равновесие рівновага;
— динамйческое динамічна рівно
вага;
— неустойчивое нестійка рівно
вага;
— остОйчивое остійна рівновага;
— предельное гранйчна рівновага;
— сил рівновага сил;
— статйческое статйчна рівнова
га;
— устОйчивое стійка рівновага.
равновесный рівноважний.
равнодействующая сущ. рівнодію
ча, -чої.

равнодействие

равнодействие рівнодія.
равнозначащий рівнозначний,
равнозначный рівнозначний,
равномерно-замедленный рівномірно-сповільнений,
рівномірноуповільнений.
равномерно-ускоренный рівномірно-присКОрений.
равномерный рівномірний,
равносильный 1) рівносильний;
2)
(р а в н о з н а ч а щ и й )
рівно
значний, рівносильний,
равносторонний рівносторОнній.
равноугольный рівнокутний,
равноудалённый рівновіддалений.
равноускОренньїйрівноприскОрений.
равноценный рівноцінний.
радиельно-осевОй радіально-осьо
вий.
радиальный радіальний,
радиан радіан,
радиатор радіатор, -ра.
радиаторный радіаторний,
радиационный радіаційний,
радиация радіація,
радиоактивность радіоактивність,
-ності.
радиоактивный радіоактйвиий.
радиоаппаратура радіоапаратура,
радиоизмерение радіовимірювання.
радиоизмерИтельный радіовимірю
вальний.
радиомаяк радіомаЯк, -ка.
радиус радіус;
— асимметрйи радіус асиметрії;
— влияния радіус впливу;
— гидравлический
гідравлічний
радіус;
— действия радіус дії (діяння);
— закругления радіус закруглен
ня (заокруглення);
— инерции радіус інарції;
— кривизны
радіус
кривизни
(кривини);
— кривОй радіус кривОї;
— метацентрйческий метацентрич
ний радіус;
— разработки радіус розробки,
радиус-вектор радіус-вЄктор, -ра.
разбавйтель розріджувач,
разбавить см. разбавлять,
разбавленный розведений, розбав
лений.
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разваленный

разбавлять, разбавить розвОдити, -джу, -диш, розвести, -ве
ду, -вєдЄш, розбавлЯти, розба
вити, -влю, -виш.
разбег рОзбіг (род. розбігу);
(разгон) розгін, -гбну.
разбиветь, разбйть розбивати, роз
бити (розіб’ю, розіб’єш).
разбИвка розбйвка, розбиттЯ; (неоконч. действие) розбивання;
— кривых розбйвка (розбиттЯ,
розбивання) кривих;
— поперечников розбйвка (роз
биттЯ, розбивання) поперечни
ків;
— сооружений розбйвка (розбит
тЯ, розбивання) споруд.
разбирать, разобрать розбирати,
розібрати (розберу, розбереш).
разбИть см. разбивать.
разбОлчивание розбОлчування.
разбОрно-металлйческий розбірнометалічний;
розбірно-метале
вий. Ср. металлйческий.
разбОрный розбірнйй.
разбОрчатый розбірчастий.
разбрасывать, разбросать розки
дати, розкйдати.
разбрОс рОзкид, -ду.
разбросанность розкиданість, -но
сті.
разбросанный розкиданий,
разбросать см. разбрасывать.
разбрОска розкидання, розкидан
ня.
разбрызгивать, разбрызгать роз
бризкувати, розбризкати,
разбрызгиватель розбрйзкувач.
разбуравленный
розсвердлений*
розбуравлений,
разбуренный розбурений.
разбуривать, разбурйть розбурки
вати, розбурйти.
разбухиние розбухання; набря
кання. Ср. разбухать,
разбухать, разбухнуть розбухати,
розбухнути;
(набухать
—
ещё) набрякати, набрЯкнути.
разбухший розбухлий, який (що)
розбух; набряклий, який (що)
набрЯк. Ср. разбухать,
разваленный розвалений; розкйданий. Ср. разваливать.

разваливать

разваливать, развалить розвалю
вати, розвалити;
(раскиды
вать — ещё) розкидати, розки
дати.
разведанный розвіданий,
разведать ем. разведывать,
разведка розвідка; (неоконч. дей
ствие) розвідування,
разведочный розвідувальний,
разведывать, разведать розвідува
ти, розвідати.
развернуть см, разворачивать,
развести см. разводйть.
разветвИть см. разветвлЯть.
разветвление розгалуження; (не
оконч. действие) розгалужу
вання.
разветвлённый розгалужений.
разветвлЯть, разветвИть розгалу
жувати, розгалужити.
развИнчивать, развинтИть розгвин
чувати,
розгвинтити,
-нчу,
-нтйш.
развИтие
1) рОзвитох,
-тку;
2) (действие) розвивання, роз
винення.
развОд (действие)
розведення,
рОзвід, -вОду; (неоконч. —
ещё) розвОдження.
разводИть, развести 1) розвОдити,
-джу, -диш, розвестй, -веду,
вєдЄш; 2) (растворять) розвОдити, розвестй, розбавлЯти,
розбавити, -влю, -виш.
разведка 1) (инструмент) розвОдка; 2) (действие) розве
дення; (неоконч. — еще) роз
вОдження.
разводной розвіднйй.
развОдья льда розвОддя льОду
(крйги).
разводящий 1) сущ. розводЯщий,
-щого; 2) прич. розвОдячий,
якйй (що) розвОдить.
разворачивание розгортання;
— шпунтОв розгортання шпунтів,
разворачивать, развернуть розгор
тати, розгорнути,
разгибание розгинання,
разгибать, разогнуть розгинати,
розігнути.
разгОн розгін, -гОну; (действие —
ещё) розганЯння, розігнання.
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разделение

разгОнный розгінний.
разгонЯть, разогнать розганЯти,
розгОнити, розігнати (розже
ну, розженЄш).
разграничение розмежування; (н е 
оконч. д е й с тв и е — ещ ё) розме
жовування.
разграниченный розмежОваний.
разграничивать,
разграничить
розмежовувати, розмежувати.
разграфИть см. разграфлЯть.
разграфлённый розграфлений.
разграфлЯть, разграфИть розграф
лювати,
розграфйти,
-флю.
-фйш.
разгружать, разгрузить розванта
жувати, розвантажити,
разгруженный розвантажений,
разгрузйть см. разгружать,
разгрузка розвантаження; (н е 
о кон ч. д е й с тв и е — ещ ё) роз
вантажування;
— автоматическая
автоматичне
розвантаження
(розвантажу
вання) ;
— гидравлическая
гідравлічне
розвантаження
(розванта
жування);
— механИческая механічне роз
вантаження
(розвантажуван
ня) ;
— пневматическая
пневматйчне
розвантаження
(розвантажу
вання) ;
— самосвальная самоскидне роз
вантаження
(розвантажуван
ня) .
разгрузочный розвантажний, роз
вантажувальний.
раздваивать, раздвойть роздвОю
вати, роздвоїти.
раздвоЄние роздвОєння; (н е о ко н ч
д е й с тв и е
или
с о с то я н и е
—
ещ ё) роздвОювання.
раздвоенный роздвОєний.
раздвойть см. раздваивать,
раздел 1) (р а з д е л я ю щ е е м е с то )
пОділ, -лу; 2) (в к н и ге ) рОз
діл, -лу; 3) (д е й с тв и е ) пОділ;
(р е д к о ) розділЯння, ПОДІЛЯННЯ,
разделение 1) пОділ, -лу, розді
лення, поділення;
(н ео ко н ч
д е й с тв и е — ещ ё) розділЯння,

разделитель

поділЯння; 2) (отделение) від
окремлення; (неоконч. дейст
вие или состояние — ещё) від
окремлювання,
разделитель роздільник,
разделительный розділОвий; (раз
деляющий) розділяючий,
разделйть см. разделЯть.
раздельный 1) роздільний; 2) (от
дельный) окремий, нарізний.
разделЯть, разделйть розділЯти,
розділити, поділити, поділити;
(разъединять — ещё) роз’єдну
вати, роз’єднати,
разделяющий розділяючий,
раздробление подрібнення, роз
дрібнення;
(неоконч. дейст
вие — ещё) подрібнювання,
роздрібнювання.
раздробленный,
раздроблённый
подрібнений, роздрібнений,
разжижить, разжидить розріджу
вати, розрідити, -джу, -диш;
(разбавлять) розвОдити, -джу,
-диш, розвести, -веду, -вєдЄш.
разжижение розрідження;
(нео к о н ч . действие — ещё) розрі
джування; розведення.
Ср.
разжижить.
разжижённый розріджений; розведений. Ср. разжижать.
разжижйтель розріджувач,
разлйв 1) розлив, -ву; (неоконч.
действие) розливання; 2) (ре
ки) розлиттЯ, рОзлив; (поло
водье) водопілля, пОвінь, -ве
ні.
разливание розливання, розлиттЯ.
разливнОй розливний; (разлива
тельный) розливний, розливаль
ний.
различить, различИть 1) розрізнЯти, розрізнити; 2) (распознавать) розпізнавати, розпізнати,
различный (отличный) відмінний,
різний.
разложение 1) (действие) розкла
дення, розкладення, рОзклад,
-ду; 2) (состояние) рОзклад.
разложйвшийся
розкладений,
який (що) розклався,
размачивать, размочить розмОчувати, розмочити.
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размЫв

размельчить, размельчИть подріб
нити, дрібнити, роздрібнювати,
роздрібнйти.
размельчение подрібнення роздріб
нення; (неоконч. действие —
ещё) подрібнювання, роздріб
нювання.
размельчённый подрібнений, роз
дрібнений,
размер рОзмір, -ру.
размерение розмірення;
— судна розмірення судна,
размеренный прич., прил. розміре
ний.
размерзИние розмерзання,
размеривать, размерять, разме
рить, размерять розмірювати,
розміряти, розміряти, розмірити.
размерность розмірність, -ності.
размерять, размерять см. размери
вать.
разместить см. размещать,
разметить см. размечать,
разметка розмітка; (неоконч. дей
ствие) розмічання, розмічу
вання.
разметочный розмічувальний,
размечать, разметить розмічати,
розмінувати, розмітити, -мі
чу, -мітиш.
размеченный розмічений,
размещать, разместить розміща
ти, розміщувати, розмістйти,
-міщу, -містиш.
размещение
розміщення;
(не
оконч. действие — ещё) роз
міщення, розміщування,
размещённый розміщений.
размОина розмйвина; (размыв)
розмив, -ву.
размокИть, размОкнуть розмокати,
розмОкнути.
размОкший розмОклий, який (що)
розмОк.
размеченный розмОчений.
размочить см. размичивать.
размЫв розмив, -ву; (действие)
розмивиння, розмиттЯ;
— грунта розмив (розмивиння,
розмиттЯ) грунту;
— оврига розмив (розмивання,
розмиттЯ) Яру (яруги, байраку);

размЫв

размЫв почв розмйв (розмивання,
розмиттЯ) грунтів;
— русла
розмив (розмивання,
розмиттЯ) річища (русло);
— склОнов розмив (розмивИння,
розмиттЯ) схилів.
размывиемость розмивність, -ності.
размываемый розмившій,
размывание розмивання,
размывать, размыть розмивати,
розмйти.
размывающий розмиваючий, який
(що) розмиває.
размЫтый розмитий.
размЫть см. размывить.
разновес собир. важки, -ків; гйрки, -рок. Ср. разновеска,
разновеска важОк, -жка; (гирька)
гирка.
разновИдный різноманітний,
разновременный різночасний, різ
ного часу, неодночасний.
разнозернИстый різнозернистий.
разнообразный різноманітний,
разнородный різнорідний,
разносторонний різносторОнній.
разноцветный різнокОлірний, різ
нобарвний.
разобранный розібраний,
разобрать см. разбирать,
разобщать, разобщить роз’єднува
ти, роз’єднати; (отделять —
ещё) відокремлювати, відокре
мити, -млю, -миш,
разобщающий прил. роз’єднуваль
ний.
разобщение
роз’єднання,
(неоконч. действие — ещё) роз’єд
нування; відокремлення, (нео к о н ч . действие — ещё) від
окремлювання. Ср. разобщать,
разобщить см. разобщать,
разогнать см. разгонЯть.
разОгнутый розігнутий,
разогнуть см. разгибать,
разогревание розігрівання,
разогревать, разогреть розігріва
ти, розігріти.
разрабатывать, разработать роз
робляти, розроблювати, розро
бити, -роблю, -робиш; (тему,
вопрос и т. п. — ещё) опрацьо
вувати, опрацювати.
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разрежение

разработанный розроблений; оп
рацьований. Ср. разрабаты
вать.
разработать см. разрабатывать.
разработка 1) розробка; 2) (дей
ствие) розроблення, розробка,
(неоконч. — ещё) розроблян
ня, розроблювання; опрацю
вання, (неоконч. — ещё) опра
цьовування. Ср. разрабаты
вать;
— выемки розроблення (розроб
ка, розробляння, розроблюван
ня) виїмки;
— гидравлическая
гідравлічна
розробка, гідравлічне розроб
ляння (розроблювання);
— грунта розроблення (розробка,
розробляння, розроблювання)
грунту;
— забОя розроблення (розробка,
розробляння, розроблювання)
вибою (забОю).
— закрытая закрита розрОбка,
закрите розробляння (розроб
лювання);
— карьера розроблення (розроб
ка, розробляння, розроблюван
ня) кар’єру;
— котлована розроблення (роз
робка, розробляння, розроб
лювання) котлована;
— механизированная механізОвана
розробка, механізОване розроб
ляння (розроблювання);
— механИческая механічна роз
робка, механічне розробляння
(розроблювання);
— открытая відкрита розробка,
відкрите розробляння (розроб
лювання) ;
— ручнИя ручна розробка, ручнЄ
розробляння (розроблювання);
— траншейная траншейна роз
рОбка, траншейне розроблян
ня (розроблювання).
разравнивать, разровнЯть розрів
нювати, розрівнЯти.
разрежать, разредйть розріджува
ти, розрідити, -ріджу, -рідиш.
разрежение розрідження;
(не
оконч. действие — ещё) роз
ріджування.

разрежённость

разрежённость розрідженість,- ності.
разрез рОзріз, -зу;
— геологический геологічний рОз
різ;
— почвенный грунтовий рОзріз;
— сооружения рОзріз споруди,
разрезать, разрезывать, разрезать
розрізувати, розрізати; (р а с 
с е к а ть — ещ ё) розтинати, розтЯти (розітну, розітнЄш).
разрезнОй розрізний, розрізуваль
ний; (р а зр е за н н ы й — ещ ё)
розрізаний.
разрезывать см. разрезать.
разровнЯть см. разравнивать,
разрозненность розрізненість, -ності,
порізненість,
роз’єдна
ність.
разрозненный п р и ч ., п р и л . розріз
нений, порізнений, роз’єдна
ний.
разрушать, разрушить руйнувати,
зруйнувати.
разрушение
зруйнування;
(н е о кон ч. д е й с тв и е и л и с о с то я н и е )
руйнування.
разрушенный зруйнОваний.
разрушительный руйнівний, руй
нуючий, руйнувальний,
разрушить см. разрушать.
разрЫв розрив, -ву;
— непрерывности розрив непе
рервності;
— сплОшности розрив суцільно
сті;
— струй розрив струмини,
разрывать, разрыть 1) розривати,
розрити; 2) (р а с к а п ы в а ть ) роз
копувати, розкопати.
разрывнОй розривний.
разрЫть см, разрывить.
разрыхление розпушення;
(н е о кон ч. д е й с тв и е — ещ ё) роз
пушування;
— взрывом розпушення (розпу
шування) вибухом;
— водОй розпушення (розпушу
вання) водОю;
— первоначальное первісне (по
чаткове) розпушення (розпу
шування).
разрыхлйтель розпушувач;

раскидывать
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разрыхлитель гидравлический гід
равлічний розпушувач.
разрыхлЯть, разрыхлйть розпушу
вати, розпушити; (взрыхлять—
ещё) підпушувати, підпушити,
разряжать, разрядИть розряджа
ти, розрядйти, -джу, -дині,
разряженный, разряжённый роз
ряджений.
разуплотнение
розущільнення;
(неоконч. действие — ещё) розущільнювання.
разъедание роз’їдання,
разъедать,
разъесть роз’їдИтщ
роз’їсти (роз’їм, роз’їси),
разъеденный роз’їдений,
разъединение роз’єднання; (нєоконч. действие — ещё) роз’
єднування.
разъединённый роз’єднаний,
разъединитель роз’єднувач.
разъединИтельный
роз'єднували
ний.
разъединять, разъединить роз’єд
нувати, роз’єднати,
разъём рознімання, розняттЯ.
разъёмный роз’ємний, рознімнйй.
разъесть см. разъедИть.
районирование районування,
ракушечник черепашник, -ку.
рама рама;
— отбОйная відбійна рама;
— причальная причальна рама;
— строительная будівельна рИма.
рамный рИмний.
раскапывать, раскопать розкОпувати, розкопати.
раскатанный
1)
розкОчений;
2) уторований. Ср. раскатывать
1— 2.

раскатать см. раскатывать,
раскатывание 1) розкОчування;
2) уторовування. Ср. раскаты
вать 1—2.
раскатывать, раскатать 1) розко
чувати, розкотити; 2) (зем
лю, дорогу и т. п ) уторОвувати, уторувати,
раскйданный розкиданий,
раскидать см. раскйдывать.
раскиднОй розкидний,
раскйдывать, раскИнуть розкида
ти, розкйнути.

раскладнОй

раскладнОй розкладний,
расклёпанный розклепаний,
расклепать см. расклёпывать,
расклёпка розклЄпка; (неоконч.
действие) розклепування,
расклёпывать, расклепать розкле
пувати, розклепати, -паю, -ла
єш и -клеплю, -кл Єплєш .
раскОпанный розкОпаний.
раскопать см. раскапывать.
раскОпка розкОпка; (неоконч. дей
ствие) розкОпування.
раскорчёванный розкорчОваний.
раскорчевать
см.
раскорчёвы
вать.
раскорчёвка розкорчування; (не
оконч. действие — ещё) роз
корчовування.
раскорчёвывать, раскорчевать роз
корчовувати, розкорчувати.
раскОс розкіс, -кОсу.
раскрепить ем. раскреплЯть.
раскрепление 1)
розкріплення;
2) (действие)
розкріплення,
(неоконч. — ещё) розкріплю
вання.
раскреплённый розкріплений.
раскреплЯть, раскрепйть розкріп
лювати, розкріпляти, розкріпитиг -шло, -пиш.
раскрутИть см. раскручивать,
раскрученный
1)
розкручений;
2) (о верёвке) розсунений,
раскручивать, раскрутИть 1) роз
кручувати, розкрутити, -кручу,
-крутиш; 2) (рассучивать) роз
сукувати, розсукати,
раскрывать, раскрыть 1) розкри
вати, розкрити; 2) (ворота,
дверь и т. п.) розчинити, роз
чинити.
раскрытие розкриття,
раскрытый 1) розкритий; 2) роз
чинений. Ср. раскрывать 1—2.
раскрыть см. раскрывать,
распавшийся який (що) розпався.
распид рОзпад, -ду; (неоконч. дей
ствие) розпадання,
распаивать, распаЯть розпаювати,
розпаЯти.
распЯлубка розпалубка; (дейст
вие) розпалублення.
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расположение

распаянный розпаяний.
распаЯть см. распаивать.
распИл рОзпил, -лу; (неоконч.
действие) розпилювання.
распИленный розпиляний.
распйливать, распилИть розпилю
вати, розпиляти.
распилка, распилОвка розпилю
вання, розпиляння.
распилОвочный розпилювальний,
расплавить см. расплавлЯть.
расплавленный розплавлений.
расплавлЯть, расплавить розплав
ляти, розплавити, -влю, -виш.
распланированный
розпланОва
ний.
распланировать см. распланиро
вывать.
распланировка
розпланування;
(неоконч. действие — ещё)
розплановування.
распланировывать,
распланиро
вать розплановувати, розпла
нувати.
распластанный розплатаний,
распластать см. распластывать,
распластывание розплатування.
распластывать, распластать роз
платувати, розплатати,
расплывчатость
розпливчастість,
-тості, розпливчатість.
расплывчатый розпливчастий, роз
шшвчатий.
расплюснуть см. расплЮщивать.
расплющенный розплющений,
расплющивать, расплющить, рас
плюснуть розплющувати, роз
плющити, розплюснути.
распогОдиться розпогОдитися, роз
годинитися, випогодитися.
располагать, расположить розта
шОвувати, розташувати; (раз
мещать — ещё) розміщати, роз
містити, -міщу, -містиш.
расползИние розповзання,
расположение 1) (состояние, по
рядок размещения) розташу
вання; розміщення; 2) (дей
ствие)
розташування,
(не
оконч. — ещё) розташовуван
ня; розміщення (неоконч. —
ещё) розміщання, розміщуван
ня. Ср. располагать.

расположенный
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расположенный
розташований;
розміщений. Ср. располагать,
расположить см. располагать.
распОр рОзпір, -пору;
— грунта рОзпір -грунту.
распОрка рОзпірка.
распорный розпірний,
распределение розпОділ, -лу; (дей
ствие — ещё) розподілення,
розподіляння;
— волн розпОділ (розподілення,
розподіляння) хвиль;
— давления розпОділ (розподі
лення, розподіляння) тиску;
— концентраций розпОділ (розпо
ділення, розподіляння) кон
центрацій;
— нагрузки розпОділ (розподілен
ня, розподіляння) навантажен
ня;
— наносов розпОділ (розподілен
ня, розподіляння) нанОсів;
— напряжений розпОділ (розпо
ділення, розподіляння) напру
жень;
— противодавления
розпОділ
(розподілення, розподіляння)
протитиску;
— скоростей розпОділ (розподі
лення, розподіляння) швидко
стей;
— стОка розпОділ (розподілення,
розподіляння) стОку.
распределённый розподілений,
распределитель 1) розподільник;
2) (о лице) розподілювач;
— внутрихозяйственный
внутрі
господарський розподільник;
— вращающийся обертОвий розпо
дільник;
— межхозяйственный
міжгоспо
дарський розподільник;
— оросительной сети розподільник
зрошувальної
ж і);

сітки

(мере

— постоянный постійний розпо
дільник;
— участковый дільничний розпо
дільник.
распределительный
розподіль
ний.
распределять, распределить роз
поділити, розподілйти.

рассверлённый

распространение поширення, (неоконч. действие — ещё) поши
рювання;
розповсюдження,
(неоконч. действие — ещё)
розповсюджування. Ср. рас
пространять.
распространённый 1) прич. поши
рений; розповсюджений. Ср.
распространить; 2) прил. по
ширений.
распространить,
распространить
поширювати, поширити; (сооб
щать, делать известным для
многих — ещё) розповсюджу
вати,
розповсюдити,
-джу,
-диш.
распутица бездоріжжя.
распутье роздоріжжя.
распушивание розпушування.
распыление розпилення, розпоро
шення; (неоконч. действие —
ещё) розпилЯння, розпилюван
ня, розпорошування; розпищення; (неоконч. действие —
ещё) розпилЯння, розпилюван
ня. Ср. распылЯть.
распылённость
розпорошеність,
-ності; (о жидкости) розпиле
ність.
распылённый 1) прич. розпиле
ний, розпорошений; розпйлений. Ср. распылЯть; 2) прил.
розпорошений.
распЫливание розпилювання, роз
порОшування;
розпилювання.
Ср. распылЯть.
распылИтель (сыпучих веществ)
розпилювач,
розпорошувач;
(жидкости) розпИлювач;
— гидравлический
гідравлічний
розпилювач;
— дефлекторный
дефлЄкторний
розпИлювач;
—■ механический механічний роз
пйлювач;
— пневматический пневматйчний
розпИлювач.
распылЯть, распылйть розпилЯти,
розпйлювати, розпилйти, роз
порошувати,
розпорошйти;
(жидкость) розпилЯти, розпи
лювати, розпилйти.
рассверлённый розсвердлений»

рассверливать
рассверлить роз
свердлювати, розсвердлити,
рассеивание розсіювання; (распы
ление) розпорошування,
рассеивать, рассеять розсіювати,
розсіяти; (распылять) розпоро
шувати, розпорошити,
расселина розкОлина, розпадина;
(ущелье) ущелина,
рассеяние розсіяння; розпорошен
ня. Ср. рассеивать,
рассверливать,

рассеять см. рассеивать,
расслаивать, расслойть розшаро

вувати, розшарувати,
розшарування; (неоконч. действие или состоя
ние — ещё) розшаровування,
расслоённый розшарований,

расслоение

расслойть см . расслаивать.
рассОл розсіл, -сОлу;
(пересы

щенный — ещё) ропа.
розосередження;
(неоконч. действие — ещё)
розосереджування,
рассредоточенный
розосередже
ний.
рассредоточивать, рассредоточить
розосереджувати, розосереди
ти, -джу, -диш.
раствОр 1) рОзчин, -ну; 2) (цир
куля, ножниц и т. п.) рОзхил,
-лу;
— гидравлический
гідравлічний
рОзчин;
— гипсовый гіпсовий рОзчин;
— глинистый глинистий (глиня
стий) рОзчин.
— известкОвый вапнистий рОзчин;
— строительный будівельний рОз
чин;
— цементно-трассовый цементнотрасовий рОзчин;
— цементный цємЄнтний рОзчин.
растворение розчинЯння, розчи
нення.
растворённый розчинений,
растворимость розчинність, -ності.
растворимый розчинний,
растворитель розчинник,
растворить см. растворять.
раствОрный розчинний,
растворомешалка розчиномішалка.
растворонасОс розчинонасОс.
рассредоточение

расхОд
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растворосмесительный розчинозмішувальний.

растворяемость см. растворимость,
растворять, растворить 1) розчини
ти, розчинити; 2) (раздвигать
по оси) розхилити, розхилити.
растекЯние 1) розтікання; 2) (рас
плывание) розпливання.
растительность рослинність, по
сті.
растительный рослинний,
раструб рОзтруб.
раструбный рОзтрубний.
растЯгивать, растянуть розтягати,
розтЯгувати, розтягти, -тягну,
-тЯгнеш, розтягнути,
растяжение 1) (состояние) рбзтяг, -гу; 2) (действие) розтя
гання, розтягування, розтяг
нення.
растяжимость розтЯжність, -по
сті.
растяжимый розтяжний.
растЯжка 1) розтЯжка; 2) (дей
ствие) розтягання, розтягуван
ня, розтЯгнення.
растяжнОй розтяжний.
растЯнутый прич., при& розтЯгнутий, розтЯгнений.
растянуть см. растЯгивать.
расхОд витрата;
— боковОй боково (бічна) ви
трата;
— бытовой прирОдна вйтрата;
— весовОй вагово вйтрата;
— единичный одинична витрата;
— жидкий рідка витрата;
— зимний зимОва витрата;
— катастрофический
катастро
фічна вйтрата;
— летний літня вйтрата;
— максимальный максимальна ви
трата;
— меженный межонна вИтрата;
— минимальный мінімальна ви
трата;
— наивЫсший найвища витрата;
— наинИзший найнижча витрата;
— наносов витрата нанОсів;
— начальный початкова вйтрата;
— непрерывный неперервна (без
перервна) вйтрата;
— объёмный об’ємна вйтрата;

расхОд

расхОд паводковый паводкова (поводЄва) витрата;
— поливнОй поливна витрата;

— посевнОй посівна витрата;
— предпосевнОй передпосівна ви
трата;
— путевОй шляхова вйтрата;
— равномерно-распределённый
рівномірно-розподілена вйтра
та;
— сосредоточенный зосереджена
вйтрата;
— твёрдый тверда вйтрата;
— транзитный транзйтна вйтрата;
— удельный питОма вйтрата;
— форсированный форсОвана вй
трата.
расходный вйтратний.
расходовать витрачати.
расходогрИф витратограф.
расходомер витратомір, -ра;
■
— Вентури витратомір Вентурі;
— дроссельный дросельний витра
томір;
— интегрирующий
інтегруючий
витратомір;
— оросйтельный
зрошувальний
витратомір;
— открытий відкритий витратомір;
— Паршала витратомір Паршала;
— улйточный завиткОвий витрато
мір;
— щелевОй щілйнний витратомір.
расходоуказИтель витратопокажчик.
расходЯщийся розбіжний (о Цир
куле, ножницах и г. п.) роз
хильчастий.
расхождение розбіжність; розход
ження;
— вектора розбіжність (розход
ження) вЄктора.
расценка розцінка; (неоконч. дей
ствие — ещё) розцінювання;
— единичная одинйчна розцінка,
расценочный розцінковий,
расчёт розрахунок, -нку;
— водохозяйственный водогоспо
дарський розрахунок;
— гидравлйческий
гідравлічний
розрахунок;
— гидрологйческий гідрологічний
розрахунок;
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рациональность

расчёт гидротехнический гідротех
нічний розрахунок;
— статйческий статйчний розраху
нок;
— экономический
економічний
розрахунок.
расчётный розрахунковий,
расчйстить см. расчищОть.
расчИстка розчйстка; ( н е о к о н ч .
д е й с т в и е ) розчищання.
расчищИть, расчйстить розчищати,
розчйстити, -чйщу, -чйстиш.
расчИщенный розчйщений.
расчленение розчленування; ( н е 
о к о н ч . д е й с т в и е — е щ ё ) роз
членовування.
расчленённость
розчленованість,
-ності.
расчленённый розчленОваний.
расчленЯть, расчленить розчленОвувати, розчленувати,
расширение розширення; (неоконч.
д е й с т в и е — е щ е ) розширюван
ня;
— внезапное раптове розширення;
— объёмное об’ємне розширення;
— относительное віднОсне розши
рення;
— плИвное плИвне (повільне) роз
ширення;
— постепенное поступОве розши
рення;
— резкое різкЄ розширення;
— температурное
температурне
розширення.
расширенный розширений,
расширитель розширник.
— гидравлический
гідравлічний
розшйрник.
расширительный розширювальний,
расширять, расширить розширю
вати, розширяти, розшйрити.
расшифрованный розшифрований,
расшифровать см. расшифровы
вать.
расшифрОвка розшифрОвка; ( д е й 
ст вие — е щ ё ) розшифровуван
ня, розшифрування,
расшифровывать,
расшифровать
розшифровувати, розшифрува
ти.
рациональность
раціональність,
-ності.

рациональный
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рациональный раціональний,
реагент реагент, -ту.
реагентный реагентний.
реактйвность реактивність, -ності.
реактИвный реактивний,
реакция реакція;
— кислая кисла реакція;
— нейтральная нейтральна реак
ція;
— опОрная опОрна реакція;
— основания реакція підвалини
(фундаменту);
— щелочная лужна реакція,
реальный реальний.
ребро ребрО;
— жёсткости ребрО жОрсткості;
— опОрное опОрне ребрО;
— Острое гОстре ребрО.
ребристый ребристий,
реверс реверс,
реверсйвный реверсивний,
реверсирование реверсування,
регистрационный реєстраційний,
регистрация реєстрація,
регистрирование реєстрування,
регистрировать реєструвати,
регистрирующий
реєструючий,
реєструвальний.
реградИция реградація;
— почв реградація грунтів,
регулирование регулювання;
— автоматическое
регулювання;

автоматичне

— бассейновое басейнове регулю
вання;
— искусственное штучне регулю
вання;
— многолетнее багаторічне регу
лювання;
— многоступенчатое багатоступе
неве регулювання;
— многотиктное багатотактне ре
гулювання;
— недельное тижнЄвє регулюван
ня;

— однотИктное однотиктне регу
лювання;
— русловое руслова регулюван
ня;
— ручнОе ручнЄ регулювання;
— сезОнное сезОнне регулювання;
— суточное добове регулювання,
регулированный регульований.

режйм

регулировать регулювати,
регулировка регулювання,
регулировочный регулювальний,
регулирующий регулювальний, ре
гулюючий.
регулЯтор регулЯтор, -ра;
— автоматический автоматичний
регулЯтор;
— гидравлический
гідравлічний
регулЯтор;
— котельный котЄльний регулЯ
тор;
—‘непрямого действия регулЯтор
непрямої дії;
— проточный проточний регуля
тор;
— прямОго действия регулЯтор
прямОї дії;
— ручной ручний регулЯтор;
— центробежный
відцентровий
регулЯтор.
регулЯторный регуляторний,
регуляционный регуляційний,
редуктор редуктор, -ра.
редукционный редукційний,
редукция редукція,
редуцирование редукування.
редуцированный прич. редукова
ний, зредукОваний.
редуцировать редукувати; (несоверш, и совериід зредукувати,
реечный рейковий,
режйм режим, -му;
— бытовОй природний режим;
— ветровОй вітровий режим;
— волновОй хвильовий режим;
— гидравлический
гідравлічний
режим;
— гидрологический гідрологічний
режим;
— движения режим руху;
— дОнный дОнний режим;
— естественный природний ре
жим;
— зимний зимОвий режим;
— кавитации режим кавітації;
— ламинарный ламінарний ре
жим;
— ледОвый льодовий режим;
— летний літній режим;
— нанОсов режим нанОсів;
— наполнения режим напОвнення
(наповнювання);

режИм

режИм неустойчивый нестійкйй режйм;
— орошения
режим
зрОшення
(зрошування);
— отдачи режйм віддачі;
— переходный перехідний режим;
— поверхностно-дОнный поверхнЄво-дОнний режим;
— поверхностный
поверхневий
режим;
— постоянный сталий режим;
— регулирования режим регулю
вання;
— турбулентный
турбулентний
режим.
режймный режимний,
резание різання,
резерв резерв, -ву.
резервный резервний,
резервуар резервуар, -ра;
— аккумулирующий акумулюючий
резервуар;
— водонапОрный
водонапірний
резервуар;
— воздушный повітряний резер
вуар;
— дифференциальный
диферен
ціальний резервуар;
— заземлённый заземлений резер
вуар;
— запасной запасний резервуар;
— измерительный вимірювальний
резервуар;
— мерный мірний (мірчий) резер
вуар;
— напорный напірний резервуар;
— отстойный відстійний резерву
ар;

— пневматический пневматичний
резервуар;
— подземный підзЄмний резерву
ар;

— приёмный приймальний резер
вуар;
— уравнительный зрівняльний ре
зервуар;
— успокоительный заспокійливий
резервуар.
резИна гума, резина,
резйновый гумовий, резйновий.
резкий різкий.
результат результат, -ту; (следствие) наслідок, -дку.
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рейка

результативность
результатив
ність, -НОСТІ.
результативный результативний.
результирующий результуючий.
резьба різьба, нарізка;
— внутренняя внутрішня різьба
(нарізка);
— гаечная гайкова різьба (наріз
ка);
— газовая газова різьба (наріз
ка) ;
— двухнйточная двонйткова різь
ба (нарізка);
— двухходовИя двоходова різьба
(нарізка);
— дюймовая
дюймОва
різьба
(нарізка);
— левая ліва різьба (нарізка);
— метрическая метрична різьба
(нарізка);
— наружная
зовнішня
різьба
(нарізка);
— нормальная нормальна різьба
(нарізка);
— правая права різьба (нарізка);
— прямоугОльная
прямокутна
різьба (нарізка);
— трубная трубна різьба (наріз
ка).
резьбомер різьбомір, -ра, нарізкомір.
резьбонарезной різьбонарізувальний.
резьборез різьборіз, наріжчик.
рейд рейд, -ду.
рейдовый рейдовий.
рейка рейка;
— автоматическая
автоматична
рейка;
— водомерная водомірна рейка;
— дальномерная далекомірна рей
ка;
— зубчИтая зубчИста (зубчата)
рейка;
— ледомерная льодомірна (кригомірна) рейка;
— мерная мірна (мірча) рейка;
— наклОнная похила рейка;
— нивелйрная нівелірна рейка;
— нормальная нормальна райка;
— прецизионная прецизійна рей
ка;
— промерная промірна рейка.

рейс

рейс рейс, -су.
рейсовый рейсовий,
река річка, ріка;
— бурная бурхлива річка (ріка);
— гОрная гірська річка (ріко);
— заболоченная заболОчена річка
(ріка);
— замёрзшая
замерзла
річка
(ріка);
— зарОсшая зарОсла річка (рі
ка);
— озёрная озерна річка (ріко);
— открытая відкрита річка (рі
ка);
— пересыхающая
пересихаюча
річка (ріка);
— предгорная передгірна (передгірська) річка (ріка);
— равнйнная рівнинна річка (рі
ка);
— слепая сліпа річка (ріка);
— спокойная спокійна річка (рі
ка);
— судохОдная судноплавна річ
ка (ріка).
рекогносцирование рекогносциру
вання.
рекогносцированный рекогносци
рований.
рекогносцировать рекогносцирува
ти.
рекогносцировка
рекогносциров
ка; (действие) рекогносциру
вання.
рекогносцировочный рекогносци
рувальний.
реконструированный реконструйо
ваний.
реконструировать реконструюва
ти.
реконструированный реконструйо
ваний.
реконструкция реконструкція,
реле н е с к л . реле,
релейный релейний,
релйкт релікт,
релйктовый реліктовий,
рельеф рельєф, -фу;
— бассейна рельєф басейну;
— гОрный гірський рельєф;
— дна рельєф дна;
— массива рельєф масйву;
— равнйнный рівнйнний рельєф.
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решётчатый

рельефный рельєфний,
рельс рейка.
ремённый 1) ремінний; 2) пасо
вий. Ср. ремень 1—2.
ремень 1) ремінь, -меня; 2) (при
водной) пас.
ремонт ремОнт, -ту.
ремонтированный
ремонтОваний,
соверш. відремонтований,
ремонтйровать ремонтувати, со
верш. відремонтувати,
ремонтный ремОнтний.
реолОгия реолОгія.
реометр реОметр, -ра.
реостИт реостат,
репер репар, -ра;
— временный тимчасовий репер;
— высотный висОтний репор;
— постоянный постійний репер,
репрезентативность репрезентатив
ність, -ності.
репрезентативный репрезентатив
ний.
репродукционный репродукційний,
репродукция репродукція,
ресурс ресурс, -су.
ретрансформИция ретрансформоція.
рефракция рефракція;
— волн рефракція хвиль,
рефулёр рефулер, -ра.
рефулёрный рефулерний,
рефулйрование рефулювання.
рефулйровать рефулювати.
речка річка.
речнйк річковйк, -ка.
речнОй річковйй.
решётка 1) (оградительная) гра
ти (род. грат); 2) (в печи,
плетение и т. пд решітка;
— заградйтельная 'загороджуваль
ні грати;
— защИтная захисні грати, за
хисна решітка;
— ледозащйтная
льодозахисні
(кригозахисні) грати;
— сороудерживающая
сміттєзатрймувальна решітка;
— успокойтельная
заспокійлива
решітка.
решётчатый, решетчатый 1) (о за
граждении) гратчастий; 2) (о
структуре) решітчастий*
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ржа

ржа см . рживчина.
ржаветь ржавіти, іржавіти,
ржавление ржавіння, іржавіння,
ржавчина ржа, іржа,
ржавый 1) ржавий, іржавий;
2) ( з а р ж а в л е н н ы й ) заржйвлений, заіржавлений; ( з а р ж а в е в 
ш и й ) заржавілий, заіржавілий.
рИгель ригель, -геля;
— надклИнкерный надклінкерний
ригель.
рйгельный ригельний,
рисберма рисберма,
рисовить рисувити;
малювати.

(к р а с к а м и )

рисунок рисунок, -нка; ( к р а с к а 
м и ) малюнок, -нка.
ритмйчность ритмічність, -ності.
ритмичный ритмічний.
рИфель рифель, -феля.
рифлеобразование рифлеутвОрення; ( н е о к о н ч . д е й с т в и е — е щ ё )
рифлеутвОрювання.
рифлёный рифлений,
ров рів (род. рОву).
родник джерелО.
родниковый джерельний.
родничОк джерельце,
роза ветров рОза вітрів.
рОлик рОлик.
рОликовый рОликовий.
роликоподшипник роликопідшип
ник.
роликоподшипниковый роликопід
шипниковий.
ромИнский романський,
роса роса.
рОссыпь рОзсип, -пу, розсипище.
рОстверк рОстверк;
— бетОнный бетОнний
(бетоно
вий) рОстверк;
— гибкий гнучкий рОстверк;
— жёсткий жорсткий рОстверк;
— нежёсткий нежорсткий рОст
верк;
— полужёсткий
напівжорсткий
рОстверк;
— свийный пальовий рОстверк;
— симметричный
симетричний
рОстверк.
ротациОнный ротаційний,
ротиция ротація.
рОтор рОтор, -ра.
10— 623.

русло

рОторный рОторний.
ртутный ртутний,
ртуть ртуть, -ті.
рубашка оболОнка;
— водяная водяна оболОнка;
— воздушная повітряна оболОн
ка.
рубеж рубіж, -бежу.
руберОйд руберОйд, -ду.
рубероидовый руберойдовий,
рубка 1) (помещение) рубка;
2) (действие) рубання;
— багермейстра рубка багермойстра.
руда руда.
рудный рудний.
рукав рукав, -ва, кйшка;
— всасывающий всмоктувальний
рукав, всмоктувальна кишка;
— кожаный шкіряний рукав, шкі
ряна кишка;
— напорный напірний рукав, на
пірно кишка;
— пеньковый прядив’Яний руков,
прядив’Яна кишка;
— прорезиненный
прогумОваний
(прорезинений) рукив, прогумОвана (прорезинена) кишка;
— резиновый гумовий (резйновий) руков, гумова (резйнова)
кишка.
рукоЯтка рукоЯтка; (ручка) руч
ка, держик, -ка.
рулевОй 1) прил. рульовий; стер
новий; 2) сущ.
стерничий,
-чого, стерновий, -вОго, рульо
вий;
(кормчий)
керманич.
Ср. руль,
рулетка рулотка.
рулон рулОн, -ну.
рулОнный рулОнний, рулОновий.
руль руль, -лЯ; (на судне) стернб,
кермО.
румб румб,
румбовый румбовий.
румбИческий румбічний.
русло річище, руслО;
— бытовое прирОдне річище (рус
лО);
— главное головно річище (рус
лО);
— извилистое звивисте (покруче
не) річище (руслО);

русло

русло искусственное штучне річи
ще (руслО);
— контрольное контрольне річи
ще (русло);
— кореннОе корінне річище (рус
лО);
— корытообразное коритоподібне
річище (руслО);
— меженное
мєжЄннє
річище
(руслО);
— непризматйческое
непризматичне річище (руслО);
— неразмываемое нерозмивнЄ рі
чище (руслО), річище (руслО),
що не розмивається;
— отводнОе відвідна річище (рус
лО);
— открытое відкрите річище (рус
лО);
— параболическое параболічне рі
чище (руслО);
— приведённое приведене річище
(руслО);
— призматйческое
призматйчне
річище (руслО);
— прямоугОльное прямокутне рі
чище (руслО);
— размывИемое розмивнЄ річище
(руслО);
— симметрйчное симетричне рі
чище (руслО);
— фиктивное фіктивне річище
(руслО);
— эрозионное ерозійне річище
(руслО).
русловый річищний, русловий.
руслообразовИние
руслоутвОрення;
(неоконч. действие —
ещё) руслоутвОрювання.
руслоочистительный руслоочисний,
руслоочищувальний,
руслоочищение
руслоочйщення;
{неоконч. действие — ещё)
руслоочищання.
руслоформирующий руслоформувальний, руслоформуючий.
ручей струмОк, -мка.
ручнОй ручний.
рЫбный рйбний.
рыбоводный рибовОдний.
рыбоводство рибництво,
рыбозаградйтельный рибозагорОджувальний.
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рыбозащитный рибозахиснйй.
рыбообразный рибоподібний,
рыбооградйтельный
рибозахиснйй.
рыбопитомник риборозплідник,
рыбоподъёмник
рибопідйОмннкг
рибопіднімач, -ча.
рыбопропускнОй
рибопропуск
ний.
рыборазведение риборозведення;
{неоконч. действие — ещё) риборозвОдження.
рыбоспуск 1) рибоспуск; 2) (дей
ствие) рибоспускання.
рыбохОд рибохід, -хОду;
— лестничный
сходовгій рибо
хід;
— лоткОвый лотокОвий рибохід,
рыбохозяйственный рибогосподар
ський.
рыскание рйскання;
— судна рйскання судна,
рыскать рйскати.
рыскливость рисклйвість, -вості.
рытвина вибОїна, вйбій (род. вйбОю).
рыть рити; (копать) копати,
рытьё риття; копання. Ср. рыть,
рыхление пушення, спушування,
підпушування;
— гидравлическое гідравлічне пу
шення (спушування);
— грунта пушення (спушування,
підпушування) грунту;
— механическое механічне пу
шення (спушування);
— предварительное
попереднє
пушення (спушування).
рыхлИтель розпушник;
— гидравлический
гідравлічний
розпушник;
— механйческий механічний роз
пушник;
— фрезерный фрезерний розпуш
ник.
рыхлость 1) пухкість, -кості; роз
сипчастість, -тості; 2) дірча
стість. Ср. рЫхлый 1—2.
рыхлый 1) пухкйй; (рассыпча
тый) розсипчастий; 2) (пори
стый) дірчастий,
рычаг вйжіль, -желя, підОйма.

рычажный

свалка
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важільний,

ПІДОЙМО

ВИЙ.

рябь брижі (род, бриж и брйжів).
ряд ряд, -ду;
— бесконечный безконечний ряд;
— Маклорена ряд МаклорЄна;
— поворотный поворотний ряд;
— расходящийся розбіжний ряд;

ряд сходЯщийся збіжний ряд;
— ТейлОра ряд ТейлОра;
— Фурье ряд Фур’є;
— шпунтовОй шпунтовий ряд.
рядовой рядовйй.
ряж зруб, -бу.
ряжевый зрубовий.
рЯска рЯска.

С
садОк рЫбный сежалка.
салазки полозкй, -ків.
сИло (на реке) село, иіЄрех, -ху,
шуга.
сальник сальник,
сальниковый сальникОвий.
сальтация сальтація.
саман саман, -ну, лимпач, -чу.
самовсасывающий
самовсмОктувальний, самовсмОктуючий.
самодвйжущийся саморушний,
самодействующий самодіючий.
самозагружающийся
самозавантажний.
самозаписывающий
самопис
ний.
самоотмОстка самовідмОстка; (неоконч. действие) самовідмОщування.
самоочищение самоочищення.
самопИсец самописець, -сця.
самопИшущий самопишучий, само
писний.
самопогрузчик самонавантажувач.
саморазгружИющийся саморозван
тажний.
саморегулирующий
саморегулю
вальний, саморегулюючий,
самосвал і) (механизм) самоскид,
-да; 2) (действие) самоскидиння.
самосвальный самоскидний,
самосплав самосплав, -ву.
самотёк самоплив, -ву.
самотёчный самопливний,
самоуплотнение самоущільнення;
(неоконч. действие — ещё) самоущі'льнювання.
самоходный самохідний.

санитарный санітарний.
сантистОкс сантистОкс, -су.
сапропель сапропель, -лю.
сближение зближення; (неоконч.

действие — ещё) зближення,
зближування.
сблокированный зблокОваний.
сблокировать зблокувати,
сбойный збійний.
сбОлченный збОлчений.
сбОлчивание збОлчування;
— труб збОлчування труб,
сборка
(действие)
складання,
збирання;
— ряжей складання (збирання)
зрубів.
сбОрно-блОчный
збірно-блОчний,
збірно-блОковий.
сбОрно-разбОрный
збірно-розбір
ний.
сбОрный збірний.
сбрасывать, сбрОсить скидати, скйнути.
сброс І) скид, -ду; 2) (действие)
скидання, скинення;
— аварийный аварійний скид;
— запасной (запасный) запас
ний скид;
— концевой кінцЄвий скид;

— мгновенный миттєве скидання;
— пульпы скидання пульпи;
— холостОй холостий скид.
сбрОсить см. сбрасывать.
сброснОй скидний,
свайный пальовйй.
свал звал, -лу, звалище.
свИлка 1) (место сбрасывания)
звОлище; 2) (действие) зва
лювання, звалення.

св а р ка

сварка зварка; (неоконч. дейст
вие) зварювання;
— арматуры зворка (зварювання)
арматури;
— газовая газова зварка.
сварнОй зварний,
сварочный зварювальний,
сварщик зварник.
свая паля;
— анкерная Инкерна паля;
— бетОнная бетОнна (бетОнова)
паля;
— винтовая гвинтова пИля;
— железобетонная залізобетонна
паля;
— козлОвая козлОва поля;
— набивная набивна паля;
— отбойная відбійно паля;
— ходовая ходова паля,
сведения відомості, -тей;
—- исходные вихідні (початкові)
ВІДОМОСТІ,

свежий свіжий,
сверлёный свердлований,
сверлйльный свердлильний, сверд
лувальний.
сверлО свердло;
— винтовОе гвинтове свердло;
— лОжечное ложкове свЄрдло.
сверхдавление надтиск, -ку, над
тиснення.
световОй СВІТЛОВИЙ,
светокопирование світлокопіюван
ня.
светокопия СВІТЛОКОПІЯ,
светонепроницаемый світлонепро

никний.
свинцОвый свинцевий.
свободный вільний.
свод
1)
строит.
склепіння;
2) (действие) зведення.
свОдчатый склепистий.
сво й ство
властивість, -вості.
связанность зв’язаність, -ності.
связанный зв’Язаний.
свЯзность ЗВ’ЯЗНІСТЬ, -ності.
свЯзный зв’Язний.
связующий прил. 1) зв’Язуючий,
пов’язуючий; 2)
(соединяю
щий) сполучнйй.
связь 1) зв’язОк, -зку; 2) стро
ит. в’Язі, -зей, пОв’язь, -зі;

секстант
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связь коррелятивная
зв’язОк;
— стохастйческая
зв’язОк;
— функциональная
ний зв’язОк.
сгон 1) згін ( р о д .

корелятйвний
стохастичний
функціональ

згОну); ( н е 
оконч.
дейст вие)
зганЯння;
2) ( л е с а ) сплав, -ву; ( н е о к о н ч .
д е й с т в и е ) сплавлЯння.

сгонный 1) згінний; 2) сплавнйй.
С р , сгон 1—2.

сгорание згорЯння, згорання,
сгустйтель згущувач.
сгустИтель-дозИтор згущувач-доза.
тор ( р о д . згущувача-дозатора).
сгущИть, сгустйть згущати, згущу
вати, згустйти (згущу, згу
стиш) .
сгущение згущення;
(н ео к о н ч .
дейст вие — ещ ё)
згущення,
згущування;
— водогрунтовой смеси згущення
(згущення, згущування) во до грунтовОї суміші;
— пульпы згущення (згущання,
згущування) пульпи.
сдавливание здавлювання; (с ж и 
м а н и е ) стискування,
сдвиг 1) (с м ест а) зрушення;
2) г е о л ., техн. зсув>, -ву;
— грунта зсув грунту;
— основания зсув оснОви (підва
лини).
сдвигать, сдвйнуть

1)

(с

м ест а)

зрушувати, зрушити; 2) ( д в и 
г а я , сб л и ж а т ь) зсувИти, зсОвувати, зсунути,
сдвоенный здвОений.
себестоимость собівартість, -тості,
сегмент сєгмЄнт.
сегментный сєгмЄнтний.
седёлка сідЄлко.
седловина сідловина;

— перекИта сідловина перекату.
сезОн сезОн, -ну.
сезонность сезОнність, -ності.
сезОнный сезОнний.
сейсмйческий сейсмічний,
сейсмйчность сейсмічність, -ності.
сейсмолОгия сейсмолОгія.
сейш сейш.
секстИнт секстИнт.

сектор
сектор сЄктор, -ра.
секторный сЄкторний.
секунда секунда,
секундный секундний,
секундомер секундомір, -ра.
секционный секційний,
секция сЄкція;
— сооружения сЄкція споруди.
селевОй сЄлєвий.
сєлєн Осньій сєлєнОсний.
селеобразующий селетвірний, селе-

утвОрювальний.
селепровОд селепровід, -вОду.
сель-аль сель-аль, -лі.
сельский СІЛЬСЬКИЙ,
семейство сімейство, СІМ’Я.

— кривых сімейство (сім’Я) кривйх.
сепаратор сепаратор, -ра.
сепараторный сепараторний,
сепарация сепарація,
сепарирование сепарування,
сепарировать сепарувати,
серводвигатель серводвигун, -на.
сервомеханизм сервомеханизм, -му.
сервомотор сервомотор, -ра;
— гидравлИческий
гідравлічний
сервомотОр.
сервопривОд сервопривод,
серийность серійність, -ності.
серийный серійний,
серия серія.
сернопесчИный сірчанопіщИний.
серный сірчаний,
серпентин серпентйн, -ну;
серпентйнный серпентйнний, серпентйновий.
серьга серга, сережка,
сетка сітка;
— арматурная арматурна сітка;
— гидродинамическая гідродина
мічна сітка;
— кИперная кіперна сітка;
— координатная координатна сіт
ка;
— номографическая номографіч
на сітка;
— плетёная плетена сітка;
— потенциальная
потенціальна
сітка;
— предохранительная запобіжна
сітка;
— проволочная дротяне сітка;
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сетка равнорасхОдная рівновитратна сітка;
— сварная зварна сітка;
— фильтрации сітка фільтрації;
— фильтровая фільтрова сітка.
сетка-волокуша сітка-волокуша.
сеточный сітковий.
сеть сітка, мережа;
— внутрихозяйственная
внутрі
господарська сітка (мережа);
— водомерная водомірна сітка
(мережа);
— водопровОдная
водопровідна
сітка (мережа);
— водопроводЯщая водопроводЯча сітка (мережа);
— водосбросная водоскидна сітка
(мережа);
— временная
тимчасОва
сітка
(мережа);
— гидрографическая гідрографіч
на сітка;
— гидрологическая
гідрологічна
сітка (мережа);
— дождемерная дощомірна сітка
(мережа);
— замкнутая замкнута сітка (ме
режа);
— коллекторная колекторна сітка
(мережа);
— кольцевая кільцева сітка (ме
режа);
— ледомерная льодомірна сітка
(мережа);
— межхозяйственная
міжгоспо
дарська сітка (мережа);
— метеорологическая метеороло
гічна сітка (мережа);
— нивелИрная нівелірна сітка (ме
режа) ;
— обводнИтельная обводнювальна
сітка (мережа);
— опорная опОрна сітка;
— оросИтельная зрошувальна сіт
ка (мережа);
— осушительная осушна (осушу
вальна) сітка (мережа);
— отводЯщая відвідна сітка (ме
режа) ;
— поливная поливна сітка (ме
режа) ;
— полигонометрйческая полігонометрйчна сітка;

сеть

сеть проводЯщая провідно сітка
(мережа);
— разветвления сітка (мережа)
розгалуження;
— разводящая розвідна сітка (ме
режа) ;
— распределительная розподільна
сітка (мережа);
— регулирующая
регулюваль
на (регулююча) сітка (мере
жа);^
— речная річкова сітка (мере
жа);
— спринклерная спринклерна сіт
ка;
— съёмки сітка зйОмки (зніман
ня);
— тригонометрическая
тригоно
метрична сітка (мережа);
— трубопровОдная трубопровідна
сітка (мережа).
сечение 1) мат. (линий) перетин,
-ну; (тел, плоскостей и т, п.)
переріз, -зу; 2) (действие) сі
чення;
— диаметральное діаметральний
переріз;
— живое живйй переріз;
— канала переріз каналу;
— конИческое конічний переріз;
— контрольное контрольний пере
різ;
— круглое круглий переріз;
— мИделево міделів переріз;
— некруглое
некруглий пере
різ;
— несимметричное несиметричний
переріз;
— овоидальное овоїдильний пере
різ;
— параболическое параболічний
переріз;
— переменное
змінний
пере
різ;
— плотины переріз греблі;
— пОлное пОвний переріз;
— поперечное поперечний пере
різу
— потОка переріз потоку (струм
ки);
— приведённое приведений пере
різ;
— рекй переріз річки (рікй);
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сечение сжИтое стиснутий (стйснений) переріз;
— симметричное симетрйчний пе
реріз;
— сложное складний переріз;
— трапецеидальное трапецеїдаль
ний переріз;
— треугольное трикутний пере
різ;
— фиктивное фіктивний переріз;
— эквивалентное
еквівалентний
переріз;
— яйцевидное я й ц є в й д н и й пере
різ.
сжИтие 1) стиснення, стиск, -ку;
2) стулення. Ср. сжимить 1—2;
— боковеє бокове (бічнЄ) стис
нення;
— внецентренное
позацЄнтрове
стиснення;
— дОнное дОнне стиснення;
— непОлное непОвне стйснення;
— несовершенное
недосконале
стиснення;
— пОлное пОвне стиснення;
— поперечное поперечне стиснен
ня;
— совершенное досконале стис
нення.
сжатый п р и ч ., п р и л . 1) стиснутий,
стиснений; 2) стулений. Ср,
сжимить 1—2.
сжать см. сжимать.
сжимаемость стисливість, -вості;
— жидкости стисливість рідини.
сжимаемый п р и л . стисливий.
сжимить, сжать 1) стискати, стйскувати, стйснути; 2) (соеди
нять) стулЯти, стулювати, сту
лити.
сигнал сигнИл, -лу;
— акустйческий акустичний си
гнал;
— звуковОй звуковйй сигнИл;
— магнитный магнітний сигнал;
— световОй світловий сигнил;
— услОвный умОвний сигнОл;
— электрический електричний сиг
нал;
— электромагнитный електрома
гнітний сигнал.
сигнализатор сигналізатор, -ра.
сигнализация сигналізація.

сигнализовать
сигнализовать сигналізувати.
сигнальный сигнальний.
сигнальщик сигнальник.
сизигийный СИЗИГІЙНИЙ.
сйла сила;
— ветра сила вітру;

— влекущая тЯгнуча сила;
— внешняя зОвнішня сила;

— внутренняя внутрішня сила;
збурювальна
(збурююча) сила;
— гидродинамическая гідродина
мічна сила;
— давления сила тиску (тиснен
ня);
— двйжущая рушійна сила;
— живая живо сила;
— инерции сила інерції;
— касательная дотична сила;

— возмущающая

— КориОлиса сила КоріОліса;

— лошадиная кінська сйла;
—
—
—
—
—

массовая масова сйла;
нормальная нормальна сйла;
объёмная об’ємна сила;
осевая осьова сила;
поверхностная поверхнева си

ла;
— поддерживающая підтримуюча

сила;
— подъёмная піднімальна (підій
мальна, підйОмна) сила;
— поперечная поперечна сила;
— равнодействующая рівнодіюча

сила;
— результирующая
результуюча
сила;
— сопротивления сила Опору;
— срывеющая зривна (зриваюча)
сила;
— сцепления сила зчеплення;
— тангенциальная
тангенціальна
сила;
— течения сила течії;
— тОка 1) сила потОку (течії);
2) ^э л . сйла струму;
— трения сйла тертЯ;
— фильтрационная фільтраційна
сйла;

— центробежная відцентрова сй
ла;
— элементарная елементарна сй
ла.
силикатизация силікатизація.
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силикатный силікатний,
силуэт силует, -ту.
симметрйчный симетрйчний.
симметрия симетрія,
синоптйческий синоптйчний.
сйнтез сйнтез, -зу.
синтетИческий синтетйчний.
синусОида синусОїда.
синхронизатор синхронізатор, -ра.
синхронизация синхронізація,
синхронность синхронність, -ності.
синхронный синхронний,
сипай сипаи, -паю.
сипайный сипайний.
система система;
— барйческая барична система;
— вИхрей система вйхорів (вйхрів);
— волн система хвиль;
— гидротехническая гідротехнічна
система;
— дренИжная дренИжна система;
— единИц система одинйць;
— заградительная загороджуваль
на система;
— измерений система вймірів;
— канализации система каналіза
ції;
— — общесплавная
загальносплавна система каналізації;
— — полураздельная
напівроздільна система каналізації;
— — раздельная роздільна систе
ма каналізації;
— контрОля система контрОлю;
— направляющая напрямне систе
ма;
— обводнйтельная обводнювальна
система;
— оросйтельная зрошувальна си
стема;
— орошения система зрОшення
(зрошування);
— осушйтельная осушна (осушу
вальна) система;
— отметок система відміток (поз
начок) ;
— расчётов система разрахунків;
— решётчатая (решетчатая) ре
шітчаста (гратчаста) система;
— учёта система Обліку,
систематический систематичний,
сйто сито;

сйто
сйто барабанное барабанне сито;
— дИсковое дискове сйто;

— ленточное стрічкове сйто;
— промывнОе промивне сйто.
сИтовый ситовйй.
ситуация ситуація.
сифон сифОн;
— кавитйрующий кавітуючий сифОн;
— перенОсный переносний сифОн;
— питающий живйльний (поста
чальний) сифОн;
— поливнОй поливнйй сифОн;
— промывнОй промивний сифОн;
— самозаряжающийся самозаряд
ний сифОн;
— сброснОй скидний сифОн.
сифОнный сифОнний, сифОновий.
скала скЄля.
скалйстый скелистий, скелистий,
скалывающий скОлюючий.
скальный скЄльний, скельовий,
скалярный скалярний,
скат 1) (склон) схил, -лу, спад,
-ду; 2) горя, скат, -ту;
— волнЫ спад хвилі;
— уплотнения стрибОк ущільнен
ня;
— частиц
стрибОк
частйнок
(чИсток).
скачкообразный стрибкоподібний.
скачОк стрибОк, -бкИ.
скашивание скОшування.
скашивать, скосить скОшувати,
скосити (скошу, скОсиш).
сквижина свердловина;
— артезианская
артезіанська
свердловина;
— буровия бурова свердловйна;
— временного действия свердло
вйна тимчасового діяння;
— постоянного действия свердло
вина^ постійного діяння;
— разведочная
розвідувальна
свердловина.
сквознОй крізний, наскрізний,
скелет 1) скєлЄт ; 2) строит, кар
кас;

— грунта скєлЄт грунту;
— пОчвенный грунтовий скєлЄт.
скелетный 1) скєлЄтний; 2} кар
касний. Ср. скєлЄт 1—2.
скиповОй скіповий.

скорость
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складка складка, згортка;
— косИя скісна складка (згОртка);
— поверхности складка (згОртка)
поверхні.
складнОй складИний.
складчатость складчастість, -тості,
складчатый складчастий,
склон схил, -лу;
— горьі схил горй.
склонение схйлення.
склОновый схиловйй.
скоба 1) скобИ; 2) (у двери и
т.п.) клЯмка.
скольжение кОвзання, скОвзання.
скользить кОвзати, скОвзати.
скользЯщий ковзний,
скопление 1) (состояние) скуп
чення; 2) (действие) скупчен
ня; (неоконч. — ещё) скупчу
вання.
скоростемер швидкостемір, -ра.
скоростнОй швидкісний.
скОрость швидкість, -кості;
— взвешивающая зависна (зва
жуюча) швидкість;
— влечения швидкість тЯгнення;
— волны швИдкість хвйлі;
— вращения швИдкість обертан
ня;
— всасывания швИдкість всмОктування;
— вымывающая вимивИюча швид
кість;
— выпадения частйц швИдкість
випадення (випадіння) части
нок (чисток);
— гидросмеси швидкість гідросу
міші;
— групповая
групове
швид
кість;
— движения швидкість руху;
— действительная дійсна швид
кість;
— деформации швИдкість дефор
мації;

— динамИческая динамічна швид
кість;
— дОнная дОнна швИдкість;
— допускаемая допустима швид
кість;
— индуцированная
індукОвана
швИдкість;

скорость

скОрость комплексная комплексна
швйдкість;
— конечная конечна швйдкість;
— критическая критйчна швйд
кість;
— мгновенная миттєва (миттьо
ва) швйдкість;
— меридиональная меридіональна
швйдкість;
— местная місцева швйдкість;
— натекИния швйдкість натікан
ня;
— начальная початкова швйд
кість;
— незаилЯющая
незамулююча
швйдкість;
— непередвигающая непересувИюча швидкість;
— неразмывающая нерозмивИюча
швйдкість;
— окружная колова швйдкість,
швйдкість по кОлу;
— осевая осьова швйдкість;
— осреднённая осерЄднена швид
кість;
— перенОсная переносна швид
кість;
— поверхностная
поверхнЄва
швидкість;
— подхОда швйдкість підхОду;
— придОнная придОнна швид
кість;
— прохОдки швидкість прохо
дження;
— пульсациОнная
пульсацїйна
швйдкість;
— радиИльная радіальна швид
кість;
— разбега
швидкість
розбігу
(розгОну);
— размывиющая
розмиваюча
швйдкість;
— распространения швйдкість по
ширення;
— расхождения швидкість розхо
дження;
— расчётная розрахункОва швид
кість;
— самоочищающаяся самоочисне
швйдкість;
— средняя середня швидкість;
— тангенциальная тангенціальна
швйдкість;

след
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скОрость течения швйдкість течії;
— угловая кутовИ швйдкість;
— фИзовая фИзова швидкість;
— фиктивная фіктивна швидкість;
— фильтрации швидкість фільтра
ції.
скОрый швидкий.
скос скіс ( р о д , скОсу); (о т к о с )
укіс ( р о д . укОсу).
скосИть см. скишивать.
скребкОво-ковшОвый
скребкОвоковшЄвий.

скрепер скрепер, -пера;
— колёсный колісний скрепер;
— конный кінний скрепер;
— тракторный тракторний скре
пер.
скрепер-волокуша скрЄпер-волокуша ( р о д . скрЄпера-волокуші).
скреперный скреперний,
скрепйть см , скреплЯть.
скрепление 1) ( о п р е д м е т е ) скріп
лення;
(с к р е п а )
скріпа;
2) ( д е й с т в и е ) скріплення; ( н е о к о н ч . — е щ ё ) скріплювання.
скреплЯть, скрепйть скріплювати,
скріплЯти, скріпйти, -р(плю,
-ріпиш.
скрутйть см . скручивать,
скручивание
1)
скручування;
2) зсучування. С р . скручивать
1—2.
скручивать, скрутйть 1) скручу
вати, скрутйти, -ручу, -рутиш;
( с с у ч и в а т ь ) зсучувати, зсукИти (зсучу, зсучиш и -кИю,
-кИєш).
скручивающий
скручувальний,
скручуючий.
скрЫтый прихОваний, захОваний.
слагаемое мат. доданок, -нка; ( в
прочих
значен и ях)
складова
частина, єлємЄнт.
слинец сланець, -нцю;

2)

— горючий горючий сланець,
сланцевание сланцювання,
слань см . стлань.
след слід, -ду;

— аэродинамический аеродинаміч
ний слід;
— тела слід тіла;
— тепловой тепловий слід;
— тОчки слід крапки (точки).
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следствие
1) наслідок, -дку;
2) (вывод) висновок, -вку.
слив 1) (устройство) злив, -ву;
2) (действие) злив; неоконч.
зливиння.
сливиние зливання,
сливать, слить зливати, злити
(зіллю, зіллєш).
сливнОй 1) зливний; 2) ( с л у ж а 
щ ий д л я сл и ва н и я )

зливальний,

слип сліп,
слить с м . сливить.
слиЯние злиттЯ; ( н е о к о н ч . д е й с т 
вие)

зливання.

слОжный складний,
слойстость шаруватість,

-тості;
— диагональная діагональна ша
руватість;
— косая кОса шаруватість.
слоИстый шаруватий.
слой шар, -ру;
— адсорбционный
адсорбційний
шар;
— баллОстный баластний шар;
— вихревОй вихровий шар;
— водонепроницаемый водонепро
никний шар;
— водонОсный водонОсний шар;
— водопоглощающий водовбираючий (водопоглинаючий) шар;
— водоупорный водотривкий шар;
— заторможенный загальмований
шар;
— защитный захисний шар;
— ламинарный ламінарний шар;
— переливающийся
переливний
шар;
— погранйчный пограничний (су
міжний) шар;
— пристенный пристінний шар.
слуд слуд, -ду, полій, -лОю.
служба служба,
служебный службовий,
случайность випадковість, -вості.
случайный випадковий.
слякоть 1) (о погоде) сльоти,
мокротЄча; 2) (жидкая грязь)
болОто.
смазка 1) ( в е щ е с т в о )
мастило;
2) ( д е й с т в и е ) мастіння, мащен
ня, змащування, змазування;
— кольцевая кільцЄвє змащуван
ня.

смыв

смазочный мастйльний.
смИзывание мастіння, мащення,
змащування, змазування,
смачивание змОчування.
смачивать, смочйть змОчувати,
змочити.
смачивающий прил. змОчувальний,
змОчуючий.
сменный ЗМІННИЙ,
смерзение змерзання,
смерч смерч, -чу.
смеситель змішувач;
— гидравлйческий
гідравлічний
змішувач;
— дЫрчатый дірчастий (дірчИтий)
змішувач;
— ершовый йоржОвий змішувач;
— лопастный лопатевий змішувач,
смесйтельный змішувальний,
смесь суміш, -ші, сумішка;^
— бетонная бетОнна (бетОнова)
суміш (сумішка);
— водогрунтовия
водогрунтова
суміш;
— песчИно-глИнистая піщИно-глйниста суміш (сумішка).
смета кошторис, -су.
смешанный мішаний, змішаний,
перемішаний.
смешение 1) (смесь) суміш, -їді,
сумішка; 2) (состояние) змі
шування, змішання; 3) (дей
ствие) змішування, змішання,
перемішування, перемішання,
смещение 1) (состояние) зміщен
ня; (сдвиг — ещё) зсув, -ву,
зсунення; 2) (действие) змі
щення; (неоконч. — ещё) змі
щування; (сдвижение) зсуван
ня, зсОвування, зсунення,
смонтированный змонтований,
смонтировать змонтувати,
смотровой оглядОвий.
смоченный змОчений.
смочйть см. смИчивать.
смыв змив, -ву; (неоконч. дейст
вие — ещё) змивання;
— грунта змив (змивання) грун
ту*
— нанОсов змив (змивИння) нанОсів;
— отвала змив (змивання) від
валу;

смыв

смыв отложений змив (змивання)
відкладів;
— песка змив (змивИння) піску;
— пОчвы змив (змивИння) грун
ту.
смывание змивання,
смывать, смыть змивати, змити,
смягчение зм’якшення; (неоконч.
действие — ещё) зм’якшуван
ня.
смягчйтель зм’Якшувач.
снарЯд (приспособление) пристрій,
-рою, прилад, -ду, снарЯд;
— забивнОй забивний пристрій
(прилад, снарЯд);
— землеройно-транспортный землерийно-тринспортний пристрій
(прилад, снарЯд);
— землечерпательный землечер
пальний пристрій (прилад, сна
рЯд);
— плашкОутный
цлашкОутний
пристрій (прилад, снарЯд).
снаряжение
1)
спорядження;
2) (действие) споряджання,
спорядження,
снасть снасть, -ті.
снег сніг, -гу;
— метельный хуртовинний сніг;
— мокрый мОкрий сніг;
— плотный щільний сніг,
снегоборьба снігоборотьба.
снеговой сніговий,
снегозадержание снігозатримання,
снігозатримування.
снегозалегИние снігозалягиння.
снегозапас снігозапас, -су.
снегозащйта снігозахист, -ту.
снегомер снігомір, -ра;
— весовой ваговий снігомір;
— объёмный об’ємний снігомір,
снегомерный снігомірний,
снегонакопление
снігонагрома
дження.
снегопид снігопад, -ду.
снеготаяние сніготанення,
снежник сніжник,
снежница сніжниця,
снежный 1) сніговий; 2) (обиль
ный Снегом) сніжний,
снежура сніжура.
снижение зниження;
(неоконч.
действие — ещё) знйжування.

соединение
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снос знос, -су;

(д е й с т в и е

— ещ ё)

знЄсєння.

снЯтие знімання, здіймання, ЗНЯТ
ТЯ.
собирание 1) збирання; 2) ( м а ш и 
н ы , п р и б о р а ) складання, зби
рання.
собиратель збирач, -ча;
— закрытый закритий збирач;
— осушительный осушний (осу
шувальний) збирач;

— открытый відкритий збирач,
собирать, собрать 1) збирати,
зібрати
(зберу,
зберЄш);
2)

(м а ш и н у ,

прибор

и

т.

пд

складати,
скласти
(складу,
складеш), збирати, зібрати,
собственный власний,
совершенный досконалий.
совкОвый совкОвий.
совместный 1) сумісний; 2) ( о б 
щ и й ) спільний,
совмещённый суміщений,
совпадение 1) збіг, -гу; 2) мат.
( о ф и г у р а х ) пристайність, -но
си.
содержимое сущ. вміст, -ту.
соединение 1) (м е с т о с о е д и н е н и я
ч е го -л и б о ,
свя зь)
з’єднання;
2) х и м ., мат. сполука, сполу
чення; 3) ( д е й с т в и е ) з’єднан
ня, сполучення; ( н е о к о н ч . —
ещ ё)
з’єднування, сполучан
ня;
— асбоцементных труб
з ’єднан
ня (з’єднування)
них труб;

азбоцемент

— быстроразъёмное швидкороз’ємне з’єднання;
— внахлёстку з ’єднання (з’єдну
вання) внапуск;
— водопроводных труб з ’єднання
(з’єднування)
водопровідних
труб;

— впритык з’єднання (з’єднуван
ня) впритул;
— заклёпочное заклепочне з’єд
нання;
— муфтовое муфтове з’єднання;
— параллельное паралельне з’єд
нання;
-— под углом з’єднання (з’єдну
вання) під кутОм;

соединение
соединение последовательное по
слідовне з ’єднання;
— резьбовОе різьбове з ’єднання;
— сварнОе зварне з ’єднання;
— стыковОе стиковЄ з ’єднання;
— труб з ’єднання (з’єднування)
труб;
— флЯнцевое фланцеве з ’єднан-

ня.
соединительный
з ’єднувальний,
сполучний.
соизмеримый сумірний; ( с р а в н и 
м ы й ) порівнЯнний.
солёность солОність, -ності;
— водЫ солОність води;
— почвы солОність грунту,
солёный 1) солОний; 2) (соляной)

соляний.
солесодержИние солевміст, -ту.
солесос солесОс.
солнцепёк пригрів, -ву;
(место,

освещаемое солнцем — ещё)
осОння.
солнцестояние сонцестоЯння.
солонец солонЄць, -нцю.
солонцевание солонцювання;
— канИлов солонцювання кана
лів;
— поверхности солонцювання по
верхні;

— скрЫтое прихОване (захОване)
солонцювання.
солонцЫ солонці, -ців;
— глубокостолбчатые
глибокостовпчості солонці.
солончок солончок, -ку.
соляной соляний.
солЯрный солЯрний.
сообщающийся сполучений,
сооружать, соорудить споруджа
ти, споруджувати, спорудйти,
-руджу, -рудйш.
сооружение 1) (здание) споруда;
2) (действие) спорудження;
(неоконч. — ещё) споруджу
вання;
— антисейсмическое антисейсміч
на споруда;
— береговОе берегова споруда;
— берегоукрепительное
берего
укріплювальна споруда;
— внутрихозяйственное
внутрі
господарська споруда;
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сооружение

сооружение водозаборное водоза
бірна споруда;
— водонапорное водонапірна спо
руда;
— водоподпОрное
водопідпірна
споруда;
— водоподъёмное
водопідйОмна
(водопіднімальна,
водопідій
мальна) споруда;
— водоприёмное водоприймальна
споруда;
— водопроводЯщее водопроводЯча споруда;
— водопропускнОе водопропускна
споруда;
—- водосбОрное водозбірна спо
руда;
— водосброснОе водоскидна спо
руда;
— водоспускнОе водоспускна спо
руда;
— водостеснйтельное водостйскувальна споруда;
— временное тимчасОва споруда;
— вспомогательное
допоміжно
споруда;
— выправИтельное виправлЯльна
споруда;
— гидротехническое гідротехнічна
споруда;
— головнеє головна споруда;
— деривациОнное
дериваційна
споруда;
— дноукрепИтельное дноукріплювальна споруда;
— дорОжное шляхова (дорОжна)
споруда;
— землянОе земляна споруда;
— каптажное каптажна споруда;
— межхозЯйственное
міжгоспо
дарська споруда;
— намывное намивно споруда;
— наносоуправлЯющее
наносоуправлЯюча
(наносокеруюча)
споруда;
— напорное напірно споруда;
— оградйтельное захисна спору
да;
— перегораживающее
перегоро
джуюча (перегородна) спору
да;
— подпОрное підпірна споруда;
— причальное причальна споруда;

сооружение

сооружение регуляционное регуля
ційна споруда;
— речнОе річкова споруда;
— рыбозаградйтельное рибозагорОджувальна споруда;
— рыбозащИтное
рибозахисни
споруда;
— рыбопропускное рибопропускна
споруда;
— сбросное скидно споруда;
— сопрягающее спрЯжуюча (спо
лучна) споруда;
— сплавное сплавно споруда;
— циркуляционное циркуляційна
споруда;
— фильтровальное фільтрувальна
споруда;
— фильтрующее фільтруюча спо
руда.
соОсный співосьовий.
соплО соплО;
— Вентури соплО Вентурі;
— измерительное
вимірювальне
соплО;
— откидное відкидно соплО.
сопредельный суміжний; (приле
гающий) прилеглий.
соприкасание стикання; (стык)
стик, -ку.
сопротивление Опір (род. Опору);
— вихревОе вихровий Опір;
— волновое хвильовий Опір;
— вредное шкідливий Опір;
— временное тимчасовий Опір;
— в трубопроводах Опір у трубо
проводах;
— гидравлическое
гідравлічний
Опір;
— движению Опір руху;
— деформированию Опір дефор
муванню;
— изгйбу Опір згину (вигину);
— индуктИвное індуктивний Опір;
— инерционное інерційний Опір;
— исхОдное вихідний (початко
вий) Опір;
— качению Опір кОченню;
— кильватерное
кільватерний
Опір;
— лобовОе лобовий Опір;
— материалов Опір матеріалів;
— местное місцевий Опір;
— на срез Опір на зріз;
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сосуды

сопротивление профильное про
фільний Опір;
— растяжению Опір рОзтягу (роз
тягненню) ;
— сдвйгу Опір зсуву;
— сжИтию Опір стиску (стйсненню);
— скалыванию Опір скОлюванню;
— срезу Опір зрізу (зрізуванню);
— трения Опір тертЯ;
— удельное питОмий Опір;
— фОрмы Опір фОрми.
сопрягающий спрЯжуючий, спо
лучний.
сопряжение спрЯження, сполучен
ня;
— бьефов спрЯження (сполучен
ня) б’єфів.
сопряжённый спряжений, сполуче
ний.
сопутствующий прил, супровіднйй.
сороудерживающий сміттєзатримувальний.
сортовОй сортовий,
сосредоточение
зосередження;
(неоконч. действие — ещё) зо
середжування.
сосредоточенный зосереджений.
состИв склад, -ду;
— бетОна склад бетону;
— гранулометрический
грануло
метричний склад;
— добавки склад добавки;
— механйческий механічний склад;
— смеси склад суміші (сумішки);
— тОрфа склад тОрфу.
составляющая
сущ.
складова,
-вОї.
составной 1) (часть чего-либо)
складовйй; 2) (состоящий из
частей) складений,
состояние стан, -ну; (положение—
ещё) станОвище;
— бурное бурхлйвий стан;
— критическое критйчний стан;
— поверхности стан поверхні;
— потОка стан потОку (струмка);
— рыхлое розсйпчастий (крих
кий) стан;
— спокОйное спокійний стан,
сосуд посудина;
— МариОтта посудина МаріОтта.
сосуды посудини, -дин;

сосуды
сообщающиеся сполучені
посудини.
сосун сосун, -на, сисун,
сохранение збереження; (неоконч.
действие — ещё) зберігання,
сочйться сочйтися; (течь, сте
кать — ещё) текти (течу, те
чеш), стікати,
сочленение зчленування;
— кардинное кардИнне зчлену
вання.
спад спад, -ду;
— паводка спад поводка (пОводі,
пОвені);
— поверхности водЫ спад поверх
ні води.
спадить, спасть спадити, спости
(спаду, спадеш),
спектр спектр, -ра;
— масштабов спектр масштабів;
— частотный частотний спектр,
спектральный спектральний,
спираль спіраль, -лі;
— логарифмическая логарифміч
на спіраль.
спиральный спіральний,
спица спиця, шпиця,
спйцевый спицьовий, шпицьовйй.
сплав сплав, -ву; (неоконч. дейст
вие) сплавлЯння;
— молевой мольовйй сп лав;
— плотовой плотовий сплав,
сплавной сплавний,
сплачивание спОювання, з’єдну
вання, збивиння.
сплетение сплЄтєння .
сплочение
спОення,
з’єднання,
збиттЯ; (неоконч. действие —
ещё) спОювання, з’єднування,
збивання.
сплошной 1) суцільний; 2) (не
прерывный) безперервний,
сплошность 1) суцільність, -ності;
2) безперервність. Ср. сплош
ной 1—2;
— движения безперервність руху,
сплывание спливоння;
— откоса спливоння укОсу (схйлу).
сосуды

спокойный спокійний,
сползоние сповзання,
сползать, сползти СПОВЗиТИ, СПОВ
ЗТИ.
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спорадический спорадйчний.
спОсоб спОсіб, -собу;
— гидравлйческий
гідравлічний
спОсіб;
— механйческий механічний спо
сіб;
— намьіва спОсіб намиву (нами
вання) ;
— полива спОсіб поливу (поли*
виння);
— смешения спОсіб змішуванням
(перемішування).
способность здатність, -ності;
— наносотранспортйрующая нано~
сотранспортувольна здатність;
— несущая несуча здатність;
— оросИтельная
зрОшувальна
здатність;
— транспортирующая транспорту
вальна здатність.
спроектированный спроектований.
спроектировать спроектувати,
спрофилированный
спрофільова
ний.
спрофилировать спрофілювати,
спрямление випрямлення, випро
стання; (неоконч. действие —
ещё) випрямляння, випростОвування.
спуск спуск, -ску; (неоконч. дей
ствие — ещё) спускання.
спускИние спускання,
спускать, спустйть спускИти, спу
стити (спущу, спустиш).
спускнОй спускний,
спустйть см, спускИть.
срабатывать, срабОтать спрацьо
вувати, спрацювати.
срабОтанный спрацьований.
срабОтать см. срабатывать.
срабОтка спрацювання; (неоконч.
действие — ещё) спрацьову
вання.
среда середОвище;
— анизотропно-проницаемая ань
зотрОпно-проникнЄ середОвище;
— дисперсионная
дисперсійне
середОвище;
— жидкая рідко середОвище;
— пОристая пОристе (шпаристе)
середОвище;
— сплошная суцільне середОви
ще.

средневзвешенный

средневзвешенный середньозваже
ний.
среднегодовой середньорічний,
среднеквадратйческий
середньоквадратичний.
среднемесячный середньомісячний,
среднемноголетний середньобагаторічний, середньобагатолітній.
средненапорный середньонапірнйй.
среднесекундный середньосекундний.
среднесуточный середньодобовий,
среднечасовой середньогодинний.
средний середній,
средства засоби, -бів;
— гидромеханизации засоби гі
дромеханізації;
— механизации засоби механіза
ції;
— транспортные транспортні за
соби.
срез зріз, -зу.
срезать, срезать см. срезывать,
срезка зрізка; (неоконч. действие)
зрізування, зрізення;
— глубйн зрізка глибйн;
— уровней зрізка рівнів,
срезывание зрізування, зрізання,
срезывать, срезИть, срезать зрізу
вати, зрізати (зріжу, зріжеш).
срок строк, -ку; (реже) термін,
-ну;
— амортизационный амортизацій
ний строк;
— ремОнтный ремОнтний строк;
— службы
сооружения
строк
служби споруди;
— эксплуатационный експлуата
ційний строк.
срОчный 1) термінОвий; (немед
ленный) негайний; 2) (совер
шаемый на срок) строковий,
срыв зрив, -ву; (неоконч. дейст
вие) зривання;
— викуума зрив (зривання) ва
кууму.
ссыпОние зсипання.
ссЫпанный зсипаний.
ссыпОть, ссЫпать зсипати, зсипати,
-плю, -плеш.
ссыпка (действие) зсипка; не
оконч. зсипання.
ссьіпнОй зсипний.

159

станция

стабилизатор стабілізатор, -ра.
стабилизация стабілізація,
стабилизированный
стабілізова
ний.
стабилизировать стабілізувати.
стабИльный стабільний.
стИдия стадія;
— изыскания стадія розшукування
(вишукування);

— проектирования стадія проек
тування.
стакИн стакан;
— буровОй буровий стакин.
сталебетОн сталебетОн, -ну.
сталь сталь, -лі;
— арматурная арматурна сталь;
— листовия листова сталь;
— нержавеющая
нержавіюча
сталь;
— полосовая штабова сталь.
стальнОй стальний; (реже) стале
вий.
стандарт стандарт, -ту.
стандартный стандартний,
станйна станина.
станиОль станіоль, -лю.
становОй становий.
станОк 1) (приспособление для
производства каких-либо ра
бот) станОк, -нка; 2) (выраба
тывающий определённую про
дукц ию ) верстат;

— бетонирующий бетонувальний
верстат;
— буровОй буровий станОк;
— вибровИкуумный вібровакуумний станОк;
— канИтного бурения станОк ка
натного буріння;
— торфогоршечный торфогоршкОвий верстат.
станционный станційний,
станция станція;
— автоматическая
автоматична
станція;
— агромелиоративная агромєліоратйвна станція;
— бустерная бустерна станція;
— ветроэлектрическая вітроелек
трична станція;
— водолазная водолазна станція;
— водопроводная
водопровідна
станція;

станция

станция гидромелиоративная гідро
меліоративна станція;
— гидроэлектрическая гідроелек
трична станція;
— замораживающая
заморОжувальна станція;
— землесОсная землесОсна стан
ція;
— испытательная випробна стан
ція;
— лугомелиоративная лукомеліо
ративна стИнція;
— малярийная малярійна станція;
— машинно-мелиоративная
ма
шинно-меліоративна стинція;
— машинно-экскаваторная машин
но-екскаваторна станція;
— насОсная насОсна станція;
------ береговая берегова насОсна
станція;
------ головная головна насОсна
станція;
----- заглублённая заглиблена на
сОсна станція;
— — канализационная каналіза
ційна насОсна станція;
— — передвижнОя пересувна на
сОсна станція;
— — перекачивающая перекачу
вальна насОсна станція;
— — плавучая плавуча насОсна
станція;
------- поверхностная
поверхнева
насОсна станція;
— — полуавтоматическая напів
автоматична насОсна стан
ція;
------- русловая руслова насОсна
станція;
— противомалярийная протималя
рійна станція;
— тарйровочная тарувальна стан
ція;
— электрическая електрична стан
ція.
стипель стапель, -пеля;
— надводный надвОдний стИпель.
старение старіння;
— конструкции старіння конструк
ції;
— машины старіння машйни;
— рекй старіння річки (рікй).
старица старик, -кИ.
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стенка

староречье староріччя,
ститика стотика.
статйстика статистика,
статистйческий статистичний,
статйческий статичний.
стИтор стйтор, -ра.
стационарность
стаціонарність,
-ності;
— движения стаціонарність руху;
— работ стаціонарність робіт;
— распределения стаціонарність
розпОділу.
стационарный стаціонарний,
ствол ствол, -лй; (реже) стОвбур,
-ра.
створ створ, -ру;
— водомерный водомірний створ;
— гидрометрический гідрометрич
ний створ;
— гидроузла створ гідровузли;
— замыкающий
замикаючий
створ;
— мерный мірний (мірчий) створ,
створ-индикетор створ-індикетор
(род. ствОру-індикетора).
створный ствОрний.
створчатый стулчастий,
стеконие стікання;
— поверхностное поверхневе сті
кання;
— склоновое схиловЄ стікИння.
стенд стенд.
стенка стінка;
— береговая берегове стінка;
— водобОйная водобійна стінка;
— водораспределйтельная
водо
розподільна стінка;
— водоудерживающая водострИмувальна (водозатрймувальна)
стінка;
— глИдкая гледка (рівна) стін
ка;
— забральная забральна стінка;
— ледозащитная
льодозахисна
стінка;
— нырЯющая поринаюча стінка;
— обратная зворОтна стінка;
— отстОйника стінка відстійника;
-— падения стінка падіння;
— плетнёвая плотове стінка;
— подпОрная підпірна стінка;
— промежуточная проміжна стін
ка;

стенка

стенка разделительная розділяюча
стінка;
— сливная зливна стінка;
— струенаправлЯющая струмйннонапрямна стінка;
— торцевая торцЄва стінка;
— шероховатая шорстка стінка;
— шпунтовая шпунтово стінка,
степень 1) ступінь, -пеня; 2) (ме
ра) міра; 3) мат. стЄпінь,
-пеня;
— закрытия ступінь закриття;
— искривления ступінь скривлен
ня (викривлення);
— кручения
ступінь
крутіння
(кручення);
— наполнения ступінь напОвнення;
— плОтности ступінь щільності;
— реактИвности ступінь реактив
ності;
— регулирования ступінь регу
лювання;
— тОчности ступінь точності;
— турбулентности ступінь турбу
лентності;
— уплотнения ступінь ущільнення.
степнОй степовйй.
степь степ, -пу.
стереоавтограф стереоавтограф,
стереоаэрофотосъёмка стереоаерофотозйОмка; (неоконя. дейст
вие) стереоаерофотознімИння.
стереокомпаратор стереокомпара
тор, -ра.
стереОметр стереОметр, -ра.
стереофотограмметрия стереофо
тограмметрія,
стержень стержень, -жня;
— соединительный
сполучний
стержень.
стержневОй стержневий, стержньовйй.
стеснение стиснення,
стеснённый стиснений,
стеснйтель стискувач.
СТИХИЙНЫЙ СТИХІЙНИЙ.
СТНХЙЯ СТИХІЯ.
стлань постЄлєння, слань.
стОечно-обшивнОй стояково-обшив
ний.
СТОИМОСТЬ вартість, -тості.
стОйка стоЯк, -к0;
п —623.

сторожбк
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стойка подшипниковая підшйпни‘
новий стоЯк;
— промежуточная
проміжний
стоЯк;
— сочленённая зчленОваний сто
Як;
— съёмная знімний стоЯк;
— трубчатая трубчастий стоЯк;
— эстакОды стоЯк естакЯди.
стойкость стійкість, -кості.
сток стік (род. стоку); (о про
цессе) стікання;
— воды стік (стікання) води;

— ежегодный щорічний стік;
— естествен н ы й
природний
п р и р о д н е с т ік о н н я ;

с т ік ,

— жидкий рідкий стік, рідко сті
кання;
— зимний з и м о в и й с т ік ,
зи м о в е
с т ік а н н я ;

— местный місцевий стік, місце
ве стікання;
— наносов
с ів ;

с т ік

(с т ік а н н я )

нано

— плОский плОский (плаский)
стік, плоске (пласко) стіконня;
— поверхностный
поверхневий
стік, поверхнЄве стікання;
— подземный підзЄмний с т ік , підз Ємнє

стікання;

— смешанный мішаний (зміша
ний) стік, мішане (змішане)
стікання;
— средний середній стік;
— твёрдый твердий стік, твердо
стікиння;

— точечный точковий стік, точко
ве стікиння.
стоковый стоковий.
стол стіл (род. стола);
— измерительный вимірювальний
стіл.
столб стовп, -по;
— измерительный вимірювальний
стовп;
— перевальный
перевальний
стовп;
— створный створний стовп;
— упОрный у п о р н и й СТОВП.
столетие століття, сторіччя.
столетний столітній, сторічний.
сторожОк сторожОк, -жкИ;
— пикета сторожОк шкота.

сторона

сторона бік (род. бОку); (реже)
сторона.
стохастический стохастйчний.
сточный стічний.
стоЯк стоЯк, -ка.
стоЯние стоЯння.
стоянка стоянка.
стоЯчий стоячий,
стратиграфия стратиграфія,
стратификация стратифікація,
стратомер стратомір, -ра.
стратосфера стратосфера,
стрежень стрижень, -жня.
стрела стріла;
— выноса стріла виносу;
— крина стріла крана;
— прогиба стріла прогину;
— рыхлителя стріла розпушни
ка;
— струга стріла струга,
стрелка стрілка.
стремительный стрімкий, стрімли
вий, швидкий,
стремнина бистрінь, -ні.
стробоскопический стробоскопіч
ний.
строение 1) (постройка) будів
ля;
(сооружение)
споруда;
2) (структура) будОва; 3) (дей
ствие)
будування;
(процесе
сооружения) спорудження, (неоконч. — ещё) споруджування,
строитель будівельник,
строительно-монтижный будівель
но-монтажний,
строительный будівельний,
строительство будівництво;
— водохозяйственное водогоспо
дарське будівництво;
— гидротехническое гідротехнічне
будівництво;
— дорожное шляхова (дорОжнє)
будівництво;
— крупноблочное
крупноблОчне
(крупноблОкове) будівництво;
— мелиоративное
меліоративне
будівництво.
строп строп,
струг струг.
струемер струминомір, -ра.
струенаправлЯющий струмененапрямний.
струеотводный струменевідвіднйй.
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струя

струйка струминка, струмОчок,
-чка;
— элементарная
елементарна
струминка, елементарний стру
мОчок.
струйный струминний,
струйчатый струменястий,
структура структура, будОва;
— потока структура (будОва) потОку;
— почвы
структура
(будОва)
грунту;
— — комковятая
грудкувата
структуру (будОва) грунту;
— — ореховатая
горіхувИта
структура (будОва) грунту;
— — плитчатая плитчаста струк
тура (будОва) грунту;
— — чешуйчатая
лускоподібна
структура (будОва) грунту,
структурность структурність, -ності.
структурный структурний,
струнобетон струнобетон, -ну.
струнобетонный струнобетонний.
струЯ струмина;
— аэрированная аерОвана стру
мина;
— волнистая хвиляста струмина;
— вытекающая витікаюча струми
на;
— гидравлическая
гідравлічна
струмина;
— гидромониторная гідромонітор
на струмина;
— донная дОнна струмина;
— искривлённая викривлена стру
мина;
— осевая осьова струмина;
— отжатая відтиснута (відтисне
на) струмина;
— подающая падаюча (спадна)
струмина;
— поверхностная
поверхнева
струмина;
— поджитая підтиснута (підтиснена) струмина;
— пожирная пожЄжна струмина;
— поливная поливно струмина;
— плановая плинова струмина;
— прилИпшая прилипла струмина;
— раздробленная
роздрібнена
струмина;

163

струЯ

струЯ свободная вільна струмина;
— сжатая стиснута (стиснена)
струмина;
— сплошная суцільна струмина,
стужа хОлод, -ду, стужа,
ступенчатый східчастий, ступін
частий, ступінчатий.
ступень 1) (лестницы) східець,
-дця; (переносной лестницы)
щабЄль, -блЯ; 2) (выступ) ви
ступ,
-пу;
(уступ) уступ;
3) (стадия, фйза) ступінь, -пе
ня, щабЄль.
ступйца маточина,
стык стик, -ку.
стыковать стикувати.
стыкОвка стикування;
— труб стикування труб.
СТЫКОВОЙ стиковий.
стяжнОй стяжний, стЯгуючий.
сублиториль сублітораль, -лі.
субстанциональный
субстанціо
нальний.
субстанция субстанція,
субтропйческий субтропічний,
суводь сузідь, -воді,
суглйнистый суглинкОвий.
суглйнок суглинок, -нку;
— валунный валунний суглинок;
— лёссовйдный лесовидний сугли
нок;
— покрОвный покривний суглинок.
сугрОб замет, -ту; (больших раз
меров — ещё) кучугура.
судно суднО.
судовОзный судновОзний.
судовой судновий,
судооборот судноОбіг, -гу.
судоподъёмник
СУДНОПІДЙОМНИК,
суднопіднімач, -ча;
— гидравлИческий
гідравлічний
СУДНОПІДЙОМНИК
(суднопідні
мач).
судоподъёмны й

СУДНОПІДЙОМНИЙ,

суднопіднімальний, судопідіймальний.
судорабочий судноробітник, -ка.
судоремОнт судноремОнт, -ту.
судоремонтный судноремонтний,
судостроительный суднобудівний.
судохОдность
судноплавність,
-ності.
судоходный судноплавний.

схватывание

судохОдство судноплавство;
— взводное протитечійне судно
плавство.
сужающий звужувальний, зву
жуючий.
сужающийся який (що) звужуєть
ся, звужуваний.
сужение звуження; (неоконч. дей
ствие — ещё) звужування;
— внезапное раптОве звуження
(звужування);
— плавное пливне (повільне) зву
ження (звужування);
— постепенное поступОве зву
ження (звужування);
— резкое різке звуження (звужу
вання) ;
— русла звуження (звужування)
річища (русле);
— сечения звуження (звужуван
ня) перерізу.
сузйтель звужувач.
сумма сума,
суммарный сумарний,
суммирующий підсумовуючий,
супесок супісок, -ску.
супесчаный супіщаний, супіскОвий.
супесь супісок, -ску, пісковина;
— иловато-песчиная
мулуватопіщаний супісок.
суспензионный суспензійний,
суспензия суспензія,
сутки доба,
суточный добовий,
суффозия суфОзія;
— механйческая механічна суфО
зія;
— химИческая хімічна суфОзія.
суховей суховій, -вію.
суходол суходіл, -дОлу.
сухой сухий.
сухопутный суходільний, сухопут
ний.
сухость сухість, -хості.
суша 1) (о земле) суша, суходіл,
-дОлу; 2) (о погоде) суша,
сушка сушка, сушіння,
сфагновый сфагновий,
сфера сфера,
сферйческий сферичний,
сформированный сформований,
сформировать сформувати,
схватывание тужавлення.

схема

тахОметр
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съёмка
глазомерная
окомірна
зйОмка, окомірне знімання;
— горизонтальная горизонтальна
зйОмка, горизонтальне зніман
ня;
— крупномасштабная
крупно
масштабна (великомасштабна)
зйОмка, крупномасштабне (ве
ликомасштабне) знімання;
— мелкомасштабная дрібномасш
табна зйОмка, дрібномасштаб
не знімання;
— мензульная мензульна зйОмка,

схема схема.

схематизация схематизація,
схематизированный схематизова
ний.
схематический схематичний,
сходймость збіжність, -ності.
сцеп 1) зчеп, -пу; 2) (действие)
зчеплення; (неоконч. — ещё)
зчіплювання.
сцєпл Єниє 1) зчеплення; 2) (свой
ство, состояние) зчЄпність, -но
сті, зчеплення; 3) (действие)
см. сцеп 2.
счётный лічильний,
счётчик лічильник.
счисл Єниє числення,
съёмка зйОмка; (неоконч. дейст
вие) знімання;
— буссОльная бусОльна зйомка,
бусОльне знімання;
— вертикальная
вертикальна
зйОмка, вертикальне знімання;
— геологическая геологічна зйОм
ка, геологічне знімання;
— гидрогеологическая гідрогеоло
гічна зйОмка, гідрогеологічне
знімання;

мензульне знімання;

— рельефа зйОмка
(знімання)
рельєфу;
— тахеометрическая тахеометрич
на зйОмка, тахеометричне зні
мання;
— теодолИтная теодолітна зйОм
ка, теодолітне знімання.
съёмный знімний.
съёмочный знімальний.
сыпучий сипкий, сипучий.
сырОй вОгкий, волОгий, сирйй.
сырость вОгкість, -кості, волОгість,
-гості, сирість, -рості.

т
табель табель, -беля.
табельный табельний,
таблйца таблиця,
табличный табличний,
тайфун тайфун, -ну.
такыр такир, -ру.
такырный такирний, такировий.
тИли тИлі, -лів.
тИлый розталий, талий,
тальвег тальвег,
тальвеговый тальвеговий.
тампонаж тампонаж, -жу;
— скважины тампонаж свердло
вини.
тангенс тангенс.
тангенциальный тангенціальний,
таран таран, -на*,
— гидравлический
гідравлічний
таран.
таранить таранити.

тарельчатый тарільчастий.
тарирование тарування;
— водомера тарувення водоміра,
тарированный тарований,
тарйровать тарувати.
тарирОвка тарування;
— вертушки тарування вертушки
(млинка).
тарирОвочный тарувальний,
тарифный тарифний.
тИстер тистер, -тера.
тахеОметр тахеОметр, -ра.
тахеометрический тахеометричний,
тахеометрия тахеометрія,
тахйграф тахіграф.
тахиграфНческий тахіграфічний,
тахйметр тахіметр, -ра.
тахОметр тахОметр, -ра;
— жидкостный рідинний тахО
метр;

тахОметр

тахометр мембранный мембранний
тахОметр.
тичка тОчка.
таяние танення, розтавання,
таять танути, розтавати,
твердомер твердомір, -ра.
твёрдость твердість, -дості.
твёрдый твердий,
текстура текстура;
— порОды текстура породи,
тектоника тектОніка.
тектонический тектонічний,
текучесть текучість, -чості; рід
кість, -кості. Ср. текучий;
— асфОльта текучість (рідкість)
асфальту;
— бетОнной смеси текучість бетбнної (бетОнової) суміші;
— грунта текучість грунту;
— масла
текучість
(рідкість)
месла.
текучий текучий; (жидкий) рідкйй.
текущий який (що) течЄ.
тележка візОк, -зкИ.
телеизмерение
телевимірюван
ня.
телеизмерительный
телевимірю
вальний.
телесигнализация
телесигналіза
ція.
телеуправление
телеуправління,
телекерування.
т Єло тіло ;

— давления тіло тйску;
— жидкое рідке тіло;
— интрузивное інтрузивне тіло;
— насыпи тіло нисипу;
— плавающее плаваюче тіло;
— плотины тіло греблі;
— плОтное іцільнЄ тіло;
— погружённое занурене тіло;
— рабОчее робОче тіло;
— рыхлое розсипчасте (крихке)
тіло;
— сыпучее сипкЄ (сипуче) тіло;
— твёрдое тверде тіло,
тельфер тельфер, -фера.
тематика тематика,
тематйческий тематичний,
температура температура;
— абсолютная абсолютна темпе
ратура;
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теплозащитный

температура внешняя зОвнішня
температура;
— внутренняя внутрішня темпе
ратура;
— воды температура води;
— вОздуха температура повітря;
— воспламенения
температура
займиння (спалахнення);
— затвердевания
температура
твердіння (тужавлення);
— критйческая критйчна темпера
тура;
— нормальная нормальна темпе
ратура;
— плавления температура тОплення (о металле — плавлення);
— пОчвьі температура грунту;
— приведённая звЄдена темпера
тура;
— сгорания температура згоряння
(згорання);
— схватывания температура ту
жавлення.
температурный температурний.
тензОметр тензОметр, -ра.
тензометрйческий тензометрйчний,
тензор тЄнзор, -ра.
тензорный тензорний,
теодолйт теодоліт,
теодолйтный теодолітний,
теорема теорема,
теоретический теоретичний.
теОрия теОрія;
— вероятности теОрія імовірності;
— вихревая вихрове теОрія;
— волны теОрія хвилі;
— гидродинамическая гідродина
мічна теОрія;
— движения теОрія руху;
— механизмов теОрія механізмів;
— моделей теОрія моделей;
— моделирования теОрія моделю
вання;
— ошИбок теОрія пОхибок;
— упругости теОрія пружності;
— фильтрации теОрія фільтрації.
тепловОй тепловий,
тепловыделение тепловиділення,
теплоёмкость теплоємність, -несті.
— воды теплоємність води;
— порОд теплоємність порід;
— пОчвьі теплоємність грунту*
теплозащитный теплозахисний.

теплоизоляционный

теплоизоляционный теплоізоляцій
ний.
теплоизоляция теплоізоляція,
теплообмен теплоОбмін, -ну.
теплоотдача тепловіддача; (неоконч. действие) тепловідда
вання.
теплопередача
теплопередача;
(неоконч. действие) теплопере
давання.

теплопотеря тепловтрата,
теплопроводность
теплопровід
ність, -НОСТІ.
теплота теплотО;
— испарения теплота випарову
вання (випарування);

— лёдообразования теплоте льодоутвОрення;
— плавления теплота тОплення
(о металле — плавлення);
— скрытая прихОвана (захОвана)
теплота;
— смичивания теплота змОчування.
теплотворность
теплотворність,
-НОСТІ.

теплотворный теплотворний,
тёплый теплий.
теплЯк теплЯк, -ка.
терезйт терезит, -ту.
термйческий термічний,
термобассейн термобасейн, -ну.
термогидрОметр
термогідрОметр,
-ра.
термОграф термОграф.
термодинамика термодинаміка,
термодинамический термодинаміч
ний.
термоизоляционный
термоізоля
ційний.
термоизоляция термоізоляція.
термОметр термОметр, -ра.
— жйдкостный рідинний термО
метр;
— максимальный
максимальний
термОметр;
— минимальный мінімальний тер
мОметр;
— почвенный грунтовий термО
метр;
— регистрирующий реєструючий
(реєструвальний) термОметр;
— ртутный ртутний термОметр;
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термОметр спиртовОй спиртовий
термОметр.
термометрический
термометрич
ний.
термообработка
термообрОбка;
(неоконч. действие) термооброблЯння.
термопара термопара,
терморегулятор
терморегулятор,
-ра.

термостат термостат,
терраса тераса;
— надпОйменная
надзаплавна
(надзаплавинна) тераса;
— пОйменная заплавна (заплИвинна) тераса;
— речнОя річкова тераса,
террасирование терасування;
— площадей терасування площ;
— склОнов терасування схилів
(укОсів).
террасированный терасОваний.
террасировать терасувати,
территориальный територіальний,
территория територія;
— гидроузла територія гідровуз
ла;
— мелиорирования територія ме
ліорування;
— портовая портова територія,
тёс тес, -су.
тёсанный прич. тесаний,
тёсаный прил. тесаний,
теснйна 1) тіснина; 2) (между го
рами) міжгір’я, межигір’я,
тестер тестер, -тера.
тесто тісто;
— известковое вапнисте тісто,
техника техніка;
— безопасности техніка безпеки;
— измерений
техніка
вимірю
вань;
— намыва техніка намиву (нами
вання) ;
— экспериментирования
техніка
експериментування.
технический технічний,
технологический технологічний,
технология технологія,
течеискотель течешукоч, -ча.
течение течіЯ; (истечение) виті
кання;
— бурное бурхлива течіЯ;

течение веерообразное віялоподіб
на течіЯ;
— воды течіЯ води;
— двухразмерное дворОзмІрна те
чіЯ;
— дрейфовое дрейфова течіЯ;
— жИдкости течіЯ рідини;
— кильватерное кільватерна те
чіЯ;
— конвекциОнное конвекційна те
чіЯ;
— ламинарное ламінарна течіЯ;
— морскОе морська течіЯ;
— неодноразмерное неоднорОзмІрна течіЯ;
— неустановИвшееся неусталена
течіЯ;
— обратное зворОтна течіЯ;
— осесимметрйчное осесиметрична
течіЯ;
— отлйвное відпливна течіЯ;
— побОчное побічна течіЯ;
— ползучее повзуча течіЯ;
— потенциальное
потенціальна
течіЯ;
— придОнное придОнна течіЯ;
— приземное приземна течіЯ;
— прилИвное припливна течіЯ;
— пространственное
просторОва
течіЯ;
— пульпы течіЯ пульпи;
— раствОра течіЯ рОзчину;
— рекй течіЯ річки (ріки);
— сбОйное збійна течіЯ;
— спокОйное спокійна течіЯ;
— стремительное стрімка (швид
ка) течія;
— турбулентное турбулентна те
чія;
— установившееся устелена те
чія.
течь 1 сущ. теча.
течь2 глаг. текти (течу, течеш),
тйна баговиння, твань, -ні.
тИнистый

тормозить

167

течение

багнистий, тванистий,

тип тип, -пу.
типизация типізація,
типизированный типізОваний.
типизИровать типізувати.
типовОй типовий,
типологйческий типологічний,
тискй лещата, -щат.
тискОвый лещатний.

титрование титрування.
титрОванный титрований.
титровИть титрувати,
тйхий тихий.
ТИХОХОДНЫЙ ТИХОХІДНИЙ.

ток 1) (течение) течія; 2) эл.
струм, -му;
— жИдкости течіЯ рідини;
— обратный зворотна течіЯ.
толеруберОйдовый толеруберойдо
вий.
толстостенный ТОВСТОСТІННИЙ.
толчеЯ штовханина.
толчОк поштовх, -ху.
тОлща товща,
толщина товщина,
толь толь, -лю;
— крОвельный п окрівельний (да
хов и й ) толь.

тонкозернйстый тонкозернистий.
тонкомОлотый тонкомелений, тон
комолотий.
тонкостенный ТОНКОСТІННИЙ,
тонкоструйный тонк остр ум и н ни й .
тоннель см. туннель,
тоннельный см. туннельный.
тОпкий багн и сти й , грузьки й .
тОпкость багн и стість, -тості, г р у з ь 
кість, -к ості.
поливний.

т Опливньій

тОпливо паливо;
— автомобильное

автомобільне

паливо;

— газообразное газоподібне пали
во,;

— жИдкое рідке паливо;
— твёрдое тверде паливо;
— торфянОе торфове (торф’яно)
поливо;
— услОвное умовне поливо;
— Ядерное ядерне паливо.
топогрЯмма топограма.
топографический топографічний,
топография топографія.
топь драговина, мочар, -ра; (тря
сина) трясовина,
торец торець, -рця.
торкрет торкрет, -ту.
торкретирование торкретування.
торможение гальмування,
торможённый гальмований.
тОрмоз гальмО.
тормозить гальмувати.

тормознОй

тормозной (о торможении) гальмовйй; (производящий тормо
жение) гальмівний.
тормозЯщий гальмувальний, галь
муючий.
торОс торбе.
торОсистый торосистий,
торосйть торосити, -рошу, -росиш,
торф торф, -фу;
— вивианитовый
вівіанітовий
торф;
— гйпновый гіпновий торф;
— камышовый очеретяний (коми
шевий) торф;
— осОковый осокОвий торф;
— переходный перехідний торф;
— разложившийся
розкладений
торф;
— сфагновый сфагновий торф
торфование торфування,
торфодобывание торфодобування,
торфовидобування,
торфодобывающий
торфодобув
ний, торфовидобувний.
торфодобЫча 1) (процесс) торфо
добування;
2)
(результат,
продукт) торфовидобуток, -тку.
торфоизоляциОнный
торфоізоля
ційний.
торфоизолЯция торфоізоляція.
торфонасОс торфонасОс.
торфообразовательный торфотвірний, торфоутвОрювальний.
торфоразведочный торфорозвіду
вальний.
торфоразработка торфорозробка,
торфорез торфоріз.
торфосОс торфосОс.
торфянистость торф’янистість, -то
сті.
торфянИстый торф’янистий.
торфянОй торфОвий, торф’янйй.
торцовый торцевий.
тОчечный 1) точкОвий; 2) крапкОвий. Ср. точка 1—2.
точка 1) тОчка; 2) (круглое пят
нышко) крепка;
— давления тОчка тиску;
— замерзания тОчка замерзання;
— измерения тОчка вимірювання;
— кипения тОчка кипіння;
— кристаллизации тОчка кристалі
зації;
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тОчка
критическая
критична
тОчка;
— насыщения тОчка насйчення
(насичування);
— рабОчая робОча тОчка;
— росЫ тОчка роси.
тОчность точність, -ності;
— абсолютная абсолютна точ
ність;
— замера точність заміру;
— измерения точність виміру (ви
мірювання);
— наблюдения точність спосте
реження;
— относительная віднОсна точ
ність;
— отсчёта точність відліку;
— показания точність показання;
— прибОра точність приладу;
— техническая технічна точність,
точный точний.
тощий пісний,
траверс траверс, -су.
траверсный траверсний,
травйть (трос, канат) попускати,
траектория траєкторія,
тракт тракт, -ту;
— подводЯщий підвідний тракт,

трактор трактор, -ра;
— дизельный дизельний триктор;
— гусеничный гусеничний трак
тор;
— колёсный колісний трактор,
тракторный тракторний,
трамбование трамбування,
трамбованный трамбований.
трамбовОть трамбувати.
трамбОвка 1) (орудие) трамбівка;
2) (действие) трамбування.
трамбОвочный трамбувальний.
трамплИн трамплін;
— гребенчатый гребінчастий (гребінчатий) трамплін.
транзйт транзит, -ту;
— нанОсов транзит наносів,
транзитный транзитний,
трансгрессивный трансгресивний,
трансгрессия трансгресія
трансмиссионный трансмісійний,
трансмйссия трансмісія,
транспирация транспірація,
транспорт транспорт, -ту;
— вОдный вОдний транспорт;

транспорт

транспорт гидравлический гідрав
лічний транспорт;
— нанОсов транспорт нанОсів;
— пневматйческий пневматйчний
транспорт;
— строительный
будівельний
транспорт.
транспортёр транспортер, -тера;
— гидравлйческий
гідравлічний
транспортер;
— забойный вибійнйй (забійний)
транспортер;
— ленточный стрічковйй транс
портер;
— пластинчатый
пластинчастий
(пластйнчатий) транспортер.
транспортёрный транспортерний,
транспортир транспортир, -ра.
транспортирование транспортуван
ня.
транспортировать транспортувати,
транспортировка транспортування;
— грунта транспортування грун
ту;
— кИмня транспортування камін
ня;
— песка транспортування піску,
транспортирующий
транспорту
вальний, транспортуючий.
трИнспортный транспортний,
трансформатор
трансформатор,
-ра.
трансформаторный
трансформа
торний.
трансформация трансформація;
— волны трансформація хвйлі;
— паводка трансформація па
водка (пОводі, пОвені);
— пОйменная заплавна (заплИвинна) трансформація;
— расхОда трансформація ви
трат;
— русловая руслова трансформа
ція;
— сбрОса трансформація скгіду;
— склОновая схилова трансформа
ція;
— уровня трансформація рівня,
трансформированный трансформо
ваний.
трансформировать трансформува
ти.
траншейный траншейний.
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траншея траншея;
— пионерная піонЄрна траншея,
трап трап.
трапецеидальный трапецеїдальний.
трасса трйса;
— вынесенная в натуру вйнесена
в натуру траса;
— вьіправйтельная виправлЯльна
траса;
— закреплённая закріплена тра
са;
— направления треса напряму
(напрямку);
— трубопровода траса трубопро
воду.
трассирование трасування,
трассированный трасОваний.
трассировать трасувати.
трассирОвка трасування,
трассировочный трасувальний,
трафарет трафарет, -ту.
трение тертЯ.
тренОга тринОга.
трепел трепел, -пелу.
трескучий тріскучий.
третичный третйнний.
треугольный трикутний,
трёхмерный тримірний,
трёхразмерный трирозмірний,
трещина тріщина,
трещинный тріщинний.
трещиноватый тріщинуватий,
триангуляционный
тріангуляцій
ний.
триангулЯция тріангулЯція.
триас тріас, -су.
триасовый тріасовий,
тригонометрический
тригономет
ричний.
тройнИк трійнгік, -кИ;
— раструбный рОзтрубний трійнйк;
— флИнцевый фланцевий трійник.
трОпик трОпік.
тропический тропічний,
тропосфера тропосфера,
трос трос;
— гидрометрический гідрометрич
ний трос;
— зондирОвочный
зондувальний
трос;
— оттяжнОй відтяжнИй трос;

трос

трос промерный промірний (промірювальний) трос;
— разметочный
розмічувальний
трос;
— ходовОй ходовий трос.
трОсовый трОсовий.
тростнйк очерЄт, -ту.
тростникОвый очеретяний.
трохОида трохОїда.
труба трубИ;
— асбоцементная
азбоцЄмЄнтна
труба*,
— аэродинамическая
аеродина
мічна труба*,
— безнапорная безнапірна труба;
— бесшОвная безшОвна труба;
— бетОнная бетОнна (бетОнова)
труба;
— бурильная бурильна труби;
— Вентури труба Вентурі;
— водоотвОдная
водовідвідна
труба*,
— водопровОдная
водопровідна
труба*,
— водопропускная водопропускна
труба;
— водосточная ринва;
— всасывающая
всмоктувальна
(всмОктуюча) труба;
— гибкая гнучка труба;
— глидкая гладка труба;
— гладкостенная
гладкостінна
труба;
— гончарная гончарна (череп’я
на) труба;
— деревянная дерев’Яна труба;
— дренажная дренажна труби;
— дЫрчатая дірчаста труба*,
— железобетонная залізобетонна
трубо;
— каменно-керамическая кам’яно
(камінно)-керамічна труби;
— кардинная карданна труба;
— керамиковая керамікова тру
ба*,
— клёпочная клепкова труба;
— клинообразная
клиноподібна
труба*,
— коническая конічна труби;
— нагнетительная
нагнітальна
труба*,
— напорная напірно труба;
— обвОдная обвідна труба;
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труба обсадная обсадна тру
ба*,
— обхОдная обхідна труба*,
— овоидальная овоїдильна тру
ба;
— отводЯщая відвідна труба*,
— отсасывающая відсмоктувальна
(відсмОктуюча) труби;
— пенобетонная пінобетонна тру
бо;
— перфорированная перфорована
труба;
— песчино-цементная піщано-це
ментна труба*,
— пластмассовая
пластмасова
труба;
— подводЯщая підвідне труба;
— полуцИркульная полуциркульна
труба*,
— сварная зварна труба*,
— сверлёная свердлована труба;
— свинцовая свинцева трубо;
— стальная
стальна (сталева)
труба*,
— стеклЯнная скляна труба*,
— толстостенная
товстостінна
труба*,
— тонкостенная тонкостінна тру
ба*,
— фасонная фасОнна трубо;
— флонцевая фланцева труба;
— цельнотянутая суцільнотягну
та (суцільнотЯгнена) труба*,
— цилиндрическая
циліндрична
труби;
— чугунная чавунна труба*,
— шероховатая шорстка труба;
— яйцевИдная яйцевидна труби.
трубка трубка;
— Вентури трубка Вентурі;
— вихревая вихрово трубка;
— воспламенительная
запалю
вальна трубка;
— Пито трубка ПітО;
— Прандтля трубка Прондтля;
— пьезометрическая п’єзометрич
на трубка;
— Ребока трубка РебОка;
— тока трубка течії;
— торцовая торцева трубка;
— шаровия кульово трубка.
трубный трубний.
трубонарезной трубонарізний.

трубоподъёмник

трубоподъёмник трубопідйОмник,
трубопіднімач, -ча, трубопідій-

мач.
трубопровод трубопровід, -вОду;
— безнапорный безнапірний тру
бопровід;
— всасывающий всмОктувальний
(всмоктуючий) трубопровід;
— вспомогательный допоміжний

трубопровід;
— гибкий гнучкий трубопровід;
— кольцевОй кільцЄвий трубопро
від;
— магистральный магістральний
трубопровід;
— нагнетательный
нагнітальний
трубопровід;
— намывнОй намивний трубопро

від;
— напОрный напірний трубопро
від;
— перенОсный переносний трубо

провід;
— плавучий плавучий трубопро
від;
— поливнОй поливний трубопро
від;
— простОй простий трубопровід;

турбулентность
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туннель обвОдный

— судохОдный судноплавний ту
нель.
туннельный, тоннельный тунель
ний.

тупйк тупик, -ка.
тупикОвый тупикОвий.
турбйна турбіна;
— актИвная активна турбіна;
— быстроходная
швидкохідна
турбіна;
— водянОя водяна турбіна;
— газовая газова турбіна;
— двухкратная двократна турбі
на;
— диагональная діагональна тур
біна;

— ковшОвая ковшЄва турбіна;
— нормальной
быстроходности
—
—
—
—
—

— рабОчий робОчий трубопровід;

— разборный розбірний трубопро
від;
— самотёчно-напорный самоплив
но-напірний трубопровід;
— самотёчный самопливний тру
бопровід;
— слОжный складний трубопро
від.
трубчатый трубчастий,
тумин тумйн, -ну.
туманный туманний,
туманограф туманограф,
тумба тумба;
— вентиляционная вентиляційна

тумба;
— причальная причальна тумба,
тундра тундра.
тундровый тундровий,
туннель, тоннель туноль, -лю;

— безнапорный безнапірний ту
нель;
— гидротехнический гідротехніч
ний тунель;
— напОрный напірний тунель;

обвідний ту

нель;

—
—

турбіна нормальної швидко
хідності;
открытая відкрита турбіна;
паровия парова турбіна;
парциальная парціальна турбі
на;
Пельтона турбіна ПЄльтона;^
поворОтно-лОпастная поворОтно-лопатЄва турбіна;
прямотОчная прямоточна тур
біна;
радиально-осевая
радіальноосьова турбіна;

— реактИвная реактивна турбіна;
— сверхбыстрохОдная надшвидкохідна турбіна;

— сдвОенная здвОєна турбіна;
— спиральная спіральна турбіна;
— тихохОдная тихохідна турбіна;
— Френсиса турбіна Франсіса;
— фронтальная фронтальна тур
біна;
— центростремительная
доцен
трова турбіна.
турбИнный турбінний,
турбокомпрессор турбокомпресор,
-ра.
турбомашИна турбомашина.
турбонасОс турбонасОс.
турбостроение турбобудування,
турбостроительный турбобудівний,
турбулентность
турбулентність,
-ності;

турбулентность
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тыловОй тиловий.
тЫльный тильний,
тысячелетие тисячоліття, тисячо
річчя.
тысячелетний тисячолітній, тися
чорічний.
тюфЯк підстйлка;
— дренажный дренИжна підстйл
ка;
— надводный надвОдна підстил
ка;
— хворостянОй хмизова підстил
ка;
— фашинный фашйнна підстилка;
тюфЯчньш ПІДСТИЛКОВИЙ.
тЯга тЯга.
тягИч тягИч, -чи.
тягомер тягомір, -ра.
тяготение ТЯЖІННЯ,
тяж тяж, -же;
— диагональный
діагональний
тяж.
тяжёлый важкий.
тЯжесть 1) (к а ч е с т в о , с в о й с т в о )
вижкість, -кості; 2) физ. вага.

турбулентность анизотропная анізотрОпна турбулентність;
— изотропная ізотрОпна турбу
лентність;
— крупномасштабная крупномас
штабна
(великомасштабна)
турбулентність;
— локально-изотропная ло к Ильно ізотрОпна турбулентність;
— начальная початкова турбу
лентність;
— повышенная підвищена турбу
лентність.

турбулентный турбулентний.
туф туф, -фу;
— вулканйческий
вулканічний
туф;
— железистый залізистий туф;
— известкОвый вапнистий туф;
— кремнйстый кременйстий туф.
туфовый туфовий.
туча хмара.
тучевОй хмаровий.
тыл тил, -лу;
— снеготаяния тил сніготанення.

У
убывание спадання, спад, -ду.
убывать, убЫть спадати, спасти
(спаду, спадеш),
убыль спад, -ду.
убыть См. убывать,
увеличйтель збільшувач,
увеличйтельный збільшувальний,
увлажнение зволОження; (неоконч.
действие — ещё) зволожуван
ня.
увлажнённость зволОженість, -ностІ.
увлажнённый зволОжений.
увлажнительный зволожувальний.
увлажнЯть, увлажнйть зволОжувати, зволОжити.
увязанный ув’Язаний.
увязать см. увязывать.
увЯзка ув’Язка; ( н є о к о н ч . д е й с т 
в и е ) ув’язування.
увЯзывать, увязЯть ув’Язувати,
ув’язати (ув’яжу, ув’Яжеш).

углерОд вуглець, -цю;
— четырёххлОристый чотирихлористий вуглець,
углеродистый вуглецевий,
угловатый кутОстий, вугластий.
угловОй 1) мат. кутовий; 2) (н а 
ходящ ийся
на
угл у)
наріж
ний.
угломер кутомір, -ра.
угломерный кутомірний,
углубйтель заглибник,
углубйть см . углублЯть.
углубление 1) ( в п а д и н а ) заглиб
лення, заглйбина; 2) (д е й с т 
в и е ) поглиблення, ( н е о к о н ч . —
ещ ё)
поглиблювання; заглиб
лення, ( н е о к о н ч . — е щ ё ) за
глиблювання; с р .
углублЯть
1— 2.

углублённый п р и ч ., п р и л . 1) по
глиблений; 2) заглиблений. Ср.
углублЯть 1—2.
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углублять
углублять, углубйть

1) ( с д е л а т ь
поглиблюва
ти, поглйбити, -блю, -биш;
2) ( в о ч т о -л и б о ) заглиблюва
ти, заглйбити, -глиблю, -гли
бшії.
более

гл уб о к и м )

угОдье угіддя,
угол кут, -та;
— азимутальный
азимутальний
кут;
— атаки кут атаки;
— вертикальный
вертикальний
кут;
— внешний зовнішній кут;
— внутреннего трения кут вну
трішнього тертЯ;
— внутренний внутрішній кут;
— горизонтальный
горизонталь
ний кут;
— дирекциОнный дирекційний кут;
— естественного откОса кут при
родного укОсу (схилу);
— заострения кут загОстрення;
— захвита кут захвату;
— кОнусности кут кОнусності;
— краевОй крайовий кут;
— наклОна кут пОхилу (нахилу);
— отклонения кут відхилення;
— падения кут спиду;
— расхождения кут розхОдження;
— резания кут різання;
— сдвига кут зсуву;
— скОса кут скОсу (укОсу).
уголОк кутОк, -тки.
угрехОд вугрехід, -хОду.
удалённый віддалений,
удир удар, -ру;
— воздушный повітряний удйр;
— волнЫ удар хвилі;
— гидравлйческий
гідравлічний
удар;
— непрямОй непрямйй удИр;
— неупругий непружний удар;
— нецентральный нецентральний
удар; в

— прямОй прямйй удИр;
— струй удИр струмйни;
— упругий пружний удИр;
— центральный центральний удИр.
ударный ударний.
удельный питОмий.
удерживающий стримуючий, удер
жуючий.

укЯтка

удлинение 1) (состояние) подОвшання, иодОвження, здОвження; 2) (действие) подОвження,
здОвження, видовження; (неоконч. — ещё) подовжування,
здовжування, видовжування;
— абсолютное абсолютне подОвшання (подОвження, здОвжен
ня);
— главное головне подОвшання
(подОвження, здОвження);
— относительное віднОсне подОв
шання (подОвження, здОвжен
ня).
удлинённый прич., прал. подОвжений, здОвжений, видовжений,
удлинять, удлинйть подовжувати,
подОвжити, здОвжувати, здОвжити, видОвжувати, видовжи
ти.
удобообтекИемый зручнообтІчний.
удобрение 1) (вещество) дОбриво; 2) (действие) удОбрення;
(неоконч. — ещё) удОбрювання.
удОбренный удобрений,
узел вузол, -зли;
— бесплотинный
безгребЄльний
вузол;
— водозаборный
водозабірний
вузол;
— гидротехнический гідротехніч
ний вузол;
— головний головний вузол;
— королёвы й королЄвий в узол ;

— напорный напірний вузол;
— плотинны й гребельн и й в узол ;
— п онурны й п онурний в узол ;

— сооружений вузол споруд;
— станционный станційний вузол.
узловОй вузловий.
у к а за т е л ь покаж чик ;

— постоянный постійний покаж
чик.
указательный вказівний,
указывать, указать 1) вказувати,
вказити
(вкажу,
вкажеш);
2) (показывать) показувати,
показати.
укатанный укОчений.
укатйть см. укатывать,
укатка укОчування;
— бетОна укОчування бетону;

укатка

укЯтка насыпи укОчування насйпу;
— плотины укОчування греблі;
— послОйная пошарОве укОчуван
ня.
укитчик укОчувач.
укатывать, укатать укОчувати,
укотити (укочу, укОтиш).
уклидка 1) складання; 2) укла
дання. Ср. укладывать 2—3.
укладывать, уложить 1) (класть,
положить)
класти
(кладу,
кладаш), покласти; 2) (скла
дывать) складати, скласти;
3) (умещать) укладати, укла
сти.
уклОн 1) (наклон) пОхил -лу;
2) (в горизонтальной плоскости) збОчення;
— быстротОка пОхил швидкотОку;
— гидравлический
гідравлічний
пОхил;
— естественный прирОдний пО
хил;
— критический критичний пОхил;
— обратный зворотний пОхил;
— откОса пОхил укОсу;
— поверхности пОхил поверхні;
— поперечный поперечний пОхил;
— потОка пОхил потоку (струм
ка) ;
— пьезометрический п’єзометрич
ний пОхил;
— рекй пОхил річки (ріки),
уклонение відхилення.
уклОнньш похилОвий.
уклономер похиломір, -ра.
укомплектование укомплектуван
ня; (неоконч. действие — ещё)
укомплектовування.
укомплектованный укомплектова
ний.
укорачивание укорочування,
укорачивать, укоротйть укорочу
вати, укоротити, -рочу, -рОтиш.
укороченный укорочений,
укрепйть см. укреплЯть.
укрепление укріплення; (неоконч.
, действие — ещё) укріплюван
ня;
— берега укріплення (укріплю
вання) берега;
— гребня укріплення (укріплю
вання) гребеня;
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укрепление дна укріплення (укріп
лювання) дна;
— канала укріплення (укріплю
вання) каналу;
— оврОга укріплення (укріплю
вання) Яру;^
— откОса укріплення (укріплю
вання) укОсу (схилу);
— склОна укріплення (укріплю
вання) схилу.
укреплённый укріплений.
укреплЯть, укрепить укріплювати,
укріплЯти,
укріпити,
-шло.
-пиш.
укрупнённый укрупнений, збіль
шений.
уливливание улОвлювання.
улавливатель улОвлювач.
улавливать, уловйть ловити, -влю,
-виш, улОвлювати, уловити,
улитка завитка;
— землесОса завитка землесОса.
улитковый завиткОвий.
улиткообразный завиткоподібний,
улиточный см. улитковый.
улОв улОв, -ву, вилов,
уловитель улОвлювач.
уловить см. уливливать.
уложить см. укладывать,
ультрамикроскоп
ультрамікро
скОп.
умеренный помірний,
умягчать, умягчйть зм’якшувати,
зм’якшити; (размягчать) роз
м’якшувати, розм’якшити,
умягчение зм’якшення, (неоконч.
действие — ещё) зм’якшуван
ня; розм’якшення, (неоконч.
действие — ещё) розм'якшу
вання. Ср. умягчИть.
умягчённый зм’якшений; розм’як
шений. Ср. умягчИть.
умягчйть см. умягчИть.
универсальность універсальність,
-ності.
универсальный універсальний,
уникальность унікальність, -ності.
уникальный унікальний,
унификация уніфікація,
унифицировать уніфікувати,
уплотнение ущільнення; (неоконч.
действие —- ещё) ущільнюван
ня;

уплотнение

уплотнение асфальтовое асфальто
ве ущільнення;
— битумное бітумне ущільнен
ня;
— глубйнное глибинне ущільнен
ня;
— грунта ущільнення (ущільню
вання) грунту;
— дОнное дОнне ущільнення;
— затвОра ущільнення затвОра
(зиставки);
— лабиринтное лабіринтне ущіль
нення;
— насыпи ущільнення (ущільню
вання) нИсипу;
— сИльниковое сальникове ущіль
нення.
уплотнённость ущільненість, -ності.
уплотнённый ущільнений,
уплотнйтель ущільнювач;
— вибрационный
вібраційний
ущільнювач;
— каткОвый коткОвий ущільню
вач;
— ударный ударний ущільнювач,
уплотнйть см. уплотнЯть.
уплотнЯемость
ущільнюваність,
-ності.
уплотнЯть, уплотнйть ущільнюва
ти, ущільнити.
уплотнЯющий
ущільнювальний,
ущільнюючий.
упОр упОр, -ра;
— бетонный бетОнний (бетоновий)
упОр.
упорный упОрний.
упор-ограничйтель упОр-обмЄжник
(род. упОра-обмЄжника).
упорядочение упорядкування; ( н е оконч. действие — ещё) упо
рядковування.
упорядоченный упорядкований,
управление 1) управління, керу
вання; 2) (учреждение) управ
ління;
— автоматическое
автоматичне
управління (керування);
— дистанционное
дистанційне
управління (керування);
— оросительных систем управлін
ня зрошувальних систЄм.
управляемый прил. керований.

уравновешивать
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упрОчение

зміцнення, ( н е о к о н ч .
— е щ ё ) зміцнювання;
укріплення,
(н е о к о н ч .
дей
ст ви е — е щ ё ) укріплювання.
Ср. упрОчивать.
упроченный зміцнений; укріпле
ний. Ср. упрОчивать.
упрОчивать, упрОчить зміцнюва
ти,
зміцнити;
(ук р еп л я т ь)
укріплювати, укріплЯти, укрі
пити, -шло, -пйш.
упругий пружний,
упругость пружність, -ності;
— жидкости пружність рідини,
рівнЯння;
уравнение 1) мат.
2) (д е й с т в и е ) зрівнЯння, ( н е 
о к о н ч . — е щ ё ) зрівнювання;
— балинса рівнЯння балансу;
— Бернулли рівнЯння Бернуллі;
— Громека рівнЯння ГромЄка;
— движения рівнЯння руху;
— истечения рівнЯння витікання;
— ЛагрЯнжа рівнЯння ЛагрЯнжа;
— ЛаплЯса рівнЯння Лапласа;
— Навье-СтОкса рівняння Нав’єСтОкса;
— непрерывности рівнЯння непе
рервності (безперервності);
— неразрывности рівняння нероз
ривності;
— расхОда рівняння витрати;
— состояния рівняння стЯну;
— функции рівняння функції;
— Эйлера рівняння Ёйлера;
— энергии рівняння енергії,
уравнивание зрівнювання,
уравнивать, уровнЯть зрівнювати,
зрівняти.
уравнительный
зрівнювальний,
зрівняльний.
уравновесить см. уравновешивать,
уравновешенный зрівноважений,
уравновешивание зрівноважуван
ня;
— нивелирных ходОв зрівноважу
вання нівелірних ходів;
— теодолитных ходОв зрівноважу
вання теодолітних ходів;
— угловьіх невЯзок зрівноважу
вання кутових нев’Язок.
уравновешивать,
уравновесить
зрівноважувати, зрівноважити.
дейст вие
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ураган урагИн, -ну.
ураганный ураганний,
урез уріз, -зу;
— водЫ уріз води.
урЄзка урізка; (неоконч. действие)
урізування,
уровенный рівневий.
уровень 1) рівень, -вня; 2) (ватер
пас) ватерпис;
— бытовОй прирОдний рівень;
— верхний верхній рівень;
— водЫ рівень води;
— вы с Окий висОкий рівень;
— динамйческий динамічний рі
вень;
— естественный прирОдний рі
вень;
— круглый круглий рівень;

— максимальный
максимальний
рівень;
— манометрический манометрич
ний рівень;
— минимальный
вень;

мінімальний

рі

— нижний нижній рівень;
— нормальный нормальний рі
вень;
— нулевОй нульовий рівень;
— оборотный оборотний рівень;
— переменный перемінний (змін
ний) рівень;
— плановый плановий рівень;

— пониженный понижений рівень;
— ПОСТОЯННЫЙ постійний (сталий)
рівень;

—- расчётный розрахунковий рі
вень;
— средний середній рівень;
— статический статичний рівень;
— сферйческий сферичний рівень;
— тОчности рівень точності:
— услОвный умОвний рівень;
— характерный характерний рі
вень;
— цилиндрический циліндричний
рівень.
уровнемер рівнемір, -ра.
уровнЯть см, уравнивать.
урОчище урОчище.
урОчный урОчний.
усадка усидка;
— абсолютная абсолютна усадка;
— относительная віднОсна усИдка.

устИлостный

усадочный усадочний,
усечение зрізИння; (неоконч. дей
ствие — ещё) зрізування,
усечённый прил. мат. зрізаний,
усиление підсилення; (неоконч,
действие — ещё) підсилюван
ня.
усиленный підсилений,
усилйтель підсилювач;
— гидравлический
гідравлічний
підсилювач.
усилйтельный підсилювальний,
ускорение прискорення; (неоконч.
действие — ещё) прискорюван
ня;
— конвективное конвективне при
скорення;
— локИльное локальне прискорен
ня;
— нормальное нормальне приско
рення;
— свободного падения прискОрен
ня вільного падіння;
— субстанциональное субстанціо
нальне прискорення;
— тангенциальное тангенціальне
прискорення;
— угловОе
кутове
прискорен
ня;
— центробежное відцентрове при
скорення;
— центростремительное доцентро
ве прискорення.
ускоренный прискорений,
ускорйтель прискорювач.
услОвный умОвний.
усовершенствование удосконален
ня; (неоконч. действие — ещё)
удосконалювання,
усовершенствованный удосконале
ний.
усовершенствовать удосконалюва
ти, удосконалити,
усовершенствуемый удосконалюва
ний.
усОхнуть см. усыхИть.
успокоение заспокОєння; (неоконч.
действие — ещё) заспокоюван
ня.
успокойтель заспокОювач, заспокійник.
успокоительный заспокійливий.
устИлостный втомний, стомний.

усталость

усталость
втомленість,
-ності,
стомленість.
устанавливать, установить уста
новлювати, установити, -новлю, -нОвиш.
установившийся усталений.
установить см. устанавливать.
установка 1) (механизм, устрой
ство) установка; 2) (дейст
вие) установлення, установка;
(неоконч. — ещё) установлю
вання;
— вентиляционная вентиляційна
установка;
— ветронасОсная
вітронасОсна
установка;
— ветросиловая вітросилова уста
новка;
— ветроэлектрическая вітроелек
трична установка;
— водоподъёмная водопідйомна
(водопіднімальна,
водопідій
мальна) установка;
— высоконапОрная високонапірна
установка;
— гидропрессорная гідропрЄсорна
установка;
— гидросиловая гідросилове уста
новка;
— гидроэлектрическая гідроелек
трична установка;
— дальноструйная
далекостру
минна установка;
— двухконсОльная двоконсОльна
устанОвка;
— дождевальная
дощувальна
устанОвка;
— испытательная випробна уста
новка;
— канатно-скреперная
канетноскреперна устанОвка;
— короткоструйная короткоструминна устанОвка;
— навесная
навісне
установ
ка;
— насОсная насОсна устанОвка;
— непрерывного действия уста
новка безперервної (неперерв
ної) дії;
— низконапОрная низьконапірне
устанОвка;
— передвижная пересувна уста
новка;
12— 623.
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устанОвка позиционная позиційна
устанОвка;
— приплотйнная
пригребЄльна
устанОвка;
— самохОдная самохідна установ
ка.
установление установлення; (не
оконч. действие — ещё) уста
новлювання.
установленный установлений.
устарелый застарілий.
устОй стоЯк, -ке;
— береговОй береговйй стоЯк;
— контрфорсный
контрфОрсний
стоЯк;
— мостовОй мостовйй стоЯк;
— плотины стоЯк грЄблі;
— ряжевый зрубовий стоЯк.
устойчивость стійкість, -кості; стИлість, -лості. Ср. устойчивый;
— вихря стИлість вихору (вихру);
— движения стійкість руху;
— основания
стійкість
оснОви
(підвалини);
— откОса стійкість укОсу (схилу);
— русла стилість річища (русла);
— сооружения стійкість споруди;
— устоя стійкість стояке.
устойчивый стійкий;
(постоян
ный) стИлий.
устранимый усувний; (преодоли
мый) перебОрний.
устранять, устранить усувати, усу
нути.
устройство 1) (оборудование) При
стрій,
-рою,
обладнання;
2) (строение) будОва; 3) (дей
ствие) улаштування, обладнан
ня; (неоконч. — ещё) улашто
вування, обладнування;
— берегозащйтное берегозахисний
прйстрій, берегозахисне облад
нання;
— водобОйное водобійний прй
стрій, водобійне обладнання;
— водовыпускное водовипускнйй
пристрій, водовипускнЄ облад
нання;
— водоизмерительное водовимірю
вальний пристрій, водовимірю
вальне обладнання;
— водомерное водомірний при
стрій, водомірне обладнання;

устройство

устройство водоуказЯтельное водопокИжчиковий пристрій, водопокажчикове обладнання;
— выпускное випускний пристрій,
випускно обладнання;
— гидравлическое
гідравлічний
пристрій, гідравлічне обладнан
ня;
— заградительное загороджуваль
ний пристрій, загороджувальне
обладнання;
— запОрное запірний пристрій, за
пірне обладнання;
— наносонаправлЯющее
наносонапрямний пристрій, наносонапрямне обладнання;
— направляющее напрямний при
стрій, напрямне обладнання;
— обводнОе обвідний пристрій,
обвідне обладнання;
— обогревательное обігрівальний
(обігрівний) пристрій, обогрівильне (обогрівне) обладнан
ня;
— отводЯщее відвідний пристрій,
відвідне обладнання;
— поплавкОвое поплавкОвий при
стрій, поплавкОве обладнання;
— подвесное підвісний пристрій,
підвісно обладнання;
— промывное промивний прйстрій,
промивне обладнання;
— противоразгонное протирозгінний пристрій, протирозгінне об
ладнання;
— пусковОе пусковий пристрій,
пускове обладнання;
— пуско-останавливающее пускозупинний пристрій, пуско-зупинне обладнання;
— разгрузочное
розвантажний
(розвантажувальний) пристрій,
розвантажне (розвантажуваль
не) обладнання;
— распределительное розподіль
ний пристрій, розподільне об
ладнання;
— рыбонаправляющее
рибонапрямнйй пристрій, рибонапрямнЄ обладнання;
— рыбооградительное рибозахиснйй пристрій, рибозахиснЄ об
ладнання;
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устройство самопйшущее самопис
ний (самопишучий) пристрій,
самописне (самопишуче) об
ладнання;
— сквознОе крізний (наскрізний)
пристрій, крізне (наскрізне) об
ладнання;
— сужяющее звужувальний (зву
жуючий) пристрій, звужуваль
не (звужуюче) обладнання;
— уплотнЯющее ущільнювальний
(ущільнюючий)
пристрій,
ущільнювальне (ущільнююче)
обладнання;
— храповОе храповий пристрій,
храпове обладнання.
уступ уступ, -пу; (в ы с т у п ) ви
ступ;
— вертикальный
вертикальний
уступ (виступ).
устье гирло.
устьевОй, устьевый гирловий,
усушка усихання, усушка,
усыхиние усихання,
усыхать, усОхнуть усихати, усОхнути.
утепление утеплення;
(н е о к о н ч .
д е й с т в и е — е щ ё ) утеплюван
ня.
утеплённый п р и ч ., п р и л . утепле
ний.
утеплитель утеплювач,
утеплительный утеплювальний,
утеплить, утеплИть утеплювати,
утеплити.
утЄчка (ж и д к о ст и , г а з а ) витік,
-току; (п о т е р я ) втрата,
утилизация утилізація,
утилизировать утилізувати.
утолщИть, утолстйть стОвщувати,
стовстити, -вщу, -встиш.
утолщение 1) ( у т о л щ ё н н о е м ест о)
стОвщення;
2)
(д е й с т в и е )
стОвщення; ( н е о к о н ч . — е щ ё )
стовщування,
утолщённый стовщений,
уточнение уточнення; (н е о к о н ч .
д е й с т в и е — е щ ё ) утОчнюван
ня;
— прогнОза уточнення (уточню
вання) прогнОзу;
— расчёта уточнення (уточнюван
ня) розрахунку;

фильтр
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уточнение характеристики уточ
нення (уточнювання) характе
ристики.
уточнённый уточнений.
уточнЯть, уточнйть утОчнювати.
уточняти, уточнити,
утрамбованный утрамбований,
участковый 1) ділянкОвий; 2) діль
ничний. Ср. участок 1—2.
участок 1) ( з е м л и и п р .) ділянка;
2)

( а д м и н и с т р а т и в н о -х о з я й 
с т в е н н ы й ) дільниця;

— гидротехнический гідротехнічна
дІлЯнка;
— меандрИрующий
меандруюча
дІлЯнка;
— поливнОй поливна ділЯнка;
— разгонный розгінна ділЯнка;

участок эксплуатационный експлу
атаційна ділЯнка, експлуата
ційна дільниця.
учащение 1) (о частоте) частішан
ня, почастішання; 2) (ускоре
ние) прискорення, пришвид
шення.
учащённый прил.
прискорений.
пришвидшений,
учёт Облік, -ку.
уширение розширення; (неоконч,
действие — ещё) розширювання.
ушИренный розширений.
уширЯть, ушйрить розширювати,
розширити, розширити,
ущелье ущелина, міжгір’я, межи
гір’я.
уязвИмость вразливість, -вості.
уязвимый вразливий.

Ф
фОза фИза;

—
—
—
—

дисперсная дисперсна фОза;
жИдкая рідка фаза;
пассивная пасивна фаза;
снеготаяния фаза сніготанен
ня;
— твёрдая тверда фаза;
— удара фаза удару,
фазовый фазовий.
фазОметр фазОметр, -ра.
фактор фактор, -ра;

— водоцементный

водоцЄмЄнтний

фактор;
— стОка фактор стоку (стікання),
фанера фанера;
— водостойкая водостійка фане
ра.
фарветер фарватер, -теру.
фасад фасад, -ду.
фасонный фасОнний.
фоуна фоуна.
Фация фація.
фашина фашина;
— двухкОмельная
фашина;

двокомЄльна

— лёгкая легка фашина;

— однокОмельная
однокомЄльна
фашина;
— тяжёлая важки фашина.

фашИнник фашинник,
фашйнный фашинний,
фекильный фекальний,
фенология фенолОгія.
ферма форма;
— белочная балочна форма;
— поворотная повопОтна ферма;
— строительная будівельна ферма,
ферментация ферментація,
фигурный фігурний.
физИческий фізичний,
фиксация фіксація,
фиксирование фіксування,
фиктйвный фіктивний.
фильтр фільтр, -ра.
— барабанный
барабанний
фільтр;
— биологйческий
біологічний
фільтр;
— бумажный паперовий фільтр;
— быстродействующий
швидко
діючий фільтр;
— вОйлочный повстЯний фільтр;
— вращающийся
обертовий
фільтр;
— гравИйный гравійний (жорствЯний) фільтр;
— гравитационный
фільтр;

гравітаційний

фильтр

фильтр графйтный графітний (гра
фітовий) фільтр;
— дОнный дОнний фільтр;
— дЫрчатый дірчастий фільтр;
— колоколообразный
дзвоноподібний фільтр;
— колокольный дзвОновий фільтр;
— контактный контактний фільтр;
— корзйнчатый
корзинчастий
фільтр;
— медленный повільний фільтр;
— насланный схйловий фільтр;
— непрерывного действия фільтр
безперервної
(неперервної)
дії; ^
— обратный зворОтний фільтр;
— обсыпной обсипний фільтр;
— откосный укісний фільтр;
— песчоный піщаний фільтр;
— световой світловий фільтр;
— сетчатый сітчастий фільтр;
— СкОрый швидкий фільтр;
— фашинный фашинний фільтр;
— электрический
електрйчний
фільтр.
фильтрационный фільтраційний,
фильтрация фільтрація,
фильтровать фільтрувати,
фйльтровый фільтровий.
фильтр-охладИтель фільтр-охолОдник (род. фІльтра-охолОдника).
фильтрующий
фільтрувальний,
фільтруючий.
фиОрд фіОрд, -ду.
фирн фірн, -ну.
фирновый фірновий,
фитобентос фітобентос, -су.
фитопланктОн фітопланктОн, -ну.
флажОк прапорЄць, -рцЯ.
фланг фланг, -гу.
фланец фланець, -нця;
— приварной
приварнйй фла
нець.
флонцевый фланцевий,
флотйлия флотилія,
флуктуация флуктуація;
— мутности
флуктуація
мутності.
флуоресцейн флуоресцеїн, -ну.
флуоресценция флуоресценція,
флювиогляциельный флювіогляці
альний.
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флюгерка флюгерка,
флюгер флюгер, -гера;
— с лёгкой доскОй флюгер з лег
кОю дОшкою;
— с тяжёлой доскОй флюгер
з важкОю дОшкою;
— угломерный кутомірний флю
гер.
флюгер-скоростемер флюгер-швидкостемір (род. флюгера-швидкостеміра).
флютбет флютбет,
фон фон, -ну.
фонарь ліхтер, -рЯ.
фонд фонд, -ду.
фОновый фОновий.
фонтан фонтЯн, -ну.
форма фОрма;
— бычкОв фОрма бичків;
— нанОсов фОрма нанОсів;
— удобообтекиемая зручнообтічна форма;
— устОев фОрма стояків,
формат формат, -ту.
формация формація,
формирование формування;
— профиля формування профілю;
— русла формування річища (рус
ла);

— стОка формування стОку.
формирующий формуючий, форму
вальний.
формОвка 1) (форма) фОрма; 2) эл.
формі (О)вка; 3) (действие) фор
мування.
формула формула,
формуляр формуляр, -ра.
форсирование форсування,
форсированный форсОваний.
форсйровать форсувати,
форсунка форсунка.
фотоплЯн фотоплан, -ну.
фотосхема фотосхема.
фотосъёмка фотозйОмка; (неоконч.
действие) фотознімання,
фотоэлектрический фотоелектрич
ний.
фрагмент фрагмент,
фракциометр фракціометр, -ра.
фракционирование фракціонуван
ня.
фракция фракція;
— глинистая глиниста фракція;

Фракция

фракция иловатая мулувИта фрак
ція;
— песчаная піщана фракція.
фреза фраза;
— болОтная болОтна фреза.
фрезерный фрезерний.
фрезерование фрезерування;
— тОрфа фрезерування тОрфу.
фронт фронт, -ту;
— рабОт фронт робіт;
— снеготаяния фронт сніготанен
ня.
фронтальный фронтальний.
фундамент фундамент, -ту;
— ленточный стрічковий фунда
мент;
— монолИтный монолітний фунда
мент;
— наплавнОй наплавний фунда
мент;
— сплошной суцільний фунда
мент.

181

характеристика

фундаменталь
ний; (основательный — ещё)
грунтовний.
фундаментный фундаментний.
функция функція;
— вероятностей функція і (й м о 
вірностей;
— гармоническая
гармонічна
функція;
— произвОдная
похідна функ
ція;
— тОка функція течії;
— характеристическая характери
стична функція.
функциональный функціональний.
функционирование функціонуван
ня.
футерОвка футерО(і)вка; (неоконч.
действие) футерування;
— резИновая гумова (резинова)
футерО(І)вка.
футшток футшток.
фундаментальный

X
характер характер, -ру;
— ноздреватости характер ніздрю
ватості;
— обработки характер обрОбки;
— шероховатости характер шорст
кості.
характеристика характеристика;
— бассейна характеристика ба
сейну;
— водохранилища характеристи
ка водОймшца;
— гидрографическая гідрографіч
на характеристика;
— гидрологическая
гідрологічна
характеристика;
— грунта характеристика грунту;
— землесОса характеристика землесОса;
— кавитациОнная кавітаційна ха
рактеристика;
— кинематИческая
кінематгічна
характеристика;
— ледянОго покрОва характеристи
ка льодянОго (крижанОго) пОкриву;

характеристика
метеосиноптйческая метеосиноптйчна характе
ристика;
— механИческая механічна харак
теристика;
— морфометрическая морфометрйчна характеристика;
— проводИмости характеристика
провідності;
— пульсации скоростей характе
ристика пульсИції швйдкостей;
— рабОчая робОча характеристи
ка;
— разгОнная розгінна характери
стика;
— расходная витратна характери
етика;
— сгОна характеристика згОну;
— синоптическая синоптгічна ха
рактеристика;
— скоростная швИдкісна характе
ргістика;
— снеговОго покрОва характери
стика сніговОго пОкриву;

характеристика
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характеристика сопротивления ха
рактеристика Опору;
— статйческая статична характе
ристика;
— тарирОвочная тарувальна ха
рактеристика;
— трубопровода характеристика
трубопроводу;
— удельная питОма характеристика;
— универсальная універсальна ха
рактеристика;
— эксплуатационная
експлуата
ційна характеристика.
характеристический
характери
стичний.
характерный характерний.
хвОйный хвОйний.
хвОрост хмиз, -зу, хвОрост, -ту.
хворостянОй хмйзовий.
хвостовик хвостовик, -ка.
хвостовОй хвостовий,
химйческий хімічний,
хлопьевйдный
пластівчастий;
(о снеге) лапатий,
хлоратор хлоратор, -ра.
хлорирование хлорування;
— водЫ хлорування води.
хлОристый хлОристий.
хлОрный хлОрний.
хлынуть ринути, хлинути.
хОбот хОбот.
хОботньїй хОботний.
ход хід (род. хОду);
— волны хід хвилі;
— вскрЫтия хід розкриття (роз
кривання) ;
— высыхОния хід висихання;
— дождЯ хід дощу;
— заиления хід замулення (заму
лювання);
— замерзания хід замерзання;
— замкнутый замкнений (замкну
тий) хід;
— маршрутный маршрутний хід;
— мензульный мензульний хід;
— мёртвый мертвий хід;
— наполнения хід напОвнення (на
повнювання) ;
— незамкнутый незОмкнений (не
замкнутий) хід;
— нивелйрный нівелірний хід;
— опорожнения хід спорожнення
(спорожнювання);

хронометраж

ход полигонометрйческий поліго
нометрйчний хід;
— потепления хід потепління;
— просачивания хід просмОкту
вання (просОчування);
— размерзания хід розмерзання;
— расхОдов хід витрат;
— расчёта хід розрахунку;
— решения хід розв’язання;
— снегонакопления хід снігона
громадження;
— снеготаяния хід сніготанення;
— строительства хід будівництва;
— судовОй судновий хід;
— увлажнения хід зволОження
(зволОжування);
— уровней хід рівнів;
— фильтрации хід фільтрації;
— холостОй холостий хід;
— шугй хід шуги (сила).
ходовОй ходовий,
хозяйство господарство;
— вОдное вОдне господарство;
— карповое

Карпове

господар

ство;
— комплексное комплексне госпо
дарство;
— прудовОе ставкОве господар
ство;
— реагентное реагОнтне господар
ство;
— рыбоводное рибовОдне госпо
дарство.
ХОЛМ горб, -ба.
ХОЛМИСТЫЙ горбкуватий, горби
стий, горбастий.
хОлод хОлод, -ду.
холодостойкий холодостійкий.
холостОй ХОЛОСТИЙ,
хомут хомут, -тО;
— анкерный анкерний хомут.
хОрда хОрда;
— прОфиля хОрда прОфілю.
храповик храповик, -ки.
храповОй храповий,
хребет хребЄт, -бта.
хроногремма хронограма.
хронОграф хронОграф.
хронографический хронографічний
хронолОгия хронолОгія.
хронологический хронологічний.
хронОметр хронОметр, -ра.
хронометраж хронометраж, -жу.

цапфа
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цилиндр

ц
цапфа цапфа,
цветение цвітіння;
— водЫ цвітіння води,
целина цілина.
цельносварный суцільнозварний,
цельнотянутый суцільнотягнутий,
суцільнотЯгнений.
цемент цЄмЄнт, -ту;
— безусадочный безусадочний цЄмЄнт;
— бокситовый бокситовий цЄмЄнт;

— быстросхвИтывающийся
швидкотужавіючий цЄмЄнт;
— быстротвердеющий
швидкотвердіючий
(швидкотвЄрднучий) цЄмЄнт;
— водонепроницаемый водонепро
никний цЄмЄнт;
— гидротехнический гідротехніч
ний цЄмЄнт;
— гидрофобный гідрофобний цЄ
мЄнт;

— глинозёмистый

глиноземистий

цемент;

— известкОвый вапнистий цЄмЄнт;
— кислотостойкий
кислотостій
кий цЄмЄнт;
— кислотоупорный кислототрив
кий цЄмЄнт;
— магнезиальный магнезіальний
цЄмЄнт;
— малоклИнкерный малоклінкерний цЄмЄнт;
— малотермический малотермічний цЄмЄнт;
— многоклинкерный
багатоклінкерний цЄмЄнт;
— пластифицированный
пласти
фікований цЄмЄнт;
— пуццолИновый пуцолановий цЄ
мЄнт;
— ромИнский романський цЄмЄнт;
— сернопесчаный сірчанопіщаний
цЄмЄнт;
— серный сірчаний цЄмЄнт;
— силикатный силікатний цЄмЄнт;
*— шлаковый шлаковий цЄмЄнт.
цементно-трассовый
цементнотрасовий.
цемент-пушка цёмент-гармОта.

цементационный цементаційний,
цементация цементація;
— грунтОв цементація грунтів;
— основания цементація оснОви
(підвалини);
— порОды цементація порОди;
— тела плотйны цементація тіла
греблі.
цементировать цементувати,
цементный цЄмЄнтний, цЄмЄнтовий.
центр центр, -ра;
— водоизмещения центр водотон
нажності;
— давления центр тиску;
— распределения центр розпОділу;
— тЯжести центр ваги,
центрирование центрування,
центрифуга центрифуга,
центрифугирование
центрифугу
вання.
центрифугированный центрифуго
ваний.
центробежный відцентровий,
центростремительный доцентровий.
цепнОй ланцюговий.
цепОчка ланцюжОк, -жкй;
— вихрей ланцюжОк вйхрів.
цепь ланцюг -гй;
— волн ланцюг хвиль;
— предохранительная запобіжний
ланцюг.
церезйт церезйт, -ту.
цикл цикл, -лу.
циклический ЦИКЛІЧНИЙ.
ЦИКЛИЧНОСТЬ циклічність, -ності.
Цикличный ЦИКЛІЧНИЙ,
циклогенез циклогєнЄз , -зу.
циклОн 1) метеор. циклОн, -ну;
2) тех. циклОн, -на.
циклонИльность
циклонельність,
-ності.
циклонИческий циклонічний,
циклопйческий циклопічний.
цилИндр циліндр, -ра;
— гидравлйческий
гідравлічний
циліндр;
— мерный мірний (мірчий) ци
ліндр;
— напОрный напірнйй циліндр;

цилиндр

чигирь
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циркуляция перекатная перекИтна
циркулЯція;
— плёсовая
плЄсова циркулЯ
ція;
— поперечная поперЄчна цирку
лЯція;
— скорости циркулЯція ШВИДКО

цилйндр промывнОй промивний
циліндр.
цилиндрический циліндрйчний.
цирк цирк, -ку;
— геологический геологічний
цирк.
циркулировать циркулювати.
циркуляционный
циркуляцій
ний.
циркуляция циркулЯція;
— искусственная штучна циркулЯ
ція;

СТІ.

циркульный ц й р к у л ь н и й .
цистерна цистерна.
циферблат циферблат.
цоколь цОколь, -ЛЮ.
ЦОКОЛЬНЫЙ ц о к о л ь н и й .

ч
часовОй годинний,
частйца частйнка, чистка;
— грунта частйнка (частка) грун
ту;
— жйдкости частйнка (частка)
рідинй;
— отмеченная помічена частйнка
(чИстка);
— песка частйнка (чистка) піску;
— породы частйнка (чИстка) порОди.
частИчка часточка,
частичный частковий,
частота частота*,
— колебаний частота коливань;
— пульсации частота пульсації,
частбтность частотність, -ності;
— линейная лінійна частотність;
— пульсациОнная
пульсаційна
частотність;
— средняя середня частОтність.
частОтный частотний,
частотомер частотомір, -ра.
часть частйна;
— закладная закладельна части
на;
— мнимая уЯвна частина;
— опОрная опОрна частина;
— опорно-ходовая опОрно-ходови
частина;
— фасОнная фасОнна частйна.
чИша чаша;
— водоёма чаша водОйми (водОймища);

чаша водохранилища чаша водОймища;
— Озера чаша Озера;
— распределительная розподільна
чаша.
чашеобразный чашеподібний.
чашечный чашковйй.
чаща хаща, гущавина, гущина,
чека чека,
червяк черв’Як, -Ка.
червячный черв’Яяний.
чередование чергування,
черепйца черепйця.
чернозём чорнозЄм, -му.
чернозёмный чорноземний,
черпак черпак, -ка.
черпакОвый черпакОвий.
черпалка черпалка,
черпать, черпнуть черпати, черп
нути.
чертёж креслення;
— рабОчий робОче креслення;
— строительный будівельне крес
лення;
— эскизный ескізне креслення,
чертёжный креслярський,
чертйть креслити.
черчение креслення,
четвертйчный четвертинний.
чехОл чохОл, -хлЯ.
чешуйчатый 1) (в виде чешуи)
лускоподібний; 2) (покрытый
чешуёй) лускатий,
чигйрь чигир, -рЯ.

численный
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численный 1) чисЄльний; 2) (коли

чественный) КІЛЬКІСНИЙ.
числО 1) числО; 2) (количество)
кількість, -кості;
— безразмерное безрозмірне чи
слО;
— гомохрОнности числО гомохрОнності;
— Коши числО Коші;
— критИческое критйчне числО;
— НьЮтона числО Ньютона;
— оборотов
числО
(кількість)
обертів;

шєвєлЄннє

числО пластйчности числО пластич
ності;
— Рейнольдса числО РейнОльдса;
— Струхаля числО Струхаля;
— Фруда числО Фруда;
— Эйлера числО Ёйлера.
ЧИСЛОВОЙ числовий,
чувствительность чутлйвість, -воСТІ.

чувствительный чутливий,
чугун чавун, -ну.
чугунный чавунний.

ш
шаблон шаблОн;
— скользЯщий ковзний (змінний)
шаблОн.
шаблонный шаблОнний.
шИбрить шИбрити.
шабрОвка шабрувИння.
шаг крок, -ку;
(о расстоянии
мех. — ещё) відстань, -ні;
— винта крок (відстань) гвинта;
— витка крок (відстань) витки;
— заклёпок крок (відстань) за
клепок;
— изменяемый змінюваний крок,
змінювана відстань;
— относительный ВІДНОСНИЙ крок,
віднОсна відстань;
— резьбЫ крок (відстань) наріз
ки;
— решётки крок (відстань) грат
(решітки).
шагИющий крокуючий,
шагомер крокомір, -ра.
шайба шейба;
— пружинная пружинна шайба;
— упругая пружна шийба.
шандОр шандОр, -ра.
шандОрный шандОрний.
шапочный шапковий.
шар куля;
— промывной промивна куля,
шариковый шариковий, кульовий,
шарикоподшипник шарикопідшипНИК.
шарнйр шарнір, -ра;

шарнИр сальниковый сальниковий
шарнір;
— шаровОй кульовйй шарнір,
шарнирный шарнірний,
шаровйдный кульовйдний.
шаровОй кульовий,
шарообразный кульоподібний.
шасси нескл. шасі,
шатание хитання.
шатёр шатрО, намет, -ту.
шйткий хиткий,
шатун шатун, -на.
шихта шахта;
— водоприёмная водоприймальна
шахта;
— вытяжная витяжна шахта;
— разведочная
розвідувальна
шехта;
— смотровая оглядОва шахта;
— турбинная турбінна шихта;
— уравнительная зрівнЯльна шах
та.
шИхтный шахтний, шЯхтовий.
шИшечный шашковий,
шашка шашка,
швеллер швелер, -лера.
швеллерный швелерний,
шевеление ворушіння, рухання;
— грунта ворушіння (рухання)
грунту;
— камней ворушіння (рухання)
кеменів (каміння);
— частиц рухання частинок (чИсток).

шейка

шейка шийка.
шелушение 1) (состояние) лущен
ня, злущування; 2) (действие)
лущення.
шелЮга шелюга, червОний вербо
ліз, -лОзу.
шелюговиние шалюгування.
шероховатость шорсткість, -кості;
— абсолютная абсолютна шорст
кість;
— волнистая хвилЯста
шорст
кість;
— естественная прирОдна шОрсткість;
— зернистая зерниста шОрсткість;
— искусственная штучна шорст
кість;
— мелкозернистая дрібнозерниста
шОрсткість;
— местная місцева шОрсткість;
— неоднородная неоднорідна шОр
сткість;
— Общая загальна шОрсткість;
— однородная однорідна шОрст
кість;
— относительная віднОсна шОрст
кість;
— нанОсов шОрсткість нанОсів;
— разнозернИстая різнозерпйста
шОрсткість;
— угловатая кутОста шОрсткість;
— усиленная посилена шОрсткість.
шероховатый шорсткий,
шершавый шерехатий, шершИвий.
тест жердина, тичина.
шестернЯ шестірнЯ.
шибер шибер, -бера,
шйберный шиберний.
ш ип Єниє ш ипіння .

ширина ширини;
— в свету ширина у світлі;
— поверху ширина звЄрху;
— пОнизу ширина знизу,
широта широти;
— сОверная північна широта;
— Южная південна широта,
шихтовать шихтувати.
шихтОвка шихтОвка; (действие)
шихтування,
шифер шифер, -феру.
шкали шкали;
— ареометрическая ареометрична
шкала*,

шлюзование
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шкала верньєра шкала верньєра;
— линейная лінійна шкала*,
— логарифмическая логарифміч
на шкали;
— скользЯщая ковзна (змінна)
шкала.
шквал шквал, -лу.
шквОрень швОрінь, -рня.
шлак шлак, -ку.
шлакоалебастр
шлакоалебаетр,
-ру.

шлакобетОн шлакобетОн, -ну.
шлакоблОк шлакоблОк.
шлаковита шлаковата,
шлаковый шлаковий.
шлакопесОк шлакопісОк, -ску.
шлако-портланд-цемЄнт
шлИко
портланд-цЄмент, -ту.
шлакоудалЄние шлаковидалення.
шлако-цемент шлако-цЄмЄнт, -ту.
шланг шланг;
— пеньковый прядив’Яний шланг;
— пожарный пожежний шланг;
— прорезиненный
прогумований
(прорезинений) шланг;
— резйновый гумовий (резйновий)
шланг.
шлейф шлейф,
шлем шолОм.
шлифовальный шліфувальний,
шлифование шліфування,
шлифованный шліфований,
шлифовать шліфувати,
шлюз шлюз, -за;
— двухниточный
двонитковйй
шлюз;
— многокамерный багатокамерний
шлюз;
— однокамерный
однокамерний
шлюз;
— парный парний шлюз;
— пневматический пневматйчний
шлюз;
— рЫбный рибний шлюз;
— спускнОй спускний шлюз;
— судоходный судноплавний (су
днохідний) шлюз;
— чашеобразный
чашоподібний
шлюз;
— шахтный шахтний (шахтовий)
ШЛЮЗ.

шлЮзный шлюзний,
шлюзование шлюзування;

шлюзование

шлюзование взвОдное протитечійне
шлюзування;
— рек шлюзування річОк;
— судОв шлюзування суден;
— судохОдное судноплавне (суд
нохідне) шлюзування.
шлюзОванный шлюзОваний.
шлюзовать шлюзувати.
шлюзовОй шлюзовий,
шлюпка шлюпка,
шнек шнек;
— транспортёрный
транспортер
ний шнек.
шнур шнур, -ра*,
— бикфОрдов бікфОрдів шнур;
— вихревОй вихровий шнур;
— детонирующий
детонуючий
шнур.
шов шов (род. шва);
— деформационный деформацій
ний шов;
— конструктивный конструктив
ний шов;
--- осадочный осадочний шов;
— потолочный стельовйй шов;
— рабОчий робОчий шов;
— сварнОй зварний шов;
— строительный будівельний шов;
— температурный температурний
шов.
шпангОут шпангОут.
шпицен-масштаб шпіцен-масштоб,
-бу.
шпонка шпОнка.
шпОра шпОра;
— бетОнная бетОнна (бетОнова)
шпОра;
— каменная набросная камінна
(кам’яно) накидна шпОра;
— металлическая металічна (ме
талева) шпОра;
— фашИнная фашинна шпОра.
шпОрный шпОрний.
шпренгель іипрЄнгель, -геля,
шпренгельный шпренгельний.
шприц шприц.
шпунт шпунт, -ти;
— королёвый королЄвий шпунт;
— несущий несучий шпунт;
— плотины шпунт греблі;
— понурный понурний шпунт,
шпунтйна шпунтина;
— составная складена шпунтйна.

шугбвый
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шпунтОванный шпунтОваний.
шпунтовать шпунтувати.
шпунтовОй шпунтовий,
шпур шпур, -ру;
— котловый котлОвий шпур,
штабель штабель, -беля, стіс (рад.
стОсу).
штабельный штабельний,
штамп штамп,
штйнга штанга;
— вертушечная
вертушкова
(млинкОва) штанга.
штангенциркуль штангенциркуль,
-ля.
штИнговый штанговий,
штангодержатель штанготримач.
-ча.

штатив штатив.
штилєвОй штильовий,
штиль штиль, -лю.
штифт штифт, -та.
шток шток;
— поршневой поршневий шток.
штОльня штОльня;
— безнапОрная безнапірна штОль
ня;
— напОрная напірна штОльня;
— подводЯщая підвідна штОльня;
— разведочная
розвідувальна
штОльня.
штОпор штОпор, -ра.
штОпорный штОпорний.
шторм шторм, -му.
штОрный штОрний.
штраба штраба.
штриховой штриховий,
штукатурить штукатурити,
штукатурка 1) (масса для штука
туреная) штукатурка; (раствор
глины) тиньк, -ку; 2) (дейст
вие) штукатурка, штукатурен
ня; тинькування,
штукатурный штукатурний,
штурвил штурвал,
штуцер штуцер, -цера.
штык штик, -ка.
штыкованный штикОваний.
штыковоть штикувоти.
штыковой штиковий,
штырь штир, -рЯ.
шуга шуга, сало.
шугобатОметр шугобатОметр, -ра.
шугОвый шугОвий.

шугосбрОс
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шугосбрОс шугоскид, салоскид.
шугохОд шугохід, -хОду.
шуруп шуруп, шруб.
шурф шурф, -фу;
— пОчвенный грунтовий шурф;
— разведочный
розвідувальний
шурф;

шурф строительный будівельний
шурф.
шурфование шурфування,
шурфовать шурфувати,
шуршание шарудіння, шурхотін
ня.

щ
щебеночный щебенЄвий.
щебень щебінь, -беню, щебінка;
— кирпичный цегляний щЄбінь,
цегляна щебінка.
щелевОй щілинний.
щёлочеупорный луготривкий.
щелочнОй лужний.
щель щілина; (мелкая скважина)
шпара;
— дОнная дОнна щілина;
— плОская плОска (пласка) щілйна.
щит щит, -тИ;
— автоматический автоматичний
щит;
— быстродействующий
швидко
діючий щит;
— глубйнный глибйнний щит;
— заградительный загороджуваль
ний щит;

эвапорОметр евапорометр, -ра.
эвольвента евольвента.
эволЮция еволюція.
ЭГДА см. метод,
эжектор ежЄктор, -ра.
эжектйровать ежектувИти.
эжектйрующий ежектуючий.
эжекторный ежекторний,
эжекция єжЄкція.
эквИтор еквИтор, -ра.
экваториальный екваторіальний,
эквивалент еквівалент;
— сечения еквівалент перерізу;
— температур еквівалент темпе
ратур;

щит крышевйдный даховйдний
щит;
— напОрный напірнйй щит;
— направляющий напрямний щит;
— опалубки щит опИлубки;
— плОский плОский
(плаский)
щит;
— поворОтный поворОтний щит;
— подвйжный рухОмий щит;
— распределительный розподіль
ний щит;
— сдвоенный здвОєний щит;
— сегментный сєгмЄнтний щит;

— секторный секторний щит.
щитовой щитовий,
щитообразный щитоподібний.
щитОк щитОк, -тка.
щнтОк-задвйжка
щитОк-засувка
(род. щитка-засувки).
щуп щуп;
— донный дОнний щуп.

эквивалент теплопередачи еквіва
лент теплопередачі;
— теплопроводности
еквівалент
теплопровідності.
эквивалентный еквівалентний.
эквидистантный еквідистантний.
эквипотенциал еквіпотенціал, -лу.
эквипотенциальный
еквіпотенці
альний.
эккер екер, -ра;
— двухзеркальный дводзеркальний екер;
— крестообразный хрестоподібний
екер;
— прйзменный прйзмовий екер.

эклйметр екліметр, -ра.
экономический економічний.
экран екран;
— бетОнный бетонний (бетоно
вий) екран;
— гибкий гнучкий екрИн;
— глинобетОнный глинобетОнний
екран;
— глиняный глиняний екран;
— грунтовОй грунтовйй екран;
— железобетонный
залізобетон
ний екрИн;

— жёсткий жорсткйй екран;
— плотины екран греблі;
— противофильтрациОнный проти
фільтраційний екрйн;
— слоистый шаруватий екран.

эксикИтор ексикатор, -ра.
экскаватор екскаватор, -ра;
— грейферный грейферний екска
ватор;
— гусеничный гусеничний екска
ватор;

— канатно-башенный
канатнобаштовий екскаватор;
— канатно-ковшовый
канотноковшЄвий

элеватор
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екскаватор;

— многоковшОвый багатоковшЄвий
екскаватор;
— многочерпакОвый багаточерпа
ковий екскаватор;
— неполноповоротный

НЄПОВНО-

поворОтний екскаватор;
— плавучий плавучий екскаватор;
— полноповоротный

ПОВНОПОВО-

рОтний екскаватор;
— полууниверсальный
напівуніверсальний екскаватор;
— ротациОнный ротаційний екска
ватор;
— траншейный траншейний екска
ватор;
— туннельный тунельний екскава
тор;
— универсальный універсальний
екскаватор;
— шагающий крокуючий екскава
тор.^

экскаватор-драглайн екскаватордраглайн (род. екскаваторадраглайна).
экскаваторный екскаваторний.
экскаваторщик екскаваторник.

экскавация екскавація;
— грунта екскавація грунту,
эксперимент експеримент, -ту.
экспериментатор експериментатор,
-ра.

экспериментирование експеримен
тування.
экспертиза експертиза,
экспликация експлікація,
эксплуатационный
експлуатацій
ний.
эксплуатация експлуатація;
— водоёмов експлуатація водОйм
(водОймищ);
— водохранилищ
експлуатація
водОймищ;
— гидросооружений експлуатація
гідроспоруд;
— насОсных стИнций експлуатація
насОсних станцій;
— оросйтельных систем експлуа
тація зрошувальних систЄм;
— осушительных систем експлуа
тація осушувальних (осушних)
систЄм;
— прудОв експлуатація ставів
(ставків);
— скважин експлуатація свердло
вин.
экспонат експонат,
экспонатный експонатний,
экстенсивность екстенсивність, -ності.
экстенсИвный екстенсивний,
экстраполированный екстрапольо
ваний.
экстраполировать екстраполюва
ти.
экстраполЯция екстраполяція,
экстремальный екстремальний,
экстремный екстремний.
экстремум екстремум, -му.
электровоспламенйтель
електрозапалювач.
эксцентрик ексцентрик,
эксцентриковый ексцентриковий.
эксцентрис(ц)итет ексцентрис(ц)итЄт, -ту.
эластйчность еластичність, -ності.
эластичный еластичний,
элеватор елеватор, -ра;
— ковшовый ковш Євий ел ев от ор ;
— наклонный похилий елевотор.

элеваторный

элеваторный елеваторний.
элевациОнный єлеваційний.
электризация електризація,
электрический електричний,
электробур електробур, -ра.
электробурение
електробурін
ня.
электровакуумметр електроваку
умметр, -ра.
электровибратор електровібратор,
-ра.
электровОз електровОз.
электрогенератор
електрогенера
тор, -ра.
электрОд електрОд.
электродвигатель електродвигун,
-на.

электродинамометр електродина
мометр, -ра.
электрОдный електродний,
электродрель електродрЄль, -лі.
электрозаградйтель електрозагорОджувач.
электроинструмент електроінстру
мент.
электроинтегратор електроінтегра
тор, -ра.
электрокапиллЯрный електрокапі
лярний.
электролебёдка електролебідка,
электролиз електрОліз, -зу.
электролйт електроліт, -ту.
электромагнитный електромагніт
ний.
электромотор електромотор, -ра.
электронасОс електронасОс.
электрообогрев
електрообігрів,
-ву; (неоконч. действие) елек
трообігрівання.
электрооборудование
електрооб
ладнання, електроустаткуван
ня.
электроподстанция
електропід
станція.
электропривОд електропривод,
электропроводимость електропро
відність, -ності.
электропроводный електропровід
ний.
электропрогрев електропрогріван
ня;
— бетОна електропрогрівання бетОну.
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электросварка електрозварка; (не
оконч. действие) електрозва
рювання.
электросигнализация електросцгна
лізація.
электросплав електросплав, -ву.
электростанция електростанція;
— гидравлическая
гідравлічна
електростанція;
— пиковая пікова електростанція;
— резервная резервна електро
станція;
— тепловИя теплова електростан
ція.
электросушилка електросушарка,
электроэнергетика електроенерге
тика.
электроэнергетический
електро
енергетичний.
электроэнергия електроенергія,
элемент елемент;
— волнЫ елемент хвилі,
элементарный елементарний,
элиминирование елімінування
эллинг Єлінг, -гу;
— поперечный поперечний Єлінг;
— продОльный поздОвжній (ПО
ДОВЖНІЙ) Єлінг;
— судоремонтный судноремонтний
Єлінг;
— судостроительный суднобудів
ний Єлінг.
эллипс Єліпс.
эллипсОграф еліпсОграф.
эллипсОид еліпсОїд;
— деформации еліпсОїд деформа
ції;
— напряжений еліпсОїд напру
жень.
эллиптйческий еліптичний,
элювиальный елювіальний,
элювий елювій, -ВІЮ.
эмпирический емпіричний,
эмульсионный емульсійний,
эмульсия емульсія;
— битумная бітумна емульсія
энергетик енергетик,
энергетика енергетика,
энергетический енергетичний,
энергия енергія;
— вОдная вОдна енергія;
— давления енергія тиску (тис
нення);

энергия
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энергия кинетйческая кінетична
енергія;
— механИческая механічна енер
гія;
— пОлная пОвна енергія;
— положения енергія полОження;
— потенциальная
потенціальна
енергія;
— потерянная втрачена енергія;
— природная прирОдна енергія;
— удельная питОма енергія;
------сечения питОма енергія перерізу.
энергоёмкость енергоє’мність, -ності.
энергосистема енергосистема,
энергоснабжение енергопостачан
ня.
энергоустановка енергоустановка,
энергохозяйство
енергогосподар
ство.
энергоцентр енергоцЄнтр, -ра.
эоловый еОловий.
эпизодйческий епізодичний,
эпицентр епіцентр, -ра.
эпОха епОха;
— ледниковая льодовикОва епОха.
эпюра епюра;
— вакуума епюра вакууму;
— давления епюра тиску (тиснен
ня);
— моментов епюра момЄнтів;
— напряжений епюра напружень;
— перерезывающих сил
епюра
перерізуючих сил;
— противодавления епюра протитйску;
— скоростей епюра швидкостей,
эра Єра.
эрлифт ерліфт;
— нагнетательный
нагнітальний
ерліфт.

эрозиОнный ерозійний.
эрОзия ерОзія;
— боковая

бокова

(бічна)

еро

зія;
— ветровоя вітрово ерОзія;
— вОдная вОдна ерОзія;
— воздушная повітряна ерОзія;
— глубинная глибинна ерОзія;
— замедленная сповільнена (упо
вільнена) ерОзія;
— оврижная яружна ерОзія;
— поверхностная поверхнева еро
зія;
— почвы ерОзія грунту;
— русловая руслово ерОзія;
— сипая ерОзія сипаю;
— склОновая схилова ерОзія;
— суммарная сумарна ерОзія.
эскйз ескіз.
эскйзный ескізний,
эспанзйт еспанзит, -ту.
эстакада естакада;
— бетоновОзная бетоновОзна еста
када;
— консольная консольна естака
да.
эстуарий естуарій,
этйж пОверх, -ху; (реже) етИж,
-жй.
этажный
поверхОвий;
(реже)
етОжний.
эталон еталОн.
эталонный еталОнний.
этернйт етерніт, -ту.
эффект ефект, -ту;
— масштабный масштабний ефект,
эффективность ефективність, -ності.
эффективный ефективний.
эхолОт ехолОт.
эхолотйрование ехолотування.

ю
ювенильный ювенільний,
юг південь, -дня.
Юго-востОчный п і в д Єн н о - с х ід н и й .

Юго-зИпадньш півдЄнно-західний
Южный південний.
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Ящик-оч нстйтел ь

Я
Явище;
— атмосферное атмосферне Яви
ще;
— всасывания Явище всмоктуван
ня;
— геологическое геологічне Яви
ще;
— гидравлическое
гідравлічне
Явище;
— капиллярное капілЯрне Явище;
— ледникОвое льодовикОве Яви
ще.
ядро ядрО;
— плотины ядрО греблі;
— склидки ядрО складки.
язЫк язик, -ка;
я в л Єниє

— ледниковый

ЛЬОДОВИКОВИЙ

язик.
язычОк язичОк, -чкИ.
яйцевИдный яйцевидний.
Якорный Якірний.
Якорь Якір (род. Якоря);

Якорь становой становий Якір.
Яма Яма;
— рЫбная рибна Яма.
ярд ярд.
Ярус Ярус, -су;
— геологический геологічний Ярус.
Ярусный Ярусний.
ячОистый осерЄдкОвий, коміркОвий;
коробчастий. Ср. ячейка,
ячейка осередок, -дка, комірка,
(о конструкции) корОбка.
ячейковый осерЄдкОвий, коміркО
вий; корОбочний, коробковий.
Ср. ячейка.
Ящик Ящик, скринька;
— инструментальный інструмен
тальна скринька;
— промывной промивний Ящик;
— растворный розчинний Ящик.
Ящик-очистИтель
Ящик-очйсник
(род. Ящика-очйсника).
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