УАН - ІУНМ - Матеріяли до YK~a~HCЬKoi
термінологі~ та номеНI<JlатурИ·· - Т. ХІІІ
п.
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Пе~і\гогіЧIlО-ПСlIхо"огічна Секція соціялыl-Економічногоo Відділу Ів

..

•

..

cТnT"1'Y ~:"кріlїнсыоїї Наукової }IОВII, що ВJЩас цей «Словюш тсриів::іD .
педагоГі\\п, ПС1ІХОЛОГії та ШRі.1.ЬНОГО ад~fiністр)'ваНIІЯ», заснувалася D кіпці

•

192'4

р.; іре ті:IЬІШ па початку

1926

ремьно jюзпочаТl! свою працю.

р. вона остзточuо зформувалася і могла

..

В Сеl<\\IЇ, з с;шого почат"у її іСII)"Вавня, працюDa.ОШ: Гор е Ц Ь к.п

ДОЗВО.1ЯЄТЬСЯ DИПУСТІІS'ІІ в світ.

Зам. Неодмінного Секрртнря ~~I~p"IHCЬKol AKaдe~(iI Наук
аКОД{").IИК

1.

Шмальгаваен,.

'.

•
•

11 П. Й.

(він же секретар Секції і УПОРЯДIUIК с.l0ВIШка), Дог а В. М., І Dавн Ц Я Г· М., П е.1 е х П. М.; пізвіше до Секції ВСТ)'nПЛlІ: Л ю61111 С \І І< 3 Іі. В. (з 16/Х-25 р.) іД р о 6 'я з І< О А. Л. (з 20/Х-26 р.);
ЯБ наУJ\~\\,о-теХJlічнпfi співробітнпк Секції праЦЮ8а."l3. D ній Б а з 11 дев и ч..
Тре 'з 1\ 11 11 С Ь К а В. І. 3а ввесь час праці КО.10 СЛОШlllка Сщщіil відбула
52 засід,II\IІЯ," ЮІХ У 1926-27 р. до 1ІУІІ-1927 р., т06-то до кінця ВIІГОТОD.,еuвя

С.'ОВНІІІ';\ -42 засіданвя ВIІR.1ЮЧПО peдaкцil!nвx.

.

. '

ВП1"IТОВ:I~IЮЧІІ свого С.10вmlНа,~Пед3.гогіЧllо~ПС.llхологі,чпа .Сенція ма..1а

Н3. меті ~HTH Jlотрj(:ішfЙ для ШllРОНОЇ ШБО.1Jl терміJIо."lогіЧlmП матеріял 8 a~
га .1 ь ~\ t) ї 11 еда гог j Б]І та пед а гог і ч ної п С 11 Х О Л О r і І,
а' T~"o;\i Шl(і.1І,ІІ0ГО ад"іністр)"Ванвя 11 номеВК:IaТУРИ. Так окреСЛИDПDl
обсяг с",,,;;І Ilраці, Сснціл ТJI)І сз')IЮI віДУОВIІ.:'ШСЛ Bi~ термінології ОБремuх
с.пеціЛ,lk\1I11Х шні;lЬНИХ ДПС-ЦlIП.1ін; 3.1е вона DЗ1l.13. проте. uаЙОСlfовиіmе, .
lJaЙПОТllіvніШf! з б.'шзьнпх ДО педагогі:К1І та психології rа,'lузів ЗJlанпя (як'
от 1tlедиI1J1Ш\, (іjО,10гія, МnТЄ':\Іатшш ']'0 що). шо СТОСУЄТЬСЯ до масової педаro-.

гі чно ї пj~1Ці.

f

"

поt\\'Ч Ї:) ЦП?!І, майже не ЗnDОДЯЧIl до СЛОВffilJШ термінологічного Ma~
терія,п' 'н ді,'lШIОБ СУ?!ІЇЖІІІІХ до ne,:r:aroriKII та ПСIІХО.:'lо~іУ спеція,'lЬІПІХ
дпсцюі:tі!l, Сl'Бція ВIlзна.1С:1 за потрібпс. нрім СЛІВ cyto-терміНО.10гі,вого
паVНОDtll"1) 3~IiCT)' з царІIІІИ ПЄ',il.агогіЮI Т3. ПСIIХО~lОГjї. подаваш й c..'lODa, так
моіШl1І IlІшjIJТСР)lіНО;lОгіЧllі, а в га.lузі ПСIIХО.:Іогjj-С~10Dа~терміml з пспхо

.

.10ГН П\ll'рібllі, напринлад, Д,']Л шні.1ЬШІХ харнктерие11lК; так саМО подає "
.Сеnція " фра:юо.10Гію, ЗВ'ЯЗ:ШУ з пЄ';щгогічною шкі,'lЬНОЮ працею; таку по..
'-'

...

СТУПНV ШО~ДО ЧІІСТUТJJ теР)fіllо.10гіЧIІОГО харантеру с.лОВWІК8 Секція приn}'
на праН'І1(чпі пuтреuн ШИРОКОЇ ШБО.'lIl. Що-до. слів, так МОВlnП

CTII.'lH 'з 'ІІ'·"ІНД)'

1І0б\"ТOJ"I:lUні.1Iо1П1Х, ЯН от С:ПРОDа::ІJlТI,СЛ», «D.'1ешrrь ДDОЙКУ», «Камчаnш», «сро--

3і\ТЬ»

<L:О"ДІІТІ,>' і цодіБШIХ .1.0 ІІІІХ. то ЇХ Секція lІе под.аВ3.1t1. вв.ажаЮЧlf, щО
ІЮІІІІ ~ш:.'Iі1il,1;I,lі ('ТОJІТЬ Iljдo тrJнlillо.10гії ~ lJа.1ежа.ЧII ці.1БОJl до С.1ів ЖJшоУ МОВІІ.

T'Htl! ШШ;tШIJIJI lІеред собою )r:ШШIІ, Секція в сноїВ роботі маJ1же не

t;І!IІI);1'ШСЯ на JtpіЩЮ IIОПСJ)f'.1.lІІшів, бо СJJсціЯ,lЬUlIХ педагогjчmlХ
ЧІІ JJСII~IІ:IОI"іII1JПХ С.1.0Iшш,іJI )'J'Р:1ЇIIСI,ЮIХ JI(~~ШС, На РаДЯIІСЬJ\ій Укра"оі
)11І МОС:"'! ті,lJ,JШ Ш'lІr.1J1 I IЮlіі ~С"10IllШБ lІf'дзгщ'іЧIІІIХ терміІІів» В а с JI Л ь·
R і 11 С 11 І\' о І' 11 (ш;: додаТОJ\ .1.0 УJiІШЇIlСЬКОГО lН!рск.1аду сХрестОIШТlll1
СОllре~I"ШII.lХ IН".1:II·ОГllчесЮIХ Te I ICII1lU:.> .н. Ма?tlОIlТOJlа. х. 1926) та с:фjJlО

11101'.1.1

Тре,:т .КМI8-ДР'''·, 8·ма аР,К"РМIІ (.УІІ. TOII':ТOro, І).
K.IL О.р•• 232.
.. 1927 .
10:18.-&.000.

СОфСI.Юllі С."'ІІІІІІК'

3 D і 11 е

ь"

u г" (Черкне" 1920 р. ст. 33), де пору..

із Фі:IОI'llфrJ,tі101J1 тepMiua)1U IIОДlIUУf;)Ю ,'tf'-ЩU і З T(~PMiHOJloriY ПСllхолоrічноl.
Тш; (',юlll СЄ'JщіJI IIf~ MUI·~lU ~'HO)'TII ЩО-Ш'U}"ДІ, із ~t.·I)JlіНО.1.01'IЧНlI.Х матерія.,іо

і.

, .'.

...•

J

< '

,

... ;.'

(с.10DНпltів) rа:шцькnх, АЛе те, що !І ск.1311і Ceк~il ~ ri1-'І1ІчаПIIJI, до І!еnо!
міри iI<L10 Секції 3>10ry Шlltорисro:гп теРШИОі!ОrlЧН\ дооnrнеппп
:!узі Н~ДДRіС'!рЯпсьщ'І УкраІIІ1І.
'

21 •. У )' з 11 q : нко..

і

i.t:. на I!р<ЩЯ'х педаroгіЧIПlX,

що впllm.1IJ' па Украіві РадяисьпіА,

11 почзcтn il ва Україпі НаддпіС'!рЯИськіЙ. та пп поточпіll журвu.ьвіll педа
ГОГічніli :IiTeparypi; так саио викорпстовува.1а СеІЩія і CJ!ОВШІ1Ш. ЖlПlої
УОВlI (Allaдe>liqнni! т. І. Т.· ІІІ част. J і Б. Грі п ч е п It а); ;ц.1И РОСІЙ

А пан ь їв-Трудове виховапня. ltвпroспілка. 1920 (ст. 144).
Бер н гар д ..,-Пснхічні процеси. шt pyxn. Перекл. ВасвдьпііЮЬКlГI.
ДВУ. 1926 (ст. ІН).
'
З. в л о в С ь к и ІІ.-Педаroriка. Перекл. Дога. ДВУ. 1928 (ст. 118).
4. а в п. -ПСIL''OJI(}гія ДПТПН1l. Перекл. 8 нім. :КО::ІССll1lчеико. ДВУ.

1.
2.
..

r

Харків 1922 (СТ. 106).
,
б. Б рук с.-Раціонадізаціn шкі."ьвої краці в Амерпці. ,Переклад з

.

аl!гдіliсы<. МОВІІ, ItНllгоспіJl1Ca. ХарпіВ. 1926 (ст. 155).
6. а к кеб у,ш.-НаРI1С рефлсксмоГіІ д.1n педагогів.ltиів. 1925 (6Т. 96).
7. о ;І о в q е в к о.-Організація npофесiJIИIІХ иавча.1ыlиx закладів. Ш/ІРУЧНІІК Д;JЯ студ. ІНО. ч. І. ДВУ. 1925 (ст. 156).
.
8. р а б О Р О в.-Дефектологія. ШДРУЧШ1R д:ш педву.ів. Перек.... Щербаиенко. ДВУ ..1926 (ст. 268).
.
.
9. Дж еме В і :І Ь П ... -P03MOВJI 3 УЧllте.1Я>П1 про IІсю:ологію. Перем.
ар' " 4·ro впд. Бервапькоro••СлОВО>. Черкаси. 1924 (ст. 120).
10. Д () р () ш е 1I к () В a.-Дитя.пІ! садок. П(}раДIl1lК )\.'IJI кероввиків дошкідыiro виховавня. Itи '11. 1932 {СТ. 67).
"
11. З а·л п і и д.-Про педо..10гічвпll перегляд доmкi.чьиоro ІШХОваиия.
ДЕУ. 1926 (ст. 206).
12. 3 <> т j ІІ.-Пед<>гогічва otmiTa 11.'\ Україні. ДВУ. 1926 (ст. 206)•.
18. І орд а в с Ь 11 В Й. ~ПОБП 11 1rpaктпI<a ooцin1lЬBOro вихования. З рос .
!1ереll. А.Д. ДВУ. 1923 (ст. 192).
14. It а І! Ю ІІ.-Дпдаптш;а, ДОПОlшсва OCBo:вaмn льоl'ltlШ, Д;Ш ВЖnТКУ учи
теЛЬСЬКИХ ceмiHapНl і. УЧlгге:ІіIl иародпіх шкі". ЧервіВці. Haк.'UlДOM
Товарпства .У країпська ШКОД&>. 1911 (ст. 118)'.
16. It о Р II і д о b.-llJдручшlК ПСllхолоriі. Впплад з пог.~яду Дів ...еIlТПВ'
Н(lI'О матерія.1і.>lУ. ДВУ. 1927. (ст. 100).
16. І, і Р К І! а т р і K.-ОсНовп пе/lО.10гії (ва,'КИ про. ;щтииу). ПереКJI.
ПШЮDа. ДВУ. Катерипослав. 1922 (ст. 192).
.
11. ,У а м о ]1 то ... -Хрестоматія сучасних педагоriЧllІIХ течій. ПСpeWl.
8 рос. М. ВМп.1ькііЮLКОГО. Х. 1926 (ст. 632).
18. У а ШК і 11.-ПроcnіТІIИ потТІІІШ аа доБІ! дИКТ<lТУРU про.1етаріяry.
ІІе!",,,,,, 1;.apAllвa..101.cькol. ДНУ. 1924 (ст. 180).
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І

І
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19.
20.
··А

'f

.

~11!1 Ч С

1I К

o.-Да.1!.ТОIІСЬКІІЙ ".1бораТОРЮIИ ,1І.'ан, я!\ !ІОва спcreJШ

ООllіТІI. ДНУ. 11124 (ст.
У о n тес о р і .-УСТО.ll

до"ах Д.1Я ДІlТІШIJ.
19~1 (ст. 1&5).

186).

.

науково! пеДaJ'ОгіlШ

3 iTn...iI!CЬК.

та llpallТl!Иn

lIoro

~5. Ру !Il Я

11

Ц е. ". - Педо"огі", 1I І!ОРОДЖ~ПНЯ. розввток та' ~ідИоше!ПіИ

А? педагогІКП. ПереП;І. КорКіШI!О. ДВ'У. }{атеРПIІOCJlІІВ. 11122 (ст. 56).

26. Р) С о в а. - Нова ШНода соці""ьпого Вltховання. Украlнське вцддв
н,ицтво в Катсрппосдаві 8а мнокогою Украlнськощ Громадського

28.
29.
ЗО.

КО:\І!ТСТУ. }{атеривос.1(J.в-JIя/іпціг. 1924 (ст. 1&0).
С .1." ДКО П Є в Ц е D.-Театра.1Ь1шD вораднш<. ItпиЖІШ ІІ. Вступ /10
• МІ!IlОДРЮШ «()'10~НlIK ПОЧ'lJIІIІЬ). Bn.д. Двіпросоюзу. Itn\'в. 1920 р.
Х а jj t.-Дит"ЧІ!1J ];ОМУИІСТІ]ч]шli Р)·Х. Itю!ГОСI1ЇдК3.192б (ст. 168).
Ч (' П 1 Г а. Проб.~е>nlJшхоиаЩІЯ їі lю.ВqаВПIІ. КВ. І. Itиl'в. 1918 (ст. 156).
Ч ~ ред ип чен х о. ,цllТЦ'Ш. хата. Порадшш організаціІ Й керу_

ваШ!1І устапов WІТЯЧОГО ВШІОlJO.llll!!. ч. І. Всеукр. Держ. Внд. ХаРIО»

·-ПOJIтзва.

1921

(ст.

61).

.

ЗІ. Шар ель ма и.-Тр'·дОВIl ШI(О.'~. Перекл. 3 l1і!llСЦьк. Щер6аиенка.,
Дер:". Вlr;{.ltиїв.

1921 (ст. 97).

З2. ПсреПJДl'ОТОвпа DЧНТе.1ьсn.а Укра!пп. Зб'ірпrrк MaтcpimriB за J1Cдакцією
РаВІ~ча-щерба. ДВУ. 19:15 (ст. 264).
89. По.~оже.нвя про диТЯЧІ )'стаПОВIІ соціЮIЬВ<>ГО впховашlЯ. Харків. 1&28

(ст. 175).
.
.
34. ПораwlПК до псрепідготовхп 11 СlІ:l!опіДГОТОDКП ліквідаторІв непиСЬМОНHOCТlI. ДВУ. 1925 (ст. 1 8 9 ) . . .
•
З4. Прав]]ла Й. про:грмщ д.1'1 вступу до інститутів, технікумів, робфаІОв та профШк •.1 ИІІ1927-28 рік. ДВУ. 1927 (ст. 82).
.

П. Рос і j! с ь к і д ж оре л а. ,

п

1. В ыгг~O т с IІ' 11 JI.-П~)\аroГllЧt'С"'~j] ПClІХОдОГl~. Rратю!ll: курс. Над.
«аvоти.
росвещСІШЦ». Yoc!<!k'\. 1926 (ст. 348).
2. r ,1 е JI з ср. Ред. Р Ji n Jl О.
СбоРJlИК деilствующеro закоподате:ль- •
ства УССР по Народному НРОСDСЩCJ!ЇJЮ, Изд. Наркошоота 3'ООР.

Харьков.

1926 (ст. 208).
'
З. Дж е м с о h.-ОчеРІ' IІсш'о.1Ю·II!!. Перев. Дупаевского. Под реДllrЩ.
Е.~О!1СПОro. ГОСЦЗ;J;ат. МОСКва (ст. 164).
',.
,4. У 11 :І! О 1I Т О b.-·ХреСТО>ll'ТIІІІ сопремсшІыx педiLГОrl1ЧССКПХ течеШІІІ
,ГОСllз;:\ат. Харьнов. 1924 (ст. б86).
','
5. ~ ]; Р І' О .1 О D И n ~. К ": -У\1раII1СІ.юtП пісшш рефДСКСО.10гil та' СКСП"
• РНllептал ••IЮ! п~аГОГIКII. ДВУ.·х. 1 (ст. 185).
'
6. ~. І< Р на)' І' .,,-~'}'р,,111С1.IШП НіСШІК рефМКСQ.10Гії та снспеРПNСnТlIJIЬ.1101 ш'даГОГJБП. ДВУ. Jv. 2. ~926 (ст. 202).
' ,
7. ~. "Т С .. 1l.-Пспхо.,огJlЯ Ш\І( ]]а)'ШІ о поncдemш.· Перевод УураХОI!'
• СІ'ОН 11 ЛОI1УХIlШІ. ГОО)·;:\. JIздвт. Уl<рапш•• НI26 (ст. 1186).
8. Б: (> І) Jl 11 .1 О n.-УЧI'UIПlI< 1!t'JIхо.l0ГlШ, U3дожсвпоll с ТОЧІCQ' зреШIИ
ДШI.'IСnnlЧескnro Ж''''j)ШI.'ЩЗNIІ. Госнадат. ЛсшшграА. 1926 (ст. 164).

11

lJepel\.111В Щсрё<\uеп"о. ДВУ. КIlІИ

,

Кn1B. 1923 (ст. 94).
'
.,
•.
23. Під гір в еВе ь It а й Л і (і ~ р ІІІ а п.-Поpaдв:l1К .,іквідато·
П..
,
nnСЬ1!.еIlНООТП та ка.10ШlСЬмеIШОСТ!I. П'е IІIЩ-'Ц.WI. ВІІД .•ш.шх 6:цтв';
ХаРКІВ. 1924 (ст. 248).
•
24. n :9:4~ Га ЙО' a.-ДМЬТОИCJ>І<ІІ!! П:!ІІ!! }' тр)'доиій lІШо.'!і ••Ч_: RlliIt.

21.

І. Джерела украівсьді:

j

С~'чnспі пеi\llгогічui течії в, ЗахіДI.іll Европі 8

22. П -: т ,Р У С ь.-Вступ до сучасно' н~дагогіlШ. ВІlП\'СК lІершnll. <СІІово>

ського реєстр,' Сеltціп ВlІкористовувала росіllсыty педагогічну Щтературу.
иіllецыDD слоВник Гізе «Pвycholog!scbeв W6rteгbucb> (Лиllпціг - Верхів
1924 р.) та роСіЙСЬКllil .ТоаковЬІ1І елоВаРЬ РУССКОГО языа-- .Стоиna (Пет:
1916 г.). Всіх таких джерел Секція вцкорцст",..а. коло 80 вазов; З.НПХ на8важ-'
піШІ, крім зазначеШlX вище. тзкі:
.

~ -

.~

АмериЦІ. ItиIВ. 1919 (ст. 1(4).

IJ ЦІЙ 1'8-

Тик то "аDже по ці.:mпі орюm. Секція >lУClIт> оспувати СВОЮ праЦІО

і

,', .
..
. ne~tIIBe ~OIlO.·,·

.. : .

6

\Іерш за

і

" '

Всі 11~)!іч(>Ні ДЖ!'І"':ЦІ ,'\11.111 ССІ!ці! оо.,'ІІІПJlJl матері"д (біJlLll1е
20 ТlIСn'l І"I('!llfLI(О·~'''I",IIIС!.lШХ Ш'РТОІІ. бі.lьше /і.0ОО кapwJl jюсіlleЬЮIХ.

.'

",

,

:-<. '

.

,

,

8
600 карток віиецько-украllІсько-рооіllськпх), 11& підс,.,,!!і пкоro СеЮЩI

п~BHB. До росіnсЬ1tих CJlIJ>.TepMinlB з двома чn біJ!ьmе апачеВJ/mIII Ot>п~
ЦІн в СЛОВПI!Ity" JlI)Дає переКJI3JI.П кtlЖJIОГО з "Ц!ІХ різlШХ 3l1ачеm;. під окре
!,ИМП Цllфрами (J,2.:.), долучаЮЧІ! до кожНого значения окремс речСИВВ
lJ!юст~ашю. Зложеш терміпв: всі JlДУТЬ прп відповідному ОСПОВВ01lY eJlOвi

п"~ав".'ш п~р"к.lащ росiilСЬЮIХ термінів, що І!ХОДІІТЬ У С.ІQІІШШ. С:tQ81IПК

!Іас КО,10 4.000 ('С!ЮШІІІХ C.lіП-Т"Р!lіпів; прп ПІ!Х 1<().10 25"/. ЗJОЖСIffiХ тер)"nlв.

ЩQ-;"\О РОЗl<.1'ЦУ терміно.l0гічнОІ'О !lатеріЛ,lУ n C.1IOBlIJ3l1.OBi, то Секпін
шс СКа.'!аШ; ко.l!1I11'''ЯСЬ росіil!:ЬЮlЙтер~іП"ас c-уто-тср"іН()'10ГіЧПС значепин

за poCJl!ською абеТl(l)Ю.

а в BЬ~МY І[е п?дає зовсім

<'ТЬСЛ },;роlнськлП перек.тад, а",0 (jез ніакої і.тІООтраЦіl, що пока.зУВaJl3-б

BIISI!l.1 •.111-б

roР"ЇIIО,10гічппD

тате~lЬ-НJlХ()ШШИ); НО,1Il~Ж росіисьне с..:Іов.о є наПів-терміПО.10:jчв:е. ~л:пзьке
прн

його

,нраїпсы)Іуy

перекладі

tВ.НІI!І.ПОТЛгїВ у ni;"\CВi;J;o'ty сферу). А.,е нк-що росіl!сьне едоВ? тількп в СІІО
·ччеlШI а Ilmшш t.l0JЮМ ,!Іас певнп/! (уже з •• оже!шИ) теРМIІІ(вапр.- 00-

'D)I(:CTll(;C і об),ЧСШI(>. са.:\ j ~еТСННЙ)1 1'0 одного З НИХ (ЩО ca1l0, Оlфемо ВЗflrЄ

зложених термінів, що в рос. ч:юmвI СлОВ

"~: craJllJBI\Тb тeJ>Jlil!a) Се!щія зовсія lІе подає, бо теР}lіl! утnорюють ці сло..~,

. . На oc~aHKY ще (Іва елова. В yкpaїBcыqlx перекладах pooillCbKHX тер
МlHJB Севц", ІШОДІ ВІдступас від звнqайппх ! тепер пошпреl!l\Х "перекладів
тв;; СочtВ ~·J;tJh'\1ПСЬКОЮ мовою; паприклад,' Секція дає <мето,ц. замість «Me:roд8»,
,ДtM' (заМІСТЬ будІШОК), «дІІКТа,' (зам. диктура) та НВ. Секція підкpecJlЮЄ.

•1}·чаюqп~п З Пf(!'IIJШ1~НШ (Ilп.оді, зшrчаJiuо, ім:сннщw 3 ill(-llШIЛa»И або Д1~"
t.lvDa ::і ])І(~ШПШ;ВШ); отже, кому потрібпі, скажімо, та:кі тери.іИn, як -tВe
Ч"Villlli 1>а6фак •• с}>оснреСilan ml<ОЗЗ', <Совместп:ос обучеццс>, .НавоД8ЩП!\

ЩО попа це робпть, Вl!ХОДПЧИ з I'РУИТl)ВlIоrо доCJliДжевпя ТI1ЮІХ МО!lеюlв •
НапрпклаJJ,-,метода ЧІ! метод? Фор»і <метод> треба дam переваl1' перед

Тj;]I.ЮJ J) t;.DQЄYY ·С'Jlс.1УЧf;НІ!Ї; через' те такі з"'[ожепі тер~іпи JIодаш
в С~lQflППJ{?Ві тї.1ыш ЛR 3.1Qжеllі Тf!РШUП ПРИ тому с.10ВЇ, ЩО Є оснонне в цьому
СПfJ.1УЧ(НШl; п.аЙ(jі.lI.о1П~ '1'fi}ШХ з'10ЖСНJlХ теряіпіJJ творять ПРJШ~етJnIЮ1. ~o-

формою .~eTOдa», в ЛКТІ/! 611 мовніІІ сфері "І! І!е бра.лп напоопчеНIIJI цього
• ",ІОва • .якщо ВІІХОДПТИ з сфеРІ! польської чп росіllсьно! МОВІ!, 8пmm яких.
наll.чекше ПРППУСТJlГн (першої ІІа ЗаХоді 'YKpalHlI, АРУТ"'! па Сході), то
треба звШ!штп на те, ЩО н по.1ьськiIl !І:ві ЛСБспкографічні матерlЯJlВ

""ОРl/е>. '~І'JТЩ [Ю""I1ЧСІШЯ>, сДюJаТь образованпе> та ІІП, - ТО!! }!УСllТЬ
~Jlyк.aTJf ді С.lonа lIe JIi;:t с.10ВЮШ 4:всчерmlft» «}J()скресmЙ)., «оовмеСТІШfi»
1 т • .1.., а ні.]. lIі.l.пuuіДПЩl ОСП()}ЗШВІ с,10ВОМ пь~rO З.'lожепоro тсруjпа-в да

дають пvруч форма <meloda> 11 форму «шеІод>, а, крім того, польська
"ова нс може бym spaЗШ))1l ПОCJ!іДОI!ПО1'О віддавЗI!ВIІ ТИХ слів трець
ної мови, ЩО ПОХОДJJТЬ від грецького слова .~M,,: mctoda, це рсnо<!.

lIНЯ)~ ~tзj l1і.1,"РаGфаК"'t "Шl\О~1а», «Обученпе» і Т_ А. Рі;цю n С.~ОВlfПКові

Пfl;J,3!І1 з'10Ж(:Ш TCP)fjllH ЧИ назва ва ЛРl(кяетНПК--'J'O;::w;і, 'НQЗП тоВ з.,'"1()жепнЙ

Тf'JI"Ш

(; ltеJщзршще ЦI:tc і тj:ІЬ}Ш В таному спо::tуqеппі IJ:жо;:ваСТЬСIl, як ОТ
" ЮlluR -!,"IІI11II!Ц. НаРI>:\Ішіі ItОЩJєсар Проовещешш та пп.
I{JЮІ <llill3аЛОТі1, треба ще 3аі'Вl\n(1!ТlI. що Секція IIl:оді прll OI<pC!JI!X

.

теl)}'~~I?-1'))'РJlll1Х С.l0Ш1Х і маііте 3tlDж:\П прп ПСРС:&'ll3J],ах тю.: рос.ifiсьКПХ
тejJ)IІШВ, що ~аkЛЬ :та або

бі.lьmе значень, до

кожпоro }унраїНСЬКОГО

:1;~'K:la:1~' цьото 3IЩ11f_·ШJ!~. рос.іііс:ькоro С.l0ва подає liОРОТКУ і:оостра.1'11ВНУ
JJ;t;ь.'IТЬ U<tfitTO fi!.1ЬШt,. ЯК Г9;lС ЛОJJС1ІС1JВЯ терміна та Поrо перск.'Іа).{.

П 1) 11

>1

і т " ' . ltо:щ поруч є !(і.1Ька тер>lіполоriЧНlIХ c.~iB ОДНОГО

ТІ) С"JЩ"І. а 'IOТlllJiB ощa,v!ОС'11I, ;J,ac потрійпе офаp(l1еllНlІ ті.1ЬКН

Щ)~ OДII""~ 3IШХ. ПРJІ Т!lХ ТСlшіllах (чи правДlІвіmе HМDax) , щ~
ІІЖІІІШЮТЬ 1 n скороче!lіil фОР}lі (Інст. Нар. ОСllітп-ІНО), СеКЦІЯ

.
]ti.lt.~1 С.lі11 M.te ('С1щіп скаЗn'Тl1 llрО Cc'tMe 1I0",.шt\.ЮIIНІ )1\.раїНСЬКИХ
IН'РI!~·13J.1JI.,1Ч j)Qt'lіі('мшх Тl'РЩllів: НQ:Ш ССI\:ціn Ма.'1а. ІІа РООШСЬJiС cyro
Т,'Р3l.IНН.,lt.ГІЧIIС (;.l')lЮ ніlьnа унраfJIСМ"П:< IJcpcJt:I11;tin внМ ПО;:(Пn3.1«1 llan~
'1',mIIJt· ""ОШ і'І
•
\ .
• ,
•
"
ІІІІХ, 11<\ 1J<Н'.lЩ\ Сt>lщі'і наОКІJ8щиіі І,і rJ.ЮІдаЮЧIІ 11J1Ш~; КО.1JJІ-Ж
M

~Meтoд> ! <метод!\» з певною дифереНціацією значень успіху пе мав.
.як-що ВІІХОДІІТIJ з сферв західно - европеl!сьЮlХ мов. то нn.Впрородвіше
впходпrн 3 сфери фраlЩУЗЬКОЇ мовп, зві)І.КП І!зйпрnpодніmе прnny
~TliТ11, 3ДПОЗJ~Ч~ПЛ
llВШІIХ с..l1ів того"Ж походження; всі ВОІШ n укра..
!НСЬК'/! МОВ! !С!l}'ЮТЬ У фопемі Франц)'зькоl МОШ' (епізод~. сперіод>,
<~I!FІОД»; рід фрапцузького слова ве ВПЛJlвtс на рід ужнмвоУ D українсь
КІЙ мовІ фОРЮI; «]а регіо(lе - «перІод., а пс «ncpіодв>. Нарешті, коли

DИХОДПТИ з СфеРІ{ греЦЬкоІ !ІОвІІ, то жіНО'lJ!!І рід елОМ «~~.:> та <jUв.г."

1<0-

ршш, Щ4~ Д(; ІШ:\. треба, згj.llЮ з 1J1IЩР..3аЗначс1JЛ'М. податп ілюстр.-<щію,

lJOJ:.1С щ: .СJШ}}(}ЧСШШ,. а ]Ісі иalУЖlІвааіmі СJiорочсtшя:. "рі ~1 того, ПО~
даш n ШІЩ; С:І0DJіш,а..

epi~oд; D росіl!ські!! "ові форм" .МСТІ).ІІ> маllжс BnТHellYJl8 кОJШCh ужинаву
форму ~Meтoдa,. а памагаПВff де - кого 3 педагогів збеP\JlТП форми

n

, JIJa.,)-ОФ"Р(j.,еlJl~Я, JlunжаЮЧJl, що "шва фраза з ~еР";ПОJlогіЧШIМ С.'Іовоя

,! l

'l'ltx

Р?"кладу терм. в"логічного Ш\терія.ny, що ВJlСЛРВJ!епі впще, roб-то" ці 'Гер
'ПІШ тpe~a шукати прн CJlовах 'ШКОла>, «НавчаннІ!>, сl'oбфa.!.t>.. _
ТеРМІНИ, ЩО Секція УТВОРНМ сама, ае М:UШШ ві.цпозідвих у своІх ,1IJIU1penax або ~1ДІ<НЛУВпm всі паші, вона позначає СДОJЮ!І 'Нопиіі. (скоречено
НОn,);терюш., ЩО подам Арбітражна Комісія ІисТD'I"f'l"f, !!.UЮТЬ при собі
аа3наче!l1lН (Арб. Ком.).

Се!Щін Дає

JщроТКt: РС1ltшпя, ЩО nfi()llllO ШНlD:tлс 3)ticт С,10na і ЙоГО певпе застосування
в ГІІ:І)'ЗЇ п",~агоГіК!1 ЧІІ ПСllхщогil (J!апр. выесіloние-вJ!тnспения;; витп

І

"

IШка. юб[Юш ВІД ~СІЮВJlI!М CJlовом; ОТже, щоб зиаІ\ти, скажімо, 8начеllШl
"y!,palН~ЬKOГO. терюму .СпіJ!ЬИе напчaпJljJ' або «Недільnа mкОШl», .вечір
шl! Робфаl[> І т. !lП., требаматп ва увазі ті методвчві MipK1'В1U!HH 8 приводУ

зяіст єдОва (нnпрпк.lад, ",оспи

;"\0 С;IQ])а II06YTiJBOfO, 4-10, !lа пог.lад Се!Щіl, вопо конче ПОТРІбне в neAaroгіЧI!ОЯj' ІІЖ11ТКУ, То;І,;

"

ПО1<83НПlt "до'роСіllсько-украіИСЬКОГО СJIОВНИка·CeRцiн Д8l) CJIOIIЄCниR,

(n':,J,aгогічне, ПClIХ".10гїчне чп шю:1ыгоo а""ініструванuп), то до нього дода
і Пllочuіше

;;"

"

.

не може«БУТJf J!і,!lСТавою'для роду ВЖllвапоІ в укр. мові фоРМІ!; грець
КІ.!! словам ДР}'І"ОЇ BiДMiНlI ·па-., D Уl<раіяській мові відповіда!O'l'Ь слова
3 ПУ:JСЩ"'іаКіllЧСШIЛIІ - і багато слів друго! відмїlІП ва'" жіночого
рощ', що n сfiш;ш до 1'l{pall1chKo! МОВ!І, DЖllnaсться В Ч().1. род., ВАПр.,

їj i"~",

t,

'#"~.:.

n

t,

t, '(.',щlр'ж. Їі" "~ipa'f".-I;, ., ...рl.&."

\Ц

~: .1~1 ЛJ'~:I:~Н~l: c.:Jнl~<I .Щt1 'ІІІ <!і:ll.!ир }~«p~\ltehRlIX lJеРс~а.дів, TQ Уісцс ~жвoro
.11І11Х 11 I\~I~}C Іtщн Щ)fШО ІШ IЩШТIJК 1 ііОI"О вагу щютn' ШІШІJ!. терМІВіВ; ЛК
ІІ~""Ж !ll)"!~~~tcl~.fit\ {'.101111, Мас JЮlші 1II,1ТШШI, ЩU )'країIIСЬН(1 :мова о:шачує
'13111І.1)1 C.IH!t~t:Ull. то )t!iK ТШіllЩI }'Щ)<L11IСЬfШ'ШI ('..10н.').ЩI Сt~lщіll С13ШI.14
:щак СРIII<,l.шJtt ,1)110'11( Іlіс.111 fiбнх іх Дt) кож:nnro :) т.lюt>: c.litJ Ш'В.ІЇ офарб-

г!<і)~хt.,_

3uажаЮЧІІ п.' це
бажаЮЧIІ додержаТІІ пос.'!іДОВI!ОСТU У віддавапві мів,
т~ ~~:ХОЛПТЬ ві" ГІНЩЬНQГО "~~Q-2UОДJ нnтод,. епізод. иеріо,ц, Сltllод
F!lIСJЯ завела форму Ulетод;..
'
ІІІ'" !ІІlші J,іДХIf:.СIIШ1 Секція пс !lОЖС дaТ1l ТУТ Пl/непспь, ВJJ.~жаЮЧI!,
, о Ш\ оGrовореlllJЯ Іх lІотрібuі спсціЯJII,uі розвІдки,

пtд_ічно-Пеrwмогlчна

CtJnj(1І
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116ераці.н. а:б6ченнн: пси

хічна uбераціо lабочеНШI).
А6итур".нт
абітуріt1:нт f »O,TYPlIC't.

..

АОООlltотиwА
ООСОЛ10ТН"Н:
вип nоріг саі;:J,ОJiIOСТИ.

абсо.,.lЮ,...

ANaAe_.T-&fШ}.t.Е"wlcr.
АН. . . .кч.с ... й--акадеМічнНй.

АнаД.МКЯ-8кв.дtS:u:ін.

а. военнu-військов' а.;
а. ДУХОВКUI-д,ух6вІI8 "а.;.

АботраrмРОВ8Н ... "- Йбс'l'раl'у:еаннл.
AkTp.rмpo8aTb,,,oR

,

а. H~HYCOTa---a. 1ІIН{."ПЦТВ;

аЩ:траl'увати t",с.н.

-

'а. IНО....УННОтНч"uR

А60траrНРУlOщиl - іабсТРSК'1'JIіШИЙ, в.(і..
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. . :,.,.

tlO:JХnР'\КТОРlшt:l.

6 •• "ад'ЖМООТ~
ІІість.

&а.м.д,ж"w"

б~);шад'и,

безмадllі~

-- 003IIВЦНШН1і.

~,.над,ор"wА-Uоа.!Wгл.н;\ІІIIJI.
Іі •• накам","еот. -- {іеіікАРІ.ість.
6.JM............a--ОО(іIСАрtщd.

6,.ир••от"кноотt. -- JIС)tuJШ:ІL-lden,~
а•• ир••оТ....НWА "f!1І0'іJl..lьuпl 1....
ДОГ;ро',,!lшtIОИIIИЙ. .
t
& ••oSpa8..".,-fюшкlrrии," .
&пolр ...... "'.т~·--tЮIJIIЮТ)І,tI:Ии, ООUlН"'"
СПРIІВЛЯти.

і'II..'І..оНі. 6VlЩkttА~
ОСі;>О;ІаІІ
ik биЗО"1"1}31Iе J.tU('",1'.шин.

&'80Ip'aHw. -

5 ..66р..н ....-- G0060"."'IIIQ:

.

-І
і

Іj

':1
a.IOT....,crr...... oeт..

.- ~ бе3~lдtlоВl,ца:л ....

ність.

•••000р.дМ.... -- безрlщіClllfli; БЄЗDVO'"
свІтніЙ.
.
S.'OT..'TMW. - JІссвід611иil, неусвіп,QМ"
Л8Jfиh: несвідо:миlt страх. .
s •• оwМбочНО8ТIо....:- неПОМН.!ІкQВ·IСТЬ, 6еа-
помилковість: беЗПО;UШllювіСТЬ при·

р.жденlІХ рецJЩiil.
:
Iпр •• пмч...--бa.Rд1!ж(нJість.
6uр ••" ...чtlwА--баIiд$ Ж lнjиil.
&"Р'.ОУДМОClТIо,

-

иерозс)дливиJt~ Иf'JЮЗ.

.вий: нереистив& ісТО'І'а.
Ое3догn.нпість

бездогаШfіerь:

поводження.

-

безf:ИCТUO.

без~)\JШЙ,

--

см.

66..

6езр03!МНu.й.
Б"УКОРК,Н8,,

МООТІІІ>.

&.аупр,ч .. wЙ -

СМ. &"УМОРИ...

lti."".

ВеауспоаМblИ 6єЗУ1l6вниli: БЩМО""
. JlНЙ рефлекс.
6.ау .. аот ... баJ:tд~)Кість. нецішlвіcrь
(до ЧОТ0).

баЙДfЖllfi.

&.aY"fUTHW" (до qUro).
6.Р.ЖnН800Т .. ніст

...

6.режнЬІ.

-

uеціu8lmА.

ОЩ{"Д~IИlJіСТЬ.

s.р.JКtIмu ..й-ощаДЛlfЬИИ,

ощ{щ

ощ8,дпНЙ.

06ер6Жннй,

доойлUвий;

дбаіі;'1НБе nоводжеНШI з:кItИЖКакн

5еоеда ~ciдa. розмова;
О •• О"УПМТ.ПЬИ."-ВСТ~'l]на б.;
О •• аМtO ... ит.п .. иаА-:кіlщЄва б.

Щ;РU('Дlшjсть.

llЄКОРJіс;швш').

1;";'-

КОрііС.J1lIВIІП.

&.cmамитмост"

О$ТДl1Ьість.

-". fl~nаМ'1rr~ШtJіСТІ•• :&а

&lonаМАти ... А-l)

~ТЛilьиit;

неl1ЙU·ЯТJUiвцИ.

(лuuJt'нltыil

2)
JIOJfРІIТtл.шиfi •

38.~

Чl/&l'm4

&KnaM";rOTUO:- 1) нenрпт6мнlстt>; 2) ненам J1Т.'liіШСТЬ t :k'\ОS'Тлuв.ість,
&ftоп...anьиwЙ ,-- бі~:tЖ;Р}fИЙ~
6еом"ност.. -- недбl1jjШluіt:ТЬ,
60'Cn'''H'''. "- недб8jj~lJjlшtj.
6еспмтност" __ о бс3tt.:rU'fніt:ТЬ: ,",*1111..78.'І'ність 118UЧ:DJШSl.

6,onn.THwh -

беЗЛЛ;tТUJIR.

6tоnоконт"ои о- IlfЩOl(61тисн, 6tшті!~lt ..
'fмея.

6tono":"AMo~T" ніИ:ІIШIСТЬ.

1І1'IIfJБ IІlність, нерпо-

"'cnoflloA",w~ -- IIf-!шm іііuиil II~PIIOKjit..
nЯЬ.IJї~
•
&t4nОКОАотао
,rt'(.'П{JкIЙ. a()PJ~.Ire"

і

'.'

иJcn..

.'

6езпе~рвиість; (шг

оcmQЖ)(Ючшu;ть)

безперестаинісt'h.

б&ауlllilШіcn..

.

S,onPHaopHooтt< -

(бtзuадаорносmь) -

бeзJ'WгJ:tИ,Ц.. іСТЬ; (отсутствие nРllЮ
ma)-безпрllтt.чы1іст....

бєзд6rЛЯДllИЙ.

"onp..80p"w. -

беа-

&.onриотраОТМ~ЗC'roр6ННіC'l'h.

&ооnрм,..,иоот.......-бeзuРИ'l1J1ьпість.
иеЖ8.:ііе.'1liвіеть.

неж8JlіСJJНnНИ.

1363-

68008Р,..Ч"W•. -••рМQИIІЙ.
6еОСИ"'Cn8НМW"
,ций: ДlJТИНI&

БС8ТЯNUUИ. беаГn18безтямuо
ПОDТОРЮЄ

68000анат&,,"МООТ"

-

003-

чужі слова; бєвглузднD cтpn.x.

1)

носmьj-и..,nlд6Atість;

tmво}-неПРJlт<wиість.
&еООО8"ат.n"н ... А -~

ПРНТ6NНJШ.
отояни. -

(несоанатмь

2)

(б,сп ..... ят

_

6il16'r: єдина cтyдeитcькu

. ." ... _

.картка;.

І. 8XOAKOA-вхіАuа ({ар1'Ка.;

.. ,

.

li.. oreHel.,~ioreHl:3a.

.'.

SмоrеНt:1:'ИЧ8скиА--біогенс.rnч,ниЙ •..
.МOftоrи.ч.омt1А б1могlqиий; біо.,1.0~

тічНі {Юнови сnідоиооти.

.

&иоnоrИIl--біOJ16гія.
SиопеАOnОГИЯ, --,.. бlОПЄДQл6гія..
.,
,6иосоциаnli'кw. U10с0I{іJiJtьниu: 61()~
соцtяльиа.. прllрода. ,ЛЮДИНИ, .
&"фур~ац.. м-(lіфУРК{Щ!R.
.

'&nar08"nHTaHHooт..

(дОбре] ьнхооон"

-

1IS1~ ВЙ:х.оnаиість.

.

«ЗО

,l,оОРОЗВJlчаl1пістt.

та CTapaHHi~.
.haronp..06p.тeH ...... A_~t.

"wA.

SnаrорааУNИ.
nнвість.

прноар.теи~

--- розс~д."lJ.ивість. ро"зваж-

&.n.roр••У,...... А -

РI)з.с~дJ1"в.Jiі!,··

ь

б-ное

зuеnрит6мн.іти (ср.

00&и ....

.. КOOTIb).

.&nQrOpOAOT80

бm\городніСТЬj bн.COKO~

uсхоЗи:дєнuu) Jшсо},ор6Дllиі1.

р6дніСТlІ

доБРIJН:

до6РОТВОРllиft ВП.;ШВ.
"&n".орун"Й
I(ОРО'rКоз6РlіН: норотно·
зорі діти.
6flИ30РУИflТЬ· ... HopUТKoa6piCТЬ.

СіJJ~'ДltИН: 6л)'дНU

}"uarfl.

іі.сстpuТ....й--беanрйС1'р8сНиіі.

·SоroOnО8ие-богоc.nОвіє.

Еі.аотрашнЬІ.

IiОДРСТ8еии ... А~ аОАРОТIІІУЮЩМЙ--Ч:fЙИИn.
60ДРОТ808аиие
ЧіЙиlСТЬ.

Sесотраwие-Неб(;язкість, безбt1язкіt..."Ть.

Ei.CCТ"'~T80

-

НІЄТЬ.

неООязlt.Ий.

fjеЗООРОМUІC:'tЬ, беЗcni:д.

&8СХар.8КТ.рноcm. безхарtiктерпість.
6ихараит.ри .... : - безхарактерний.

lieсчe.nouчнw.

"'!lВIІ.

.- иелюдяний~ U6JПЬД-

SеОЧУIІІОТ8..е. 'еоч,.от.,,,"оо't,b
СIlЛlCl1Юuе

lHC'ГЬ~

COO1npt:lдmlUя)

uечfЛіСТЬ;

2)

-

-1)

(от

uечутJUi ..

(omcuтcт8U!'

ЧIJIICnW, Оєt"ла.v.vntт60)- и&ПрИ1'6і111lC'1'hf ПC1lутUJiиіст...
.

6"чу.от~,и""" -1) неq~'Т;'ИfjНЯ. не1tS",~If.li: 2) неПр1tт6NИНU, неч~вlIИ1t(ср. 6.0ЧУ.СТ•••).
,
&ибnнот."а
()ібnіО'fЄIШ,. кннгuзulрня;
О.IІСПОNоraт.,,,.иая (ДU!ПОifі1tJJ6 б ...
б. на6ин.Ти .... -t<nбіН6тНа б.;
6. mnaOOH.A-·КЛU(';JI& бwj
І. nа60ратор"." _
:1 .. Гtopa'i'O,H'... б.;
6~".ДОN,,-б.дО.N&.;
..
.
6. н.РО:д,н .... -:-Jшр6дll" б.;
l.оОl.Ц.о" ••М" ........... грОМКд.с ..К8 ':'.;
б.ОСМО."'."--ОСUОШIA О.; ;..•
О. n.р.д...нсН .... -J.ерос)'Ви•. б о·;
;
6. "уOn'НчМ.... -rl}·u..'Jічuа б,~.. ,.:_.
І. р.БOflf""-poG6ЧА 1\.;

liодрОСІТ .. -

бадьОрість.

60APCT.,08&Tt.-{))'Тl!
.&од... Й-(іцдь6риЙ.

n

'

Ч;jJtНО)f)' стані.

&оіі"И"-14стt,йн, жntшиЙ.
ВоАИО<lТ" &оііо"аут -

60t\о:мауТИ8М

.мlrr.кicТb. жвавість.
t)оіісиАвт.

боЙскаDТJ1з.м,

&оnеаи.и..ооть

-

1)

слООоmiтість.

;ь,

.

..

ромтіСТЬ, ХlЮрООJllI.lсть;-2) б. ю·

чіСТL- f болісність (СР. &on.ан.иМwА).
..&оn.а... "ИIl4.-)
Іс npu:.шШі, ООАttiшl
Q) fPu;шч. -

С)ЩБО~1'f'"fi, XlJ;OpotJII.

СnМOJJюGCТJЮ;

2)

ти"-:
і.шоЙ

CJ]щjOltllта _ Д1
ХЩtj>О('h.'lIіu

"Ііа; Ь) ОІРие·
1: ХllоробmllJ('

6uл!!>чнJt, (і6ліСJшіі;

ГІІів змишо.с utl.'!Jotte ПО'I)'ТТ.п.
.80n.аи ..- l ) (COCIIWJf.UUt)j:."XJJ6p1i..
слА~

'1''',

бjсть: це DИШІ .ха'ТjJОC'l'II 11сихікн;
2) (CQAfQR болt.1UЬ) - xDopoCin, ХІІ()..
ріСТ4, HCA\frl1, CJ1t'1.біст.. : дитячі хао-

роби.

бо

·60"ТПМ.ООТ" -- бмо.lt)чїс.ть, (JалlUUlЙ"
віаь: дитяча балакучІсть.
60"ТnИ8W. 60J18.к$ч1tJ.t •.бмa.кnl1виМ •

50n .. ---біль. RCl1wmw"amIJ ао".. - Jtочу ..
ваТll бідь •. Лpuчuщцnь 6OJJ......-.омю
""вдавАти (кому), вр.,вАТI< (1<01'0).
&оп ..иоl-) ХВОРllЙ, IJСД~Ж".Q.~:

І

. ШlЮЛа МЯ :хворих), та . :вUtC1UИІ;
2) XJJороблшшtt, xвApn.ll:
"во

І

роблиuа 1'!1ua; 3) QoЩЬЧИЙ:, ,це д.iJЯ

'" дітей боЛlQчі пита"lШ~

60"н.--66Щ1а~ .

,"

60ро.ц& "Q'ro8P борозпА '14tШtQuа.
60р ..68 БО~ьБ&;" аакОЦ боротьби
центрів.
&ота" ... ка-бtn-Авіка~

І

.

60я8llи800Т• .......-бояsК:ість.

&Оllan ...wА~О83кйА.

,

'

І

GoНIIJlЛ:' 6оSllШЯ ТОМРЯІІИ."

1i0"8"" -

6peA-мuяч.jl<фШSlt :ИАре~uя..

j

,.

6р".т" 1ІQ.ИUТn, м'рити.
&Р9ДОВО"-ИI1.RЧJПіА: мая1tllі ідеІ.

'І

6р •• r~80ст ..-rр6бувая~10n1)J,..'ІивіC'l'Ь.
6уrорои Moar080A ~ .гоfЮQК )ljзкоlUilt~

і

&УЙОТ80 ~ БУ)\IШЯ, бешкет. беmкет~''''

.

вання.

,.

."

6. 60п .. ша,. [проnиои."1 -

I:fЄJJI\кa

6.8аrпаuная--заголQвио. .а.;

6.

мanая-М&.>lа

JJ:;

n.;

6.0трочна,,-Рядкоп& Jt.

'

.

оукваРIШК, l·ра"'Rтии~.

.

6У~8.р ..-БУШ:Н\Рt l'раУАтко..

6rИ88"И"''' -

nІтерниіі. буквовий;

6уНВ088У" -- Лі'J'e{)оlБУI(Ut.фпr$К.
6уивоonеrатеn"ныA
С1t.lа.д.fu1.ьuиИ.

.

,.,jтєроlб~·.кIl()I~

--

&у .. аrа--пацlр;

. .

б.8 Аа. nНИ8"НИ-IІ. 'і ;Ull ліllil;
б. 8 Нn8TKy 18 МПil"ОЧІІСУ, МilТЧ.ТU)
п. У IUl1точку. Rартатий п.;
о. nиио_аиа" ~ лінiil6ваинIt П.;

б •• ОАНУ пми.аиу -

п. в П1UlУ лІнію;

••

n'реводиая, "оnирО&"'*"И811

6,

nИСЧ8,,-п.

віДll.ЙЙ п.;

ДО

писАния

-- переІІШШЬ"

тІЙ) П.;

-,--_

&О"смауто"...
боііси'uтcькиft.
6on• .,оі\ -- б(l}lt.шцШ: сфера (Ю.'lЬОJЮГt,
1ШJJftву.

".".1

"",,І Іу

Лltть го.'lова.

6уивар"ии -

(1.:1'. &naropoA"wA).

-

Щ<lfUU)-(іоnlти:

6yH8a-п ітера, бlкваі

t).1nгор6Дlшіі; (о nро-

.Snyжд,аЮщи.а

беЗПРИС'lраСНіСТЬ.

-

sn.rороА"ыA

&паrаТ.,ОР"blЙ-добротв6РIШИ.

1) несвіДО:М:и1І:; 2) н,,

Вnаст_

І. w ..On .......-шІtільНА б.;

fi.~lІІи7an ..нR 6іБJ1іотЬна~qItТWIЬ"Я.
.fiибnмо~IІС.Р" біблJО1'6каРt (женщu~
"а) ,j5lБJl!отекарна.
. .. ·.1.

чаilність:."

s.опрмloт .. wl--безпр~Jlышй"
68СО8РД'Ч"ОСn' еерМ.... іcn..

Ф}·I}д..'tМQIІ"дЛI.~

-

,6nаr~ООПtlТаН"'*"IА-[Д6бре1 mіХОШLUиR.
&naro ... pa8H. - ДОБРООDичаflпtеть. З8И·

&.оп,мотраот.. wА--безс.rорQННіЙ.

Еіесстраот...

ПРОllеотм б"ду-не.реООстJt и-А}'.
S4СkOМППIИОИW" Uсзющн:н.Нit:QщU'l:.
6еОКОРblОТН. НСJtОІ»іс.lиujСТl., I~
"~

беапрвдмвт6нии: 60з

-

на [ОСО.Вllа] б.;

I~ ottlYo.ut9":-відnускюШ бі_.

предме'Юве lІавчe.nня~

coaмaTen

Вест", О"'АУ ~·nрО8аДilТН б~ду;

S.ОМОРblстиlt4"

бех

..

ПРІіТ)'n:ьuиіі (ср. &еCnриаорност,,).

MayKOPM8H.h.wA--бе,дог{шниИ.

68аумм,. в.аумотlto
ЗjиніСТЬ.

БЄЗJJщіеть:

-

&lonp.pw...ooт" -

&eayKopMIHI.. tfOCT .. -

&"упрочноат..

&eanОр:flДOч..ост..

І. фуМд.аМ.Нт .............

6,мП8Т--:картка,

вмад.:·.

.eonopqott--6eaJJA..tr.Aa.

1і"Р •• СУДОТ80 -иеРОд-

- БЄ3релігinuиЙ.
-:.. иереИС11івuil, покір.1.

-

"lчlUJЙ ••

&'СnОР"Аоч"w.~еЗЛ4д.ииА.

6препм,.моанwа

Іі"УМКЬІА

' " .. І J.
безпорАдний, безьu-

радиоств..

• 'OnОМОЩИwl

INоnреАметнЬІ.

вАжлИВИЙ.

"ІРОПОТН"'''

&'OnОМОЩНОет.. .:- безпорАдніСТь, 'без
помlчнісіь: період Jщ~лqаl безпо-

ладиість JiШCЛ:еuвSI.

С)ДJlиВіСТЬ, нерозважність.
60palOYAНwa

l ..n..... A-<'je.m'li.виі!:·· БОЗO'r,,1:е... дН. . тиUСтВО.··
.'...
.

"'ет" 1) (о мсnю.ннuu}-хрорlтн,
слабувати. ""ц~.'.tН; 2) (об ощу.

Ь. nрсп,СИИ8А [про ..омат.n.. И8АI
uром\?к8..nыltйй п.;
,
.

6.

риоо.М .....а"-иа. . lJtpс-ЬкнJt п.;

6. читиая -- кольорОааl п.,;
6. черт."'и.,.~РJ1(;ОDшtчНI а. '
6YM8rM пист---...ftl)ИУ.w иаМру.
&ypo&~pca.
&уроаи бурс6:к •
&у,.и-(ї)і!ШIК. au.бjЛК-а.

6WOTpoтa .. ~ wJtI'Jдкість, ХS1'кіt.'ТI>~ ШНІЦ ..
иit."f1. СIlJ)llііllUЩ1n 13PJW(iJlb.

&ЬІТ -- IIОСІут: ulкlлыийй поб},"'.

6"'T".-6y1ї~':

&WT"~>TII. В.

внутрішнс бyrr.l1~
аи&

IJtml)ШТJtсн; (сocr.

ТЩ:Н

(;.J,

"',. (от ІІІІ10) '-.

вІд ЧОІ'().

.«д.).....,;. нecmtJ.tИ ..

8....,...........,..

''''-110 П~ІІ C<J6t б)тн.
8_."1' ..- БJ(І.1.Ж6т: (jJlJ,II,.НWТ час)' ""M~
Деuктви.

510»'. -

UЮJЮ: tiюро 1'6AI'OHC)·~1ЬTaHH.

,.

ВмвшатеЛьс..:во - a~p&A:Т ХРUИЬ.QО)'ИЧ6СКиА

6
.... w.Т.nит.о -

.....H••-2ВК6Ві
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.

f30nlO"Т.РИ8М DОllЮJlТQрИз.м.: педвго,,_
гіЧШIЙ ВОЛЮНТАРШ.1N.
80nB-ВОЛЛ: СИllВ JЮлі;

•• hоао.м.,..n ..... я:

в.;
•• с..n ....."~CJ1л1>на {твердА.] Б.;
СВJд6иа в,

уявна ДЇЯо

поотроит.n."ио, lконотрунтивно')--

будів.нU fKOllCTP~'K'J'JtBHal у.;

ПрОDтра"О'Т •• ии" npOCтQpoпa ~'.;
, 8~ тarор"еоио.-тu6рча ~'.

Воnрое

34Х4ЛJJШI.UЯ, захват.

--- питання І авпltтliння;
8. И •• ОДЯЩИЙ - lJnнjдпє Питання.
'0 '4Д8цт...... 'Т.. - Нl1татн. заші~
T)'IH1TJt.

••ОnИТ.Т.n".-НН. Bocn"Taтen"H ..,A -

запнтИт»;

"

П6ВИl1ТЮ,'

СТfШНТn. постА

наВЧПНН2:.

З~J]нтно~відnовід-

Ний.

f3onpoco·OT.'T ~ :J;..t.JJrfтАJlн.я~h ідповіДh.
Воопитани, ВUХ(jнаIIJlЯ:
8 •• иtwноn ..но. 110аашкіЛhllе В.;

'0 rООУА.РОТ •• и"о.

.0 uJ.'Jbllel

rрансд.неиое

Н.;

-

держАвне В.;

JТlОмо.д.янське

ДО"'.WИ •• -ДО:ЩU.Dие в.;

••

Д О WКО"'.. ИОI-j1011Iul,I'ІЬІIО,

tЩі"

В.:

-:-

iIJJUtDiAYUh"

не а.;

МИТ'nAl!:мтумиотм...аиоа

лект-уаліСТJ\ЧJlt' В.;

illТ~"

ИОnn.мти.нОІ_ КОЛСКТJІlІне Н. j.
а. ttОIlМУИИОТИЧ.ОИО. .КU)lунjстйl,i~

8.

не

Ь,;

'. 04щ.от•• ммо.
."

; ~

_~'CЬKe В.;

('усп Iлыlf!.. ·rpo--

•. "mo'oe--ста,,*ие 8.;
а, Р8.дen.. НО.-ш'tрIЗ1f$ к.-;
ао Р••'ио,мое-рсліr'lt1н& а •• :

....о60д..........,іnьие В.;
.~ ....a ....-ро,/U\иJtЕ" в .. ;

ЗRХ"П1lСIfПП;' Н8ДОС4
о

ЗRчар6в}'В8Тn{>Я,

-

аа"

.

"lJплюваnICSl.

.

ВОО,""Щ8"И8--3ачарувlі'fI1JЯ, захоплення.
вn...атn.н"е-враження~ Лpcu;юЬдuть.
wвeєmu un....T'n.H"e справлйти_
спрАвити врА1h.ОЄИНЯ! вражати? opa~

_

3Йтн.

Вn.ч.Тn'..тlUI ..К..... -враз,,11івнfi.
Време .. иwА ~ час6внfi: форматор Ч8(;О-

~ИХ 8V'Л8ків.

.

Вр • ..,,,

nроп)'шєqе

"

.

час: ШВИДI:ість перебіг}' peilK~

-

ціl n часі.
.
00 '.итм~мо, ~ 06~скn'i:ВіПlЙ ,Ч.;

-

8. су6'емтивмо.

С~")'С}{11IП1ші:і

Ч.:

.8POНf.Д~"MOCТ. -

ПJш}}(і~ШJіС'lr>:. ЩШ~

рази 8ТЩll.

..8рождои"wit

n РJірож;tOmшИ.

<11

-

Вооnримимани,

--

('ПРI:І~ніі""

спрнfiмвиu: CDриjt~

рожденuість НВХИ~1іD •

ВоспрНМиМ.т ..... ия:т..
С'l1РIІЙИНtи. .

аООnРИМИ"'••

"'''I. -

сuри.D.мати.

-

осnіта~

ВСАоминан".

-

сор1іIi.иа.вКіі.

ООра81

..вОnblп ..... ивwА

зберіraютьса

в

стадія

.o.P"TM"hoB-&ороОО со;
060ия:т.n",ное-яюхо!Ю С.;
•• oprahm ... o'Ho.-оргаlllчие с.;
8.04я:.аТ.n .. ИО8--дотик"ве С.;
.ооnухо.ое--слухор6 с.;

kЩТІЮ

uЩт.в6реииА: 8ід

відтвUрЮn.-иm1:

..1СJ1\(t~ЮДТDорюшші обраЗІ'. "
ВООnРОН •• ОАиТIIt, ....от .. ,.оя віl\ТвQрю
нIДТВОРІіТII;

вl;1,1І6R.'1юваТII,

відноuUтн,-с~: 30JII\N ';fIТВНIUI

Ilере

ХОДИТЬ }. 31ЮYJIalНlR, R ПОТІМ 8110ВУ

ві.цТDОРЮСТЬСА.

•••nро.ма80AltщмА -- Dідтuоp1lИЙ:
'fnорча дlІlJ1l>1liсть ПСJlхjни •

8oon.~081I.H". -

.-іА.

vі,ц110МfI'1ИfЯ: nlциО&

.fIfШШf в nuи'атj~

ПОБторlшit;

повторні іСПІtтН_
друroріЧ1fШ;~

-

•
вчпн:шня. IJЧ}'ТТjї; про
ОСI1ХО.1ОI'11

і!ШШ

... 50Р -

mібір: Jlроцес піз,иIШUIІШі, під

рі.зношш та ош:юру.

Т1Юреttе уаПЛ4ЩfiЯ~

ватн,

2)

.

8 ....0д -

віДНОВJJЄШfЯ, відпов
та

.

JfТUРШJl!il

-НIlЦЯ. АР}тог6.дIJНR,-ШЩfl.

ВЧУОТ80В8" ••

в

0

-

РОЗВUТН}";

юісноnок: .lJогjtlJlиlt ЮfСНйВОІ'.
В.... ОАиТ~, 8"'НОТ" ВІ\tJt{ІВ)·В"ТИ. 1;lі

снуватll;

POUHTH,

зробlJТИ

111іСJl()

.ок_

8wro8op-l)

ВJJvosa:

ВJIp&311a Щ{МСВU;

2) долша, IIdralln1 Зl'обllТ1J Дf?"rn~~.
ВWД.ЮщиЙcn - ВJшаТ11І\h~ вlJ)J.й'rШ ЗД,lо
ності.

вйрізнеП1lЯ, .lшр131IЮВnU11.я~ ФУlllщіl lшріаIIЮШ\НJ)Я~ f1)yny-

8 ...pn.....-I)
вапшr

та

33ТІШМ1'В311Ш1

Вlшоll.Ус.

M~xt\ui311
иnстав.'1С)IН~;
2) nІЩ~..
.1СJIII.я: ЩlдiJ)~JШSl 11 Qvt'Пllіаи СО
IСРlYtів; 3)
оlдск(6)IЛfШI.Я, w\n~'
ЧеIlIIЯ:
ві;{ОІ>:рє.мЛfНШII
Ш'}'Сlljlll
lіllХ D осібн}' I'РУIt)' ~
...."Р.Т.О ...."'.. (;fwдеЛlfющиtl) 1111.'J,j,'lbIU1ii: Dll;1,і.1ЬІII 0J)rntI11 •
B .....JJtT.. ,-амт. -- J) Jш))і'ШЮlJdТIJ. 8И~

РіЗШ\ТU.

пИрі;JПlп.t;

Вwд.Р ... и •• Т .. , ......Т ... (об
СК.1t1Д~ТИ! cКJ]aCТH.

Bwдep....

2) ІJlіАі..1ЯТН:

мі.\і ..1ИТВ; З) вiJ\Оnl)(rм...1юnат.і, IIІ;10 •

. "kВa.Neнf)· •........;,
о

JU~1'рIIМАпl{"'fьJ

niCТh*

,.

Витрu....

,

8wa08-WКJ]JIИ: . 8ИКЛИК 'дО· ЦОШКIf~'~

В........ Т.. ,•• аТ.. 1) BHКJlIIMТК,
. I>дllHaтu: }'ЧИ~'1Ь ВПКnНft&Є-ДО
тедрІ!;

•

••
ка

призвQдитн,'. при:mecтa

2)

(до ЧОl'О): 1\е

ПІJН3ВОДlJтЬ до.пев

lШХ аміll у нсреоігу 'PЄ8Kцtl~"
вwм.ри . . ttие'- JlJіllіРЮВRIIНЯ. DИкір~

-

DlіrQ.1,КП t ь)імнСЄ'n.

В ....... wnяТ .. ,

Т3Д3ТIІ;'

..

В .. nаа."и.

тісІ

nит .. ~ BllrAд}'ВQТIf.

lшмншл.RТJt,

_ ..

m\MIICJJuTJI.

1Il1113Д, В1шnдt'ШJЩ: ВІІПЦ

ЧІІ ,ill11JOI

змо,",н; lIРОЦес' ВИ ..

П;.1~IІШНI ;~iT('Jj ;). іJJД,uвід)'W1Ь1Ю[ ро..'
ДІШІІ.·
.
Вt.tnМСИИ-IІ1\ШНrIШ: робити .ВОНllсItИ:, ,
аwп"с...о_ии.

-

a ... nHc....aT..,....T..
~'чні

lJIICUTII:

JШJіііСУВaJIIIА.

І

~ ВJШlk)'lШ'Щ,;' ВЙ ..
Шl1ШСУU3ЮТЬ .. !lPf"

І
І о

Н"да;\н.

8 ... nOA~..H"e ~- ВJI}{Оlltіішu: ішlioUВИlіп
ШІ... ї;н.іI0t' nРОТ(nl!lИ.
,.., •
ВwпоnиltТ.. ,,,иит,, -- шшОIІ)'ВR.ТН., ~K9""
наТіl.

е ... пуси

шіuуск:

. . '

.iНlI~·(;K

~.и.х,' що

('}~іltЧlfml ШКQJІ)' .. ·
" .'.....
В ... пуоМаТ .....,. .. Т.. ВПJlУСIС6.тн, 8;\#),"
L'ТІІТІІ"
е ..tnУСИИОА

8"УОТ.О.8ТlГ-вч)~ваТIІ~

•• ХУДОЖ41СТ •• М.О8--Х)'дОжнє С.;
"у.ОТ,.м." Ч)'Т:rЬO.Q С.
В~ПРО".Нhми. --, відтв6РЄIJШ1; від

ВООnРОМ'.О~ИМ""А

заЛ8J1J.ШШ.

цес CnРИUIl&UИЯ
вали вчувани.я:м.

••

--

·(ДО]llй)lі'JIІІШ; пев~

ВТОРIЇJпщjj;

друтоnаз6впіі;
8тороroRИММ,,-иица

у,нвлень;

J1JOВAlIJfЯ:
зміІUJtЩJШ
рення реакці4.

-

ВТори ....... а........:l)

8kycoaOl-СМ8ИonЄ С.;

воопрои,.,,..,ми ...а

.

8сn ... п .... и.оеТь-8ашілЬНість.

1) сприйманна: СПР"Й

•СПРllИНЛтrя

-

ві"во

а(ю згадуво.IШЛ._
sгIit.Д}'1ШТl1. зга~

Ч3ЛЬ1.cr-допо.яічні ШНOnН.

:VВНИН орt'анізиоЬ{ то чи інших
"одразнєнь; 2) спрнltllJiтrа: розу ..

.м~ni

аrliдуваUШI:

--

J)eІШП ptliJlщіlt
8с..омиНаТ ... ~"МТ..

BCnONoraTon .... blA -

.

ПІJП

рОДtШЙ: нрирождеlші. ,Р(:llКЦП.
8сесторо""мА всеf}іЧШID: ВС6бічuu

датн.

ВмnрииммаtOщмА спрllr....альНJf~:
СПРlfЙl18льuі волоltR8..
60СПРИНRТldА спрИЦпnт.иіі~
.'

800nРИsrr...

-

.wА...... и.):

ВІоІм .. се"

8n.чатn .. Т....НОстIlt-Вр&ЗЛJ'ВіC':rЬ.

.

.1lШиfi (па. що).

.0

о

111l;t ..

- . cnoraд, згWuta: до
вільним 110реіімаJ18ЯМ керують. об-

твОрювання;

npHp6~'Uie П.;

8 ••мдиаидуan ..иоа

••

ПОIIOВИНТИ

80СПРИИМ"И800Т" (І. че..,у) ~ПРlfЙНsiт
.1И.В1С.ТЬ (на шо): СПРИЙВЯТJНlвість
11& lШЛИnН.

•

•.

•.•ет.ст.еииое -

..

з ВКОУОСЬ llре.цмєт}'

заЛИ'lJUН,: ЗtlUИТИа форма

BonpO~.O"O'Т.I!TM ... A

ви

BoonHT"I.aT"."T.T"~"C" ..:- ВJrx6В~IНВТИ.
13.'1іховати."сл,
Вооооnнят .. ,-мит" поп6ВlJJовати, по-

lШТll ЩlтАиия.

80npO.HWA -

ВИХОВJШчиіі,

ХОDrul~киil: nHXOBWI-ч.иlt хист.
Во.nиТ .... аеМ ..I" - ВJJх"nvвзниfi: ва.жко~

" вмховувані діти.

рВВВВіІ;о

SRх6пл('!иіarь,

-

-

80nO"fН."......

.

ВНХОJШ.Dн, "нПц.я:;
ви.ховJUiі1: нихо.в-

-

80оторжен"оат ..поp1lвuість:

.ОClх.. щ.....и"

ввУ щюцес.

Вооnмтатеn.. скмА

В ... А.Р..... ММ .." М1'р1IМОllиfl:· hитри ..
:маннА :xaГ8A"Тfl:p. '

манu.я ПО)1.ра3ИСНЬ.

nр.дм.тиоt-речеші у.;

-

-

вооnриим"и.~іі (К ~it''''Y)

Во04Р'''Н''І- У ЯlJа;

800ДУW •• n.ИИ.

••

aOOnOMMH.~M.

f3006p1UИaТ",-'ИТ"
УЛВ}JЯТИ, -уявИти.
8006ражаемw" ~·НЬІпНі. уАВЛJованиD;

8.
8.

.о

.

f300ь"т,ннw.-вИхова.виil.

.,

•. on.6N1-слаБD -В.;
•••О8Иат..........

.

д.іСТ~\8ати •

HHxopaHЄnb. ВМ-

-

нЦ"

обурення та Ilшuі "ОЧ:)"ТJ'а.
'.ооторraт"оя . а8х6tЩЮk3ТJIС'n.
DОРИВQТИСП (перед чнм). о

f300bMT8mhootr--вПХОВ811ість.

иесвід6мв В.;

•. "060AMm-вільна

•.

дістАти JШХОВlUlва.

.

800nитамнм:м,-ммца

ію)нщцаТJlість.

-

f3On80nоооБНIо,"1І:-во..1ЄЗ.цQ.тю{И.

-

...м.

кpt:МIt'ш. ВНJI}'чАти. m1..,уqиm .(є' .

.

•• фИ8"...омое-фlзИчве В.;
. ' •.•
•• ХУАО~ОТ81""0І-худ6Жнє В .. і
•••от.ти ...омо, - ecтeт:ltЦHe в .. ~
110лuчamь,~чumь

-"o"opr'·-- ·з6.ХВО1'. JН1JtПОpUь: з.J);о"ат,

,•,

.... . . •
JШU}'СКIJIUI:

.ВИ.Ц~СКl!а

..

Tp~'oa.

<

8ttfпt.tТWNИМ' ~ rШПlfтy8аuиа •.

Вwра60ТИ. _.- l\JJІJОlmсщш: ШJІJo6JJeJrин
IЮООI'() iHTCpec~·.
' .

ВЬІ~т.. ,-.ит ..~-сй--I) виявляти" вИв
JШТ.' ,"1:fl: дитшt;)
lфlШОU IIffЯВЛ"Є
t'I!Qi баЖШlJШ; 2) (ft(pt'fJa80mtt) в1д..

~'1.ІШUТИ~ l}і.;щаТlf: J,і.:l;щс .C~~ думt<и

·,l;tЧ:Тti).ш; ::І) (СЛfЮu.wu) -

,

о

Іj

":

,о

:

і

nисловлю

IJ~Tllt шіСJНJ1Jt1ТJJ~·С~I; 4} вироЖl1ТJf.
nJl.l·U3ltти ї '
.
., ,
В"'Р.Ж.НМ.- 1) )и1рu;).; 2)' lJіі:ВО:1t!'НЩі •
ШІJШ; ;}) «(,..1(1в~{'ljOt)-UИСJllВt

(~Ч~~

цесс) ШlС~101lлеОIlЯ, В111.\10U.1ЮВ81t1Pf.
С ....рuн.и .. еМ ('1umumь)-вирil3ИО
ItWP8ltU1Т..).
.. .
- It111J{J;311kTh, Cicтнqll
p''lU}-8)lмОпиість •
\(")),

Вt.tраамтen"ИОСТIIt

аwр •• итР.." ... А

-- 1) JНtрmslШИ, 1JJfatOltЧJmlШUl: 2) ВlI.нjUl.йа~

ІШЙ; 111фАане

Dtlршш.till~ ВІІявuі PYXP.~

В ...Р ....... и".

-

B... p.......T .. t .. "aт
ріООТИw

lІир1ау1ЩJПШ*

.. -

JШJ)lа)'uuти, 'щІ·

8WPOМJД..T"CIIII,-AMTWII

_....

- . ы1р6дж)","",
ТJlСН. IJ~РО!l,НТИСЯ.
.

В .. РО.д.и .... _·.lир6;J.жеП1lН:
В"'РОДО"-щіl)і:\, h11poДUK ..
Вwс.. е"w'.МИ•._. JWСЛU1J..1еulUl, DIfЄЛО'"
ЛКtlщIШIІ; І,сl .Jf.ШlUII J1IОJlшtll "
ж,!(:та:х, wlMlqJ тu 1J11є;JОJШQНld~'
8ІІІІ...." .....Т.., . . .т.. 9. . . JfЯМQ.WI~.

n

JШТ". МCJ101tита,~..

'.0 "

.<

;;",
.,

,.'

.!

....onp.IUM.........-.Нш11'}'Ваu.ия~
8 ... nр.ut•••Т"~ВJ1nR",вати~ .

"~

....ОТ ••"А.' ~

НЙt,"1'арка:

е!аВКI1.

....o'tItТ ..... f'.J~T.T~

UlЮ~JЬJtu.

потягІв

r

амт, • ..-ии ...

,

, (мутаціяl roлосу.
гon.о••оа __ roлосовйl; ГGJ100088 aPТH~

qoro}.

кулиціЯ.

ГОРАмиаоо,.. -- гордовИТіСТЬ •
r.РАen .....I~roрАО·ВI\Тиі.

.

оБЧlісл.е:в:ия.

(лptЩttс)

оБЧИCJIЮВ41IИ11*

,

....... Onllт. , ""mt...-ООчислА.1'И, обча1CJlJL)o.-

rop..-rllpe.

ватп, 06ЧВCJlI!ТИ'

ВllnОП"

гормои--roрмО1і.

Г*,,"И80ОТ" .-. r"~1ШІі\.-іь, БР1iJl.'J Jfflit.'ТЬ.

"".11 -

Г.
Гап" .. ", .... ",. . .,. .. --~ га':lюц1іU'їN:НТИ.
гадхщ.иUn'JJ!ЩIИЙ:

-

Г&'lЮЦИН8ТИJ).на

євідокl,сть.

ГП8аомер-(,шомір.
Гnо6уо-глQUус. "

-

rnynoo't"-До1ріСТЬ~
Гn),хоА-['nухвй~

Гnухои.моl--глухопіийА.
rn),хои,мот-.--г~ухои~от,.

Г.оrр.фн .. ,онмА-геОJ-ра.фіЧI1.юі.
Г.оrp....,.-ГЄOl'рЬФlя;
' • • С'ООЩ811 3fiг6JJ",IШ ".;

.f'nyxoтa

-~

t'шшом Ічнн

Г.О".ТР..А--геометрііl:

" •• иanити"'сн", -

" ....... pT.T.n .. H." -

Г'Р6.ри~герООрШ,

г, ~

.

.шм.nїтИчuа Т.;

Ilо.РИСl1& 1'. j
зі,'JЬJUШ, трasшl.к.

Г,ром ...-геРОJ3И.

Ги ............оииА

-

гімнааtlчtшЙ. rі1tиа..

:,Jі,йльиull.
г.... и •• М,.:-tlьtиааі,н ;
r, ......и.,,-}!іfiСЬиова І'.;
". АІІА •• рОСА.... 1". д..·Ні

". Ж'МОН."-;UtJОча г.;

r.
",

,

ril'iCHK.

Ги " ....иот ,,,К8-1'і :М.па8lіст ~·KB.

;t.op6c..,u;

мапии.,,-державна 1'.;
hnaoOM"'OH8.--J(;.lо.СЙ1JШl г.;

" ... ужо..... - XJIоп'пчn
" ... а АОМУ-Г. ;J.6ltn~

r. р.anЬИаА-J)f)Q:.,ь:на

" ...аОТН""~lIJ)JIВЙТIШ

Г.;

І",

". р .. ""м",ом",, - ,рнтміЧllі\ '1'.
30Н Иfflt1t r-коА-гl:МНIlСТ11к')'вАиWI;
IІnpаЖJllІПfМJl " ,... ". l'і:ИИnСТВtt}· ..
вАТIJ.

r_K•• ,............ ··-rі),f'шМйчllиj\.
Г."

...а-ГlпIІОаа.

"

ГН.8АиаООТlr-flJівлЙзіеть •

Го.орнт ..

1)

,І1.НТииа

ГНOCSO.1lОгі.я.

(о cnocoonocmU)-ГОЕорliти:

вЧIJТЬСЯ

ГОВОРИТJI; 2) (861"

с,.,а~ыfать)-rоворй'тu,, КОЗiJ.ТИ: учиі
3аПl1СУЮ'.tЬ

усе,

грамаmЧl\ИЙ.

що

каже

вчитеЛЬ.

Год--рік: п(!рший рік Н8t1чаJlПЯ.

r •• КМfl'мм ...сниl -

dНЗАємJчнuа р.;

r. Y'feIJHbA-llоnч3.>1ьииJt

р.;

мОт.ншмА

-

". wиоnьиt.t"-шиі)JЬиЙА р.;
у ...lJиwА

roд

Грамота _ грамота: lf1ШЧаинй грамоти;
r. rpaф.. ",.омая-граф іЧ~8. г.;

r. попмт .... еокlUI - П0.1l1'ТИчна г..
ГрамотеА--грамотl Й •

•

Грамотност" (,lІіанцє А:UNо;гО>-лuБGo лрJj
.м •.ша) _ грііМОТНІСТЬ; (1I.... Hu~. чи ..
тать u nm:aI1lb}-ПИСЬА1~ВlІіеть. .
rp8 MOTH ...a - гра:»ОТIІНй., п.}tСЬ.ю.ttUНИ.

rm,.h ... l-гпІвшНt.

Грамнца

сptlшщя.

_

Si.жа:

границя

хJtтаиь свідоиостlt..

rрафмн-грйфіК.

ГРВСРМТ"-JllиіюnАтн.
,.
Гр.срм".омиl rpо.фіЧІНtН: графіЧНИЙ
""'од.
А
rp8l&-1) {8tlдfШН:} мара. JJрИМ~р8.,
llріІЬНДі ~} (.чечПlа)-МVJ~t~
.

M1IH~ ,1ВЙ

назчальнип р.;

темущиlAi )'. ". - цей (nотОчнийl )1. р.
3akoJfn;UJt 8 лрОООЛ;)Н,:thuе ((І n." ..Сllие)
fICtгo IІче.6ного r.-:на1!ЧnНu.й (Ш1Ука)
і9ЄРєзJ }'n.есь шкіnЬЮ1JJ ріК. пр6ТЯ~
10М усього {Цілого) Ilutlч&..ч.ьЬОro
року.

~- річшШ; З8. рjи:
ріЧНR ПРОГРПі!8 нурсу; fJo.,1 ~n ріК.

rOAK .. M.... , roao.oA

rOAMOeтt. (nРU~ОЩllШ"Ь).І- ПРllдu.тиіcrь,
(СІІ. СЦ\.Н си,ь) ЗAU')НіСТЬ.

І':

ги"".от .. н.-гіЩIАстщшї·

Грамматми.--граматвка,

'f'paM ..aTM"'OHMQ -

.

ГЛ}·ХО1'А.

rMoo.onor.. " -

'

~ готуватися: rOTYB8THCJIt

до iCnUTЇS.
Градацмя--градАціа.

Г.....'t ..оя--rНіватиси~

.

Г.. rИ.М8 ~ rіГlt:па; J.J.lКіЛЬІІI1

-

r ....-rи1В.

lЮ)f<-рціЙIJ<J Г.;

-

-

леlЩїі.

;\'ypnimarn.

rnyn .. l-дуv»ИЙ.

ГИАоrИА--геолОгі,н.

;і

дурнІти,

геl1іяJlыl(.'1'. ....
г,,,,,,.nь .. wА-гсніядыlltt .
r,mmA-геllіd.

-

ГОТО8ить-1) готувати, ПіДГQ'J.'QВnЯТИ;
готую ДО школи; 2) готув6.тн • ВЧЙ
ти: діти почали гоо'}'ватlІ. [вчnти)
ГОТО."ТЬОЯ

г..... ио--геtreaa.
Га "",,,,,,о"м.
)'t:>неТfічниіі: Г~il6Тllчuа
психологія.

r .• ноиоми"'ОК'"
Гмд.амя-Nюд0зіll.

,,

Гnуnп ...

30nOJ', зanальаіеть, па..1І

кість.

ГОТО.ВnЬИIІІІ-ГОТ}'Ва..,ьи.и.

Г'ПО'1'етИчнив.

Гn"-ОRо; читання очима.

геАов:fЧИJlі\: rе;.tоиічнd.

r ....а ..... оН..,.~фі31tчНа r.;

'І
І'

-

,

гіпофЬю~ UlЗкоuй цo.цaТUI( ..

-

ГаДОНIІ ...о.. иа

.r. Mo....ep"'O".R

,, ,"

Гмпотети ...о.ниА
Г .. nоф ...

увага.

ГаД0 .... ОТ .... ои"а~rЄ)J,Оljk'тliч If ИН .

--

тяжюШ~

Гор,... МООТІІІ -

г .. nиот .......... А гіпнотИчний.
Гмпотеаа-Гіn6тe3з.

Г".ан.ун.-roЛ0вна')'ка.

r ..... an .. HOOТ..

,

гіПllОТ:ИSУВ3НИfl.
гіпноти.зуВА1'В,

'-'

ГЧО"".М-ГЄДОІІ іа».

..

<

Гмnиот .. амроаат",

Гмnнотмам-гjПИО'ІЙЗм-.

r. Onl..-........с·лухО118.

ГatUll'OцмимруtOшмА

г.. " ..от ..... ро.... ;.. -

'"

ropMoHantJMwA _ гор.моJl8;Jыlи:: гормо, l:faJlьиа СlIстема.
ГОРОАО" дпа... А, .:- ~.~tАч~ :иістечко~
горо"оноА _
МJСЬRшt: MICbНll шкода.
гор ••• I-l) (OhU") Гіркі!й; 2) (nричt1ШlЮЩUU гор) - гіркнй, , при·
крнn; ~) (ru:pt'Ж'U8б1fuе) - ГіРшій,

r
Г8llnЮ"."8Цlllt-га.'І1ОlUtнat.uі.я:;
r .•
зорова Г.;

! .:

сумувАти •

віднЯти •
:М.1ЛвіСть.: :мтІвІсть руХів ..

--

, ..,

-;

горювАти; (fрусmuшft)

rOp•••T" -

........т...... - ВідиUlанни.
......IT.t.,"'...Ot-.. - В.іднІ:м8.тн,

(что) -- 1Il!вчати.
вПвЧНТI!
(що): (КОГО

'

ГОРАМТ". - rop~1Tl[.
.
ГОРАООТ" гОРДІСТЬ, roРД()Щ1,~
ГОРА"'. r6рдиD:, roрдовИтlW

в},вчеUИD.

В ..." ........... ВJll::lчаИШ~t D.иSЧ~'ООIIНЯ;
ВИУЧУВQIШSl на па» 'пть.

ПК~ЧУІЦ1ТИ.

вЯвчитиCJI, ио.вчй ...

n

........оми... -

враження.

...у.. и.~t.... IІТ..

-

rOAoa--roл:оо. Ifамрнение rОDП. -змів&.

Тl1СЯ (чого)~ вивчит:ися гра:иarн.
JIJ.Йвченпп: фQр1І4
ПОС.'};ДОВ
піст...
рухіВ
цІлком
зумовлеИJrt

Вt1тисut"J1И1I: ВНТilснен t

-

(чеМУ)

•

84в1lRТИ. 1Ш.В"

\ .... у ..... -

вит.uШIСilU

піДСРlдOJlУ сферу.

че:му) ,_ .8JlвчАти,
ти, иавЧltтп {кого

.... Y'lмтlltOlІІІ

По.

1J.IIраХ.)ВУВQТИ,

:sJtрахузати.
ВМТ.ОН'''И8 ~mh'НСlЮllшt:

,І

JI

Голос

10

Г.А"wА-ПРllАатuиil~ ЗД&т •• lІЯ (ср. Год
Н .... сmь).
(.,озра(:m)--...1ітП~ він:' П1Jtі~1ЬU' .niтa t
WКіJJЬJJИИ вік.
Гоnо ..-roлова.

rOAW

rOllO.MOA - ' t'О.'10ВIШіі: нора ro.nОJJ1Юro
)lj8ИУ.

r"OA -

rt;.1W1:

поqутtя 1'OJI00y~

.

А'
д

••n. нм •

ТliСIІ6IШЯ: ТIІсяєtННl lt:poBO-

__

llОСIШХ

ЖКJJ.

РfХdUИЙ рoфnен<>.

Дan~"oaopKMA ~ до~єноаОрии:
Дan"ноаориоот"

-

Д.рОамт...А
тu,'llІ.попИтиfi, здіБНИЙ,.
A ... r ..Ten .. M.... - рухоюНі,. иотор6f1ИВ;'
Д.и......м.

Даn"тонмам---дu...1ьтои1аи.
Дар

__

дар;

дар

Д.ро.ам", -

ад16-

і.'

.'

.
08tO. - \ДUTn"
. .

.
р .. ..

зд~БJJОСТJUlИ,

t"алauовИтість,

.~

А. aaTOPMOJammoe-ао.галhм(цJaIilIН. р.:
" МttOТи.. МТМ8М" - іlre1'ИНКТЙ}:Jшttl Р,)
": ..............08 lІімічииJt р..

•.

зз,j(lІІ\1СТі, хиСТ, 1'а.лаl{Т:

дитина 3 }Ц}.JІИЮІМК
3 велuки)'! ХПСТ()ki.

ДaPO.M"OOТ~ -

jII1P~"R

"

А. МТОИО8 ко.му..ип .....
Чlf!t КОМУIIІСТ1ічпяй р.;

1'aJlt\IIT.

......__ -ФрС(імовl

1iic'rIf.

.ві.1 р.:

хист, ТUЛ(UІТ: Дt\p слона;
ХНСТ,

РУ.;'

А ..... Р&.мтМ.... оа -~ иийаишl, JJJtl taЗ-

-

постичtШИ

1)

Д •• one.O.-1ЮJlhODЙі р.;

ДМ!ьJтОfJPЛ~Я"
•
Даимоот. _ ДUllіСf1t: AUJIICTL ЄНІДОМОСТН,

Aanl .. !ToMnn...

-

А . ..,•• mot.....oMo.-атasіcmчНиti р.;

Дe..JІЄlиа6РlСТЬ.

.

А ....nромааOlt ..t«Иt-МltмоиiJl ..... Ни
А ор",ит.. роаммое - орі":И1-6амМіІ ... ..

.: о~.етк"-віАl!овIАНИIi р.;

"

і'

І

.~ ".М'ТO
А.

....~........ - . DaW":'Ollbrlч:пА
'.'

. -'.

р.;.

n ..o ...p.....-.лJО_J;с.Киа р.;
-- Rас.1Ь4uиа

д_ подр.мап-n......

IП"Р"Й"А.'ЬИltА І

р.:

А. пр•• посоl..т....... --: пра~
,ний Р,,;·. .
.
д. про....оn.. ""-:-;хов1.JJьиии p.~ ' ...
д. р('Іфll.WТОрМ" Рf:!фnе:кторияі
А. 0ІІ010ДИ"-" IльпнА 1):.;

д••ОПУТОТ8УМЩ."•• -

"'HOW••KO. -

д.

р.;

c}-.liров.Ьші8. р ..

ЮJІАцький p~;

2) (душеfJНое) -

З80Р)'IUeIШЛ: і!mПIаt

ЗВОР)'lIЮ"IIНЛ душі..

ДJЮд)шuість.

, A.oeAYw". д.О.АуwиwА

Д&Q;J:1ШJ1ИЙ.

-

(v.tOd'Щ

дводушиик..

•••••

д
"4бnJUI)~дВІIІ.....
АвоАиии-двіl1ш1к.
ДвоАноА 1) nО}і.ВіАииЙ;. подьНJпа
lIекціа, 2) щюісткііj JЦlolcra еві ..

І"

1l0Mit...oтo.

І'

Д-оАот"иlltООТ.. - АВО істість. .
Даоr.от•• ии"'. -:"' Д80істий: ,1ІlJ;оІсте уна ..

і':

-І ~>

І'

i~

Л8НИJ1'"

Д.упич... , А.yn ..чlltоот..
;t.ВОJШquість
Д В 1П lltчн ...А-ДВQ..Шчниh.
8
Xr
A 1 OAIIt ..Hbff:t, А81м.тн ..А
дворіч ..
JlИU. дno.n1ТIfШ: дворі"ниА курс

~~
і

1

mwчu,IШЯ.

Д.ухt~,wчноот"

•

Д8ух'lІІ.wчнWА

Д1l0»{).ІШIІИ, fТрзкві ..

-

сmqllИtl.; ДЬО:МОВllа школа.
Д.Омп .. н-дєО iJJilC,
д
ц. д~B .. "Ha.

.....

І

д.uO'мOBHiCTЬ: д.ЬОИUВ~

-

НlСТЬ у IUкоnі.

Д •• очна

-.

во, .волj.

Д.ни-декан.

, .

','

ДіІКІІ,Р:М"РО ••ТlIIr-декламувАтц.
к

роБОтаj

-

А*"ан .. '"

и

дt!і1ст808tlНшо-.-ва

поділ:

поділ

Двмонотрац .."

• .... Р ....тОІ1 .. НО. --

,

IШSlшt& IBiIpaa~

11,;
. д ....О'..... иТ.n .. и"-lшоuразо. ,11.;'
Д. "'nPom •• on""hh-ми,мОIf!.'1ЬJI8 А.;

СТРУl;аиня: метод

дІл;

QЩllь.~аIlfЬ

RЧІІIfОК; З) (...""'.... ,)

" ...от.... ;

АІЙQТ.М.

npi1цнotJumь

-- ;:t.iJtTJt, l10дlJIТН

\на KOrO)' 11О6Нти. ЗJЮб,fm BII4It.,
впливати. lЩ,:J1іJIУТИ (ІІА коro).

,деЙеТ.08амм.

-

АО дIЛJ'lfП. ,

,д.аотаоаат,,- І)

і\'.lffИЯ:

rlUu

(npoм..tlUJ1Ь

...._> -- Аlт.. ;

~)

Дидактнк.

А. 06'яснитеnloКWЙ

св6::,

ГРУОіЯОСЬКIlj1;

nR.1Uf!.,

звaж.ru:t.вИ'Ї.

2)

"

дj~a

...

«ятм

(_т_)

"У

Д,опотм".онмА-деспu-nіЧlfltil".
Д.тanН .....нlІ дєт.а:rlіаtщіп,

8$.]1811.

r

д..80ра-д;тв6рil;

детер.......... Т.

д.т.рNмнаЦМIІ -

Д"СПУТ

де-ТОJр:МіН6ф.я:; "'I1IЗИВ'"

DЙЗl:1ачеиierь~

значу_тв.

.

А. принуАИnП""Н",

Дltrnltcrво, ДllТАчщl він, ДІІ_

А. ""'MTIII."Qe - - дефсmВIІЄ А.;

"

.....

..,іOJlогJЧI1J дефекти )UtТИ1(J1.
ит..

-

J1UИЧІ\.>Jьиі

Дllсциш,іШI {nред)!стиl .

.- ДlнщиnліиаРlшіі:

ДJtсцltяnмнмро••нмer

;J.ПСЦltJUIіuу ..

-

МИНИ.

ВііJlk'ТЬ.

....... -

Ch\'І'иjсть~

.IIРe;шf::т:

Дмсцмпnмнмро.ам"оп • ._- дuсциuліllQ..

ра.IИЄ Л.;

А. yтpoI...._'I'ТJЦ\6I'" ,11.
до
деф(>ит. IІ"ІІО"""8, ХаОО; фІ
,....А1'

.

дсфоlnЙ.8ltJеть,

"

·ue.qow

'"

" Д"очмпnмммроеат.. , ..оя -..:.

ДIlС1Ulnліпу~

T}ft-Ca.
ДМТR-;J.11nl:Ніі.

ДИТЯ;

дмтя,.ща

rО.ОРЯЩ" (,,"дн,,)

д.т" а.оп'...орМ ....
діти;

.J цїювlLвкя.
Дмффер.нцмро ••т.

ність
увагн

-

-

Ач"

-

ДНферен ...

довгість: Аоsroчас
(.д.oSf'iCT.b]
З0сород;н.уі'аНРR
0... 0011100 11; 2) (оооБЩt'

nродОllжuтед.ьносmь)-Д.6вгість: трк..
B~licты
тSглjсть.
ви.міРЮВQНИ"

вiuIпц': виховаиня є процес довгоча"

СНОГО IДОНГОI'О] діпи)!п аОо IlDЛИВУ ...

AnlltT ..OIII -

трипо..є
Дм •• нм" -

тяггJiсп,

трuпати:

Л6к.цін

I"ЯJ'JlСТЬСn) QO хвилии.
щодtИJJИК: нлаСllИЙ щодев",

НИК.

ДоБРОА8тц .. -чеСJJ6та.. доброч6сиlcrа..
.ДоБРОQО •• СТМОСТ" с{)sіеиіСТь, сук..
Jtllшjсть~

АоfSросовестиwй -- с6вjСIlИU, СУМJJ'1JIJlиА ...

'

До6рота--д06ротА, дООріСТЬ.
до6р ... іі-!\6брн~,
"~ ~

Довери.

-

до

"

довіра, допір"Н.

доверч" ••ст"

_.

ДcO.n1J)JJUBiC'J'L.

••рч"вы~;J.опірлмвиfl..

ДС.ОА-дОоід, ЙРlj'ЮШl'. '

Aoraдtc.

-

'

ЗДVгnJ1, Дщ'цка: дати ду_щі

стяму:!

.до

здогадів,

тичне 30(ШОЄJШЯ :напрім у.
Доаlltро •• нм., Ао.нро,,"а Аоауваи ... :
Д03У.щlIWЛ аав.цань.

д. Q8060AH"'-B іЛJ~llа д.;'

2) Д\IСЦИПJl (ив,

..

Аифф.р.НцмРо •• ММ., ро....

'Учиів

: - ПРliмус6га)J,.~

ДИСЦlшnіиаРIІ& иара.

,,~ ."opO.-дpffe д.;:

___

.

l.важко" вихоsувапj]~

Аоr.Rl1иаоtln' доr8.цлш~1еть.,
Aorawa...... A-догlщJJJIвНIt.
Доrматмам--доr.иа~8М~
Доrм&тмч.окм" ДОf"а'ПіЧШll1: ДOI'18.a.

Д. 'рабочая~робочц Д.;

Д"сциnпмнар..wА

А. 6... yh.-·беаа~бв д'~;

..

БQРQНIIТl{
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(ср. ж•• оА).·

"Іа lобм.,,-пjд.гр)';оіfШQ з .. за;

ЗаЙ.ВЛЯТ"'''"'',,",''СА -

. raни.

;tос..lіfШИЙ

•• Ндо.. р.........

а

he-гаJ.lIIllЙ, ПQгани": НЄI'арв(

Дwхат-.n .... wА-;u'і:Хtl.11.НlIИ; ;:ЩшннD:
;щха.1ЬНU
гімнаcrипа; ;:ЩШliі о.,..

пєрзШ\3 з»IСТ}".

Ж".""

рсф.'1(JКТ6РJJВ ді·га.

Lш.сltХіЧннП) еЩI1; 2) (uсn(Jt'ЮШil)
сер~чш!ііt шU}НlJl.
ДіІІоІХ ..НМ_ -- ;uiJ:аIIНЯ: QРnШП АИХІ\НІШ.

ДОР"'.Р-.,орт)"ар.

rpu4..~.lbНi1.

.. w.

;х~-а1ісТЙ:qииіі.

;t.~·wеJ:IIlо--хНорltіі,
nСIІХ і ЧJlО-Х~РI'Ц.
Дуwtан",Й-l) (ОЛlноаilцuilся N lШlZU""f!:)_
,1ушёВПlllI.
психіЧНltїі:
..l.ушевиКЙ

1) ,lОП~'ет; і) 11IшпrUtt>.lJ

А • •ОnИАИ"

ж- ..... нутр,ми •• оемреЦМIІІ (."кр."ор"

Ar".TM-А~'1tатп,

-

Ж,отC»tоот,,"-жорстОкIC'tIt.
Ж.... І-l) внрl1Зl1lsit: виразне Vl8.119ИS8;
2) (лоОвuж.ноil) - ",....11: жв......
ДНТИdа; З) живйй: живо. icтora ..

жАлЬ 1 hоч},п,k жалю.

-

жорстОк.и:й: а;ОРСТОК9 ПО-

В()ДЖевпя.

ДумаН_t--дt»sния.

Дурно"

1Иt0том"А -

жалісливість.

жалїcnивu:lі.

ж.nеаа-зплООа;

;\р,жб., пр';

Друж"т~ (f1tCтU dруж:6u) ваТ'І, TOBUPl1Ul}-ВіТИ. .

-

-

Ж .. i.U .. шtt08НА ......-wJlwК~

Ayw•• Mo .. 8 0 n....Ho. -

_. ПJ,нmр:,nаТII~

ІНІ, ru."1I~a «'р. ДonYCUT"').

.400ft.

-

З111шt.
ДУШ8-Jl},ша.

гp~'na,

n

1L~lшровJiu:

Духо.нwА-..1.ух6ВIІІ1И: фізичні

;\I):\ilТt.:6шш: .101:ДT~

-

ЖаАООТ"

дресу_

ДУХ-А}'Х: А')"Х с}"переЧ.l1іООСТJI.

IIonyoмaT". AOnYCT.. T,,""J} д(tП}'("J~~ТII.
.1UIJ),.."Тt!ТII: ,;].t)П}·":ТI:ТIl .10 Ї('1l11ті'l:

.40")1'1.1.І_"':'_

М}'ШТР1'вl1ти,

'
Ap.COMpO.O"MWA

.

вати.

Ду,.. р.фn.МТОР""

-

;~v~fіН(.7Iю.

Допоnнит.n"м.. 1

t)

Др.со"ро •• т",

ДУ"'.СТIІІ"ес ....

ДОllїIIСТВЗ.
ковз

вання, :\І.}'шrра, дресуhння.

Ж.ОТ""УIІ .. РО8.8Т-. ЖОО1'Jltc)'JJ~"••
Ж'ОТIІ1І:"'''ЦІІ'' ........ ЖЄСТllхуnЙціа." .

Жепаи •• --бажlwиtl.

)ІУШТР"-

-

ДуanК. __А:'а..ltіЗ1l~

;І.(\~ШШІІИ

ДО"'''ММРУJOщмі

ж..,.оотпМ .... І

~ за6іакуватиїl. бnТ~lЙВИ" ..

dpUJIIC.

.......Мт. -;,щмішіllft\.

II."'''H.HT"W •.

Тllчне Шіе..lідуваиuя )~. дітей.

Ap."n ..a ... A-

Ж""ООТ"мвоот",

жінОчua.

Ж.от-Жсст: мова жеет18.

ное ЖеЛQRUt')-жадоб&: ~l{alto6& ДО

~ра)fаТН8уnати.

изнь.

.3.;

"ропі.

IJUpt:ltтйТ •••) ;lОма. Задавать на АОМ-

-

--

Дружба-І) (чугcm.о)

38,.:"1ава.ти ДО;ХV'»}',

IІО

ДР.М.ТІІІ •• РО •• Т ..

ж.мот"ММW" -

3IJAНn.н; (жажиQ.)--<:пр'га, жаl'Й.

_

трова ;tисциnлінв.
Дрожам...
- ДРltжАIІНЯ, тремтlШIН.

об Y'lt'ItUt: (Ш1>О.Jа.
Y:1U8cptuтtт ••. )
на дОМУ Н8ВЧIiНіI1і (ШКOvl8,. }'Hi~

,до ....wиМI
освіта.

....Ници.

Дрно .. ,оеам"., ДР.""РО.",

Д. ,.беНtcа-д. ;нmiпи;

А. трудоаОА-трУДОIS1Ні

uик

Ж*"НООТ.-(аАІШОСInЬ)- ~РlJиutсть;
(щюявмнuе ЧllеСlmlJ ЖQ3fсдN, оо
AoOa)-жаJJ.6ба~ жаДЛI;вість; (cuль

Др."у" ,"м,," ~абіЯш.

.

km-п1;иіТRір:

,

Доц,мт-доцЄИ't.
ДОЦ''''''''-ДОцоll'l1р..

Др.м.т.чео•• А -- дра~атИчнніі; ,цl'а:uа:'

.:І,. робітш'Jчоt і ю\іі1lJІТСЬКQІ 1І.Qwl0ДИ.
.А. Р.а60 ........ nОАРООТ"" д.> pt)(ііТЮI~

,

;ж,Oc'rуп: доступ у SJlЩУ WJЮ.1lу.
AOO1'Yn"w. - ПР1IСТ}'ПIJИИ~ ,ІЮСТ>~пииR·:
ПРИСТУПIlИЙ ;l.ітии »атерілл.

-

ДОшКОА"Н...... ~,дошкl~lb.Uиіі: діти до.:
ШRї:ІЬИОro віку.
ДР.М.ТIІІ.ацм" - драматизіщіи.

1"",.6,11.1.

ІН

доот .. ж...... -доейгuеииll.

ДООТУ"

,

дocтaтвJ·

Д. ВJшрАI!:II.
Ш\А д.;
А. Mp80TWI"M"8

l .. on,. ......" ....I]
J.lllПрАR..-ltШИЯ. виправ,

А, ..aPOAhml--ш!р6;ШіЙ ]..~

';

.1ост&Т1ІНі:

-

зианиИ.

Дошнo.n ...". (дumlt)-АошкlnьНlШ.
дОwиОn ....МКt~иМца {nедагог} - дOlIIКі.'1Ь·

"ОК

'І

д..,аТМ.......

...." ~ ДИТЯЧJІЙ д. іll.1.Ивj.!1}·А..~ьи(,\ro
ВИХОВАння;
д. Am •• ttOA-~8Н1IЙ ;t.;

Д. "'nР."',ИIUI

.'

І

14

,

',.

"

..

пи.

"

: ..

"IJабора'f6~

3.~

І

.

\,

-

......

,

-

16

.

8. ".mo".,,,--з.~.IlRСJlJ4УN,
8 .... utUto,-мIСИЧI1"- 3~.
8 .... H....r .. --а ...~іtftМуw;

І.

......,.....o.--тuжucЬе а.;
_. ОД"ОАН....~І-одuо.цеиll.е 3.;
a.n"o........o.--n8caue а.;••

yOT"08--~CHв

3.

i:lЩlU

ча; 2) см. aaд,."".~

,а".Чll4мм--аадАIJН'ик.
а,~риtН ••"Н' затрИИУВUШIЛ; зuтрн
УІІВдЄ1іЬ

rИ:JlТУСТМЩ

ІІа

з3.конl аСОЦlsщіІ.
88,А8рЖМаат .. ,"Ж&Т.. - звтp.li.wуно:ru, за
Т&,dlШ,ТН; затримати розвиток диТИНИ.
.
а.а.РЖ••• lОщиА
а.1ТIШlшЙit: З&'11>J13Г.
на енеРГІЯ.

ааа.ржа 3d.трАмвниа: :ш,тршmfiWІ
8" фlЗUЧИОКУ зрocтuниі ДJіТИИJJ.
а.ика-Зl.\l!:Ш.

Зак..а"",

зuJК~Ш{Я, 311іКУI!4ННЯ.

З.""Т.'9'ео••"~оот..

зшнтєрес6вu-

-

ШСТЬ_ З4ЦІН&8лtшість.
a..."T.p.OO.......T..~ .. 8.T.. ,.. 0JI -

С~LI)'iНlТИ,

Шlіатере

аШlfТQрес)'щlти,-c.s:;

311.~

ЦI1СI:lJ.\.110НЕі.'І'И. 3&Ц1КЩ:lЦ.1'Jt.-ся

а.мnю ... ат.. , .... МТ..

РООііТН

nисншюк

зроwітн висновок.

'

ся.; . через це стає, повіЛЬНИIІ ро
,<J8ИТОК учня (поВіЛЬИіє РОЗВИТОК
учня).

а.... отит.n ........... 1) заст~пиик;

сирий ..

конференціи.
3аиом-.Jtl.к6п: ЗUКl.ШU JdИСJtеuuя;
а. дО'отаТО'чнО'"о

ООНО'

I:TIJ.TJJbOr nрюuіlШ;

•• Н"" -

роGИТ1J

вотатки.

зо.увАжеИliЯ.
ЖЯ1'U.

а.......т.. , -тит ..

a.·MaonMpoBaH)ilOrO nРО ••д.ни" по ...р
ау <1. іза.иЬОввuоro проведfulпз
нервО'м;

В. kсknlOЧ'КМОro

Тр.Т ..... О

-

ші

3.

RJ1ЮlЮt:Ю:ro TpCтhOrO;
а.О'БОЮАОСТО'РО'НМ8rо
"РО'.ед.н"" ПО
1•• p_Y--J:, oou.61ЧНОJ'О п})о»еа.еииSl
НСРООМ;

з.

СktЩИфіЧJ)оt

І. тождеот••

-

e1lt:})nI
а.

рецепторів;

'j'отО:жностн.

**"ОНО.'Д'К.. І -- ЗQкоиозаавстьо.
дакр1плеинSI: З8.l<ріlI"

3&..р.яп...... -

ЛсllllЯ Щ1Gу1'ИХ Зnнчон.

3анр.,:,пnт",,,п .. тlt-закріпmітн
ЗDнріnИТМ.
f
aa..pw.an' t "'PWn'-;'ШltРIJВ&ТИ. зв.кpnтн:
зцнрити

WJ(ОЛУ,

З.,. .ито.wА-Uктоно. ~Аля;
а. р.Мр.ац .. оММ .... " реирсu.цНі"а

"

а.М8Дn.НИ. - JІ0ьіJlьu1JІІШ ~llOn J ао.:
•'u. ..шJt: цє UОnіДhllішш pOO»~ITI'Y
МОnН

дуже ШКідпиvе.

an .. ~Nt~~HO~" ~- сuoJJj,lы1lістьb [UOP.],

Uul aJ~H,tCTb, (А!еtJ.j~j,UО(;/'4Ь)-110И1JJЬ--

111сть. с.:постерігасМQ CnO}J).ilbH61IicТb

ПСЮВІІJIIІХ

pyx'v.

а... еА!'АТ"I"nМ,. .. -- lJоIЛJ1'U. зрoБJlти

u.u--

.8UlI.JШИ; JtОn.J)МIJіти (ЩЦІ,). С110віm,..

~ТИ .lюе.}t 3W'Аl(шат". вv.J'€ЩТК: Шt

зауважувати, 'заува

'
DО1ІіUТИ f пок lтити'

:.-

ше

ПОМІЧають

дрібииці, ніж

до.

3tШlщ3.ти. з~:міСТЙТJ1; замінЯти"
за:міШJТН; цей i1lТєpec треба в1lMi~

СТИТlІ НІIШwt'(за:міьвти наННШJIЬ),

З.М.Щ.Нj4j.-l) заступання; 2} за.міщеИ
UЯ t за.:мJна (ср. t:ам.щат..).

..

'

вдача.

-

8ймкuеиий:

34Нииснва

SlUdикаUllЯ:

зuмпкв.вви

неРЬО8НХ ШJlяхШ.
~MYT", ~o.н

aaMIIItu\T",

1-111.11: ЗR3ІJJ':lН3.

.;J08HorO

діяnь:.1ість КОР}І

JlJЗКУ

_

ЦІК1'ШНТll.

}ШТll~

це

}'О

.

в

TaKOnY

раЗІ

роботу;

учнSU!

3)

(раа...."ать)

ДІТИ

nонданuям-праuя за завданнями.
ТеАІа на ОСНО' (д4a~ .. ) З-тuя-теlН:~
цію. на OIf.RH роо.
:a.""TKblA-цік&ваl.

3ana. .ьt8aт_, .. дат.. -

запізнюватися,
відбиватиCJI~

що ві,цОНJШСЯ В »ізковifi речовиJ::tі; ці

враЖСІІНЯ rJJи(')QН:О ьонлиси в душу.

.а.П.. ОЬІват ..... о.Т.. • -

запИсувати,

•

писі\ТR.

.8апма ..-аішис, (ІІРОЦЄСС)
запис лекціЙ;

~.nOn"AT".-H"T"

за..

зaw1суваввя:

запОвиювати.

-

запоРНИТИ

ЗВ

IІРОГa.тJИQИ Р

3aDа.м'ятувавн.я.

-

за..

-

З8.пнт: духовні запити юнака.
за.лЯl1:ЗННЯ:

залякана

за.'1Якуватн, зми

-

ЗА.l1е:хМuість

за~

дбоиість; Пf'.даrorіЧ1J3 38uє(х~яuість

.

учі1тися:

-

праця.

праця, Лt1RIr.ir (а:матсматикн...). а"ТtIA

.а.пущеннО4>Т..

31.ш;з,аШlJl зuорало 1'рll roдиuи часу.

Зn .... ~аТ"ОА-lj tfl'l:UJntlсл)

лабораторна

нати.
~anycHaT.. t ..T"'T.. занехаюватн. BUlleхаЯТII~ заn6дбyшtти, а8.НЄ;J,батu,

розважАТИ, Р03D')IШТИ; :забавляти

~leoyдь ДІтен; 4) (о ttpиteнu)..-. заиlIратн. зuuрати; nророблсння ЦЬОro

IUI; вільна

..ти" (пО' .маme.мшnuХе: •• .}-иt\Вчl1внSI~

.a."YrMsaT.....r.T.. -

дати

~9чаJIН lJЧИТUСИ; (че..м)-уЧЙти

ЩО, УЧlrrИСJ1 чоro: Дати вчать ал
ГЄОР1';ДIТК ВЧ(1ТЬСn алreбрн' (4: JiifM)

дитини.

~апущенм ... А

-

заJ::tєхаЮlllfi, занедбаlшА.

~аражаТ''I''IМТ'',-u-зараа.nТl1, заразИ
ти.. сл: hjJіrn:лод. JШUШХ ЗПРО}НIlС дітей
.Jараlит.n..нwй-заРОЗJ111DНі1:, зnрвзш1і1.
3а,ОЖДІмие

ня

8nр6джеШIЯ: зород»reн

-

Ho~oro

іптересу.

- )"ІІIIТJI иого, У'4Й1'ИСЛ: чоro: »о.ТIІ

ЗапАВИМ'

сшаl1 nЧИТь ДНТІІІІУ нїмецькоl ІІОВИ'

я UЧ)'СЬ .в..іН'Є(IРІI з реl1етитором; 3)

"'аот.нчи_ООТ.. -

{fI~Quщt ,вести

~аОТ.М''М.''IА-соро~шп1DIІП, ІІЄСМ іЛНDиD •
ааотоА застШ: ;:'УХОВ1щlі звсті8.

.:JШІЯn1U.н) -

ваТJI: ПІП JJрацює тільки

працю'

3

першою

ГР}'ІЮЮ. а"тия 110 (UJlre6pe

ИUМУ J>13ЩtУ •••)

w_ уч.uтиcn

8

род...
upaцJ.O

HaT11 з .1101'0 (3 ОЛ1·еuри.
рідкоl
KO~I.I •.• ), Учитuс.и. чоro СUЛ1"е6рИ. рід11?І MOjJ.U ••• ); УllИТll ЩО (tLJIIWPY.
РІДНУ }JUUY.~.). a"'JIItOR 10(1 (учвU
ьнн:у, задаUИllvн.)-УЧИТИСЯ t )lЧИТК,

працюнuти
3а
~ШіАаШlll.wu. ~ ~).

(tJЩрУ1'.НIКQIІІ,

аа.

.

-

засідJшни:

Шkі.1hJlоl радІІ.

ЛlІвість,

а.очмтw.ат",

лічувати,

засіД6.IН1Я

соро"ыuвістht t

IIccJl1-

8aCl... kT.T", ...... ат .. -

aa.,iWTll t
··P·Xy.UTU.

за-

3ВJЮХQЬУВnТИ,

_ _ ааra..'1ьмурl1JIИ8.
а.тор..оженноClТ.. аеГnЛЬ110nаulеть.

~атормоЖ8Н

aaтO'pмotl«tMMMA - ' ЗПТ(1..·Й.wОВlllші\ •
..,ор о*ит .. ,"'. загольv)'оатиt-с&

..

Ьтрата _

IU4TpaT~; ISIIтраТ& еперtіl.

e....... n·'~

'

,

завч.:trи.

а... ет

-

зiUік (НОВ.), зs.nlч.еI:lИВ (нов.).

заре.хувАJIНЯ. nfЯШlМСamь ""8Т no

ПОЧО.ТОК навчан

дитина.

КОМ)'):

ЗООflВН'fll:. розважте lЗ86aD'rєj чим

л6кціr:

~апуr.,,н,,,.

jta.tН\'fИ;

треба

вsц1кавнтися:;

а.ПРІLЦeНМ8--забор6иа.

зоцікавлює дітей'

tff:.tt)' ДВТІІ що РО{ШТ~llSl:КУ р<юоту

в ШКОЛІ,

З.проо

1) (инmере<:ШЮЛIЬ)-
в3.цікАвлюватп, ааціка...

2) {3Шlu.tfйmь кмо

не може

(ра....... ься)-ро••• житпся.
.
~.МАтиА (ш~ольнwе) - иаВЧl1нв-я~ прl1ця

пам'ятаuШl.

-

д}"же

нічкм

аВllчаfiuиА. радо_А, ее..

р6.цнill.

4)

3апоММН.т .. ,-иМТ...... 3ВlІа)!' 'ятову
ваТJI,
заllаv'S1тАт~.-м;
sатяvлю
ва1'И. затЯм:итut"сл.
.аапр.щаn.t"'тит" борошіти, заGоро-нПтн. заборош1тn.

З.нмматen"'Н".Й-ЦіШDUЙ.
3анмм.ат .... aH"T~

Dill

.а.по .... Н.НН.

а8миq ...

aaMW••T.n .... wA -

подрasиеЮIЯ.

а.учи.""м, за1чуво.НИЯ t завчАИflЯ~·
а.,ч ... аТ"t~"'''n' -,аа~чуваТВf завчАти,

знанні.

~СИ.

зrас111ШЯ: зrасО1I1111 сили

а.у,нди ... 1* -

заХОnНТJtсл: діТJI
так захопилися сьоєю rрою ... ; 3)
(аtlШfmtресоваmьел)- зо.цlкАвитися:

поьвнти:

зам:мкати. 8а1.1-

-

2) (УOlletfься) -

ВlдбйТIІСЛ. вбиваТІІЩ вбt1тиси: cn;ідп.

2)

а.тух.кие

'Ти шо. (сов •• ид) почl1ТlI робilти що;-

~.п...!'тп•••т.. е,, ,,,п.т,,СІІ -

ва заcrуп3.КlIЬ 8Остре.ктиі поuяття'

з.мtcиутоот -Зluшнеиіс'lЬ.

(.ообще p(l6r;.
mamь)-працюваТIІ кQлоч6го, роБJі.

з.anlаш1тися.

З"'Щ.Т",.т.мт" 1) (МУQfCUть &ACe~
ста Чtоо) заступатн, аастуJ.U1Ти: спо

'- .

a.tpyaH..... .-тР1дНІеть.

••ИНМ~Т~ОЯ, ...... т'"... 1)

па однО' :н:авчаИВSl:. одиу працю. лек

p<>CJ!1.

ни,СЬ

ПРОТМ.ОР'''''''--і$. (.':yue~qu()C'fU;

а. оп.цмФ" ...с"оQ aH.pr..," Р'Ц8I1ТО,о.

..-.

nOC'Jepl~THt nocтвpem: діти біль:·

ЗаМWil.ЮЩИЙ,
.і1,О-

,.

а.М....""" ~ В8.узажеиня. Ди411lЬ, сде ...
дать _М .... ММ. РО'(ШТlІ. ароt.Шти.

КН~ТИ,

8.

2) зе.иісtШк

зо..и lиu.ВК (ср. 8&М.щат,,)~,
з.м.тна H~aТRa. Д сьatnь '.lІети

з.,. ...... ни.

Д1l.Сt.l,lШJlіll8

МнШIJl Н 1Н1СНОЬУЩ1UНSI.

•

(нО'в.). аагАюватися., аагasrrи~

ЧО~

а.knIlOЧМТlп"нwА -- ю1lIl,сыа:: l(Їlщева

••

стати по-.
~ЩhUJ!1!, пові.1ы1 iT~ ,(нов.), СlIовlль

Заминут... "," -

1\ом1(.':11;

РОВЬИТQК ДИТННИ).

3 ....AII,.T~c,.~-т~... --eтa.вaTK.

НUСIlОJ:JОИ; (сltос06носmь)
НИ-':НQUУ'ВUllНSI: ВИСНОВКи nриимаJIЬ-

3.MIO ..ltt:M. , '

Іцо попіnыJи'ті,'

пlТjl

8l1До.чо.; о.РllТМЄТНIJ.Нll

JdYBBlIl:Ul

17

,

робать поьідЬПНМ розвиток ДИТИИІІ.

:

а

~ ... ч.-l)

. ..

:.

.

(мати
...ат'....змік
"т"".. r/IU..,,,,,.-.) - орнІ!(3 ,математики. ФІ...
зики •••). Cдasaть ..'МУ по (...""
meJlQlIШRe, фи.uк, ... ) - складАтц

[_""ТН! 3ВАІк (. "."""'ТИК". фl-

.ик

....).

З...8Тм... 1* - аМічшtА: аа..,ічне. систем&..
З...МU'нм. - зарахуваиня, за:чJiСЛЄllИJI.
а
Т.....та.,...,.т (дo1iJJaiJ, ~neкm)-

.....

..

прочilтуваТl1. Чltтaти. прочитАти.
з.щита оборОиа, a8JwCТ: оборона
диоортаціl.

З.ЩМТftwl*

обор6иинD,

-

ааЖНСllиl.

оборонна діяльність opraHlaм:y:
хиеив

QфарБЛЄUllJ1

У

8 ....

тварнв.

а.щ.. щат",,,,тнт.. ,':ОR бороЮ:1:ТМ:" Qбо
POHHT1t~ ОБОРОІIИТИ,...с.в; Зl1Xнщ4ти, '

.

аахиcn1ти,-ся:,

З.А.П'НН' -

заява: залва про прий ...

пЯ1'ТЯ до школи.

а.ан'"

-

зв~uuя:

іСIlИТИ И~

8вания

вчитед.я.

аа...О

-

лапка: діти працюmь ne.nка.lПf.

8В.н080А -

ланкоwНl: лаl!НовиА у ва-

гоні.
ЗВу4(-ЗВУК;

.....П ... ОpdA8n .. иwА ннl! а.

.

uенопоn;іл1t<o

аnуков1Ш: 88У&0IJИ1 кето.ц.

3.'"0'801* -

з.мn.вед.нwe -- зємлеаи6.вство.
а,им_мо - хлlбоpOбetlЮ: курс :I:JII~

.

poБCrвe..

аnоОа~алобі.
anoA-3ЛJiА, J111Х1Ш.

ЗnО'п.мятмМА злопu:и+srrdВlІlІ.
3nорадима МОВТ ІШllнl. мор6.диDф
8nО'IІАОТ80 - anoMJxa. 3JЮрtщtсть~
3nост..-зл1сть.
ЗnОУnОТJМln...и.

-

)"ЖИвавц

1)

НІ.

зnе.ЗДОВЖltв6.НИSl:uжuваUIIЯ на але

довІри Vlllrrє:J.Я; 2) (UU'(lШf-сmtО)

IlадУ'лшвА.ІIНЯ. 116ДУЖJ1то., (чоrQ).

3noynoTpe6nllТlt 3JlОUЖlшати;

1) ІІа ме nжuватu f

2)

lІо.д.~·ЖИDQ,ТИ

(ср.

anoynoTp.On ......).

З .. а"о"мт" ..... ОЗl1аli6ИЛlOвати • .оІ.аО6МІІТИ;
'а.т... ОЗtlзfiо:млюВА'J')!СЛ •

3н.КОМОТ80 С'1'ЬО:

обіЗlllшатися,

1) оt'Нзunuїсть. ;шаUох",

обізнаність

УЧllіВ.о ци» JШoo

1'epiSL'IOW; 2) оvіаШ\DllllllЯ t озnaЯо»"
J1еIШЛ;

ооіаlII1Ь8JШЯ

теріRЛОМ.

aM.......A-I)

з

110ВИІІ

Ма..

.1Jt6ииD. О"'В{)ІІ"ІІ: вІ_
);ІІІЯ діТJfV lІІатерlМі 2) ООJ:аИ8.НИ.~
ДИТJIШl обіаиаtш а lІатерllШоа~

8h.hm..-аИ8инА"
8k81'....-9и&ТВ,.

Io"'o~~

'f

. ~l:

1

lооnог_чеокмА

І

а~:Nн.иil:' дiftш,nнА розум;, ))o8YJ1H1
п'оrлядн; 3) (••РОСI1.. а) -'- дорОCJlИЙ:

зооnог,і';IПIІD.·

lооnеJОlоnоrиlt зоопсихологія ..
'Р'nОСТ" Д,оc:тUглість,' досnіmсть;
дШшлість (ср. зр..... А).

AOpoc.n&

.

3рит.""н",1

•

Иrpа-rpа;

.

0\

м. HonnettТM8Mble -

коnектйвві lІ1'Р-

'ІОві І г.;
м. nю60... .,.е-люб6вні Г.;

и. партиАи .... (1ltlрmnяAfu)-НарТНіш Г.;
М. nодвижиwе-рухов1 Т.;

м. nодражате"ЬМOJе

}1&.С;Лід6вні Г.;

-

M~ nсихичеоИtlе псиж1Чllі Г.;
МО ....СОР" .... сенс6рНі Т.;
ооотя:аатenЬМЬа8

.

з»аf'lШЬНl Т.;

-

.: ооциanа.мw.-cоціА1lЬяі Г.;
". УМОТ.'М"" -

.

м. хорОВОДМ"'"
М. ЧУ8ОТ•• НИw. тц.-ея:.

ИгроаоА

гровЙ.ll:

Дl!ТlПіИ.

Иrpуwна Идеали.м -

.

грова

.

дІя.'lы1lтьь

цяцька, забавНQ, 1грашка.
jдеалізм:

Иде8llмст"ческ"1

ідеаліспічиllll.

-

идеоNоторны ідеомотор6вий: ідєо ..
моторОВі аити.

1

2) пер6" •• : у<"иn

І

~~
..1;,

Иаl... читan"",,

i;te51.

Иам.и.мм_ .:...- змІП(l,

И.М.Рмт........... -

і

6J!eprit.

И8бwточ......
И.вра.ат,,)

lJАд.'1іРIJIІЙ,

-

ма.ратмть

. вати. lIepeRpy'l1iTiI:

анти

І

,І
.!
І!
!

DєрзаЦj~:
ПВС

і

ііі

.\

'

,,
,!
1 !

І

.J

І

.t.

Ч

j I1

2)

2)

зіп

C1faHY;

чеuщ't

3Mi~1'Y

ИНР8.,ННООТ ..
"

иість;

-

СТ3.

nepcKp'j·..

оповідання.

;}іпс~тість, зіпсБВIl'"

зб6чєиість:" віпсутість

.'fЮ-o

ДИВИj Зuочєнjсl"Ь .іUСТIIJIНТ}~.

И ..ращенн ....-J)

зіПСSТlIПI

зб6ЧЄIШn:

Мо mO'..omoe-cno.зlюuе В.;
м. ОЧ8Т..О*-лlчБОве в.;
М. ч.. сnоие

Иао6раант"".нwА-l}

В_IДIШlmцтво: ДеРЖl\вне

lJн.дu.ьшщтьо УнрОIШI.
Мu.,.".-w1роб: дll'і"J1'іі Dіtроби.

M_naraT...-ЖНТ.,,-ВUКJlо;J,t\ТII, щll\-.'10СТИ.
M8lНI...." ..O.. ' розn:іll}'ьАТilСИ, ~.ne.:to ..
щlти, ро ... :tедо.щіТtt.
М .......... ЛИWQК, 8ОI1ВIIJIО.

виобpwmйn:

ви

образнв дJя;
2) Обраоотвор""I!,
обрвзовиlJ:
оБР83отвор.j
[обраЗ0вl) М"""'!!ТВ••

--

И"О6р.тат,,,,,ноот,,
вигАдливість.

виизхJдливість~

И.о6р"'.тe.n"нw" -- випахіДJJНВкn., ви
rlщл"виП.
ИаОА"тор-раOnР'Д8"мте".. Ї8OJlятор-
розподі'nыlк..

-

.

ізолювания.

т6шtlсть; r6cтpїcrь;
досвідченІсть:
ТОІІ""

JtiCТb
Cbl.QKY; rocTplCТb роауму;
lJправuість, в теХlllЧНIfХ ІН1БИЧках;

;l,освlдtншість в. ЦЬОЯУ пптаннl .
ИаlOщр.ннwА r6стриЙ. ТОJIЮНl, впрАв

ИJ,", ~OCn t;:J,'q(jJJ1JO (tр.И.ОЩJIІ"" • ..,-.)

И.,чат". "Н""

-

Им"тацмом"ь,.

Имитацн"
іJJЇ1'tщlSi, І1ас.'ІJд)"ваuн.я.
ИМ итирОВ.ТIІ-- і-мітувати.
Шl('ді.ц)'В8111.

Имn.рат".

uuвчати, 8Ч1tти, 1Q1~

JJЧIJТИ, eтyA1JO»i1'a.

імпера'f1'IВ:

-

внутріШllій

іыератuвB людu:иН.

Императмам","

ИМПРО'...8аци .. -- і:мпровіаіщія.
Импуn..а
і:мпульс; вольовий і)шу.льс
руху.

Имnynьс".моот" іШ1улЬСЙвніс:гь.
иМпуn ..о........ й - іУпул~внlfn: і)1ПУЛh
сивна в.цача.

И ..ди.ид. ииди.идууМ

іпди.ві;t. осОба.

-

иМдм.МдуanИзац .... іад.и.ьід}'адізfщія:
іIJД.ИВіАувліsaціЯ виховання.
м.НДМ8ИДУaJIмотичеокиА індuвідуа..чj·

сТllч..шlt.
ИМдМ8Мдуan .... 0О1"' .. - - іНДlшідуаnьнїсть,
особйстість~

Инднв ..дуаn ... иА 1) іи.ttИDідуа."'1ьuвtt.
особистн!І: іUЦlшіЦУaJIЬИllі1 (особис
тий)

досвід;

індивідуальний:

2)

і:пдивjДУaJ'ЬU6 виховання.

Индифф_реНТИ8..

індИферентJiз:o.r, 6aй~

д-:;жість,

Индмфф,рентмос""

іИДllфереllтиість,

ба!lА~жl н)і."ь •

ИМД"фф'Р"НТНЬ8А

іuднфе~ИТИllti.

-

бal!д1жlнlиА.
ИИАУКТМ8н ... "-іНД)·h1'liВШlfi~ lf.l1відюЮ.
индумц.. ,,-інlJ.),НДЇSI.

Иttертмоот..

<

іrreртиість:

-

психіки.

іверТНіС:Ь

•

кр6тll.

іп~

іl!е~вАціЙ.

-

И""'Р8ИРО ••"" - шори),вUтJt.
и:мс".ttтирооа ... и.
іПСПСh'ТУваннл.
Иноnзит"роеат" )JIСПGh'Т)·наТII.
И"ОПIКТОР - інспсиl"ОР: шиіЛЬЩJfi іи~
Cn61ft'Op.
И"оn,,,тр"оса

І.;

.

і. руU"увАипя;

М. OOOPYlМeHH ........ і. буду,вАВJlЯ.

Инстинктнан"'''

-

іIIСТJlн~вниА.

-

'

iIfCTIIT~";

ветеРНltаРИlflt І.,
- 80-ТЄРlшt'tРIlо .. зоотеХI:l1чнн" 1.;
м. DMeWKO'n"Hero О'IРО.088""" -І. по

-

м. nOДlзич.оио ... е<мпt1отроtrlт.....м .. а-;

.. зеU~'1евпоріЩниА;

н. roph ... A-гірю1ЧIІ"

1.;

..~ доwЖИ'ltt".ro 06р.tоеаимя

і. до

-

шкільно! QCвіти;

м ... мдустр.. ап .. Но .. Т .........о.... " -IПАУ~
стрlяльно-твХl1JЧllllit і.;

м. иоторико .. фмnonоrм ..еом.. А
рико~фtn0110гіЧII1lА і.;

...
....

иомм.рчесии"

1СТ'6-

-

..

ко~ерn.ln1l1fЙ

-

І .. ;

мО'оrt9раТИ_МblА-коопера.mвнвl і.;
м. песном-пісовИfi І.;

и. м.д.мци ..онмl медйчппl 'І .•
М. Mp ..' ..an ...... A-иуз1ічННfi 1.~
к. Му.Ьtнаn ....о .. драМ.тМчикмА

З'іqllо~драматйчnкlt і.;

-

му..

H.poAHlOro 06ра.о ...... " (ИНО) і .••р6ДIІЬО! освІти (ІНО);
н, иародоf'О хоа"МСТ8а (ИНХ) -1. па ..

11.

н.
и.
м.
и.

р6диього rocnoaapcтna (ІНГ);
пеА.rО'rнч_снн" педагогіЧний 1.;
nедоnоrн .. есмнА - педоnогічпий і.;
попитехничеонмh-ПО.'ІітехніЧllиl і.;
пут." ссо6щ_~ия-і. lWIяхів (СПО---

.Jt-учення);

н. СІ.п.сис~хоа .. АОТ8.Н""''' -

KO-ТQсщодQр<:Ь.t<.иft і.;
.
н. СlOциan"ИО":/ІНО'МОМ"Чеои...
ціПЛЬШr6КОНОМJ'qвнft;'
инti і.;

". 1ЧМТ"'''О'НМЙ -

м. фИ8НУП"ТУР'" -

-

сl.nьсь
і. со."

-

.'

тexHOJIori'l-

учйтмьськпй

1.:

і. ФіЗХУJlЬ!1РИі

м • •p-в....ао.. .,Й Фр{>6елінськldt і;
н. ХИММftО"ф8рмац•• тнч.окм. хе-

ычно·фар~lаце.8тJ1чпilf4: 1~;
и. :худо....ото.мМЬІА: худ(ш,н:tl І.
Имст"тутка-іIlСТИ'І1""П'
И"отруктор iHeтpfkТOp: incтpyкrop

".Gopa...-;pll.

.

.

ОКРУЖIIО

иН~Труиция - 1НC"rp1ltція: система мо
••СИІІ:< !пструltD.!іІ.
.
ИМОЦ'ННРQеат" іtlсценувати.

М. 'РОДЯ-,"НИЧІства - І. по..lОШЬЗТОtij.
ltеРJII~ШШН [псрВіС-

цtсс)-іJlсценуваюlЯ .
Инт.nn.нт--llJтеп~кт.
Ммтеnri.мту8ll .. Н .... _ і.u.тeлекту6."'[ЬRRI~

.

торtcа.

Иноп"ктура

-

іllСtlектрJtса,
інепеит~ра:

-

іllспен,туро Нllрос.вIТН.

іпсп~н"

ИнотннttТ- іНСТНIШТ;

... ПlРВИЧН"''' ••• n) І.;
,

... nHTaMH" --1. ЖJ\U:Н:'1ІІIЯ;
... nOIlOBO" ~.оreltJlil і.
М. nрноnоообл8"IІJI
І. ItрИcrосуа3I11Ш;

,

М. р",,"о"""" -

'

заши:J.n~о1 освіти;
М. r_оrраФич,омм" - :географІчний i~;

К. "хммоrн",еонмА

И"НР""" (Шl"ретОРJlЬtе :tfCeAeJЬt) Иии.роация -

OT.Ah... A--oтt\рииtt

м. ра8РУШОН"" -

Ї. геQДeзt1чно

іуперЗ.'І1іЬtll)il.

-

и.

і .. eavo8~

соціяльнпft і.:

-

Н. в.т • .РинаР"О"IО'от.:м:иичео .....

іыт8nшюfti..

-

и. соци_п ........

и. _ет.рниери ....

і.1ЮСТр}'ВЙТН .

-

Им6_цмn-імбеIJ,Йл.

БАТЬНіncький і.;

-

м. самосо:хра"'Н.А -

ИНСТИТУТ

И:нмцматм •• іці-ці.я'ІЙва: :вJtКОРИСТУ6
в'ати іltіцJПТllВУ учнів.

'І,ІIСЛОв& в.

-

ілюстру-

ваННА,
Иn"ЮОТР"РОlilам .. _ ~ ілюстрування.

ИttертМWI!-іИ'РТНIlЙ.

м. ХУДОЖ8ОТ8...МОfl-ХУДO»t11Є а.;

И8сщрен"00Т8t Ішраоність;

-

!'РаФі.

[В"об_ПНЯ) ,,",ова. '

2) uєреКР~ЧСI~lф:

зміСТ nРОЧIІТВIІОГО.

1JI!0бра

драматмчеоно_ -- др&.1otатачне :ви..
обр6,жеUU;
М. ммммч.ское-міхічие В.;
н. "амтомммм..еокое- naJl'f()міУіЧllе в;

ИаО'n.. цl ..

И,,,теn ..ОТ80

JI

виобрАження,

...

.

і.1JЮЗОJНlе

~ і.1юстр6ція,

И"ntl)ClТ'''РО8ат"

М. родМт... ь......
jf.ення.

почу'І"'І'Я.

виображаТJl, !:ІЙ'"

речове виображення уявлевь;

образ"

зіtlС}'ТIJII емок; зБОЧЄllUЙ іIlСТIIJJКТ;

ПСРСНРУЧClшfi

auїженість. вИпещє-

11 •

НИ!! обр..
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t6д.r..V-Jваsl)r('ТИ )""'J1!lR •
.3) (іК'Q:Яо!'J-t)- kп.е.т (С,А(_ а _ _ ").

W..;t'i:Z1 i~.

"ІІ ••:..са·
і

вази: ~

тиьиих ;:tі'tf:Й;

~.~d#

5

~-C& ..

- 14_ І J
м.""

ппраа..'іЙ'f1lt.
~D~НТИ,оо(;Я.
.
и_,r-."'UJК, ПIjpt:.,ЯI:.
MMt!IТ..... ". 1) ~1{n.Р'J06увfiНия~ c::t:г.6т)~

I~~ і.;

...

•

thnрШIfТ.. ,... .-т.. ,.....

...

коиб1IIn'f()РIIі);

шthlllсть nоСJlхlки.

дІ ..

.

к, ."")ЧМСИ*А - JJип}'скна K.~
м, "ClП"'''8Т'''''Н.А 1спит6sa M~;
м. к•• пм."".",,,.нк,,, - ІС. киаліфtка
ЦШJIIl;

• ...no..... otI...

-

~чІlа к.;

.

';-;'-~

,

H~'
:!:
jІ

11
"Н

jІ

R())ІИССЦЯ про;urетпая

••
...

.і
f

.,

І

...

r

предмети. .
прм'мочиаа

стппеи:\іЛ.1Ь

-

на К.;

.. ~у ..,6мо~иоитрon~н.я --

ваВЧ~1ЬНОИОllтр6nьна К.:
м. факуn"т,тоUJI -фв-кудь-reтеька.:к.;

н, ї:

ц"кnо •• я-un:tc.'tова. К.;

К. Ц.нтрanьная

І [;

ПОМОЩН

д.тям

-

МОТНОСТ" _
НEl.Дзвичаііllа J{. ~TIiK
ві;{lщіf Непuс",м~востu.

,І
..!

Ko.... T.T-коМіт;

,"

...

массн,","

I~ШШlit -K:~

-

м. попе""т.n"иw" ~ піJ(.:lува..1ЬПНЙ :К.;

!і

Н. РОАитen..с"Ні\ б6.тькlвCbRИО
Ь:.;
н. содеЙСТ.МR-К. спр.иНння 'J10no:U{I~

".

11,

гиl;.

.

уч.н....tQ"иА {У".ЩИХСА1-К. rчиіs.

учеШlиіВj с..1}'хаЧів;
к. WKOnbHb"'-шкіДЬВJіit к.;

К. Г,nавиьtА ПОП"тико- Прос.,т"т,п~
и ... й (Гпавnon"тпрос.,т) Го.l0В

j

НІШ J10;Ji'n1ЧJlо--ОспіТllііt, К. (Го-"
1JОВПО;Jіт6с);
К. г. Профессион.nt.ного-Обрааоеа"ия

j .;
j

11 :/

(ГJt.впрофобр)-fоловJnі:й

фС:СНіJ10J Освjти (Го.l0впрQф6с);
llиховіІШЯ

JUlЙХ) ;'
Н. Гос)'даРСТ•• ИН~JА
ПОГИlll8схиА

-і

гjчttttit

!

К. ynучw.ния
(КV6VЧ) ЖJІ'М'И s:чнів.
Коммука

-

Н.

Науково

1\;o~iтeт

(д.

м,

-

К.)

-

М:еТО,1,О.10'"

Н.

М. К.);

учащнхся
l(о;ціт6т по., Jпшешнt

6bITa

)Ut'1'Л'1Ї rрупи-кQ-oo

li:OMJ'.lIa;

lІУНИ.

(Го.'10ВСО

Н.УІІІ.. О"МПОАО

(Г.

ДсрЖіШIЩН

:1,

ІС Про ..

К. Г. Соцмаn",,"ноro 80сnнтаи .. я (Гnав
ООЦ80С) Го..l0вщtА .f{O~i~T Со

Jtiil.1'tbJloro

Ком мата нn.ссная
н, учмтепьсная

Комnnенс

-

- К.'ІI1СНIl ніюцітn;
-- yq!iTO.lbtloKa U.

J:О)ШЛl!oкс;

". "ногообра.Н~jА

-

'ріЗlJогА.l~'Зlшjі

НОмплекс:

м. ущемnеинь.А

прищС:\!.:tЄllиft

-

н,

ЛрораUаmbl!Ють. ЛРОра60rrюmь и. _
І1РОРОб.'1НТIІ, пророGЙТl1
к.
Ра,..
боmать по К-Су працювАти за
K~COl1.
'

Компммс"роиим. t(О~tП.1Єkс')·вl1-іIllЛ.
КОМП'n.Нс..РО••т ... ·СА J«)).fJlлексу"
пl1ти."сst.
НОмnп.нсм"м ... ииц. ItO~n.'1eKCIII{H.

...шщл.

Комnп.иОм·о~" -

"о:чплехeQnіСТь, KO)f-

Ко"пп.ион",.

"O)IIТJ1ЄICOOBHn.

l1"lёIССШСТЬ.
uл6к~шl.

-

КоМnn.ито ....... -

ко)!

l\ОМП.'IСR'rYМшr.я:

ХО)JП~'t"fТl'МIНШ ШКО.1Н~

НОМПМНТМ8т .... ·Оя
~-

-

простого

.

коиплеКТів8.1'11

Коиtlll"ООТЬ-liіШJ,іsка.

НОН.ІІІ""'. -

t.;іIЩ~ВИЙ: кінцева ч-астнпа.

•

КОМНРПН•• ЦМR конкретизt\ція: КОН
кретизація оGР(іЗіn.
Коимрtт ....,А

HOJlKpet-внй: ХО1!НРетнє

--

)~ЯD:lення:.

Коммуро=к6нкурс.
.
roтoetlmbCIi 10. мои .. уроу roтyвaTUC"
;tO KOHКYpc~·. ПостУ1Wm& ПО нои ..

муреу

-

Пpuє.Н по

НООРА"миро.ат"

. ВО;J,ЖЄUUЯ:М: иншнх.
НООРАиНМРо.а....а.JА коор;щu6ваllнD;

КОКНУРС""," -

Кокар.атор".

-

НорреСnОКД8"т-r-.ореСПОНДЄ1ІТ-,

:\опису

(детнор)

Дliт~tЧIlі1

-

-

tцlm<6p);'

.

н. п .. ежерс"ид (ntiKOP) -

(nlkOp);
шноп ..ньtА

к.

lliOIl~PCbKHiI

к.

к.

(wмолкор)

шкільниn:

-

К_ (п,"I"к6р).

МОР"IСТflt.tЙ t нор .. lотnи .... "-Коpnс.'иВиt\.

конспеКТftвність Бик..1Ц'f_
Консл,итмsи ... М RОИСПЄRтJ.1ішнit.

МосмографИR

KOHcn'MTHpo.aTЬ

Косно":а;",,чме, t«)СНО"."'IІІИООТ" -

ЩЄ1'ОiJ.

конспеКТ}fватп.

Консулиация

консти"

коuсу.lьтац;ія: .1ікар"

-

KOOHlootiii -

Коздунация

,

уяоа.

СЬRQ<-пе;шгогїчн& к.

Контраст
XOJl1'pAcт. ПРОТJf~,6жJlіСТЬ:
асоціяція зп. нонтраСТОlС.
Контр.отирова~. -- контрастувати.
Контро,n" КОіI1'р6.1Ь: А'"ОНТРОДЬ над

Ileдo~

'IIeдo~

uоедуи8.цш, сп 1:11:Іне ви·

ИПФичи.ит

-

l<оефіці~ilТ. СУЧІІШIJШ:

Кр••••"еине

-

нраєзнавство.

.

Rоофіцієнт }'спішности }'чпів.

РО.lьпа

-

Конференция

Cblta

:КОlrrр6з:ьннfi:

--

ЧЄРІ30ulкня.

-

ноиФерЬ.uці.я: учпте.,ь

JtОllферепцfя;

..

t< • •отуl'l-ит.n .... ая вступна К.;
к. 1:aMnlO.... t-епьtrая KiJlul>sa к.
Кон.ц._оА-С:U. KOMe~"bIA.

Конц,нтрач.. я
Ц6uтрАція:

-

зоо&реДЖ&1Ш1І. кан ..
КОllцентраціа . корио

иого процесу.

Номчt"тр.. ро_аи ... -- зосереджеНІІЯ І ЗО
серЬJ.tЖУВt:l.Н']ЕЛ. J:онuентрувіШИЯ.

Ноиц."триро.аТ..._СIІ -

зосеР{оДIJ1'IІ ... ся,

зосерСД)куваТlI.

концентрувати,

СIЮIJЦf)НТРувА"н,~я.
КОНЧ8мтрм ..оемиАj иомц.мтри~мwА

.КОlщеН:ТРJ'tШlltt:

.

КоllцеJtтРИЧ~lІІtl

П.'14IІ навчання"

-

lСоопераТl1:а:

шкl.1ЬИИВ

кооператив.

ИООРА"М.""" -

КООРДИllаЦlЯ: коордп-

шщlп )t'я30ЦНХ рухів.

КООРАИ""ttоаа~ .._ -

коордннувhня:.

nа40Р."Т ,.. ма
.'Ш.борант,~ко..
Л.40раториа'ЦНIt лабораториаu.u,ія.
nа60Р.ТОР"" ;1дбора.т6рія.
.

ТОРllе

шно.'ІИ.

.

к6:ІО: ко.')о уяnлень.

Круroaoр круroг:tл,1" круroвй,ц,: ро
аУМОВIІЙ ИРІГОГЛJЦ ДНТИНИ.

НРУІНиовоА

IYPТКOB1iJl:

-

[УРТКО1іа

.

KPY"••-ГІ'ртОк, ..!lпраТУРIJИ!!

гурток_

Ky6.. "----кУбик.

Куипа-."lЛлька.

KYn~Typa дюдсько!

КУnЬ~р&: po3DН1'QК
КУ.1ЬТУРИ; 2) КУЛЬ~'ра

1}

lL1єк8.IІИn:

особнстости.

КУМУПRЧ"" -

куаьтура

К}"1t1уляціЯ,

ження:
К}'lІуллціll
зБУД3teННJI.

Іплека.нняj
.'
lІо.грома.,ц..

иервовоro

н. nODYOp.TP ....... ,. -

ПОВТОРJ!нl к}орс

Курса"т ,-ма

-

К')'рсаит ,-ка.

Нурсмстк_куJ>CЙC11Ш.

КурсоеоА

н}"рсоuйft:

-

курсова

с.и ..

стєм:а.

KypQы

-

иrрси: вечірні курси;

... Аопгосро ........ ~ ;J;оеГО"1'еРИін6Ві к.;
". нратиосро"нw • ....- ~ОР()ТКO'reриіп6ві К.;
.

-

nrnl'OТ'OBqj

JL

nа60Р.ТОРКIt+А -.1абор-о.т6РНlJіі: .лабора-

КоМцtитр~кош.J.Oнтр: пеРШІІА НОИЦСІІТР

-

Кру,.

курси.

КОНТ

праця.

КротниА -

м. nOдraТO.MTttII~HW.

.кра'.'АЧ'ОНМЙ --- Jtрає.зJI~ВЧI!і1.
Красн_ми.

•

KPOI3R.
сшlрJlИЙ, лt\rіцннА, 'І'Я,шD.

(С11. Кп...),

lІепор~ш.'ІІ8І1~1. lієрух.'1JJпиt\.

~хованпя.

КРОВ0-

кров: ;tonлnв

HYPC-K')rpc:; ;uохріЧlші1 курс JlaDUШIЯ,

ПООfИ.'lКtuш.

Коитроп.иwА

.

Куратор--куратор.

втоми.

J<:ОСМОl'j)афіл.

-

КОСМО".ЬіЧН.I.-JlєдорlJ{уsnтиft~
рtЮl.

I\ОВСТРУJmівниR:

-

:констр}'ктпвна

вимірювання

ріиува1'іСТь.

НомсТитуцКоиan ....... А KOIICTlt1"fuio·
на.льниіі: НОНСТJ1Т)'ціОИ8.1ьиі l1НО-

-

праця.

к. А.тскиl

кровобіr.

6біг: оргn1tп кровобіry.

KpOII~

вач;

прнt\маннл

КОl1стпт~uіSl:

Ш!lІОТЬ асоціптмвиl ш,,'lSXR.

носна СИC'l'Є3lL

Корnуе мадетсми" -1(а;{~ТСЬ:КllЙ к6рщу с:
". пажеСММit-пажеськш::t к6рпус~
КорреПИРО.8НМ8 lСореnюslшнл.
НорР.n .. ро •• т.....ся коре.'1юваТ1t.-сл.
КОРР.I1ЯЧМЯ lrореллціл: ~оре.'l:яцjя
шкі.'lЬНllХ дIiCJl.HQ.'l1H.

Нор ...стоnю6 ...... іІІ
J(оРJtсто.'ІЬБНИЙ~
коptіс...1ивпfi.
,Носеемк",-й лосє~днШ: посеРЄ.ЦНіfi

Нсн.стит~чк~ Т}'ЦІЯ 1'1.1&.
Конструмтмам",й

ysa.rR.

Кровеобр.ще .. ". -

нахи.., RОПіювати рухи IШJJ1ПХ.

.консерват6рія.

. '

;tитячоt

міцпlшu.ти_ яіцвlтв: 31іnя:і-

-

Kopa-n"Ора: J.tізиова кора:

КОИС'n.МТ--КОВсп6кт.
Состаел.mn& МOHcnetrт- - CK;J8ltaтn HOIl~
сп6RТ.
Консп.кти.кост" нонспен.тИвність:

"Іа..'1іІ.

I(ОРOТRОЧilСllість

кр.nиут.

КР8Т.М-Кpernи.
". .
Кр ... вм KpIIBa: крива уве.rи.
КРОВ8нос.МЬ1А КРОВОIl6сниR: КРОВ0-

R6НКУРСВnЙ.

-

KpaTнo.p.M.M"oen. -- короткочАспіеть:

ноордииоваиі рухи.
КОnИРО8аМ"_-КОПjюnеIlН~.
KOn"p08aT.. :копіювАти: ~ПТlша иає

встуш1тU за к6нкурсои,

нОИIІІУРОУ -

tФ~РДИЩ-'Dl1т~:"' ко

-
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!lиsеАка..

ор;ш.нуватп своє ПОВОД;kенuи з ПО-

за :к6пкурсом, з КОНК}·РС}·.

Иооn.р.т".

.

рефлексу: А-ре ..

цептор, Б-коJUУКТОР. В-ефеnoр.
НОНАУКТОРМ""". копдукr6рннА: КОJl
;t~'КТ(>РПn частина рєф.1ВКСУ •
рецєrrroра

це.uтpfl.-'І1:.иа R. Допом6ги Дітя)(.
Н. чр....... чаiliМая Лммвидации К.гра

.) ~i

кotU,}'RТOPt прооідшік~

-

схє),!в

стажовt\ К.;

КООРЮ\НИРОМ1'Ь -

KOMA)'mt-коп.цу Іт.
-'
КОМА)'НТМЬІА - KOII~Y ітшtп: КОJlцУIТШfЙ

KOМAYwroP

пере.вірча R.'t

-

-

м. СТ"n'ИА.. .,. .. иа"

...

lЦор,диииро8tUШ8

список,

м"",,) К.;
"ро •• Ро"м."

ет.ж•• аа

пре;J;~f!т6ва К;.;
ПРllitМ~1ьиа Inpu~

__

-

пророБЛЄIІНЯ: :иатеріПllf·

n.T.MTHWA -

латентний,

llJштuєниі1:

}JПТіШТI!о, сексуа.льніСТЬ ДlfrИНIJ.

пaTЬJ"~

- .nа'ЛіllЬ, ..lаrnиа,
I1ry .............. - ' 6pex~ и t 6рех"хп..

nеnco_рк. , -

.nегновіра.

лєгковІр-

ність,

n_rHO • .,HЬfA :н~rновіРJlиil.
n.rИОМblоn.и"wА - J1еrtcод.r:мшrЙ~ легко
ьАШJIIIА.

n.rttOMwcn... -

JШжкlсть~
n_ктор-;Юктор.

.-lеП!О,1,)'NСТВО t

легко-

.

nektop.A--лект6рIЙ.

n.tIТорои".--д~нторс:ЬkПЙ.

n.""'yp• .......-J'JO"'''11 ра.
.
'n... ""оимw" _ .'lЄКЦШIII.D:

..

,..ИЦ"А .. 6.н".

-

п. А80Аиая

-

ветупп

ПQ-двtЙI1& л.;

п. пар..ая--парва д.

дt"!Jщtiіuа

л(:tщ1 Q·Шіда.

11.;
.

Л,к"в.ц, .. анца-.lіJШВНЙ, лJИЙва. лінюх.
n8Hk8wA--..lікdВllil~

l1екмт..о"

-

.11.u:ув8:rИСЯ t ліш\тися.

",,,оот,, - ліщ'В311ИЯ • .;J іиощt.
n."тяа ,-.. а--см. n.м
ц •.

n."Ь

-

лінощі.

....

l1.n8T, 'n.n8T.....--леОQтапНВ.
l1.n8т.тt.-лепетати.
n.nМт.........ліmiти.

l1.n •• n.сть

-

•

л'пtнв&:.

л6стоm1.

ЛJИ8Ц, пжмц.--сх.. nryм

... и.....

'nІНИ_ООТ" брехлИвість,
Ilепраl:lД'dвість: дитячв. б~хлныть.. '
nИН.НА8.тор ..li1\ul;taTop: Jlj)l:рiJш.тор
Ilєписьяеиностм.

фОР)lD. lIfШЧаЮIІІ.

n.aщ ,._,l1:Jcцtfl;

,n. ect-УnитепьИ&А -

Л"и... цади" ...,.,амот"оо"" цtя 1J('IISlсьw61111IЮТН.

n"М•••ММ' -

n ......Т.. --

iII"p~.

.•11"lаоваиІI&.
.1Iиіювати.

11• ..-. . . . ""'- І) ,.1іIIШКj1: Р"ЄУМТК п'А
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Jlиния

.,IRinкy;

"ІнІ",.

l1им"а-ntвtп.
л.от оnрооиwА
стlов6.р;

n.

:tінія:

2)

Ло,"..

папір в одву

6ymarh-6.р'К}"ПІ naп~ру.

Литератур.

ЛуМ.....А .'Іуш.вd, ХВтрмЙ.
Лу .. атнам . - ,.'1унаmзм , сновИдC'l'во.

,;тітєра11'ра: ~нтя:q8 літе

-

ратура;

n ••УДО"'нт ••ми.,.
д(;жза

lreвСТйО.

[М8RЩМ."]

Лі'tЄР"11'ра.

красне

-

----

Лунати. -

ХУм

ПВСЬ~

C'r)'X..

nm...A-"Iщ\fI.

,!'

2) (лutШость)

.

(ота) ",.БWrИ;'(к."-лu60)
"""ат", люБИп.
.

Лto6св"и".

-

:мн:."1уваавя: UooКОРИCJ1иве

-

М&'1У'Ввавв.

Любо"кwА

люБQВRПЙ: люБОі!не по

-

чуття.

Любо... -люб6в; gох8.И1lS1 (ср. ЛIО6мть).

ЛtoБО.И.Тenь..оот..

- Д()nИТЛИl.Jість~ охО

та до aнaBНJl.
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Henoo'peAoтв e MMOO1''' -

бвзпосеjЮдВіСТЬ.

НеnоорОдОТ8.ии ....

6езП~j:ЮцНіЙ;

-

беапоteреднє f!поетережевия •.

Ноnоотоянатво
ність.

иестАлість~ иепостіЙ.

-

HenOO1'OR""wA-несті.~IRil, IІtпостlЯннЯ.
H.no<tTltТenao.. oo1't.
вага.

-

непошана,

непо-

Н.почт"то""н",.

- иепов8.ЖJ1ивиil.
, - ненраВИЛЬНИА •
HenpepwBHoOTt. - безпср6РВНіcrь, безу.
Н,праенпьиw"

тJllність: ПРJШІ",НП безперервности

РОЗ81ff'КУ.

бе3П6~рiJвПU:;
nреста гfны.l)-безупинниlІ..

(6ес ..

Honp.p.... " ... A --..

fofеnРМГОА"ОQТ"-IJєпрн.цtТllість,
еобnосmь) ИЄЗд{l.тuість.

(неспо

НеПРИГОА"wА-вєпри;цо.тниJt, пездатниu ..
Н.при"и...... 1l8прист6ііність, Hero..
ЖіСть~

непристОйний,

HenpMlJ"<tHwA -

Н.nРИ"тност"
Н.прмяти",.

нецрвСТОсОва-

НЄl1риt:кпlcn..

-

Her6..

lіепрнстос6ва..

-

нпЙ •

осзіта.
Н.обрв_о.а"н","

рисыn •.
Н.о6яа.тenlf"ОСТ..

Н,еТЛМ}''Uln:. ВМ1tикЙА.

Н6зрозум1mtll.

-

"
H.npHonoootn.HHwA -

ненависть.

·.нео6щ"т.п"н ... А: -

Н.QОия,.Н ....

-

ність.

Н.морм.п.носта. ненорм:а.'1ьпість..
Нонор..,_п .. н .. " ~ ненор\lА.лыti..
Нео'р.ао.,нноот" - JIеосвіче'JJіСтЬ, пе~

м6ВВRИ~

ltерозу.іlНИ:R:.

-

Н.nоиllТn .......

Н.nриоnоо.,6nеи"оо,..,

.Н."от.-німот6 •
Н.н._нот.

Н'nо"иМ.нне

жпИ.

Непюдкмь!А відлюдний.
НемоА HЇMIHt.

неопрятнt.."

об:;pt-ІIIJЯ.

-

прав •• ".
HeHonpaBHOCTa. :"'епюдкмоот"

НЄВИПpl1Вllltil,

-

JiООЗJI6чеIJЇСТЬ;

,

Не8РОТ.~.С•• Й нєвроrnчлпfi.
Н.8WA'Ржамм('ст .. ut>вliтрюшніC'tь.

H.r.... кaK."

,

н..бузд."н","

.веВJiЛОВQипti.

-

Н.l'рамот"",. 1t~ггА)t('lТlшJi;
)l{<Нlшіі (-см. rр....оТи .... ).

Нахц
.,а
пвхаGииїJ~
Н.хц....,.о-наха6стао.

nonравність.

ВЄ'ВВЕ

Н ••нRтм"'.

НегоАО&&Н ••

--ся.

Н.МОNр.нноот"
нещирість.
.н.ноnорченност" -- незіпс6шшісl'Ь.
Н.испрааКNОС:ТЬ невипраlшіetь, lIe~

за нав

пе)·р8.ж.JtJС'Т'Ь. Sfo-

-

H •• pOn.T.~.cKM. --

Н.,"а-нар.а;

JlедіПЩЛIl'н (см. зрм.,.А).

чаннн.

Не.м ...аи..

Н••ос".............. А

iJАТУР~l!;.юt;"!. nРЕJ:б;:t ..

,Не,Н_ние - ІіЄЗнdннп: незнauнн К1'РСУ.
Н •• репоот" неДОсті1"глість. Ht>AOCn і ..
Лість; оедlйШ.1ість (СМ. 3p."ooтt.).
,H•• p.nwa. НЄДОСТЙГ.'1иli. недосп1л:иЙ;

'

Не50СlJРМ""Ч".ОСТ"

.. "ЬІIi -

....ЖНООТ.. Н tжв1сть.
Н.жнwА-а:іжнпl.

Не6реМСМЬІА :s:є.:rGа...1ПЙ. В~,ІБМLIRВиіІ.
Н.а. . . , м ••ежn".w" :в~:w;Н1JЙ. вев",

H.OTPHMIM-НістріВ.

Н.ТуР ....'

Недоумок IleДO~MOK: діТИ-Иe;J;ОУМI\П,
:НеДОУМСТ80 ~ ".ДОУМН.' tЩЦО~\IСТВО.
Недоу"к_ - иеltо~-к. Іщдовч-},шit.
:Н.еОТ80Т•• ННООТ.. неПr?ирОДnіСТЬ.

Н~.з;ба..lіcrьf 1!~.1.бай..-m

-

Неaqспмт.нност"

Н.с.,щ."w. наdq~ппя. 8<lcl!"t: Еа-смт ї RТ~pet:y.
H .........~ .. - 'И'атиіЗ1(.
Н.т ••• ст патлвіст.
Н.Т .... ст.. '"О.... ЕаmьіcrПчs.п.fi.

ве

непок іР:1иаість, )Іепо-

"ІриІ.".".
'.
Н.покорнwА-1tеПQКlрлнвнА.неПО1(!РИиА •.
Не n Оllиопетн... J1ЄnОВНОЛ (TBiA~

вість.

ДНТИНИ.

-

Н'nОNОРИОСТ" -

H.noonywaHNe ........ непОслух. НБCJIУХНП-

недостатність.
НедООтАтиНt.

-

H.ДOCТYnHwA непрuету~ifИїі, ІІЄДО-СГ;пииt1; неНРИСТУПНIІЙ Р03а~яінню

- Е~~'!'f}'РаТJ;L!fЙ;і:еecnpа.в
_IU:<·хг.fпm:Й, вечеППНfd (ср:

Н.сто .......... 8kВіЗC'l'$'п:в:v.1!:. .
Н.стр••••Т .. с:"~ .. оwти" - u~,J.J.e.fe.rn..
Наст,пn.и... - 8&G"I"&1?1lН: Нa.CrШ!!И СТ&..
nзvі ЗOCТJ!t.locrи.

,цити1tи:.

Bf!t-

,

MeroJtY; 2) (отс ут ..

:Jiедостаточ"оот..
,Недост_точ"wА -

H~".

:Еї!'2:;
AWIr)'JNrТМ..A).

такого

сmНllС) брак: брак ДОГЛЯД}' за
дітьми; 3) (ueдocmaтOIIHocmb}-н&-
достача: Недостача. ЖНI:J.'1еНюl ДJНІ

е:!::;:4..зність; Н~nЙ:ВН:"ТЬ, Ш:1Jt'пур-

н._о.аД.РМіа"НЬІіі t

СН. Н~~·;п:ся.

вади

почаТ<tt:: шхі~,ь-

..........ftOCТ1O - . в.аfJ:Й"raJJіcrь~
................ - :в.а.ч:.:Ита.иаА~

"e.n .. ноет.

І

.

".дорооn .. недор6сток, пе,д.Олlток.
........осТатоК_1) (дефСlim) - вца, ХІІаа:,

2~.

н..
на

Н•• н •••

Ег.~)Єі:::::.:.'R}~Ті<'ТЬ.

H.cт.u.trТ...... МY..

І

,;

Hacт.a.ne .. _.

с.lішrx.

}.

I1 ,,
,;

8 ІІ~зо;!~:-::ші
H.c: ... wn ..aocrnr. -

- 1)....поuток;

Не.ц()р6зв1ІТ~К. пе.цО.

-

розвПнеиість.

Е.:-!\.... РООЕТ; 2, прирО.Іа: 6iQ.1Qn1Jsaі EaZ"ЯOwТQП1fН& lІрВJЮД ·в ~1~;umf;
3і ":оСЕ':'и: i!1:O-іа ка (.otBOBl ~

-'t,.

Hd=-:'.tri~ &~~;;.,t~ L",:з:-:nt~

Н.".........

І

",

11:
і:·:·. :,~;. .,)::з ~':":l:_

м.,мРЬІI Кo.~ ~

Наcnааоаат ..

на...-.

Щ~~ Щ':':':'JU<і'

,,

f

!E&:=.:::l~

~::IPtE!:"!!..-

2prьz~.

H . .'&WI'f1tt~lII~

~

-,...

"'";'1'E~~

А
jі
,)

:l

~r;ХТІІ:li.':'Т~

.н.дОР......ТО..,...

..........tfOC'r'tO вALIi.;lIrBiC1'Ь. иьm.a.,є
юt':'Ь: oc<41:Jlfs& BaW..1E'Bjcть ПСИ'!'
:t1'Ui(Ф) a.n:apI01" ;шntпи.
нaц. ........ ItAt6CТ.. вапіОН(;...1ьвJсть.
~"""Иt
uпіова...1ьggЙ~

.

,

пелри~иниJt.
Н.про"_оn .. " ... Й - . иииозільuиА; .ми.uовільна увага.
"

-

- lІєпрощіНИИЙ t ІІ$<8116AttHuft: JJєпрощеНJшl1вчинок.
Н."РОс•• Щf:" ..... А lІеосв ічеuиU. .
Нера•• МТОА пероаm1:иєпиll.
Н.ра.То.ор ... М .... А неговІркИй.
Н.ПРОClт"т.,n ..н ... А

Н.,

••

умие--нер6аум.

Н'р.'Умн"".

-

нерoarwииll.

Нераосуднтen",н ... А - , веРОЗС$'ДЛ1fВИЙ.
!fєрозв{uклввиd:.·
Н.р.

-

нерв;

м ••ффОР'NТNW.

-

афер6IIТННП:

'". 80СПРММММ_fOЩ".

-

ШfЛ 11.;

И. A8 .. raT.n"HIf'.

М. Мотор"....
н. сеноор ..... "

-

-

1.1:;

спрнl1м~"ь"

р}'ХОвйА н.;

-

мотор6виll н.;
сене6РJШП: 11.;

н. ОНNn.Т ..... с"иА СШШU11ічюrlt 11.;
ц.итро6*НСНNА-від.осере.,\кОDиіt Ii~
". ценТрОС1'реМ"uп .... Wй - доосеред-

...

I(ОllНй н.;
м ...У.ОТ.МТ.,..........

-

(поJqут.l.,ШU:

верв;

...

_ффер,нт"",.

-

ефср(,'llТюt" верв.

"'.P8"PO••T..-lІєрnувttти.
H.p.H ....an. -нсрвуnА'НСJI.
Н.Р8"ООо"."о. - JlеrШОВQхвОрнR~

h.,...

HeP.HOOT'"-В8рвОвlсть.
.,a-seрв6SIl0.

;:1
..і'

j

і

.'

ЗІ

зо
".р.о."

.....
...

НаУДО8On..п•••

ВЕ'реt..>ЗИіt'I'Ь.

....ри."

ПРІ1Ь1:НїСТЬ:

-я:ерв6зВПй.
H.pn.cnoцfM .... ие)tовоз::.атпnй~
Н.ptr.u8tТ""I8"ИТlr-7вері-ш;:чі~ •.
Н.".w..,..n"и.... -- во?ріmrч.к.n·
Н.р. w.n м ... a.:-1іt'OХ:1 Онп

.1е!Шя:
Н.,..

"M....-Н~mtаЕПЙ~ H~3.:!:~P:t::-

ДШJИЙ~

п€'-

HE';XOoCK()oa.l1('f'Ь~ в.е

.:Іо~рш~ність.

иез6і:-J.:НЇcrь: uез!~іж·
вІсть реа.кпіЙ.
.
H.com:aCO.aHMocтtt ~ g~П.)Г(І.1п:еl1krь:

Heco.n ....... -

)(2.-

'n'!рія.l}'.

Н.СО.М.Т.n .... ОсУ..

Несо,нат,""""".

і

-

пес.ві;хQХИЙ,_

.

, aicrь. Ве7Л),lКЇcrь. ве;Іоn.1;t.1пвість.
Н.оообр.,мтеп"н .. а s:e-ЗУ.ЇРRбв.а.нп1і.
пєтsus:юіЙ. не;tоrU1ПВПЙ.
HacnoKoIM". --- н~еПQкifiП-dfi.
НаClnособ"ост..

!

2} H~

Наоnособн ..I-1, (Ht! .JWlушuй Чl7I&-.щбо
'выiQ.ut.w1b)) ПfЗ.итsшй; НЄ3,.1а.пltЙ

j

.'

1) 1І1і.'3.1атніСТЬ:

-

3.1і6єість (С'р. Н.сnосоlн.. А).

,.
('

.

1
і: /'. j:
1 І

іІ j

. J І'

.'

іІ:

,}; і

:

,'.

ДО

ПРlщі;

2) (та Cr:.OC()IjHocrruii}-

Н€3,.1іі.!ЮJЙ: ЕеЗ;J.і(.нm1 ~"Чен:ик.
Н.от.р.таn~м""А-неC'tаравнlIЙ.

Н.стоА .....

нєстіЙJ.-:Иё.

-

Н.у"р.ммост"

.:10 старших: 2) не

Нау •• р."м".

-

nрпqннп.

-

Неурчммм.·ммц.
Н.уА.чн ....

-

вІ.:!

п€'за:tов6:rЄВ1і:t:·Rе ..

за;:ІОВО;Т~llНН ззuнтів з.n:ТЛНR.

НістЬ; ПQЧ}"ТТЯ

!!~33.-10B6.1e-

r:1i'~U('BO.l€'R"CТ1t.
ПI!".:10статнііа:~

иезa.;JОВ 1.'1ЬНП:П t н~зз;rt'jВfJ"1Яшпfr.
Н'УАОu.таОРИnn"НО Se.1c:cr;iTitьo.
uезa,:tові:thНО.

j
·

·

J

і

'

і

•

ь]ача.

xL.'ТRiCТb,

-

не-.

пестА..

Н.усто.чМо..... -~птюriі! пестS.1п8.
Н.ро ..... ост.. НlРО"nЯ.МОСТ"

в.евт61!'піcrь.
.
- невтОу.lt1ві,сть •.

H'ЦIett8coo6puHoeт..

ие;'ОЦl.l,ЬВIСТЬ.

-

Н.цenесоо6,uм"," пе;J.опі.'1Ьв:пІІ.
Нехорош •• неrАрпи:fi. по~в:пЙ.
н."""м
t) пеВПРW;lн:иft: еевпразве
)'яв:tсnsя;

неЧПТJ.'Й8:

2)

веЧПТRЄ'

06д)' ....... мм. -- об1lIриGв)·в3.нпл. O.J-

. M.,... об»іРU}"NТИ, оG.l}')(j/!ЩТИ t • ou;r~'"
:маТи.

Оhм"","м,

о(і)'[іРК6в\~ватп.

,,'

-' Зпе~li..l~НПЯ.

06.,пМ:"'"НОIІІТ" ;...;.., aneocUi.leIJЇC'1'L.
06.Рм .. И ••,........,...

знеocQGитlt.

-

0606щ ...... ,... щи..,..

Довать. дать а .... м.

Т())llшfl ст.аи.

311I;:ос.;Jlj.lю&аТII"

узаГt\.'1Ь1lюnаТlI,

-

узагА.ТJЬНИТП.
0606ще ..... -.:..у3агfLl'ІыеIlня ••

060nОЧ"8

Нова.

мо.rоввя

'

. , 060НЯММfI-НЮХ.
060МАтеnt.,Н''''Й -

060 ..П..... -ч}'тJt

ОБОРУД08... не

рядження.

•

обо.101П'Q

-

)11з-

~'cтaTHYnDUIIR~

-

ОПО~

060РУI&08&Т" - ~'стаТІ(}'вАТИt ОJlОРЯIl11тJ.J.
060С ..О.8ИК. угрунтувl1пня, обrpуп
TYBaHttH"
060с"0.",ват")'"ват,, -. }ТРУІrrбвувоти,
rруl!Тj'пати ,

. 060co6JteHHOCT~

nідокJЮм.'іеІІіСТЬ:

ві..

докре11леність уявленЬо.

Ч\'.'1ЇСТЬ: иеЧ\".1ість,;1О чужого горя.

Н.чу.ет ....,..,.......·й 2) нечr.1J!fi (Cp~

..оот..).
H.ac.. on .. -

1)

нечут.mнfi.

Неч~.ст_теn ....

'

неЙСflіСТЬ~. невпрЗанїсть.
Н.ясмwА ~ неЯСНJ]fi? неВIlР'іJ!пfi: не ..

.

ясне: ві;1,Ч}"ВЗНПЯ.
Но ...... -- новАк.

уваги.

HO-1fНШПЬОro

вовшlсзниЙ. новйй

'$'чень,

с.l'~Ч.

Ноаоро;"".нм ... (:м..'1a;lt:НЄц) н€пь.

-

R8РО.і1.Ж6-

новопарО;щ.єu1JЙ.

НОМ.Р-lІ6хер;

Howit

Но,,,.тм.,,"'.

IІОРЯl).l1івнпП: H()pMa~

тпв:ипll пршщпп ne;J.afOriKJ].
HOPM"PO•• MM'-НОР)l~·В~ИJUJ.
Нр ••с.., •• ммоО1''' - )lора.'1Ь, :мора.1ЬПі.сть,
.:10БРОЗ8пq~jiиість.
Нра.ст.енм",.
3В11'1~Аииfl:.

НJIII!МIІ-llянька,

-

оа.сnеч,н".
чеШНl

)lора.1ЬИllfi.

.:10бро-

.
нАнSI.

-

Щ\('ісзпечешш: заt'iезпе--

Ш":О.'111

OleCn''''H"OOТt., -

пі;хрj"ЧШПto.:'>IИ.

з.we.зп{!ЧЄllіC'tь.

O..c:n."M ••T.......MT.. -- зnбеапеЧ}'ваТН t
звбеЗn(>ЧIIТlf •
06асс.n.ни' аЧЮ'.1Є'tшя: p03j"'WOae
ЗЦt~П.l~НШl }" зtтеfi.

oa•• eмn." .. -

06"ДЧМ80стtl -

утвореuнл.

МТво

2)

рєнпn:: утвореНJJЯ рефЛексів;

віта:

КомісаріАТ

віти;
о. ви,шко""н"
віт&.;

-

ос

Народиьо[

Ос

позnшкі.'1hЩl

oc~

3Н~С11.11Irnся, ЗJ!еаіnіtп ...

Ot.'Р'з:шutcn..

-

анв і.1l>Шl о.;

.... хМНч.ско.

іп

,",yctpinnbJIO-техні'lНа. о. ~
о. ИnаОСК".СМQ' клаCnЧПQ О.;
о. "'.дицмнСно.-уєДЙч:на о.:

..

о, начаn .. но, (n,p.oH&"an"MOI) -

ча:ткова О.;

110-

О. nрофеоомомa.n ..и•• - ПРОфt'·сlJtllа о.:
о. nрофТ8хничеОКО'-ПРОфТОХIJ (чltа О.;

o....

о. p••
-робіТшjq&. О. і
о. р •• n.иое-РN\.ll>lfо. О.;

О. ом"о ..о .. хо.яАот.,ммО'

••

.

-

rocnoдApCbf;:R о.;
ООцм.,. .... О •• МОмО .... ".с...

і\.1ЬJltrelrономlчна о.;

лав6ТR, л:6,..

-

утв6ре-·

2)

ниіі, nt1творснпіі (ср. 01р&'0"""8) ••
Обра,О••т.n" DІIТnОРШIК: ВltтВориик'

.

тимчасових зв'язft!n.

06р.аоа.Т.n.иt.,.А-l} (Обр«ауЮЩUh) lІ'и-
тв6рчиН: ВИТDОРЧ(1 дін.1ыtсть nCН

хіlШ; 2) ОСВІТИШ: осРlтиі.Й цепз ..
06p •• 08W8aT",,,.o.aT .. ,"CA утlЮрl()-o
:ваТі!,

}"ТВОРІ'ІТІІ,~СЯ

DJітворптц, .. СЯ:

витв6рюватн~

утворюютьCJI

асо-.

цілціl.

06Р8.0моторм".А образояоторОвiR ..
06рат" ..1 об6ршшнЯ; зворОтний:

оберrrена лічба; зворО'1'ПИЙ ВМИВ.,
гормонів па мізок.
"

06раЩІМН'-l),поводженип

(3 ким, чим):..

2) ~рнеIJlШ; обеРИЄППfl
Iнрж:удlв].

суджень.

.

06медоаан •• 6бс.'іід. Обмtдуваввs::
11СЮtічне обс..'1ід~·ваНflfl дітей.
060nадоаат,n"._мице - обелідиuк,"ПИЦ&'
о(іс,.., Ьyuaч ,-чка.

06on,до ••т" - o('iCJJ ідувати.
06c:nужмааниt обслуг6вуввиия: otj..·
с.1УГОВ~·П81Jшt

060т... о ••а

школи.

обстан6ва: wкlльна об

-

станова;

о. онружаtOЩ." tсреда]-<:ІТОченiUl.

06CY~тt:.t"AHT" -

оuиіРКQвува'S"и, об-

ОБМіркувати питанвn;,
обговорювати, 061'080-

РЙТJI: і'ЧJlі обговорюють план темн .. _
Обс)'ждеН". - об~lір~уваJШЯ. обмtрк6D}'ваШІЯ;'

(СіtоuеспOf)

Обговорювання.

Обуоnоan,"ноот..

Обгов6рtШUSl,

ЗaJ1~Жllість

(вщ

пість; содіЯJJЬШL залеЖІІість

пси

чого),

-

Сnр1tЧ1інеНіСТЬ.

гумОuе-·

08у с nо.n ....Т...... и ..... -- б!ти Зn'n~НИ!l.
3fLl~ШQ'Т1І свід чоro). СJtРИЧI\ltЮВа.ти.
СПI}И1JlJ}н1т'lt.~€.'л. З~'м6влюва'S"lll аум6-

(tft,4fY)' ----

JJаnЧI'1'И,~а (чого).

партмАмо.-партJftПI1 О.;
п.даrоr.....ОмО.-Пf.щагОг!чllа o.~
nOnMT.JCMM .... C.O. - ИG.lіТ(l>Хl1іЧШl О.
поJtнтм",омо.-по;rіl1\чна о.;

el.1ЬCblroс(щі-

І

06Р •• 08аММООТ .. освІченІсть, Qcвlтa~
06ра80.аН ..... А (nr:ОС:Jl"щ"""wЙ)--оСВlче

06)'''.Т .... ~'' .. ТЬ, .. оя

о. М:И8W.'-nlіжча о.;
о. 06щ •• -загА..'JhIlR О.і

І

освіту, Лмучоть, n<мyчumь о ......'
~3Доб~'в8ТJI, ·здОО)'тн оевіту.'

ВllТИ,..с,я.

о ......NO" ... mhO.-JJєаnКіНчсП3. О.;

о.
о.
о.
О.

.,

j

фіЗJtЧIШ О.;

х1tш.

о. haPOAhoe-JtарБДНЛ О.;

[фа... ,

о, ХУАомс.ственмо. ХУ.1.0ЖНJ1 о.;
О. 3СТ8ТМЧМ:08 ОСТЄТ1\Чl1а о,

Иlрк~'в6ТII:
(С,liоueС1l0) -

о. ryMaMMTaptlot: гумаllіТRриа О.;
О. ДОМ8WН •• -;:t0l,fАшня о.;
о. духовни-духовна О.;
О. ммдустрнan"мо ~

НОР){!.1ьвпfi .

-

,1)

о. аанончеммое---заRlнчепа О.;

J]ОР1l:Lїіз6ціл.

-

О. фМ'МЧ.Clко, -

о ..... оw.е-Вl\ща О.;

н. проц.нтн.я-ві.:ж.СO'f1{:ОВQ н.

НОР"&І'І""". -

спО

2)

06р •• ноо.., .. Оброзність.
08p., .. a.tA---ебраЗlflffi.

о. rражданомое

иОмер.

НОРЩІ: В1Д;ХILlеННJ] від порШІ

tiор,,&І'ІМ'.Ц"Я

подр,азпЄ1ШЯ;

сіб: СlI6сіб д')'яаJfНЯ; о. д!'ііС1ЛflUli
noст}'пувnния\ спосіб д-іsпшя.
Обраа.ц Зр8.зОR j взір6ць, Пptfклад.

06Р.'088"". -

СТJєцlt1аьsш

-

х()в6] о.;.

yrpYJIT}'Bl1fl1. обrР}11lтОвувати, об~

060сТре .... оот.. aar6cTpeHicть.
06р •• 1) Образ: обр.. аБQ спогад

Н.ЧУВОТ.И..,.n ..НОСТ.. пеЧ}"Т,'1ЙВість:
неч}"Т.'1ш)ість на ;хр.ат~·вання; 2) иє

о. оn.цмa.nlJ.нМ

ШJIі: освічена ."ІЮ;J.tшп;

НЮ~ОВJilі.

[lІОСОll].

Обоетре"м. ~ загОстрення: заГОСТрення

О.
l1~у~·ваIIПЯ:.
06дy ...... T.~

о. ор",м,,~ор(!однп о.:

ппеьио.

пзC'tав.їєнви;

ПОВj,:J.Ь.

Н8УДОМ ......Р.ННОСТ.

я:еста.1ИЙ:

-

.'11СТЬ: хП"ТКість )"ваrи.

- ' вев;хаха.

H.-уАо.Jtатаормтеn"мwА

:·.·.·,H
· ,і і І'
:І j

С'1"3-1а

".устоl",к.оет-.

Нар...

в:еDевиип.

НеуАоen ...... р8Н ... -

нео-

-

•.

н. p.Hro.... a-раНговJtп

н€'m.'oвиїсть.

Н~в,:J.а..1J!й: Н':В.:1а..'1а

...усnеши"".

Н.Уе1'ано ••• wміс:я

В€""f'S.~р"ЗЙIl.

важ.:mвufi: не о;uaізтє ШRО.'1П через
Jlеваж..lкві

Н*ура.но.ещ.ин ... іі-незрівно:н:Юкенni'l.

Оlма .. (ЧU8сmft)-ом{ша (оргtшlв ·чуття).
06NOPOH - 3():Я:ІіI1ПЯ, M.11cть~ Ilепритом",
ність • .'Уnасmь (J о, ......... 301t.liTII 811e~
ПРИТ6МНіТИ.
'
06",ОРО,,"..,1 ПЄПРИТОМНJlti: непра..

Н080nос:туnи.wмl-новопрПfiu.ятu:O, но

Н.у.аж"тen~м .... ~1) КЄU(JВ<1Я-:.1J1nUП: віє

веповаж.'1ПВIlП

пеЗРIВПОВЬ.:є-

ність.

.

ПЄЗ'.U1Рf;ОSЗ-

-

н.ура.МО........ ИНОf:Т1lo -

•• -

В~Ві;фllість.

Н.соо6разIlТ..,.""ОСТ"

j

j

-

.

Наусn.шноет~-ве)~СПIIППlСТЬ,

90:00В80.' іrnіі1;

n:porpiUIOlSoro

•

н.у",м ...-аев)! іПВ:1.

~·сn:іmпn:й.

.

непоrО;l.3-:еність

.

Ч".ОСТtr--l!€В:ж1{ВЧПВІС'Т'Ь.

н.уеn •••ЮЩКА:.

H.c.. Moet.....-t:t.ee)(і.·шsість.
Н.с .... с" .. щ"I-RетЯ}r~шnіі.
.
Несо .. рш8""Оn8Т". lJ<:!'nое5С."l1ТТЯ:.
пе:rОС&Qsа..1 иft.

800

н.умм""а ~ H€B)! і.1UЙ~ Jlt'впрfiвнВЙ.

n.

H.c.mp. .

Н_сопршем"w. ;tо~ршевиn.
Н.СО.'РШ8МСТ.О -

••

ПРИЕ.3lПОСТП

.

не

tteaa:tOBQ--

ВИЯВSПП

ПОЧ}"Т'tа

не ПРИQШOC'J'1t.

H8CA'I»"QlNMOCТII> --: R~Я:uаtIіt:'f'Ь. S:O::>3~
;І~рж.'1DIС'ТЬ.
' .

Н8СО••РW8НW01lПНММ -

н~азовQ.lепня:

-

06у.........

-

напчt\IІІJЯ:

перший'

JrаВЧQfШЛ;

о.

!rавчАтн.

a••nn.tho.--(ЮзnnАтие .(.;

liiK

.

о .•еР'аn~ио. JJQрБR.'ІJ.lrе IслоJЮCa'
не) Я.j
.
о ••аЩ.ОТ.'ММО8-РСІ:ІЄвс В.і
О • • ОсnfllТ.....м.щ•• -)шхОВIIО 8.:
о. 8С806ще'-ЗRrlL.'1l.I'" п ••

о. rруnnон.-гр}тпоbl> и.;

о. домаШМ'.-ДОNВшиє р.;,
о. ааочио.-зu.6чне;

о. ""ди.мАУМ"М"
ЩІ и.;

--'

tщtив1яуU..-,

І

:1
і

І

:
;.

.. ~~

І

':::1

'і

1

. .

32

"<"

і,

!-,

.... nром.аоАО,...ИНО8 -

\:

........оии-е.'ожпе

~ і.

•

'І

~ ,I~

j

!:
Р

t,

впробш1:че

•. ..... "'M ....o.-ВАрізuе И.;
'0.....an.ННо.........ре~ісшіqе

;.

1

"

В.;

пов6;vкев:и.и:
jнтериат,

,:
~ і
І і

І

r

!
і

,І

, r

.І

!

кп):

бfрса:

ін"

2) спі."1Ь

праВl1.18. спі,"1ЬnОro ЖnТТlІ.

.

.оIЩ'Нtt.~иАПІ!ЯI зносини: є,;хПQПНЯ
Сі.'1ьсм.оІ ШRО.1П з міСькою.
зага.1ЬН()··О~>

-

вітНіП; зага.'1ьноосвїnіі пре.::utетп.

'ОfiщаС'Т.Імн ... А

rро:мадськпil

-

Ic)'~

спі:rJ..ВlІПJ: ГРОМа1СЬКlIЙ іист1tRК'f"
.о6Щ..... 80-t) (общuна) грои3з.а: Жl!ТТЯ
шкі:J.ыlff громцн; 2) (ассоциация)
товаРІІСТВО: saYKOB()o-ПЕ;tarorічв~ т()о

-

варпство;

O~ cДonoA

н.rp ... отнocrr...

Това·

-

p1icrвo (.Геть НеШfСЬ)1енвjсть~;
О. о.р.м",

м.термнот,.

10D1aTA'T}-Т'

•
.. д,тет. .

охоtЮВИ

lIв:тер1іп ...

ст:в.а Д ,]:llтI1НС'Т9а ,Dх:мат,J.П);
О."nОМОЩ"

}~

..

!

5 •• nри.орм ..... А'Т"ІІ -

Т. ;:J;On0340rJf ОезпрПТ}'.1ЬПJU.t .з;ітЯ),~
О. АРУМ" д.,-n ... Т . ;:хprзів АЇТl!>Й.
.ое:щ.nаOUA4lН'"
суспі.1ЬСТВ03НЬ~
сто.

06щастао ..дч.оueА

--

С}-спї:rьствозвав

ЧJLП.

05щ.'ЧІ81І0......о"иА

-

зага."'1ЬНо."'1Ю;ХСЬ

ІНІй: заrа.1:Qпо.'lо:Ісый. тип.
-О'ЩИ. - 1) Заni.1ЬШJі'І: зага.'1ЬИltfi J(}~pc
Пе;ІагогіkП; 21 Сllі:н.н:ліі: спі.1ьві

-

ft

риси баТЬRа
;:J;~ТИН:П.
06 ........ и.
rpOllua: ;:хнтяча

, rpo1la.'1o..

О&ЩМТ€ln .. ИОСТ ..
,.о'ЩIІТІ,n .. Иw.

-

mь:і.1ьпа

оа 'с,,':tН31ШЯ • спї.1ыtхx ОЗJ!ак.
06"lt-об"Сh"Т.
О.·· • .п ....... ц .." .-;. ОО'СКТUЯіз'піЯ: об' ..
c)"-rJшіаD.ціл Пt'~Жllвапь.

пристрастие)

!
.',
, j'

,:

.oI'.~"8"

.. A -

(,(i·Clm~nHicтl,.;

-

см; об"є}(

fбес ..

Gf>3C'ropQяиість.

ОСЇСh'Т1ЇВJI"fi;

рОниНІ.
.
J) ббtлг: 4>бсяг знанні.:

0.· ....-

06"цтen .. но"",,"
ОІІІ ••Тln.,;И ....

обов·язtЮвість.

обов'язковпft: обов'lІЗ

-

аю1тие.я:.
'
0".'ДW8 ...... спlЗИJ08ания#
Оn.о."ма--поб6ювания •

Оп..оаии,

Оrр.нМ ...... И ..." оБМ~жеНВJї.
О"а,.....ост.. об»р68&иість.
ОааР... н .... 06;t8pQ8швD.
Орно....ст.о - С8хQтиіC'J"'Ь. С8УотА: Т"Ті ...

.

с6"Jш;fi:

(.езC'tO-

2) 615· ..

rp)';xefi.

:::::::::.. ~.поАс~~'~~:іо:~~~1~~,~~иn.
по.ясuю:ве..."tы1e 1І1lтаllпа. '

тися.

ОАНОКnассним,-Н"~

Оnр.д.п ... иа
чення:

ОД.НОК-1'СНІIК.

-П"ИU,Я:.

oдMoкnaccHыl

OA"ONoM"'nltrrHwA -- ~;ntОКО:WD.lекroвпfi.
OAHoneTHM. о;:tнорічппR: о;tворічинй
курс.

одно06р•• "",А

ОДИОРОДНОСТ'" -

ОДН0118.вlтnиП .

-

ОД.НОрі;І.иіСТЬ; психічна.

о;:щорідвість.

ОАНОРОДНЬІ. -

vдворUnпti: о,"ворідва'

асоnіяпія.
Односторонн ...

о.з;иобічпиfi: одвобіч-

-

иnfi розвиток

..

Од"ооторои"ост" О:lа60-':8""0""

-

........ --- ..

О••'о ,"м..,А
Оапо'",

О ...аиОIl.П.ниа -

.

061зпавания, озваfi6У"

~'l:е-пня.

О,Н.КОМПАТ".-м"т" озно:fiОИ",юватн.
озпаfiОlІПти;-тьс,. обізвuатиси,
03на'nОU.:Jюватнся,

оз'"

яаfiо3!1I'lИСЯ (ср. 3Нако ....т ... с").
О.ори.... -- Ш1t6еИllК, бешmmlК~ mпБАti..

r()."toe8..
О.орим-,:.им,

--

-

-

сві:tОТП90

от(lчеНН1і.

СР'"

скіиtn1тп,..ся.
скінчепuя:

ОпрltТ ..ост ... - охаііність.
ОПРJIТн ...А--ох'J1IIПЙ:.
Оnтималt.н",.А

....uр-

окО.1.НШННі світ.
OMTRe:P·"OH-ЖОВТЕ'llа.
Оп.,ц.таора ..... - }"ос6блеиия~ зо<::~~6.1ев"
l1И.

ОnМЦ.Т.ОРІІТ","'РМТ" І0с6б.1ЮВо.rn,
}'ОС6БIIТlІ, з:оOOG.1ЮIШТII, зосббПТJf.
ОНан..... оиапl&1І.
ОИ ....rr--опапlст •

Онто"..... , ОМ_П......О

OHTor.H.T......... A ОНТ.nИ".

-

-

отоreиє(Ul.

оwтot'eum\ЧJllltI '"

O-lItоr{oиШ.

оптимізм.

зсоцілтИвпиl до.

-

о. в".щии8-з6виіmпiJl д.
о, 8нуТр.ИИ .... О. lа.орwоии ..1

-

8~трішнШ Д.;
8fшіНЧ01шіі ;с; зп...

"івчена спроба;

о. nрио6Р.ТІН"~.

сnадк6вий Д.;

о,,1'У

-

що

-

д6~

;:tосві;tчен:ість. д6свід.
1) досвідче:ЮIR: досnі ....чс·

2) дослJДJlиfl:

ДОС-lіДJШ

IJ.IКо:'l8. З) С1Jр6БJшit: спро(інні1 )ІЗ"

теріял.

"

Opr." --6рrзн;
о •• оспр"м"мам.щиА
НИЙ о.;
.
о .....A.nM.n ..H.... -

о.

"0".'1 ...... 8 -

сtl)JиUМ{t.1Ь-

-

Вilді.'Іьнliіі о. ~

кіНЦQКЛЙ о.;
о. palo... I-роGOч.иJi О,; .

0-..... 8M.WH .....уаст.

0-"""
.
11

-

от.". [ота.ти ...]

і t)..JШ;

о ..... Нпо.....

ті'ні Q"ни.

-

о--ни чуттЛ;
вІдповід..

-

J!рIIРОЖД'ШН8. стn ...

"ргакіЗАтор.
ОрrаИм._ц"о"м .... UРГlші3I1ЦШШIИ.

Opr.......Top -

оріЄ,нту»6тисл:.

-

ОрМ.итМрОвО .... blА..........орієttro.в.Ний

орієв..

'rіщНtниJl.: орієпroвиJtfl реФм!Ю•
ОрфоrраФмческмА--лравоnrtСННl j орто-

.

графІчний.

Орфоrрафн" -- ПРВВО'пис~ оprоrрАфія ..
OO.MAaтOn"OT80 •• H~' 6г.'1ЯД; медич
ний ог ляд IНКО,іlя:рів~
Ооnуwан",--нєп6м:ух.

ООМОТР -- Or.1JIIД~ оr~lяда.llНЯ: иедlfltНН.І:
ОГ,lЯД дітей.

O.fI1IOтP"TOn","ooT.. -

06а.Чllість~

OeMoTp .. ,..n ...... 8--об8.чlllln"'"
.
ОО ..... СІ!' ..... ОсТ.. роз~МllістьJ свід6 ...
МІС?Ь.

~.~

роз~~шиЯ. евідО»и4.

OCM"'Cn.""W. -

0о"ОВ8нио-1) ОСll6ва, підстАва: ОСнова

ПОДі.1У; зав:он дОстатньо! основи'
(підстави]; 2) ззснувnния:: васпу
ШКOJJИ~

Оf;lиоваТln"'КООТ" -

І'р)'нтuвиіerь; ДО--:

вості 1lсихіки.

ОсоН"мооть осо6:1Йвість: індивіду ...
8..11.1lі особ#1Нвост1. JlЧМ'nтв.
Oe:06''-0сО6нна.
ОсІО8М ••• Н ... усві;:{6млюваuня.
Осо,нават",.--.. ат", уснідОи.nюваТl1

усвідаянтп,

. .'

ОСО.... аИ". -- }·свід6WIе!іuя.
Ооторожмоо.т" обережиіcn..

~OTa -

roCTPOТ&. г6стрість: гострота

В,?РУ·

надається

O,-l1о.гро:uАджу'вати

Ішіі ІІеДо.гог;

ОрмаИТМР08ат"о"

IJа.б~тиЙ Д.;

-

О, у..аf;ln'до_аННIоІ.А ~ успадк6В8JfИЙ
д,освід,

OnwTHocт.
ОПЬІТМ"" -

.

ОсторожнwА-обер6Жlld.

особllc.ТIІЙ Д.;

-

о. иаCn.ДСТВ€lмнbt.

<в!д.

ор......

.

КJl!1дн!cть.
.
00М08ноА ~ ос.новюtіі: основні впасти ...

On"IT 1) досвід: особнC'МfИ досвід
•1ЮДIШН:; 2) спроба. д6с.дід. експе..

о. nИ'Ін""А

.

Ор",итиров.""., орме"тмро_", - ор.івВ.
'l'УВnНlIЯ t орієнтація.: ПОВОджеВВ8
або орієlfТУВОПНЯ в НОВJlХ оБС1'а

вання

:- оnтю[Uьннit: OnТH"

ОАТИМ"І" -

Візувати:
Орr.н"ч,см"I--оргаиlчипl.

,

:ма..1ьне ПР1fCТооуваНdЯ.

ШКО,lП t

(ОМРУЖ_lОще.]-

Омружа.ощМА

08пl1чувати,

Опредen."".).
Onpoc --. 6mhl~'ВВННЯ); метод опиту.

O ..pyr y ....6HwA-шНі.1Ь1f{\ ОКІ))' ra.
О..ружать,"Ж"Т"" -- О'Т'БЧ)'ВВТlI. ОТО'П:ТИ.
Оируж • .оЩall

(в 'UНОЛУ) від

2)

озваЧJ1:ТR,"СЯ; внзначl1тн,ВЙ3Ва.чИТ1l,
~ся; 2) віддавйти,
в1JJ.дAти (ср,

НQ.щmлвfnь

ЗПJ>:іl1чепnя

ЯКО

звемо· озна.ченням

ОПР'Д'n"т"""nит,,,,-О"_l)

спробl.

Зl1кіВЧ}'"В8Тn t

закіllчення,

про

ПОЛСJfі3llНЯ

ДUЮl (до ШlЮJ1Н).

ДосmУnllwit

бешкетув'аип.

Оаорн"-,:.т" бешкет)'в'тп.
О.ор.....о -- tX:шкетlиl.
О"ам'ЧІм.ат .... -Мч"т ... ,-с,.

ПОНЛ'І"1'.І1

о. аосоцмаТ ..8Н"""
свід:

ТІОтість, 08.-1L1icть.

обіЗШ\ТIfСЯ,

д,ОJV18дне

римент: робити фіЗИЧНі спроби;

однобічність.

заК.l0п6тавність.

заК-10п6f8,НиА.

1) означения, вПзна

-

або дефіпlцією;

.

о;wок..1аcGвпЙ.

-

rocь

IЮвтра.ст.

~

опИтувати. ОПИ ..

-

тати.
OnраW..МIОЩИА--опЙ1'увач.

одвочаслн:I, одноча~

-

О;l,Ночо.сниfi

описовнft

сп(знения, sanізпенuSl.
' - ОЩI),l'srr{lТlІСЯ. cxa:мeH~· ..

Опраw"В&n ... Смт..,

спостережєпв:я.

ОдНо.р........... "

описови1{:

-

тип сприЯмвннл.

п()()дnнокпй~ поод:ивоке.

оргшtJаців"

opl"lUlbnl.·

-

вннах.

Оnио.ТМ........

капни .з;іТе.Й до С8),IОТIJOC1'JI.

OAMHO"HW8 -

-- 61t1:l0: оповідання іІ: :худож~

пНІ опис.

Ono.дaH'" OnOM"MT~C"

ОРr.И ....ц..R -

Opra.....o......T.-орraНJаО8уВаТи,

зо.сJ,{~ЧYSg,..

-

......... устиWl.

Ор"и .....

Оп • ..-..оп$fC8..

ОП...8А....т .. ОR.~Пит .. М
тисл, З8.С'UyrИтие.я:.

же.иїсть CBiдO}lOCТD.

О,.он...и...

~ товарJi:Ський,

- cni.1ы11c"tь:: спі.1ыJстьь ;lУ"
XOBilOro аУіст}·.
Оl'.дм ... ммо об"с.зе:Аппя. поє.:1пз'ння:

-

-.. -

кінчати. зо.кінtnіТIІ.

TOBal='(ICbKiCТb.

.о5щ""тt.

О".МТИ8НОСТ"

роз.-

порозуиіва ..

Orop ........e--пpuКрlсть.
Оrр.нИ .... нИооТ .. 06М~жепісТь: обме--

не ЖПТТ.Ч: ;tіти самі встаИОБ.1ЮЮТЬ

05щеofiран.аТ81ІьмwА

ПОРОЗ)'lІlвАТВU t

гдух()овіКl

ОП.IДW8.Т~.""n '"':""" спізнюватися. спl ..

ко.ВПЙ пре:r.мe'J' ~

(з

теРН8Т Іб}'реа) при шко.1і;

.f

11.;

оОРа&'tпве ПQВОДЖЄЛПЯ.

1)

.'

ються хіж собою ж~и.
Ое...... И....,.
об6в'изоlt.

В.;

пранагїдие в.

ОП,,"ДLl"';ТЬ - о

-

1I0в.,1Я:тп:

о. ТРУДО'" Tp)~д68e В.;
-о. Н& АОІІУ вuчilввя 8.з;6)1а;
О. пр. спу.... - навчання при нвr6.з;і І

,oQ&Щ8ЖМТМ8 -

і

..

О'·... ""т М

~ CO.18othot--Cпlльие в.;

-0&.......... -

;іі

11!
,І
Ir

С}""В'тв.

о. nр.8А"8тиоа-пре;utет6в.е В.;
О....... иvд..ТМJ,НО. upR}t}"c6вe Н.;

і

,

06'"с""ТIt,"И"Т" - поаспюватп, пшt~
ВАТИ. полсиИтп. з'яc(lв)"вати, 3'я-'

.~ 1IIOnIt8tn'M.H08 -ко.'ЄК1'В:вие B~;
.~ .....nМмcмO' IЮШL'1єкcQве It.;
•• каrМДIІО8-И8QЧIre И~;
--. ••'",.т.n"нн--обов'язк6:ве И~;

:,

І

~

о. мао8иое-R.-'18.сие В.;

!t-

,•

:

ОБУчепе к.;ассвое: :...- Овто",UШI

Оотроуммо

б11СТlщА

-

(г6стриltJ розум;

дoreпнtсть.

ОСТРОУ"""". -

(/ІІСТРИЙ

l~стрнй]

р6з)'~; Д.оПmинП.
Ооава.,... ДОТІІН; oprallU дотику.

OcaHT'n"""'. -

(О/1l1,ОСJfЩ.

нuю)-дотикОвиЯ.

і(

на

ося;ш ..

Ос....т ... 1) (ііUeQmbC,ч) - Дотикатнся:
2) (Ч1/4стООfiШ"Ь nocpe<kтвo.м OClC~
.ганuя) - ві;а,Ч)'ватн, відчу'l'Иj. ч~ти"

.

по~ти.

От6w_аии,

-

J3ідбув&ння: sl,цБУВnННА

пед8I"ОI'іЧJІОJ'О стажу.

Oтaar............ l:Jiдnars.
ОтИЖНWI-вLдоАж"иuit.
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.
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-

достаТII••
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1""'-

..]CJtCtnI.. ~ .,..". -

~" ~

.. iUi~.>J;:iDo.

О, .. ,

J!:in~reiz1!t!:

..... -

I~'

OiW ••• _

. . . .-:n'
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no ;;.с~р;;ш.~ ! ~~tL, •. ! -

~

X'~-:;:.z..
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....

., _ _ о -
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. . . .~ ... •

О•
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І
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•• • OWМ" ........ -

•,

."Иn"СМ..

• .....o.~"" о

-
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JІ

11.,';

г,рп..'о.

.:!fjші;I::;ьt!;U

J'i.;

JU..'7Яро:'И;1ІЙ В.;

4ь.Ь');::сьdЙ:

pJt.:вЖІ\ &.;
. . . . .т.х"' ....... -:"
"MO~Tp."MW

.t'-

;~1:0J:':::Т...!:~1!'.И1f В.:

.мм.устро.,..,.......

•.

f'~;i!!t'lo-

:riрн:еч<:'r

-

%.6J!ічиzf: .11,:

-

8.:
&t}(..1~BDOo

3'X1Т'ЄЖJfічв_й

......... -

11.

8.;

Ч}"Ж()~

а;хвхх VOB:

..... c-тpytrl'.,..... ааА

•• ;

хеxanіч-

-

хо:;оUВічs:nJi

В.:

('Р~Вn:Й В.:
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raaOCIUI08WX

уота

В. Ш1JZ>СR.'6В~RЬ 't'8 ra.3C-

а. ""Ш88Wyео808
f'ХЬ!:.Г,si:i!] .8 •

J.apqos:tfi {хаРЧО

-

О. ':',otI;;'шnе .. ";;' -

ПРОЮlС-'і?йd В.:

о. "утеі Nei:ТMOrO .М ..... М ....

В. ш.1S:1~

-

:х: ів 3tіе:t~'Вljr-{J звачtfIВЯ:
а.

paCOnM. . . . . .M....

-

В.

рос.1ПВО

;:.п;;~;

а .•,,",.01

дР.....

о. e,мo.oдeтN

в.

-

р?СНі:сь'К.,!

•

OroPOAH""'ItCТ . .

~uQ.в:('rroрб.:шіА в.;
О. can ..c."XO."IOT.'NW" тосподареькd В.;

стро.м.....

Е.;

~~.:ь;:~.:;:::

ЕХ :;"E:"~:
•• 8OJIoOoC;. . .
8 ~ . . . . . . __
ь. J::.:;:',;:,:.,••..,'i;~1:r;.:f' і! 1:h:!t:r..'1lЗЬпН;

•. ..-a.s."""08 -

eи~s:ь;

Ь. Уіс

-

~i.1ЬCЬKO

о. С6118tCИО"ХО.JJіста.ммоro _аШilllNО

~.:

4. ~• • СМllаа,...... -

-

а ........... "'ИIr"

В_;

,;tpiG-

Jt€'Та.:тур:rіч

-

lJи;
О. "'ЦH.".. тes.м: •• кcoe
Е~иіtreZЙ B~;

~jlX~;;:E.'.J:!.E а.;

8. 6Prntи..J..uh-.cl!Ж Е.;

В.

;t~.;.ю, []Х"',-"])'''' від!.11.

<:••··I.~·E~'Xj~ 2.;

....... "~...... -

.,-pO.TMIIIoCТU '5':'Т(; fj:г;jJ;Е:Й11ТВа;

iHCf'P}"J:CtQpc .....

Cьь::oГQ

О.

-

8.

еі.'ьсь~О-ГОСПО;:J.ар

)!ашпвоб}·зувааая~

В.

e..,.,,"W'x TotC08 жах] стр}"хів;

ве:mких (З1$

...

о ••MH.H~080""OAaTMO' -

Фі1fа1IСОВО'"

1aottx]

В.:

ніЧВIІЙ В.;

О.зn.мтроте.нм..еомо.
нІчнu:lt В.;

_.:

Отд....

OTДb1:xaT.,,~XHY"" -

ЖQmьс.ч)

Відбиватися

•

•

о.

TannoT.xMa",.OM08 --

о.

T.XMonorMiIII "nbOko •• oмACТ"MMoro
С"",.. в. 'N'xlto.1orїI C-j."lh("ЬХо

вий В.;

тeU.1Qt1;1XBtq ...

rocпо:tв.р!'ы\ff СИРО~lІm\:

O~ Т

•• ИOllоrмм

ПРОIСТ8nЬWWХ

.. ат.р ....

М.8 8. теХИ(t.l t'tгіl б}·~і~~'1ЬВ}tХ
:w:srep f,я.1:1в;
о. т.хиonоr."'.et«)_-техно.l0гіЧ}t1lі а:
е. тоааро ••А.М_"

~

Т,'Вnt)ознйвqJI'Й

В. (В. товаро:шо.вcnа);

о.

TO,r08" торro.~..1Ьнпl В.;
О. УК'•• КОКО. АР•• "
в. }'нраіи
CbRO! :>р.,," ІІ'КР, .:>ро.". ~i:>;1!,'I;

• ••••••O••&ТfI• •T .......... _
хатсха1"liч"'піі 1Ц

фі3Ичl1О

2}

(отра

відwrrltся'

3} виявляти, ШІЯВIt1'Н' Ч}"лість.

•

От.........ООТ" 1) s::s:ltTllieть реагу..
вати, 1!і,n;повідА:ги; 2} чуліСТh, спо..
ЧУТJШВІСТЬ: Ч~· J] ]CTb;tO чужого горя.
ОТ."IВ,ЧИ8"1~ . - І} з;$ТНИ~ реаl1'.вdТIІ,
ВЩПОВlД.аТlI;

2) Ч:n'НШ., спочут.m-

вип (ср. От.,.JI,чкаоот..).·

Отнnо".м".

-

від ИОРЮІ.

Отмров.нноот" ОтКРО ••НМ.,."
ОТНр .... т..'" днт.ячнfi

-

.

вjдхИ.'1еI!НЯ; віДХJі.lеНJIЯ

ПlЙрість, gjдaepTiCТb.

щйриJl, відвертий.

.

1) hідкрl1ТИіі: віДКРilТИЙ

1>rаt-Jщш:

2)

Шll:рий,

од_

пеРТllН (Ср. ОтНРО •• Н"ЬІА).
ОТ" .. ч.Т ..... чМТ.. ,.. Оя 1) (ра8I1uчаmь)

відРіЗняти,. віlфіЗНJіТи,-СЯ: ;ЩТНJlR

віДl?ізвяє ЗВУЮІ; 2}(оblucл.чmы  -(.я}
ВНРlзп.яТII. - шtТіІ,-СЯ.
ВJlзиnчАтн,
вйзнв,ЧИТIІ,-СЯ: (ЧІПf), }І:1ТIf 1)1;0: учень
:вhsнnчавest

ШШ'ЯТ.'іJlвістю

[мав

гарну пам'ять).

отnи .... "К. -

відрізнення, вир tЗIlЄJJНЯ;

проuес n!.l:різнєш!Я }tідч}'шшь.

От" .... ие ~ 1)' різшlUП t nі.1,міJШ: різ~
ПlfU1! )'tіж іllС'1'ШJRТIlМН то рєф.'Jе.t:

OTnM"H"''' -

б,·..1'о'1J&в:-

еlU!И;

2)

ві;:J.ЗП!'lкn: скіНЧIІВ школу

Відзшнroю.

віріТ'IIІіі. ПJ)ІІК:М~

ниИ; відмітні ОЗJJаkИ .

1) (uссХОдUЬІа) - ві;щін~
Н1ІІІ, ,Р,:іЗfJJlЙ; 2) .1,~·ЖС ГUРШfіі, виз ..
наЧJшіJ: .1~же гі\РJlі успі};н. От..
nмчмо-д1же гарно.

ОТМ8Тка

,

,. .

гувати на подразвення;

о.

ВЯ С$.1і"В:

'вlдпуок; (дo~If.4I<Hm) вІд_
H~CТRn: .,ітнНІ BЦnYCH cтy.д.6Н'l'iB;
Давати :еідn~'СТИ:У; 2), 8и.цаваUКll t
;tавduия (ср. 0",УО ..8,...),

~,eктpoтex.

.

-

:Ко;",,);

1}
2)

(болл) бft.1J:, 3I1ilч«а. (Арб.
пОзннчи:n. ;:Шзначt{n: учні

ро(і;шТh ПОЗllачки D кншtшах.

ОтМ.Ч.Т"."Т"ТЬ ПОЗШ1Ч:\ТIІ, ПQ3IШ ..
Ч1JТН j 3U3JШЧUТН. зa:tппtlllТИ: ~'ЧШIЬ

П03JШ1ftlс. 100 nін.про},ООItВ.
Отн .. маТЬ ... МАТЬ (.vшпt'.w.) ві;шl.\1ftТJf,
вJдн:Яти.
ОТМООИТ'8It.,моотІІ' nl:1;ш>сніеть.

OT"OO.T8n ..wwA ~ ні;,Щ(I('lшіі: lIiA!JOOf10
uіДХІI"IЄUJІЯ •

От"ос,,~оя. отк.отмс. 11 і;'IIОСltТIIСЯ;
C'tОСУВlіТIIСЯ; стUВJIТII\:И. 110СТu1Ш"
ТІІСЛ (ср. ОТМош.....).

О"ИОW.КМ. -

cru-

.

Otny•• -І)

OтnyoкaTIIot"Twr~ --

Ота.,lват..ея. отO,tВ8Т.,СА - - 1) реагувАти, ВіАповідАтк, відповісти: реа

OTtlM"'''TentoKwl -

С}~.10вПh В. ~
еУАОС'ТРОМ"nИТ•• в.

--

СТОС~-НJШ Між .'JЮДЬМИ;

лення ученнн& до обов'll8Jc;lв.

хєхічно--тєх-

ві;ХПОЧltfl,"ТИ "~Ilітн

Отоц-БАТЬJ\О.

З

ТЯЮf';

ОТnlчатоtt:-JJЩБJ1.ток.

:відп()ЧЙнок.

-

о. еА.е х ТОКО. в. 1la.:Dix (<,..
cтpr.iI"jB;
О, стра.оао. <."ТраХОВlіВ В.і
о. OТpOMТfI".,MO. O\".1.iBmifi a~:

о. е"д.БМОІ -

_

О • •Мми .... оно. хемlчиий В.;
О. wиon.,"о. ~ mкіlIьН'Й1t В.;
О. 8tqНLHHO. eKp~BHHII в.;

.

шення: crot3!HOK: (N ЧtМ,. ~OAfи)
cniвлеlJlfЯ: відношення між nоп.я;т..

фортеПі.яниuti В.;.

-

О. химино~т.хни",окot

X&IIIiBt'r

. u• ."..

фінlt]IСОВО~

податк6внА в.;

""1'"шIoA:reр-

о ......aop.8T*:_oe--.~.;;:і(!~n:!В1!JI.Й

о •• ""&"оо.о"&&н"о.о,

о. фор.,.n .. а""о,

В. ;'JJm~

(.рШdй В_;

~iZI!~ В.;

~ .... t

JrТ.~

af:d ~.:
.....ІІІ."ОС'ТрО.,..,....... -

:::;:..

OtJlltl8--!-1"""':

-

фізdЧJ1о .. хе-

БАIfКQВИЙ

8~·~"'''--Ш:'''.·~puri;EВ!tI ~.;

8 • .,.. ..Тy'M . .,..aм.~
'1'1;'Е~r:.miч:E::Jd в.:
8. па ;е,..,),.
lISWII8 Тlp:в е :v:w,и;

О ••ИІМНО"ХWМ"ч.о",
иічпиlt В.;

•.

Охрана И.'Jа:..енчеСТВ6.

(.Vt.:ннJg Ч(ОМ, не ... ) BfJtt16.

'1) відпускаТН 9 BJ~",

пустйтя: ВІдпускати }"чнів~ 2) да...
вАТlf, дати (КОШТИ ІІа шкоnу).

ОrР8жаТt.~~амть,"О"-ВіД(іНВltТJtСЯt вlд6ЙТІІСЯ (на Ч:>МU); ВП.'ll1ватИ; впmt.:
нути (па Щ&): це згубно Slдби ..
васться:

на

Р03ВИТk~

Отр ••ntро ••н...

вtдреагувQпlUf.

-

OTp.8rмpO.8T"

'

дttтипи.

Отрасп" -:.. гАJJ~'ЗЬ: 1'а.'1узь З:lt8.ННЯ.

•

- Biдpeaгyв6тK~
- ЗRпеpkеНltя, fft'traula.
Отрмцатсn .... ",А
88пе~ЧИltft, llегатИвОтрмца.н".

-

пП,

Отросток -- пАросток: нервовиD па~
СТОК.

Отро ....о,..о ~ дитячІ літа.
ОТ'ЯА-загIJr;
о. КIQIмеомon"онмА

Iі:ИЙ

3.:

о. nкок.рониА

-

Відставати,

стАти.

ОтОТ8nОСТа. • -

віЦСТіиІІСТЬ.

комс()Jf6льс~

піОИ~'рсьи:нlt в.

OTOT.'.T.,,~T."" -

вія-

.

,відстАлість:

розуиоsа

ОтетМblА. отет•• шиЙ відсталий.
Отот.ющ"А 8ідета~lиlt, що відстАє.
ОТО)'ТСТ8М8 1) (IІСЛРUСl/mсmlJuе) аідC~TBiCTЬ~
l!еПРJtе~тніСТЬ: відеу.,.

І!ість

ІІа

.1Єlшілх; 2} (нрu"иt'нuе);

орак: брак чутrл.
ОТОУТС!,8У~Щ"А -:- відс}'тніІІ, :неприCS'тиій: SJдс}'Тюfl учень.
.

Оттtнон-відтікок; відтінок ВідчуваlШЙ.

OТYn."H~TYn інил.

Отуч.т~,,,,,,"ть,,,ся -

ві.в.rч)'вати"

.

УЧJІТИ ,-сл,

ОтЧ. КВ 8 Т ЬОЯ,-:"т.,.

-

вlд...

'I'pa'I'tJTlf~ sтрП

ТJlТІІ НnДIЮ. ВПадАти, впасти в од ..
'ІМ.

І

'

Отч." .. "" , - ~~дqА.ltt р6ЗПnЧ j 6еаЯі\Ц1я.
Ot..eT-38ІТ; РJчниіі зві1' шкотІ. Дmrать

.см

отчет .....М -'- ЯСІІО ро3ухl1'М
ШО, б;:хи спі;1,6МIlМ '16М. Саста.",.
.lfлl1iь Ot ... .,':'-СJU1nдАтн пІт •
ОТЧ.ТnМ80С'. виpl\зиість. яснІсть:
Вllрn:шість ')·ЯВ.'JеМJlЯ.

Отч.'tlи .... 1

"-

пиpUзJllrП, nСJШП: :аи..

От ... п"wА -

звlТfllІlІ: tPHMCCTP0.Da пІт

рn;шо УЛП.'Jt?'ИJlIІ.

"

.

на ВlI<:1'ilВKa •

ОфО:РМ"IММ. -

офuрм;тенля: nемroгічИ&

офОРU:ННШR бl0.10гіЧШJХ виявnе"ь
ДИТ(IIІСТDa.

Охар.кт.ркао"т.
О_ота

oxapOI~pH3)'B6}IB.

-

ox6Tn, х1тl.о, бажаиІШ.
О.Р.М. а.тот.. - о. дnmисТ.а:

-

.P1l"01'.. -

о. ма,
о. МnМ'КЧ'ОТ ••

, ..10_··1.

-

'

о. "tnТСPlilіС1'8а;
о. ма.,ьсте4 ІІІ'"

.

....
"

З'f

.'
o ......~, ...~ - ' опi1:tюв.ати. іІlli~
пити: оnlRЮвати успіхи учsі•.
о..,.м-

-

(шіl:.і>.а,

(rJЦI!:НUC4JfШ) ИІіsIV

ванН$!.

.хнтfl:ч.ий зu.иcroк;

0....,...-- ]}

nliu4~
36y~в:u.
;1<.tJ::;?

ош.~~ ..~

в(,гввше:

-

2) (oC~pt...
(JCt'I*.10J;;

ПVXL'ІЯтися. по

JOL"1ЙТИса~

о

........ -

поn-ша;
о. _POJlf'1"М" DраЬ;;ІQооз.іG.еа п.;
о.

ве.:Шка

rpytu -

о: C~",.-«~

-

О.
о ... отор .. и

п.р,n~."".

-:.....

.аотп.к6ві3

в.

о. "'''n.p.тypMO.

-

..... -

спА..'1АВвя. Спs;t: епаз(а.вия1

часу ~JЩіІ.

naJl'ЯТ'"

...

-

pp:vвiI

n. 8МОц..он:ал"flUl - Є)lошова..1ьва n~
п.......
п!'і.nіt:.а. с.lішm жах.
П...е ..о..
naВ<:іі1Іі: ШJCt.1ЬВНИ пансі&н.
павсіоп~р:

-

учні-пан<:}о-

вери.

П."том"м.а

-

П.мтомк ........ к._ ~ вавтo.vіJljqвпЙ.

J]СlJхофl

ЗНЧnнfl Щір&.1f:.1ЇЗМ.
П.рап".,n ........ рівно(іjn:lШЙ.

пзра-

.1.I:~1ЬИJfh: ріввобіжні ІС.:lвеl1.
П.рта-п4рта. Wкі.lьиа .1'-88,
Пао".мост" па~8віt1'Ь.
П.се.........-пааІВНеП; pa-:ИВіН:' заСВ<'СІI'
ня )lВПРЇIl.,')-.

П.топММ ....К.... n.TOnCMX0I10r." -

иаТО.l0rічннЯ.
паТQПСНХ(f.l0гій.

Патром.т патvClН3Т: інC'tит}"Т ""тро..
ННТ)' ;J,.lЯ ('ОРCJ'ТЬ<JИ З безприТ}·.lЬ
ні<:1lО«
П.тро-tfро .... м.-паТРQНУвііI5IJfI. пі)(.1)'"

вАни",.

n'...ror-пе.u.ro{' .
П... rоr . . . П~;tаr&гіка;
n •• p ....
-.'іК{фсьna n.;
n. "O~MOn .."H - ;t.OJIHtj,,1PHa

6.,. . .

11. " ...... ид)'an"'....
JfQ 11.:

n. n.To"or .....e.,. -

-

соч.. an....u

тА.:\ЬПJi п.
n ...rorм..eclUf.

~

е~сперП}JеН

...

ПЄ,'1,аroгjqпu".

П.А8ro"',.~пе-.laroгія.
n.д.п
с"
Dе,'1,~ВТйчиий. вн'Хавпй.й; ПЄ.1;евтвчипЙ єкспершtt)И'Т.
П.д .. атр

-

Dе.аіЯ'!'р.

П.дматр""

-

ЛQOnоr.."

-- ПЄ.il,О;"J6гія.

ПаИ&lt--пірвиto:.

івmвит.

n".О!f ... ал",.. ..,а -

Dе-ршоріqпщ.:.

почаТR6вПlї: p~aK"

шя Є основи;)

П.р•• од

-

1юрма

ПОВО.1.жения.

1.\ перевід: пt!-twВіД }'"ЧНЯ

І!. (;Тйрш)" гр}'пу;

2)

перек.1U: ро ..

tJlJТИ перек.1.а:s.1І а ~~KpaIHcькol МОВІІ.

П.р•• оАМТ"'t-••• r ..

_. ])

перев6;штв, не

pesecm~ 2) перєк.1ЩТIІ. переl:'lа
СТІ! (cv. П.р....).

",p•• oon .. ,. ...... переВ1Іховання.
n.p •• C!On .. ,. .....T...·,..T.... cA - перєви"
хов)"вати.

П.реrр,уж.к""

Тя1f>енвя:

іlеРt:'вИХОВ8ТJt.-ея.

n.р.труак.

_

переоб"

переot'Тяжения нервово]:

СИС1'ЄJШ.

n.p.rpy........o.,... -

П.р • ..,.умат .... а..Т.......

переОбтяженість.

-

пєреоб'гаж\''''

вати, переО(,ТЯЖИТIІ •...ся: пей матё...

ріа.1 пеpt>оUтяж)'є nporpa1fy lCypc~· •.
n.p.rp~nn .. ,o.кa __ перегрупування.
В.;

iн;s.MB;;ty ....,Ьoo
па1'О.10гі'lН& п.;

".'• •"_ -

8навь.

Jle-ре-.1.4hUННSf: nередавaulUJ

"'P8AepМlнa -

re,

n',.ж

liO~lii' j<;пит. іспит Y,lIV!-

повтОlJJfИЙ iCn1EТ.
пережив' но.

.." .._ -

n.p.noAro:oaкa

..

~

перепідroтyвання,
перепідготу

Пер".пцмн ........ пердеПll.іи.· вчуттJt.
nНo ..
песпмl::.rм.
n ... an", -- журБА, СМ},ТОК.
'

MM." -

п

.............~ -Ж}'РНItJi, смутииП. сумнй~t,:

Пмомер-піонер.

ПКОМ'рО.... піоtШрсьJt"JI~,
Пмс_н ..е пuсаиШI: ПIIСI:І.I1НЯ п.1&катів.таблНІ{Ь. ,
\
П .. О.ТlJ-пнсаТИj

ТІІ нn.чИсто;
нa. q Op1CO.

-.

Ність.

Пер.рооток

n'Р'росшмlІі

пере-р6слиfi: переРОС,'1:1

-

.,ітня

lH·Pf;'pBtl.

ка.

ма1kQчеkkwl1

пеРflкаЗ'ТlI,

переRhзувати,

переповїдfiтн.

пере

nOBicm.
П.р.оnр.ш.........

-

перешітуваНIІЯ.

П.ре,опраwивать,-С"ТЬ ~ п(>реmіТУП8ТIJ.
перепит8тн.
П.реУТОМI18ММ. ~ перерт6Мn,

. психічна

-

перевт6м.lеиІС'І'Ь~

п

-

псреnтQм.1.Ю

-

nel)~xi;x,; пеРЕ'"хіц ДО стаРlиоl

.

ГРУПІІ.

П.реход.. т...-Ат.. -пррех6днтlt, nepeit'n'i.
П,р •• оДкоА-1) П Р I)ехі;1IНШ: перехщИt\Ї1
бn.1J;
вік.

2)

пе-реХО:1.(~JI'ІІЙ: пt<j)l."хо-дощ\R

-

П.р.....Т....аНМе пеР(іЧіfr),вtl.ННЯ,
П.р... ..,. ....тЬ ..·т.Т.. пєpnч(ітувати,
переЧlІтlLтu,
П.р"н,.ма"О8ка НОПIН! І(:пнт~ Іспит

удр}'l'Р. пorfJ'(''lpllJlіі.lСПJlТ.

,П.р.Н •• м...о......,. .. ,.. о••,...

.
}спнт}'~

вАТИ lеUЗI1\1('lІуоіl:rиl Ш\Н/')JІО-, HAPS"
fe. робlіТl1 lишіJі іспит;"",,,с,, -

~клодАТIІ

ПеР"ОА

-

іС!lttт Н{ШОВ/');

IIДrv,.'ГI:',

nl<pjoa; nf'piO;t11 вІ,,}, л.!тнft;

n .... ' ... а ...lllо.... 1 -

"ОВIlИIII 'п.;
ІІ,О .....Т."".....'. -

писання: Н8ач~ивя

;rnтяqj

..

JlИСТН*

п т.м". ~ ЖЙВ.ІІ~ННЯ; харчувti.НRJ1~ ін
СТUНІ{Т ЖИВЛ8lJИЯ: неДОСТ8. хаpчjt-

11t»IОНЛ'lqиіі Ібез

ВОre'Т":n\ВНИП По;

.

ванни.

ПМтоМ.ч, .... ца

ВІІх()вfl.нець,·В:ка; roд6-

-

В8,И8ЦЬ,"ика,

"пам-план;
п. дan{ ..]тонокиА-да.:l[ы11Jнеь.киft п.;
n. р.60"нА - роббчиil П~:
,

.

n.

УіІ.бнw.-щmчальниft
ма

...ро....

п.

.

ПJJ8иr~

В;\ЯIJЛ: l1ЛQиуво.ИК:ІІ lotaTe~fsu:t~·.
П .. _м"ро••т..

- ПJJ8.ИУJ\атн.
np•• o)' ..,..... навчання .

пn.т.

nn-.т

а.

....ІА

--

nn.т.н.,

вати. пеРСВТО:\l1іти,-ся.

".Р'ХОД

до

на письмІ.

.. само -1) письм6,

перептомлеиtcть.

П.р.утоМlt",....-ММт ..... О..

--

.

письма.

п .. С"М8НН. -

Пn.кмров.,,".,

ttepoo'tO!d-

лення,

П'р.~томп."мост"

nUt'lМla)

пнсьяа. Ч(lтаннл та .nічбlt; і) .111СТ:

переюJ.ЗУПЙlfня.

_.

дA~

'.

ПllсАШНt, до пись:мА: прнлa,дJUt до

ного.

-

.

-'

:t.яти писані роботи; іспит на пись ..
.\1 і Від.будеться завтра; 2) (состояUl.
IJ пuсании)· в ПИСhJtl: будуть .. прави
в tшсьмі з росіпськоІ мови; З) (пред ..

1'1

перlн-:аз: пt'рекаа прочuтз ..

n'р.ок.а ..........

.

пнсь.roнстnо.

група.

П.р.р .... -пе~рВ-6:

.

""с ..м.м .. мА 1) (Щ:nОlШяе.и&llJ: nЦ(':Ь"
,неН1ІО) m1саинlf"иа письмі: ВИПР&R

,

перер6стщс-.

-

nмсат'" НQбеАЙ-ПИса;..·

., .. С.Т .. IІО'Чf.Р"О-ППС&ТН

Пмс"м.....оот'" 1) (?рамотность)
пнсьм:6-иність; 2) (литература)

nерер&адраж"ние ~ переподрАзнеиия.
П.р.раадР.JНеи"сст" пєреподрАзне-

n'р.окВа .....т... ""'т ..

пеяА.,..

-

переписатн

шко,."1і.

пе~().10гіЧ1і1Jfi

П.р.оroД""".~"МЦ_

,до_

пам'яти.

П.,

П.м". - співи: .,е~пія співів.
Л.р ...ч ...... первИвиві, lIepгiCНlIil:
llереНRПИD

Пі~

".pe06p'Me"~....e -- переобтА~ания.
переобтнжею.lЯ: перєобтJlжения

.. -

пє;х,іятрія.

Педопоr-ПЄ,'1,о:tог ..
Педоло,......еК .. А -

переіі:має

вання робіТlІпків освіТІ!.
П.р.ра60тна ~ пе~ВQреIIПЯ, (nроц:.есе).
перетворювання;
перер6Мення.
(nроцеtс) перер6блювання:
ВНу
трішнє nеретвореюtSt (пе~РoБJJеи
ня І ПОДр8:зпеИIlSf.

П.;

сопіЯ;JЬиа П.:

-

n •• Kcn.p ......T.,. ........ -

дJlтииа.

пеРЕШlдrот6вления:

-ННМ,

панто.W'l»їь:а.

П.n"'~М.W8-J]аП·~l!аme.
п_рапn.nиам Пl1ра..l~l із»;

пvик.la;utA

.

- переnйсуваиня
n.p.n ..O.....T.....eaT.. піреm1:су~атк,

'!'еllпеРl1турне 1::.;'

-

персонал.

Перепис", ••н.,

IlО.'l:ЬОр6вє в.

"р .... аА ......

пе ..

-

рослих.

..... .... -

п.;

зороu п .•

П. ".ом
К'" )(ехавічве. п.;
n. "отор....
.)t(1ТOp(rBa П.;
n. МусflrJ'л ...... - .з.Q"СК}".lЬЩl Іх'язова, )l'Я<:В~раJ п.
n. Clto. . . . .--с.l0ЖJ!'а п;
п. cп~XO"" c..1}"X-:'·ва п.;

П."СМО".р

n.
".

'

пта.

НАти:

В.;

n
п.,..

пе~l\:dг: ПИСАТИ перt'

".peM."~, п,р8".ИК. (в Ш'Ф.1е)
рерва,

С}'провї;шє В.;

-

-

nе ..

пере

n'р.НММ.Т.... • ....т.. ~, переіімtiти."пе-реfi

с·ч""Хо~ В.;

о. ооnyrСТ.УIlO&ци

-

-

ОО))ЄК.:I1ИRати,

каз ЧПТQ110t cтa:rTi.

хоторОве В.;

-

-

о. спУХО.Н

о. Ц.""'О_"

п. ар.таl1"'''''

,

зв}·ко_ 'В.; •
- зором В.;
tfи ...cтrr..... с ..и RіПec'reТ1іqIJ~

о. Clм"рИ" ~ СfВCOJ?нё В.;

пати~

п ....nIТ.,.......

і:'

•• ~8Y1IOIJO(I -

о. проот,*"СТ.'МИН ПpGCТQр[)ве г.:
О. е ......о... свіТ.10аЄ В.;
,

ВПI.!J:,ав-

П.8ІАТI8-Daw:· ять;

;

~:пікати.

-- Пf>реходовиА П~
-- периферичний: nepa... ,
ФеРИЧН6 nо,цразнення~
".
ПеJJмФtр..,,-пеРИф0ріи.
"
'
П.РО-n6рО.
'
Пароо..... П6РСОJtа.1;" уqи:елЬськн:й
Пермф,рич.омм-І:

пе~RЛИR.

Дела'!'ь, ~&лаmь "ep.Кn""KY

п.раХОАНО.

N.

'

жИти.

реКltИКУватn,

о • .,aтanWlИ

переашвати. пере.-

n'p""M.aTIJ I " ...IIIT... -

" ....І«n ....... -.. пвреКl1l1кАНКl1,

• ~ 6oIt. .m.-оо.1.ьоflЄ: в.;
о •• "'УМ'" cxa.кoPl€! 8. ~
а ... _nrrм ..и" P}'XOSlf!o В.;

о.ом"тu"и"
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(НЙРОДI18яJ-п.

народів;.

n. 06Щ&tI ~ 3i1ra..!JbHB 11.;
". Оs·яОи .. Т.n ....... -IIОАсuюВВ ..1ЬНQ ".~

". On"O.T.nk. ..." _. Qписоsа n.;
". ОП"'ТИ."--;І,бс.1і~l1а n~.

".

n.дar.. г" ....OM... -

п.

n.p.Oa.wTM." практ"ч.ои,. -

п.

п. nРМИn.АМ."

ІІрмroгfЧJІ8

Jtf>,шJСllа п.;
IIJщкmЧII&

п. СР......Т'".,".ІІ
п. сУа'.иТ ......,. -

п.;

Illн"е,.ll1.'Ш~, "';

п. р.а.ии. - п. ДII'l1iIШ;
оо".. an"м." соц'Ji.1Ь114 п..

n.

11.;

IЮJ1tвнА.1ЬJlІ п.;
с),(, Ch-тПJJ:на 'І.;

,-

" •• ".цоСіи... -- C)'AuuA n.~
"~ "'О""W-п.. като".ь),.

,

,.

.

.>~,

;1

!
j

1
j
,І

P"~P'_HB.

11
.!

" . . . . . ТІІ ... -

;::

,

:

І I~

ї:

іН

,.

н
11,І

.,
іІ

.,!,'\
.~

·і

"

часткова (чacniвпа] п.;

n • .... ot"... - ЧЙста. п.;
" .• кcn.pM ....Tan~" ... --

ї::

експервмев

'''''.P''''''CfI8JII
- t1fПірЯ:чаа.
)СоВИ.
П."••Н'.р.. пt:ю:опевр<,з.а.
n.

n ......ка-п.

П.;

вий.

n.

по"хо".Т-Ireихопа1' .

..

"с: JtОn • ., ..ч..... ~ ~ пснхопатіі~яиИ.
ПсМ.оп.Т .... пснхvпатfя.
':J)'ml!eua

:l.вііріеть.
nc"xo",tonor--психопаТ~10Г.

Псмхопатопоr"..-ПСНXCJпаТо.10t,ія.
nC.ХОР'фn'''ООllоr_ психореф:tєнCO.-"ІОгія.
nC ..1CoT.xH....a--псих~хНіка.
nC ..xoT.:r: .......e ... i ПСllхотtoхнічвиff.

"011"0."*"_ -

псв:s:оф fЗ1іка.

ПУ"''''ОСТ''

.lяк.111вість.

;

'І

І

ВіСТЬ.

nуrл .......

-

-

по.,дх..'UЇ..

.1я ....'йВПН. ПО.l0х,:ufвиЙ.

n.

пр ...........

П. Пр,иіУ6.Ния,

-

"'.......ий П.;
p.onPtAМ.T..... HM" ИИЙ п_

-

ПУТ.Ш.СТ.".

прИЙ..

РозподL1Ь

подорож.

:иаuдрівка.:

шкі:Jьиі мандрівки.

1)

UюаОра;ж.f:Ю·ЩС

-

(труа 8ЬООЩf:)

ЩJ.lїuя;

("011--

кровои6сні

-

"утм Н.р.......

- lІерВ6ві ш.,ЯХЙ;
"ут.. tt9080дJtщ•• провідні mдях.И.

ПWll-зап8..'І.

р ••м.Wи. ••
р.

з6внішиє Л.

-

_ ..утре .. " •• -

;

ВН)"'1'рішнє п.;

9. nPQJnp.AIIT.n"H" ' - попередне
(застережне-J

р. о"rи..n .."о.
преД •...,n.ии.

П",nим,,-па.,.mil. гарячиJI,

ПWЛКООТ"

na..'JkiCТb~ запал,

п.;

сигн6льве о.;
p'~H"8 ІI01(аваннн

ПіІІтп".оот"

-

Р••АР.Ж8"но.ст"-роздрат~ваНіеть, роз

дрА.знеюсть (.'lюдuнu); розцрш:ше
ність; подрА8неНіСТЬ (нерва).
Раад.Раж&НМ"'. роздратОваний, роз
дразнениfi. подразненнЯ (ср, Раз

Р"ДР.ЖММОСТ"

ДОПЙ'r:tивість, цінавість:

ДОПИТJJивіcrь ДУМКИ.
"WТл ...... " -;" :lоmtТ;1Rвиfi. ціh:ilвпit.
пятерк. (ба.и)-п· ятка.

подрasnнnit.-ть: под~

-

рааливість нервовнх ВОЛОКОН.

Ра_др.неМ..,..Л ..

Dодр6Зиик,· дратіDш1u;

-

- 6езум6ниаR п.;
мидМферо"тн ... А -індифе~Н''J'НИП П.;

р. бе.аУOn08мwА

р.
р. H.npepbI.HbIA -

p~ поотороинмй
р. пр.рынст'''йй

безП6рЄрвииU

р. ·А"ПnОМ" .... ~ ;tиJt.l01Sна рООота;

Р•• 'anоа.т".·оя розJШщувати, роз
пЄстнти.-ся:; -Т.. ОJll-ромедащіТи.

р.;

Р.,60р--ана.lіза, р6Збір, рОзк..lа,1.: ГP8~
1fаТI1ЧНИИ розlUJе.:І..

р. ' •• "0."'-.1аИI:(ОВ8. п.;
р. "CnWTann"H."
р, ".НДМА&тс-".,. -

,

-

іспитова Р,Ї
Х8,Н;tИ..1.атська р.;

р. Н.~М.IМ".цмо"и.. "88..1іфіКВиіJlна р.;
р. Кn.CC"aH K-lОСна ]]раця~ роб6та;

р.

li:онтр6.1ьна р.;

"OH'rpOn"H_ -

р. Курсо.....

-

курсов6

-

р, n.бор.тор"_
ЦЯ. pOO{rтa;
Іlнсьм:і;
р. nре•• ро" ..."

р.;

п.lfСВJl8

РОЗ6ірниfi [ср. Рuбор-

Р•••• рТ .......К.

-

р.,

р,

.

На

розгортання:
школи.

P..... a.T",-.IІТ",-о"
В:И(llУ)ТJJ.-СЯ:
учня.

Ра,.кти.

..

розвивати І

J'I.1аи

pos--

ро;/tШВnються здіб"

.

р6звнток; РОЗ~'иовиfi po.a~

-

JJ~І)(fНірча р.;

-

P.6OТ~""J"""~ -

.

рог,!ТIII\кj .. jtИIlЯ; ира-

ЦІІІІІИН,"JJИUЯ;

р. ДошКОn"Н"'.

(fкзаJ.(~наuІЙ-

-

11І3, JjспитбваJ р.

-

;J.г)шкІ.1ЬШIІІ }J.;

р. проо •• щ.н"" р. освfти;
р. wtton.. h",a-щкі.1ЬffИЙ р.

P.60TO'cnoeo6 ..00T" Р.ОоТО'оnеооБН.... -

I)Qfi(.lЧIІП:

П.і8Н;

Iр0l51тш,quп фО")'#1ь~t;

.•,ч.р"иЙ-всq IРlllй
AM ....o.-деюllш р.

•• 6....О'.....·.и. -

розж·ж}'в8.тн:

розмежовувати

-

роадв6ЄШIЯ: роздвОєння

)'ваго.

Ра'дао.ниоот. Р •• д.".н ...

f.ОЗДВ6ЄllIСТЬ.

РUAPажат........ т~ .-'"
;t;рО31IЮDItТIJ.

роGфUківсu.ь ... .tша,

-

:tрtlЗItI\ТJI, ПО

tlОДРО3JII\ТН,·СЯ;

~a..

Т)'ААТІІ , fЮ3.11)it'11'ООТlІ,"СIІ, JlO8ДpIit...

.

це

у НЬОГО внмнкає надмірну дра.злв
віСть.

Ра'АР.жнтan"нwа: ..:-. дразлИвнЙ.

Раалаrать,-ж"""
розмадtтн. роз"
класти:
РОЗК,1Адати
СЛОВО
на

ЮОDОТІІ, Роо;ІJЦlЗII"ТJI.<It.

Р•• ".А рбз'-llЩ; РО3.-1ВД а oroЧ€ННЯ:/IJ.
Р.,,,ен,,т,,. РО3..1!IJУВ&'Тнся, розле

;,.ащіти.

. РаanНн..... ,.ь, .. н ••ат... (-.. о• ..,. ..) ніющіти,

по.-JінІювilТ}l,

вати.
Р••п .. ч.т ..·.-чит ..... сЯ

р1ЗНИТН.~СJl;

-

.1і

розлінію

відрізнЯти, нl..\

(JЮіmOJнаsать)

PO:.J:tlj-

анавати. розпІзнати_
Ра."и" ... ". відрfзнювання, ві;1,різ
ЯЄШНІ: процес НJдр1ЗНJOnаtшя ~

слособность P-МНJII.--:-ЗД&тнjсть nіАр lаНЮВIlТlI.
.
.

""n"чке

ШПІ.і

--

1) вi;f.мінй. різшlци: І>із

між

ДОРОСі1И~Н

іl

діТ.Ь~lП;

2) (неСХОilcтво) j)(Зllість: ріЗllість
те.миерамєнтіn.
р.,nкчм ..,1 ріЗlшіі; uіДМ1UUllfi: діТІI

РІЗНОГО .uіЩ·, дїТІ1
від ОДНОГО СРО!)'!JI

116д л:· по.цJл рєакцШ.
Р.ад• .tI"Т~.-,.МТ~ дJлttТJf, PO:JAt~l.tTBt

-

поді.1s1ТJf? подl."1Й1'JI.

р.;

бl1l1:Аj'жl и }ість.

рОЗбёщ~·вв.тп. роз-

<1ІІстити •.
P•• ro.ep.. H8.... - ГОJ!іркЙЙ.
P.. rp.MM .. H••T....... MT. розмєжовува'"

Рuдао.ми.

2) робіТШfЧJlil; рrJіjі111ича QoCBi'ffl.
Р. . . . и (рuбочJtli ф:ш).'.1ЬТСТ\ - ptJбф6к
р
р.

Р••• ращ.т",-т"т"

шкі.'lьні ;ЩСU.1lлліни.

JlpaU~3,1hTlljf:1'b,
праU€!'З..1.liтннlІ:.
РОl)rJЧНЙ

Р..... ТоА -- Р03nЙнениЙ.
Р •• ап.ч.ки.
розвага.
Раа_ор.чкв ...... СМ. P.....pTW•• H....

Тlі І

,Іфаалнвість:

відмінні

ОДНО

JJu:ХЮіtl),lН.

Р...nо ............... рОз.к;Jад: POOlUl~tд IIЦIm~
ЧОК~

Рuи..,u,m,им.

P ....... wn"T.. JІЯТІІ.

P...... T~b

_

Р.,ница CM~

-

РОЗ~):І!.а,

р(')3)шсед.

рО3А~·.иуnа1'Н, Р03J4IfШ'"

рI3111~'rИся, ВlдрjSННтнСЯ •

" ........... .
P .... O.KA..O.T~ -. відмІllа.

,РізнобіЧНіСТЬ. р18-

-

чих Інтересі ...

Р"ОЧ.РО'••Н".

РО3Чilр}'в6иl1Я, ,sиE,t

-

вІра.
Р...,.. .Т.....Т ... ·Т.Т.. -

розрОблюва'тв,

розробляти. розробdти.

р"р.6отн.

розр6б..1ЄНН.я.,

-

вання:

самостіПне

розрОблю ...

роаро6nеиия

'!'еми.

... .р.ш.Т.. , ... ш ..т.. -

(nO-'ЄQляmь)

1)

$t08-

волЯТв~ дозвО."Шти;~} розв'ЛЗУва..

ТИ~

розв'язАти

ріШЙти.

(аадаІІУ};

вирішувати,

рішаТІI,

в1tрlшити::

пеДра.да.має ВlIРlШJJТlI ц.е пнташ~я.

Ра."ш.км. -1) дозвіл; 2) РОЗВ',изilШIЛ;'

.

віірlП1ЄНIlЯ.

"".УМ-р6зуи.
Раау"моот" ~

1) роз~.ьшіс.ть; 2)
Рааумн ... А) •.

розумо ..

Р03УJ.t6виЙ: ро .. ·

paa.IlAtO) -

ЗУ!.10ва реакЦ}я.

РUУ'lмв.т .. ,':'Ч"Т" вusчуватн, 8118чати" вИвчити: вивчати аа пам'ять;.

-т..о"

умовинn П.

-

різиобl"ЧннJt, рl1lи~

вос~рОЮ,fjеть ~ РІзиобічнten дитя

щuu ат

Сl;tJН\)J.И.

письма.

ВНТОК.

р .•k1 .... Н.ц.. О .. "М

"•• "О"У&ІІ". -

НІСТЬ

Р.а'ор"ив"'. чи.оот.J.

HQCti

р. nРОКТ"." ~ Щ.lOtктна р.;

Ра6еч ...-J)

Р.'БО~ЧМ.NТ" ~ рОЗБІрність; розбір.

ро~п,ортанJ!а

.1аfjоратОриа пра

-

р. nНО."."Н_

р. УClnоон ... іі -

Р.'АР.ЖМТ.П"НОСТ..

P.дooт..-pAдiCТft,.

<торбанІІІ.
Р",моотерон"О'от.

Раау.. и ....-1) (у.мньпl) РQ(t~)щtln; 2}(llду

суБДШlінfl.ит-

-

рjЗиои&н l1ииЙ.

вість (ср.

ний п.;

Р*ДО •• Т ..СЯ PtЦ1TlI, тlШIt'luся.
PuooTH ....-рі\діеНиD.

33.1ічнti р.;

п.;

специфічний п.;

-

р. оуIдоммм.нтныA

Р_анодуwиwl-баfiДfЖ[И]JIЙ.

П.;

стор6Иllііі п.;
уривчаСТlfЙ 11,;

-

Р.... 006р ..... розиu[тість, різнома
нітність: розмаlТі.сть психічннх ста.
!llВ. •
,
Р..... ооОр........ рfsииА~ розмаlтиl,

..... Моотеро....... -

дpa:нctн.н.ocть)«

"peтtlиll pa6fJmD) роБОта;
р ••YAH'rOPH." a~;:m1'6pHa прац,и;
р.8Неш"о" ......... DозаШli:I:lьиа р.;

-

роз

.

нв) нерва;

p~ Clnоцмфмческ,,й
р.аоn.

со

рosдратувtНIІЯ.

П-Вl1Я.

Пута.-m.1ЛХ;

ПУТ" "роаамО'ем",.
W.1ИХИ;

-

дрt\зиеииа: Я~ причина itoro роз
дратувавtiяt 2) подР&знеиня. дра_
TYBAHWI.: ПО;J.разиеИНR (ДРАтуван-

;J.Ос..'11,цио

.... -

р

р. Ао".w"и"-з.О'м&ШНf1

j І

tntoянuе)

р.орraНН".ОN"Й оргаl1ічшrtJ
р. поlочиы-по61чнuйй П.;

р .•• ч.т"_

,і;

onwtMo-nО'_••Тu .. "

покаа6вий п.:

пснховевротйч-

--

Р...р.Ж.и....

lI:ві.1.ац1йииА. П ••1}кві,!l,6ц І НЄПИCJro
:шииoerи [.,1І<1І$8I<1'І;

n.

nCМ1Сок,.рот". ~ пеихоие8рОтик.

Пем1СО"'.РОТ"~'С"".

«.....

Іnll"...........
rp•• oT"OOТMI r.lшшунктl- П. 31і

ті,.lьна П.;

Пс.. xtс,.. ...Jll--Dскх€'effзlя"

,!

ПУlltCТ-П}'в.ttт:
'". n .. К......... О ....... "

- Paenyci<a...

P03~ чуваТIJСЯ~ розучИтися;

-

РОЗУЧИТИСЯ ЧПТ&ТВ.

Раа'"он.ниu

Р03'ясшеИНЯ t

-

вання.

з'JIeУ"

.

Р"'80М"Т.,""НТ. - З·'яс.6вуватв, з'вс)'вАти. роз'яснювати. РОЗ'всн.й'l'И.
р....ц-равець.
Рмн."н
квлтт А.

... -

Р.сn ..оаи... n.кц""
цій;
p~ под.мжио.

р. свебод""
р. T.epдCНI

-

-

pQзnлад

-

л6н-

рух61іНН р.;

в1л:ьанН р ..;

crалиJt р.;

"О Р"'Н"ІО-за р6зма.!І.ОХ~

Р.ОnО....... Н . . . -

!)озпіЗН8вАИJfЯ.

P.onO'n.r."",-МСМТr.

-

1)

РОЗКJ!Асти ~ 2) (К Чt',,"У) -

n8ТИ,

ЗQох6титн;

.<М1ох6чу

3) (1\ "ам.у) -

прнхиляти, лрttХіJ.1RТIt (ср.

.
P.enenelМ.M ... пене.им.).

1)

"

розкладАТII,

,.on.....
.

р6ЗIUlад: розк..1Ц

матеріялу;
2) oxl)тa, 61.\Ж6JНUlj,.,
(сsлоююсmь) иАхил: не має охо'І'И

до праці; J1ахнл д" музнки;
.хЙJ1ьніtтЬ~ ПРНЯВJlЬ:

3)

пр.'"

tlочуття прв

хильиоtти; 4) гаРЩlit lІlн.тріА: він
у гарному настро1.

. Р.сnр.ДINI."И8
УЧІІІВ

Іlа

-

розп6дin:

ро:шо.:U.'1

труни.

розllодIлы.ик::
лектор розподtпыик ••

ко

P ••np.A.nHT.,... --

·P"np.A."8T~'n"T~."ClA
розпоАМИnc.-ся.

-

рoanодiJJ.81'11-.

"

р.оnуоиат.,-Т""IJ-·l) РОЗUУСJ{&ТИ, ро....
пуcrЙ'tи: РО311}'і'.ТИТВ шкмярlв ІІа
RJtfКУJJИ; 2) f>03ПУС~ТК. р03II''''
<:тКrH, рообі:щувати, розООcтtrtи: .

,
.46

41

О.

Д}"ЖЄ роаП1'етJtа

р. и:руrо....

,'liTf'fi; TW;tt-РОЗ-

р.

п}'cniТIIСЯ, po~C~CTHTJfP'l, (uzба.1Q
'uтьс.'і, роа.t'.нumься) JlОз.lедв.щіТJI.
"'.сп),щ,имоет"
~

розб~щЄ"нuЙ.

Щ~lfніі «ср. Р.~пуси.т,,),

.ar:oer.J ••T"C",""T"C"

- ])

.

р.;
р. О&W"ОЧІІІ.,. оцІнна р.;'
р. ",ераК""8" первинна р.;
р. пнЦ(ео",нтеn""aJI ~ стравна p~,

розвіяння.

"аСО.ЯИМОСТ"-РОЗВfЯНіСТЬ, розсіяніСть;
(о чеА04е~,е)

р. "кіц, ••"

нє}'в6з.ність.

_

р.

Раес",и"wА розвіЯJfИП, розсіяний;
(о 'tt.1oвelit) lJе)'важний.
Р.соК .... иК, .... "'"' опов'1ДQч,,,,чка.
.... сОН ......"". _ РОЗПовj~аI1JIН: rO;J..lfHII
РОЗDові,:t811ИЯ.
.р.оск

.

•• w ••т",~,.т,,-розповj;J.ати,

}J03~

р. раауми."

психічиий

р.;

р. OKPblt.,,-прпх6вана

- СО:'ll8тUчнип р.
·Р.ссудитen""ОСТ" -- роз('\';цuвіСТЬ. роз"'

іі
"

'І

.1

І
;

РОЗС}' ,:t;.lНВИП

в6Ж:JIIвиіі.

С)'ДКОВОТО тип~·.

.. і

"

і,

~:

!І·" '

_

.... роз ..

_

)fіРR~'в6Ти~

-

р. УОП08К.Я
р. ",.nН." -

роз

2)

розt1(ідєиість.
PaCT.p""Kbf" - розг\'б.1ЄННП.
растит'n"ныі .:-. рос.;Йllи"fi: рос,lllииі
пrюцеСl1 в ОРГЮlіЗ)lі •.

розга.1Ь1f6в)?ваuuя.
Растормаживать, •• "ть І~СЯ -. розrа.lь:м:6вувоти,

.

_ РО31'а.')Ь)l},вання.
?aOTpor8T",_c" - ::ІПОРУШІ'ТJI,-СЯ;--'
Р."'иоиan .... wА - Р;1;цІонА.lьнні!.
Р,.rиро •• ки. "- IJt'Uf}'віШflЯ.

"'arMpO ••T.. ~ ре!1гуnати.

І

IН'І~ейпnа р.;
_
U QціSlтliUll11 р.;

p6AI(oj

р.;

1-

ЖДеflU8

(JJpII~'

р. аторична""-lIТО))lіНН$ р,;

р. 8 ... 80р.-р.

m\UOPf';

е;\lоцjонЗ.1ЬИ4 р.

Р.м.ст I~III. ~

Р.м ........ "

рfoа.lьни:fi:

-

р. " •• r.T.n ....... _ 1)}~OBn р.;
... ,,~фф.р.Н"' ..8It .... 8If ;.urфе11щщі ..
альпц р .•
р • ••n................ _
.зпціЗJlf'Нn р.;
р • •• ЩИТи ........... -ОuОlюJlJНl p~:
• ~ ....от....кт.....ц _ IН,СТJ,цк-n1rша р.;

реферАТНlfіі.

-

,реф.риро_анм.

р.611:1'УОПОВН""" р.

беа~',)16ВJJIJii p.~

_

реф.1Єh'Т6ІnШіі:

Р.цеnтор

рецепт6РШJU.

-

-

І.ще

реа.lьиі

Руковсдм""","""Ц.
РукО.ОАМт ..... с ..

,

РОЗВ'язати

чість.

звшк.'іЙвість.

,p"w"TM"HыA -

-

hrуnиро.атfIIo

-

реГ)'.lюnАТJr:

за:хозн

ре'l'У,1ЮЮТЬ хід нервових процЕ'СЇВ.

"".ооть-швllвtс'l'Ь.
" •• 8wA-..кваuнJl.

Р'аик". ~ I'РIU~ 1·~)lKO. r)~зlillКIl.
Р.... р -

-

prБреО:цін,

Itt>"{ЮРв.а.

J>ltктop.

PaIl"'MO.KWA .- ре.,іrЕЙииЙ.

",,.Mr .... -

шкі.l}Оllі

підр:r'ЧIIІІКИ;'

3) (py~... дл.• У.llтеля) -

nop<U,

ІШК: <Ж:tnСТJl J.tетОД.lfЧJШЙ ПQРадник
j шt:Ї,:Jьинtt llі,!ф}'ЧНИК алгебри,

РУКО80дящиА
Б~рjпшШ~ н.ровlдшtl:·
керіnні органи НаРОСВіТII; про ..

ріш}'-

.иі;ЩR думка.

.

РУКОДММ. р)'коді;,t;ІН.
PY"K·-f)~'ЧRа.
"

рjШ~Ч1ftt. ЗВt\я:лПвнfi.

,р"оо...... е-}1Н..1:юв8ння;

j,1юстрат:Йв.нє M.~

р~.1іJ·ія: іС1'Орlя ре.1ігШ.

"""""0 -- 1}(')І('С.l0 f JW)tЄCТao.
Pt:,..T"p••aT .. - J}епt>ТJ1I))'ИТJt.
Pt:n.тмтор-.rеп~тор •

с." ",то" .. А днтіі.чнП С8д6}\:
о. д.то.... іІ "Н .... ОА Д6шtfIfi ,:J,HTilчий С.;

О. дотокмА .амрІІіТЬІА

заtфllТОЙ Дll-

тячнfi С.;

}t.

о. д.токнА открitlТЬІА
~ИТЛЧПЙ с.

.с.ДО.ОДОТ.О -

" •• 8 МТ fIIoоя-граТШ::Ji.

Р'НР •• ЦМ-Я

lІід)~чшfК:

за~

с

реf}·."1юьаllltл.

-

Hep}·8aTHt~ca.·

1) и~ріВШJЦТВОI керу ..

-

~'Чllі ІШІ{ОН}'JОТЬ завдашш за про ..

ріnЮІШЯ,
ВlіріщЄЮШ:
вольоре рішешш; 2) РООВ',Язб,нfIЛ,

реш ..теnЬhООТЬ

nt>рlnm\R .... ші1Ul~

DO;J.Ol.t )'t1llTE'.lJl; 2) (учебноя RнuгО)

1)

роЗВ'~~уваННj] (Ср. Реш.ть).

-

-

pyмv-

UВНШ1, IJр6Від: l~еРУПnJlНЯ ШRO.l0Ю;

н. r080РRЩ""]-ВЄ'"

rpecin.

hrynиро•• мм.

РУМОВСДСТ80

дачу.

'.WMMOCT".

зросташr.я: зроста пня З;.:t;ібнO<.'Т€n

~·qиjв.
Рума-р)'ка. ПоiJнu.uumь,-JlItmь
пl;:щ6СJlТН, пі;нreетп P~~H~·.

:вирішити. ріШОТlІ, вrірішптн~ l)і
шІіТlr: 2) (раарешать) розв'ЯЗУ

"',W8N1II8 -

1) зріст; діТИ О,'1.на.иові ІІа вріет;

-

2)

~fовозд8ТJlиft.

рОЗВ'язАти:

ро.l,оиіШ; родов! поняття.

~".вB~

Рtаят ..
~ ;t.iTSopn, діТВ&.
Р••ноот.. (чу.сmоо) рёВllощі, ревиу ..
В{ШfIЯ; 2) (сmаратмьность) ста ..
ранніСть, шйрість (до чого).
Perp.ccMR -- рег~сія: атпвіСТКЧltа р\'!-

.

Рост

рецидивіст.

р. n"СЬМІНм._ rпiсаn4 м.
'.LU.TЬ~ p.W"T" -1) (1)О/і лcuхцч. онm)

ьати,

(отец

;J;ш:ше почртя.

ности.

р. и."",-німа м.;

.

Родотво
спорf.1IIЩ-ШН; (.;роmое) K~BIliCTЬ. "
РОЖА'ММ' нар6ДjJ;:епltя.
Рссnуои - р6зПУСК: рОЗЩ'ск Шl В8каціІ .

М,,",JJьниit: рецспторннtі момент реакціІ.
,
'.ЦNДИD рецидИВ: реЦИДIІВ IrI:!Пllсь:м.ен,

, ....с:посоlмыA -

родмтen"

1) СJl0рfДllрJшf1: спорІд"
шщі дJtСЦ1нміШJ; 2) ро;n\нннй: РО"

приП~

ди'І'Йиа • .:штА;

р. 'рудксА
)fОВЛЯ.

Родс.оА

•

Р.W"ДИDМОТ -

,.

poAc't •• H,"ыA -

ре

рецептор,_приіі.м$.ч.

-

(U\TbКO;

..чать)--бз.тьюі.

u

флекторна природа фОР'1 ПСllхіки.

РецеПТОРИ"IА

11.;

УI1811;,'

ритм: розвиток поч~·Т't.я: p'nтмy.

-

РОАМТ.""

Рефп.итор--рефЛёКТор.

-

ПЕ'рспсin1iзіlt

"- 1'1.8

POO:kkA-БОЯ3Шtn, нес:мf.1ИВИЯ.
Ро60СТ" ' - боязкість, JlесміJШl\ість~
РОА -PЇ;J.: розвиток рОДl' п flfДИDіду.
РОД"НС ••А8Мlllе вІТЧIl3J1wнавСТ1Ю.

,.фnемсопоrw" -- рефllе:ксо,,16гія.
Р.Фn.МТ.. 8 ....1А - pe-ФДЄJ(тНВШffl7 р€Oф.lекТНВННЙ рух.
'

.')єпня.

Р.6."0"

Рмтм

реф~lенсы СlІ. С;]ОВО Р,акцмя),
Р'фП.МООllоrи .. есм .. А
реф,1ЄБСО-l0гlч-

Рефn'ttТор .. "'А

.." -

р, .o·M.T~P'" --)1.3 на11Рн;'
р. ПО nаМ.ТІІ )І. З пАм·яТі ••
PHOO ••TfIIo-М8ЛЮВ,,"ТII.
Рисунок-малюнок.
.

OO ...TaTen"HwA -- СПОJ1~'ЧНJіfi р.;
успо_мыA ум6nннП р. (другн(,
іНІЙ.

nероn • ..,м_

р:nо .ооlр....... ., ..

рефер~'nаНlН!.

-

.Pe.".KC-реф;І~КС ;

р. "nn"СТР.Т"В"О. -

pea.:J.icT ,-кв.

w....

-,-,

р .• c:OO~.TIII."."
р •• РОЖАІНМ_Я IІР"l

-

(См. еще Рефn••• ).

"'Іят. (ma..1b1e1-,),ітн. діт-ва.

Р••"ТИ,ИWА-J>f'uКТn;шиfi.
Р•• КТоnоr......Ои .. А - реuJtТQ..10гlчиJtit.
Р•••то"оrий._ l.lfЩКТQ..16гія.
" ••иwия-реUkціJl;
,
р •• 'рlСОи ......

Чу'ТТьоnа lЗМIІСЛО~

-

вАI р.;
р. амоционan .. н.я

.,Qзга.11>:'ІІУ.вОти.-<:.я.

РастормоJКoИМ.

УМОВlІа р.;
.13идюt6ва р.;

р. чу.ста.мм."

ние) розпрitntt: 1'чеиа JX?3правn.

P~тeP"""OCT" -

-

піЗЛ8.JнІнuя;
},сuадковона р.;

р. ".ОТ"ЧМaJt -чаСТКQва (час-nlнlН\]Р.;

(('Qчuне

'Р.еторм&Жнвани. _

·І'

р, уаН.8.НМЯ ~ р.
р. УН.М'АОа.н".Я -

Mlp:K6b}-D3ТИ. розміркувати •
Р.ССужд,,,и, 1) )ІіРК}1:І6юш: ,J,O ЦЬОГО
.1.0ХОДИ)fО мірR1"ыtшям;;

[затаєна1 р.;

c.108~CBa р.;

-

РефоратиwА

р.

. р.

реферат.

'."ь-мОва: органи 1ІОВI1;
р • • "утр.ммя" nн~трjШllSl )1.;
р ••• умоаая зв}~кова ~i,;

р. Сn'СІЖМ'" СR.lnдна р.;
р. еСеУДНОТ8If ;m.1J.lbI18 р.;
р, от,р,от .. n .. а" стереоп'пна р.;

Расоудом - РОЗС~;:tQ!і •.
Р.ссудо ....... " ~ Р()ЗС}';:tRОИJlЙ: ,J,iTU ро&-P.ccy~aT","AM""

І
~

р. сnо.еоная

.,

PacoYAMT'"IoHWA -

розуИ6ва р.;

с.lід6ва р ••

р. реч. . . " ~ :иОвн&. р.;
р. се .. оори ... сепс6рна р.;

р. оомати .. ,оис.

ваЖ.lішіСТЬ.

послід6впа р.

р. nідрізнення;

-

-

р. С"."ОВ.Я -

1fQВИltJ1 р6з.lа;:t. р. :м6ВІІ;

-

Ідо

,

р. рunи".ммя

РОО.l<Ц;

р. "ОиЖИ".ОIllО.

;>8тиаl р.;

8а р.;

,pacetpoAotbo-рОз.,'t8;:t, He.18,J,: Hf:PBOBlli'i
р. р... и -

ПОЗI111Ївиа

nOnOItt ..Ten ....." -

р. nоотромтеn ..... я -- б~'діnн,,"
iKOB~
CTpY~T1f8BnJ р.;,
р. прмобр.т.нн." l{аб~'та р.;
р. nрмопосОбмт." .... 8.А приСТОС6в-

розrmТ}"ВfiИflЯ.

-

харчопа р.:

-

р. ПООn'ДО••Т'n"на" -

новіСnі, UПQпі;Ніти. оповіспі. роз,
каЗУВ8ТU. розказати.

Р.осnраwи.аю••

.

. ~....al

~'Bar1{, то бі.lьша С-И.lа

C'JL13

моторовв р.;

'.Т

р. opr.M ..... OK." органічна р.;
р. On:pO .. OH .. aJII nj~lt.lbeJJa р.;
р. отрмцат.n .... а.. ИегаmВllа [аапе..

Р03віЮD8~

ТВСЯ, розвJ1ІТlIСЯ t розс!юватпся,
розсіятися: розвї1OЄ'l'ЬС.п }'вага.
tt.оое.кни. ~ розвіnНUЯ t розсіяння: що
6ї"lьша

..... -

р. и.оn,дот •• нма" СЬЗ;J.к6ва р.;
р. м.отуn.т.n"Н.Я Hanaд,,6 р.;
р. одно.рем.мна .. - .одночасна р.;

розU!w

р. _OMnO.M", ..OMM08--хомпоаицfQне М.

'.n.тиwи" ~ репeтdц1я~

р.;

)1'.,30.·1

,п~ста.

".опущемн ...._

Rpyto.bIi.

р. "Yi)kyn"HP-)'1~сt.~·.1ЬН8 IЯ'ЯСцёвв.
ро:

роз ..

-розбеЩt'llіСТЬ.

_
"оторна.. -

Вt;:lщ:n1ТIІИ

.

са.1.іJ>lніцТВО~ 1\}'j)C (Щ:,),)D

JJИЦТnS.

с.Мо .... пИ.·- самО811а.їI3(і,

с.Мо."ущаТ .. ,-WИТ .......DсН,l М'п. 8('fI:ШТIf
ctUlOM~' собі.
с.мО.иУW ...... _
('Н!IОflСI'I,'Jt'IІІШ, автосуreст;и, (lІроци.с) СIlМОDCIt.l~tJJlШ.
С_мо.оn". _ ClOlcm6,lbC'1'nO t Сt\мовОI1.я.

C.MO.On .... w.. -

('IHionJ.1bJIIIII.

С.МО.ООп"т.н". -

С'tlМQшtХОШ):JfJfЛ.

с.Мо.ооn .. т.теП .... ІІіА -

Само.ооnрмят'" ~ еНilIОСl1j)юі)нlfIIЩ.
.c.MOII,~"'''MOOТfllo .- снмодіsї.1ь н іс!ь:
розвиток

.

Сn)l<?IIJfХО В l1lіи.

С8)10ді'j:11~rlQ{'ТIl

D ДІТИ".

самод'''т'n''''ыA са:мо:tія)JыиJ1:: t:a..
:моді'lльне УТВОРСНІІЯ з:и-!CТf ХУ,"
:иапнSl.

С.МОА""та"т сn:иод.нктАт.
с.МсАМОцнnn ..... - сам:однсц;ипд іна.

Самодо ••n .... wА-Сllмозnдов6.1J€Нlиl1.
С • .,ОДО80"ИТ80 ,....:. самозадо~еtfіСТЬt
СQМ0'34дов6лСНJlJI •

С.м·омонтроn,,' -

еаИОRОlІтр6дЬ.
.

С.Jlоиуре",-cnМОнj"рсн~

C.Monk)fK .... A ~ сомо.1Юб"нft~

СамОnЮ'н'

С_моми.мм. ;lршlст..

самолюбство.

~pn3~'MI.lICTЬ. ВIІСОКО·

.

..

Самом.'"."""". -

f(НIОСПОС1"е~жеf1lIЯ,
t:аМОСfJостсрігQIIЩI.
.

с

...006n."".....

-. СОllов.1в.'Uшия •

С.м0о6М." - CnJr,fOONliJJJl, CfHloo:t1pen.U\.
0.мо06р••0.... К. -,- СtlяооеlJfтп~ .

c.Mooe'p.ao••Ten"Kы~ -

САNUOCJth1rIЯ.

'.

ІІІ

1.
1:1,

'Семинар"" - СлаБJolil

"
'І

С.Моо6СЛІ)'мс.........

C4Koo6c.1}·г6~y~

-

вання, са3fооGс.1~ж}'вапня; ШкО.l&

ванна.

С&1І00бе.1У:Ж1-'ва и nл.

Са ..оо6уч,м ... --са1l0ШіВЧ~ННЯ.
"
C. ..OOrp ..H"Q..... с81100би~жеикя.

CQМОВhзнаllеИliЯ J

e ..ItHnp'A.n."II. -

саИОо3ilачеНIІЯ: виховання повинно
вести ;lO Bi.lbHoro С8мовизнв,чеИИJl.

самооргаu.ізАЦЇJl:

C... oopr.H .... "'.... -

nснхічна
самооргаиlзація.
С ... оот •• р**ммост" сцовідд8.Іlість,
са1Іозре~8ість.

СамоотР'Ч.И".

сnмозріl\4ШLИ, са)IО

-

зреli6ннJt.
С ••ооц... и • ...:.- саиооцінь:а,
(процесс)
С8моціll}"lніIIНЯ, СЗlІооцfUЮМІШЯ.
c."OnOArOTo.x.. СIl3100ідгот)'вания.

се..мопі;J.готUв.1ЄUИЯ, самопідl'Оroк.
С."ОПОЖ.РТ.О•• НМ. ~ caмo~pTB8,
са)Іові;uаиіСть.

C.MOnO.Ha..... са.J40nізна.llНЯ.
С...оnрои_оn ..иw. - ' ДОВl;}ЬRJtіі:

p~BiiI.

самодовер.

-

ШЕШНj{. ca~OBAO(;KOHA..1ЄJlHa.
Са.осо...аки. СU:Jtосвід6иість.

дбміCТl> ~.

сві ..

'

СамооожраМ'Н"1

-- СНJlоохороиа, СI1:МО"
збере,JiЄIl1JЯ: i/lCT.IIHh"? са.моо:хорови.
С ... ОСТОАТ.n"ност" - С!lllостІАиість: po~
ЗУ:МОВ3 са.мостіИніСТЬ.
С.МОСТОІІт.n"м ... А

СВМОС1' J:ПИНQ; само ..

-

СТНІна праця учuіВ.

С."оу •• р.ниост.

uООВllеllісп.. ~

самОJt{lЯllість,

-

С••ОУВ.Р."НЬІІА

ca>to·

са:иоn6ВИIIП*, cailiO-

JшёВJI(Шllіі. JІ~DШ!Й в собf.
С&моуrпуln.ни,

самuвг.1J1б.'іЄНUЛ.
С.мо)'пр•• ","и,

С8МОВРЯ;l}'в{щmr:

-

шнJ.1ьuе f.:cI;lJIОВРЯДУВIJJJНЯ.

СWolОВРЯ.iJ.),ВlI.ТIІСЯ.

C.MoynpllanAT ..CtIl -

С.моусо •• рш.НСТ.О•• КМ.
СОВ'РW.МСТ80

С,\І.

eaMO~

••НИ'.

CaMoy.... T--(;UМUUuiJlК.
С.МОУ"'"т,п"

СI1МОНilвЧ1іте.'l.Ь •.

с.Мочу.ClТ.... -

(;Q110ІЮЧУТГ А.
с.нraи НИ h--<:u.llrlJ ін i~.
СаНr... КН....С.. и. СQш·вінf'll:!ltЯ.

С.М.ТОР"" СОIIIlТQрjя: .1нтаЧIIi'r ,]1)1wuaтopin.

-

С •• "І"""

і)

від.Омості:

2,

"ОЧОТ1іQві

відомОСТі 3 j!;;m.!\їрщ
(nо.жОUU.ч}
;JrltщJНI: Ііого '3flll/fJIЯ и цій rnayai

J1Є:Jнчt!4Jні.
С •• рстииfC ~ JюООсшm.

C••~o.oA -

Вl1ННЯ.

О.іщО.1іТок.

снIТ.1О!tИіі: (;lliT.l0B~ відчу"

.

С.МАПt;n"от.о -

свідоцТво: r.lJj;~,OJtr.eo

IІрН 311кіЮIit.'IІНJI шиО.111j.

о ••wny'lJt"oe-ЬJшу('ке е ••
О •••ч.т..ое-З8.lIJчn6 е.

С.о'ода

-

вот... tt і,'1Lяість: ідеІ' ИIJУ

трjШJfJ.о! ьо:,I;

<:вавО.1Я: . .культ дJlтячоJ

-

CBaBQ.1Ji.

"

С., ••оn ....... _СВ8вільииЙ,С8.Мовелець.

-

С.оlоТ •• """й

В.:ІQстИвиl: фі810.'10-

гічні процеси .мають своІ HlI&CТl!si
принмети.

...

С.я.иоСт"

к.1аді'

СаяаNwА

-

СПОЛ'$чиик.

зв'язність: ввяавіC'l1o вlІ

-

•

зв'язниА: зьtязва мова,

C.,..w •• h".-зВ'ЯЗУВfШНIІ:

зв'Я8ування

C."......t .. , ....TIIr--ЗВ lІаувати, 8B'_~TIi.
с."... - зв'язок: аз'язок між дисцип.1j..
t

Нами;

С .•ОСОЦМ.Т"."."
с .•р.... и"."

ТИМЧасовВЙ з.;

-

с ..... wпТ.n ... ".я

..

с. nр"'t "и••

асоціятUDНи.І з.;

-

-

с. соос.т.т.n""."

В&llичшіit

-

8.;

прпчn6Вd

8.;
СПОl1УЧНЙЙ 3.;

-

О. YCn08H&A-}"МОRНИЙ 3.
СМ••Т", оДltт ..-(ра60ту) здава'rН, зда
тн;

(Зn8йAfШ, а<Ачєт)

склa.)l.3Тll.

-

С1і:.1асти. ЗД8.ваТQt здати.'
Сдач.-з,дQ.е8НlIЯ; f;Xлад&нИЯ t ЗД8нuня
(Ср. CA•• 'T~).

сд.,Ж8""ОСТ" ltiC'Тh.

.

ед.ржаи ...... -

ед. ржи•• "".

стріі:манІсть, зд+рж.ll...

стриманви, здержанеп".

стрй:uyв&ния:

-

СТРU3І}'вення.

Сдерж.... т.t .. жаТЇ'

теоріЯ

стрИиувати, СТР('"

СА.рж ....w.щ"А -:- СТР1!lIниil: у днтИ1Ш
не BI~poин..1acь стри:м.на сила, пІО
реІ'}" .'1ЮВ 11 поводження.

С80IUlюОМ."IА -

сенрот6рнии:

-

'

секре-

C...cyanIoHOOТ... - се1Ссуа...,ьиість,
C.кoy""","wA сенсув.л.ьнitD., статевиіі:
статевий. або сексуалІоннВ ПQТвГ ....
СІИЦН. :-~ сёtщія:

семці.»

робітuичоІ

QCB1TII.
С.nиио. "о.я.стао ~i.1ЬCbKe rooпо
;tnpCТ8o.
e....ctp--сеМєС1·р t
о. "08h .... lI-весш1:нЙіl с.;

о. 008И"М"-<юJииIП с.

С.м.отро •

..,. -

С.М"n'тиа -

ct·~leCТPQBHiI.

се.мIJJ)lчш~. OO!IH.liTкa~

c.mm,t"mA--сеМllрічниИ, сеltlнпlТІсіА.

С.мм"ар. .."НМ.Р".

-

ро)І.Йив,

-

сехішір, сеК!-

. н'рlу .. .
С.М"" • • ОТ ...... -сєNJшаpliсТ, .. JtQ,.

сіи'я:

родиНІ.

-

ВИ:ХОВQаня

-

.

C.PA"'-РЦе.

о. ". OKNn.T ....O.....
" 11. е.; .

точВшm

cнrкa

.

лами;

СІ. ПPlдупр.д..теnIoН"'Й оетереЖІlЙfi
[перестережииil[ с.
С.. rн:an"нwА ..:...... спгнuыІп:: СПГН3JJьне
подразнення.

С..,.. сИпа: творчі сили' ДНТНШІ.
СмnмrИ.М--<nIJJог1зu.
С..,.........
СЙ'nьнuil: си.лЬНltЙ учень,

-

Ва с ••.
О. От.рмм.....

•

•

патіи.
~ СИ)lПТо){, ознака: СllипNМ

-

"

.

ЩilЛОРУХО"

стрЮRНt\на с.

"

.•

О. Тр..М.ОТРО .... -- триместрОва с. . .
смСт....Т....цм.. систеиа'1'ив&ція.: сн"

.

стеиатнзація М8,Т4іІріаJ1У.

сМClт....ТМ ...РО. .Т.. -

С"СТ'М.ТН"""". -

.

сu:стеК&ТИ8)'в&ТI1.

система1Йqвип: си

І

_Сиan.--сМ. WfIQUI ••
сl(........

І

лАва: ;mRI~l1blf8.

o"'.... dtt8 -

лава.

.

C"·rt,,·m--.скавтИак.

:- сщ)..коподlбииА:

коподlБШlїї імпульс.

e"lnaд~a.;uI.

.-

"

ско..

Чumamь АО Оtu'l ...... -

чн'І'а'1'1l ПО CКJIaдax.

страху;

О. вwр•• ит.n""wй

ВlIявnЯit. с.

_

_

С .... уПяциR СИUУЛЯц.ія: наХМ до
діяльности
дитина
задовольняє

переDи&вняи і СИllУЛЯцією.
С"ит••--сиитез&.
.

С .. wr•• иРо •• им. смитєаув&ttllЯ.·
СММТ •• ИРО••Т" ~ сиптезув.~и.
Сиит.тмч.симА ~ cuптeт.dчнnЙ.
о. 6.П"'Н.А--бa1l0ва С.;
"
о. rормои.n""." гормональна с.;

О. дад:[ ... lТОИО80ка", lД8n[.. ІтоКо....] jtf.UllbJroHi8cb~a, (Дf.Ul(ь}т6I1ськаl с.;
О. р"rат.n"н.я рухова с, ~
.
о: AOlCllaдH." (док.."1адов] ДОIIOВІД"
на е.;
о, ••..et".R--3aJ1ічца с.;

-

ланкова С.;

•• и.п"м"р"•• -

капіЛЯ:рм (воnос"

ник6ваl C~;

о. Mlt.O"."-Кn~Н4 с.;

о. номnn.кО" •• о. ItО"КУрон •• О. ItРО•• МОС" • • -

JФ~плекООвQ. С.;

K6HKypCIIЦ с.;

кройопос»а -С.;

о. KYPOO""-КУРСОВо. е.; ,
., nаlораторк." - Л400pn-roрнв С.;
•• n'ИЦИQНН." .1еКЦШ'l8. (:.;,

О. п ......ТIt".о .... -

дімфаТ1іЧIJ!l с.;

о. M"OKYnIoM"'-Я~СКУЛЬ"Q С4;
К.Р8И."-lIервUва с. і

о. H~ • •ТОНОМиР

-

uUТOHO)l.HQ ,"ф'"

........... -

С.,.ад.
слів.

складlLния: ск,.lаАВННя

CКn....... n',. cnоИсМТ"."'ОІІ-l) склaдWrR,
ск..lасти.-ся: складати слов& 8 лі
Tep~

(At:aтиc:.)

2)

додаваТИ t

, '

д.;.ти.

АО--

::

Смо"мои" - иАхил (AQ WI"O).
сМОММ.... що u u нахИЛ (JlQ чоro)t
з нахИЛОХ.

С"lОn"."Щ". -КОЬЗИОЙ: коВВRЙЙ рух.
СМОИЦlНТРНРО.ат ..

-

аосер!цити, скри",

цeН1'p)'BaTIf~ зосередити увагу.

'

eKop61o---Т~Г&, скорБОта.

Сиороот" -

шJ:ШдJcість: wвндкіC'J'ЬQРНй"

:М8JШ8.

СМРОММООТ" - - скрОмнІсть.

c ..poMM.....-екр6хииl.
CMPWYМOOT'" -

. '.

потаltв:іСТь, цотаЙm1Вler.ь.

СJfРfllП"W. -- потаііМ9 • .Потnit.nDbиА.
Сир",тwА --- а&таснцА. приховаЮІЙ:. а....
тасlШЙ іиС1'UЩСТ.

Сиуn"nт;wра"':"- сх)" JlЬП11 ра, ріаьБАрCТ'JJО.
емJпоот....-св~Піеть~
"СА.60'Т'" - слА6tеть., ки6.ntсть: t.1A6icть

y.. u."JI;

см60)!'М" •

фізична кволІСТЬ.

..- єлa.6oJ1!СТ1Ю. неД()$JlС11Ю.

сН.оу........

-

.

c:tебо111Ниll. JleAot»OK.

П.Ао~",,),оа....lІ.

cn..... -

слtwнfi: мабнl1",)'чtшь;"'~_··~··

.шчиrш)

(IfAl1.t'Ou)

ш.WІнА:

J(JЮJJl1

JdшськиИ,

.

і_.

С1'ЄматиtIиu11' курс.

СИ.ЧJlооБР••нw.

іJ4ітацШнв сни ..·

.

СDИНОкlа:..

-

о. Т8OТO.~. meтio;

C.. arт----eкaвT.

:а6в" с.;:

.!

- секретОрна. с.:
-- семестр6ва C~:

-

СММП.ТИIl----енипатіи;
о •• мит.ЦИОии." -

••

, .. '

ClW:па'l"ltчна

-

о. сосудод ... raТ.....и."

С"МП.Т"ПСJf .. А __ СИМ:П&Тn:ЧИJtil: симпатичне наслідування.

О • • • _ ..оа."

.'

О. Н. ц.итpanIoИ8"- центральва и.'с.;

о. оа... отро...

С.тка І 08Т'" wиоn"и,,-шкiJ1ьв:а сітІШ.
Сиtиan сиruв.л.: }'яовні пqдраа:авк.и

C.MnToM

,

С. м. оnи"мо.о.rоп"
ROBa Н:~ с.;
"

О. С ... Р.т'ОР ....

...

буоtll

. "

С. Р.Ф.Р.ТН8А--рефер'тнв·С.;

о
етИ...
залічи&. С.;
о. н:оn Т.тen .. Н.я іСпи'1'Ова с.

перест&1O"fЬ

"

....

перифеpli..

с. предN8тн . .-предметОва е ••

C.OOllA--с.ОО!я.

.....

."

~

парооН

А. К. р.СТ"Т....." ... ..:... рошниа н •. С.;

СЄllсуа.'ІіСТЙчнJШ.

c.PAMT .. CA---сердитнс.п.

....п.,...ч.оМ ... -

на н. с.;

'

сенсуа.л:·{8N: сенсуа..'lізм

у пеДQroгіці.
С.иеуan"откч..он".

nарао

оатична п. c~;.

~с6рииfi: еен.оорне від

-

".

О. и. n.Р .....,и't.оu"

О, .удиторНu-авдит6рна с.;

С.ир.т секрет: за.."1Q3н внутрішиьоІ
cc~peцil пидj . l.fIЮТЬ
.
секретн.
торні залозн.
С.нр.чм .. -.... секрец.ія.
е.исуan".м--<:еКС),"(lJJ іЗ),f.

О.

Сиот.м.--снcreиa;

себелЮбниіі.

С.6Jt"ю6:ме-<:ебе,'!КЮство.
С.иретор"w"

•

е.исуanМІМ

с. рОДО.W8-РОДQьf В.; ,
С. фор ..ап ..и.... формUЬВі B'n8.(}TJt..
вості.
с.,. .... {1І0:lUЧ.)-зв' Я3Rа,

С.МWI

ІР
"

411Ix4,.,j,lll\ ·и.: е.;

о. н .•• n,..T....."-Вегеl'&mвJl& п.с.;
О. Н. МІ... ОТ.... Т81lРlіипо.. H~ с.;

С.ММК89С1ииА ооиінарськиR: семіпар"
ський иетод.'

ЧУ'J"l'я~

С. nрироди",.-прнрОдuі В.;

О. м •• мммan.. " . . -

е........Р .. " .:..- се:шtиарlщ
о. AYXO."."-ДУХ9ІШі1 с.;.
.
, о. УtCмт,n"ои." - учИТ0J1ЬСка с.;
о. __ ..ОИ." - дів6ча с.

С.NООРИ .....й

C.oAot.o--власт.йв1сть;
о. П.,.
чN .... -пєрвlсВі В.;

118ТJI.

CQ)fозаг:rnб.1еннн,

-

С.О•• М".

тих ЧІІ ННШ1fХ уявлеиь.

до ..

ві~lьииіі реф.1екс.
Самопро".n.и". С8ИО8ЙНЬ,lЄИИЯ,
Сuмовпяs: гра ,.L1Я ;J.I1ТШШ С ТВОР
чиН сI.tJШВИИВ.
е."ор ••• ит". сам.орО3ВlіТ()Х. CЮJО

С.мосоа.рw,ист.о••"".

. 08060А8 .on .. ..іВ L1ьиІсть Bon1.
С8060дн ..А ві,nьннй; вІльне вижо-

AКТUH.;

C-'1а6ІIЙ. И8.до

сті&тнііі: l'(щ(;ьнІ 'СЛООI. Иfl',IЮt"J1tТIIIІ
)"СІІіхи."

•

Сл~доетраст.е

СОllат"","""иІІ

51
Со .......,,""."'. сомиамfyn.1І
6улlз .. ~ с,оИt«U1будіи.

(~»IIaM.

-

СО""'8м8у""о'l' -ОО~llа)l6у.'1 icr, СflоnЙ.,\\8,

.

снох6,ца.

СОflllнаМ6"nмчоокМА сиовUJl.ний.

сомиЮ(О~'лічннН.

со.......... ~~иНіВ: :t.10Жtw. нсшшти сум ..

вів та безсилля.

Coм-oon,

Соо6рамаТ" І ".МТ. -

1) (рQ&t(ьrшляmь}

міркувати, Зl1іркувАтп. роз.мірк6ву
_,,-вати, }ЮЗl'.tїркувати; 2) (с.чЄNаmь)

,

доrАдуро.тисл., догада.тисп. дoд~:мa

тися. ДОРО3У_1 ітися.
C006p8JК."". ~ 1) (рaaAlыtленuс))

міркуваІШ.я;

-

2) (сп()сООноcmь)-т.liма.
. соо6ра.МТon ....оаТ.. - т Я:u:tіеть. ДОГМ
лоість.

-

твір tt

JI8JtJbmCa •.

..

-

со у.оТ....

СПіВЧyтrЯ:,

.

.

спочyтrй..

CO<itaota08aH"8-cnіВчув'иlUI.

Co"ybot_o.aTIt--сuівчувQти. спочувати.
Сою. сп i.rJKI1: учительська c.uШка;
о ••а.р.ОТМ ..А спілка одиё.YJіujв;
Л.нимокиА

lСоММуММоТ .... Н.М.

MOl1oД.:нot

унр........

cotoa
-

(ЛКСМV).

лепінсы;аa НомувіС'І'ЙЧII&
С-Вшка
МОлоди У"раIНИ (ЛСК:МУ):
СО.- Ра60Т""Н08 Проо•• ЩtI ...... ( " "

60ТПРОО) -

Спшка робітників ()с.

.

в ітп (Робlт60).

Сп.кт.кn ..

впC't'lwa t со:ектАкль:

-

nnа.штовують .впста:ау.

ytlul

Cn.ЦIІ.,.М8ацм"

COOТH04MTe""MwA - спiшlідн6СlІнfi: спів
відиосна діяльпість.
СОnООТ••n'НИ. зістАІщення: іJtТЄЛ6К
ТУ8J1ЬНИЙ проц,ес зістаВ:IЄНИЯ.
cOnOOT.M",.. ......T.. - зіставляти. зі

ціяліавu.tя наших nдіБJloeтett.
Сп.ч"М .... ооТ.. спец!Яllьвlсть. фах.

СТавити.

СоnутотаующмА

міць

опору

супровідшій: реnк

-

ці1 зві;JЬВ )ІЮТJ.СЯ від СУПРОJJЩнях

рухів.

Со.,.амоilамме

~

ЗМtl.1,ання:

ЗJdагаяВя

багато НnЖИТЬ у BHXOBBJJlIi.
зосередw.еuня. (про
цесє) восє}...еджуванвя:: зооереджеина

CoOP.AoTO",ett". уваги.

Соо".дото".ммоот"

-

зосереJI,ЖеніСТЬ.

Соорцот",ма·Т:~l""МТ"'''_-Зосереджу~
8а'rИ~ зосередU'l'Н,-ся~

Cootaa--сКЛDД: СК,,18Д свідомости.

Сoo-rояк". ~ ('.тан: пснхіЧИllft стан.
Сост"",м".

~a..."Jb. з~6.ліС1'Ь,

-

вания.

'

убoJtі~

СоотраД8т.n .... wА-;ь:алїС!lИВUU,
Сосуд,"" lltровеноспы)) h-роВ()иОсНі
~UИЛll.

CooYAOa••raTe""MwA -

;.t;;llЛОРУХОВltіі:

ЖlІЛорухові зміН1!.

Сn.Ц_М"'I4W.

пин;

:?)

~. СПСЦЇSlлів8ujа:

-

1)

све

спецiSіnьииА, фахо-

спеціяnьва

LФD.XОва)

освіта;

спеціАльннй: сn.еціЯJlЬННП курс

'

пкоlСЬ дисu,им1вв.

Спмоом-сnйсок: список yq.вIИ.
СП"ОW08НМ.--cпrtсувапИл.

Сп"о-W88Т","оат..

схШсувоти, СIUlеата.

-

.

Cnopt--c.nОрт ~

спОсіб: спосіб UШ:І.ІQUIUI.
Спооо6 м оот.. -здfбностl:, вмикі рову)l.ові здібностl~
.
CnooolHooT" - здатність: здатність оро
raвia)l.Y nіДПОВЇДQТН иаподр88UеJlJUl';

Cnooo6 -

о. анan:М."рУIОЩ8А

адАтиtсть &цul...

-

.

вУвати;

О. MWOnMTe",ItМ."

З. :Ш%CJI.ятв,

8 •••

..

CJJеии.я;

'0. ОР".ктмроао"'на..
ТІІCSl ,
на

3~

3.;

3.

орlєвтувА-
оріеитув&иин, оріє:ат6..

-

О. омt4ТПм".ома.. lсинтеаирующ,Wlj
3. синтезуватн. синтетИ'lВ8> 8.:

-

о. фIlКОМР'еощ'"

3,

-- в. фlJtсувітu"
фlксу.Im.". фІксацl/іна ••

.

Споооl5нwА-l) (со сnoсоб.носmямu) аді6-

Соу ....... ", .. "'Нца шкі.льийit товариш,
шь;ільпа товаришка.

дитпна ні до чоro не вдатн&.

Сохра".к".

.

збереження, зах6IJYВQП-

нн: вберtm.'6ИНН змістів cвiдQКocrн.
вбсріг"tll, зоє ..

CoxpaH ..T ... -М'КТ ..... OIt -

рпГ'I'il~ захОВ'l'воти. захuв6.ти.
Соц"м"коот.--соціНnьвїсть.

соц......,"' ..... а

-
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-

ступєия.

.

cnopJ.1Jlt"llirтb.

-

Таб.1Ица. - ТеХНllчесни'li

O.,rra.,..,

т. р."тро,.._" .....о .. нА- .·.ltШТJkYl'eХ"

т

,ІІІЧІШU Т.

•• н_..80.."

-

ГРI1ХоТІ"СТЬ.

""ХIJ'ЧlІlJіі;

Тt'ХIIIЧJI8

•

Н

І

'.

,:

Т•••• Ве
Т...."..

2)

f

-

1) теч.ія: D~.1.агогічні теІІІіІ.

хід. пер6біГ: хід д)'мок; перебіг

фі8іологічиах проциjв~

і

.

Т"~ІШ;

f.

Т.

Т ...оТорио...кт........ :мотор6во--ак ..
'%'ВвU::ИЙ '1'••
т _ 10topMO-n800..." " " ~orop6BO-
пв.eJ1JJи:и1 '1'.;

Т ...УоКу" .......tn'М.М..А -

3l}'СКУЛЬИQ

аlC1'ЙВ UJlI т ~ ;

Т. ""OMY""Mo .. "aaaмaHW.
UQ"'пзсИВ9ИИ Т.;

-

И~С1(~~:JЬ

т ... "okyn",mwA-м}"ску.1ЯрииА т.;

т ...... ше .. " ....

-

:3оf'Я30ВЙЙ

(М'ЯСН~-

вий) Т.;

Т. nMK"M ... O...... -UJКНічНиil Т.;
Т. ,аосуд.", ...... ровс}'днов:ий T.~
т. р.ап.р.тор" ...~респjратБРlІнti '1'.;
т. 08иаорио....Т..... wА

і,

-

сенепрпо-

tШ1'1iвuиі! Т.:

І

,і

т. и.. оор..о .. n.оеи.иwА-~нСОрно

і

пасВвsий

".;

т. цер.&рa.r.....wА-цсребрlL1JьюtА т.
ТИ"МliНtcмiIt-Jrипбвніі.

T.. n ....."w.

~,

'Гнul~IІИЙ. тиnбьиit.

Тоаар"щ:-товАриm.
Тоа.р.щ.Ok.... ТОВ3РlіСЬКI1И:

І

товв

• То..риа-товаришк8.. пбдруга.
Тоа.ро••деИ".-...I'J'ОВ8.розиАncтво.
ТО*д.ОТ....и.....

-А,

"--

'І'crrOжll'Ш J

ідентвч"

Пий.
ТО*".ОТ.О тотОжність, ідентичність.
ТОЛIІО8.Т .. (06' .чСНJfть) Т'nУ116I1JИТR,
IJоЯСНЮВnТИ t 8"ясбвува'l'И.

,-~-

::

(очеи)до~Адnнn:дonадuа
Ilі,цповідь; "2) (о ком) ТЯИ1rцпU:

.1

Tonmo8w.--l)

ТЯМУЩИЙ учень.
ТОМ-ТОП: ТОИ вl.Цчув8.ШШ.

ТОМУО

-

ТОНУС: тонус ПЄРе:&"НваИIІН.

ТО ..... ОЖ8"М.--гaJ1М!уВаиНя;

·1

т ••оооц".т.. ан"

Т-, • • • ш ....--з6впіwнс

1

~

','

,

1'.;

т .•000nр ..... ОА.НП .. иО.

(пIДП(lвнв) Г,;
т. oomMo.--с6Иllе ·г.;

-

т. соnр"ни"мое--c.nО;j~чене

і
і
!

j

. ~:

.

асоЦіНТЙВIIЄ'.

т. 8ИУТР.МИ'.-um:тріwuє Г.;

'j "

'.

-

І

1

,N

від'l'1Юрче

г.;

Topmoa...,.., ....-rалыlвll'rиt''<''ІІ..
Т.....ио.--галЬМОВий.
Topom...o,,..--хо.П,1fВJfіcrь,
Т.....-'І1rз. ЖУр<І'.

.ЬЙтраТI1, трата, J:lнтраqlшня:

nh'l'paтa еоергН;
т. Д_УXnОnlOо ..u-;uюп6ЛlOсuа ".;
т. OAHOnOnIOOM."--t)дuоп6люсва В.
Тр.60В.Н". 1) во.. Ога: проrpawо.ві

nHMOfJI~

2)

,,&.

(RUnрuз)-зАбаr,

V •• IU8... M'-УМОВJ1Лппн.
V ....8Ttr-у..овлйт...

3&-

баt/і..
Tp••ora--трнвОга, неспбніЙ.

TJle.OIlCM ....--трНВ6жвий,

')/.on"""Tk~ ,.&оn",.. - :J:вjЛЬНЯТIІ, зьіJlЬ"
нJЇти~ ВІіК1lJOЧ~Тjl, юіклЮЧIІТВ.
У."1І. (свЯ8Ьkt(fНUf.) 13D'{IЗ1:В~i.IlНЯ;

неспокійний_

ТJl8И "Ро88 ..... , тре....ро.'" треНУ вінНЛ. 'ВtJpttв.?ІЯ:НПЯ, впрвыl: ТP~II)'
ва}іIlЯМ: увага 06ЄРТ8Є1'ьея В УМОВІІЄ>

(t.вяаь) ЗН'Лзок: Зn'ЯЗУ);'l:(;IІШН фор
:МО'nЬИИХ Зно.ввїв 8 КОМIІ.'ІеКСОМі

ЗВ' ЯЗОІ( :між ДJJСЦll1lлїIlВ:\Ш.

lІастn.nлеlJl:ІЯ.

Tp_Xn8TM.-ТРИР !1IJR8.,

$.... --

цес проробления.

Vrnу6inRт .. ~-б"т" (tlто}-uщ'm1БЛЮJИ1ТН.

nоr'n)lбйтн; -Т"О:" (го чnю)-заглйб

люватиCJI. ааг;шБПтнся (Ср.

n.и ...).
ГIIOOnепість:
Уro••ри.ат. -

важковнхову"

трудо&j

процеси

школа)-тру'.D.""

Туn....--тупі:к~

TynoA-туDliIl.

Ty noOTtr-'l1lJlarЬо;

Т'Ш'.8Т"-'r)I'ш"вати·.
Туw..........,.-уш.

Тщ.." ...".

славолJbбcrJю.
T"roT."". -- JrОтяr:· природні. потnГ'
у дlтeJ! ДО ф""Т1ІС'І'ИИИ.
T"JK8ItOQ"--ТЯЖJ(QJ,t$Jtf •
:rRЖutw' ТnЖ~Иt IЮ.жdА: ~ІІЖи.в.

СТОК nрш'нjченостн,
)"1JОВЛЙ1'Н.
}'м6вити.

ТВСЯ. УlП'~Тn. YНJIK!J1'Tn (Ср. Ум,,:

..8.. М.).
У КОМПn.fC1'<I;ааим_ УКОМПJlЄК'r)'в6внн:
укомплент}'вы111'1 mКQJlП.
.
УКОlo1nn.IІТОВІоІ •• Т ..... ТО ••Т ..... УКОJlплек-

тБВУВЗТІI? укоиплєктуватп,
Vмр.кми ••ц.. ,,-украJніВ6I1ія.
VМР."ИО.'А, .. м_-унрn-·tпозпUство •.

.
Ym.... wek..wA-UОЖев tльuиli.
у ..... М8 умlИJІЯ, ~{иiJ11Cf'Ь,
Y".TIltt!-УМ Іти.

У ....ОIlC8Т •••"'_Т"

VroДnIl .... A - догfмнвнй.
кутОн, пу1'6ЧОН; орrаlJiЗ8ціл

VronoM -

I~YTKiB ПРИРОДИ В школj.

Vrро.lt-погр6за, погрБЖУВ&ЮIJI. l'})ОЗЬ-

6&,
Yrpw88K ... оомеот" -

гриз6то. сбвісти

lСУNJlіния] .

по~рість. ПО)lМ~Ріс.ть.
YrlPlOm .. A-ПОИ~РIІЙ.' lIOXhl~PHii .

VrplOMClo,.. -

VА.РЖ"••ТІІ;~"МOtТ".о.О" -

ЖИТИ.

У", ..ОIlC.ние-:инБЖЄII.НЯ ..

V""w.-ров""впD.

V"'Н.Мю .... и ...-в11:сIlОВQк; 'M01l.Кn."
........ от чаtтrtого К o6tцtAf IJ }шсвовон від O](~YOro

деpJК&ТВ:,..ея: 3QТРИ:ИУВ&ТIІ в 1ЩИ 'ятіі
2) YTP~MYBOTII~ утрuматв,"СП~ здёр
аДСР-АfItLТll,"СЯ:

УТРШіуьа ..

ТИСИ вjд тих .nбо ЯИШИХ В:ЧlJиків,

YA".n......-п6Д"B'~ ДIІВ'.VваIIИЯ.
УАо.паТ.ОР'МIІ. 1) за.довОлєtши,

.

почуття

38доволеJІ1Ш,

доcтf1ТIIШ~ за",
доп1JlhtJиD f 30ДООО':ISЩ11".
VАоan.т.ОJlИТen .. мо - достАтньо, :нщ6 ..

V"o.n,T.OP"T_n""W. }!Ільио.

'УАоаоП ..ОТ8 .. 8' -- 11риt.аініСть. 38;10Во-.
JlеJІШl (3 чого): IJО'l}''М'Я J1Р~С)ШОC'tИ.

Ум

•• -жах.

'V .... -В~30Jl:

загал....

'VМопо..р....ии.-·зап6МорОч6иия? ПОQoo
роШl.

розумовий, іЯ'fi!"J1f;'КТУ:'
QЛЬ1lИЙ: РОЗУNОlfо"відсталі дІти; 2)
в Д)'мці: раХІВ8.1IНЯ n думці.

Vmot ••m.. wA-l)

Умот...... о-в Д'У.мці.
.
уAmСlшl. H8BJJBctIH:Ii.

Y."wn..... wA

Ун.меАО••""_ -

діставання в си8до1С,

успадкув6kил:

успаJJ.НУВВНtUI

ре-

,",,.ііІ.

діС1'АТIl • одІбрАти в спз..
ДО". Уcпaдl<у_аrll.
Y ...... pe.tet-уНlверcпm;
у, IІОNNу .... ОТ..... с .... й--КОмУНіmч.

y ....,.8AO••Tk -

иня у.;

за

довІл: ВОДОnО~'СIШя. (ЗОДf.'ВіJJ] аО)IIІ"
TiJI УЧНіВ; 2) ЗD.До&6Л~1IШI •. ндов6 ..
ДС"НЯ:

/1.0

VМОnОМ8ш.тмt.OТ.о-божевlл,nн.

1)' затрПУу-

ЩІТJJ~ затрИмати. 3D.D.ержуваТJ!~ 8а
жупатн~

.

)ш6жl!Ти ..... ПОlt110 ..

-

иоro.

УrОДn".ООТlt-доrfдлввістр.

туtШlі р6ЗУм. ТУПOf:мс'tВО~

д.фоктн.иICТlo .

}')lпл'яllUn ... УНJffiQlша,
Укnо ..яТ!rIoCя, .. Ммт ..... 1) »ід:хил.йтпся,
.~
uід:хнлИТJ1СЛ; 2) ухилл1'JWSi, ;хиmi

уroв6рюватн, уговорИти.

!

шк6.."'.tI\_
TJlYO-ПОЛОXJJ1'іВIJ. .'1юдИва, 60ЯЗ1(8: .1ІОдИна~ стрз;хопоJtОх.
TpyoeOTl-пол()Х,'D1иість, боязкість.

-

Yrny6 ..

YrK.Tt""OOT" -- пригн1ченіСТЬ 1 ІІРИ

ТРУАОnlOа .. е ~- працьоВJi:тість. роботя ...
щісгь.
Tp'Aoonoood.. ooт .. -- nрацездатнjсть.

Тупо,....

ві...хИ'"
ра60тІіІ)

J',nнбnеНJJЯ Nоте:рі.я.IlГУ; 2) (го что)
загЛЙ6JJєи.н:я: за.гmіблеИИJl 11 про ..

IПКQJlі.

1'l'P1'довал

VМnОИ8 ..... 1) (ОЛІ II0P.NW)·
...7tШlf1t, ВЩ:ХІІЛ~ 2) (от

.

трпгонометрич

ваннІ) важюій па внховtшая~
TPYAkw.-важюіll: JlaЖКНЙ пред:кет.
TJlYAO.'AeMMe
працезиавство, ТРУДО-

ТРУАшмо1t8

УХІІJI

.

набуті иавичЮІ.
V_р68УИ.
'

т. py",hoA-ручні п.

в

агрономічиий

mко.,1.И.

Vrnу8n."И8-1) (чtМ) ПОГJ11НJЛRllНЯ: по

.
.

Т. n8Т1tИ"-Лlтwl 1'.;..
т. оо.н"м"--осіииі8: ,..

~
зи8:ЬCТ1Jо.
TJIYAOMOA--трудоm\й:

в!зькіеть: вуаьністЬ yвarJl,

VМО"-}'ХІІЛ:

•

зга.сання, агасН('IШН: ага
санИН рефлєкса.

триріч-

ТJI.М"ТР--ТРН~;
т ••• hmm.A--весвЯmiИ Т.;
т. 8 .... имА--еьОвиіі Т.;

ТWАиОаооn .. т .....М .... -

У'ООТ" -

;(OBj...

У ..реппят","П.Т","оа змlЦИ1Овати.
змJцu.яти. 8N.іnий'rп,-ся:' з"luнJtТII

-.

Трмгоном*тр"я~иroяо~р}я.
UJ!Й~

\іn. дізшl1:UС~1. дові,u},вотися.
ДОТИС" (про шо).

Vr.c." .., -

трил {тка,

ТР8xnпииl t T,.xrOAK't"W.
ннп, трnлі,-нЮі.
ТР.. гОиОМ8ТР.....

.

V."....иМ е-захОпле1lНП, за>:'liaТ.
V• • ,,"еи". - звf,nьпеШIЯ# ВJ1U.1ЮЧЄ1JНЯ.

Т)fПОrМНW"--туmi:А.

т, уопоа .. "-у:ибвце г.

Тороа"...... -хаumiв:ий.

-

Тр. . . . (бuлл)-'!"рШ"а.
ТРУА-араця;

РИСЬке почуття.

!

реСВ(дЧИ'1'ИСIt.
V«і'ждIНltе 1) (егм.чд) н('ренонан
НЯ, переСDіДЧЄЮIЯ: 2) (У8tЩйlШЄ)
, перек6IlУВ!]ИНЯ~ УМОВ'nJіПЮJ.
Y ••мw .. "e-nOBaгa. пош~:s:о..
V •• Р .... ИООТІІ; neвніСТь, }·IlI"]IRС'llіСТЬ.

Tp"meotpoIltW.-...I'J'ри.. естрбвиіt.

Т.попоГ""-...I'J'UDО.nогін.
ТкаИ"--Т1<анJ1на: Ilервовв ткаuииа.

!'
.,,,

-

TO'tmwA-...I'J'6чниіі.

Трат.

'1'.:

!

сві,uОIlОСТИ.·

какин.

Т. дtlr.ат ... мwА-дигеcrnниwї 'f.j
т. AwxaT8n"hwA-;uiшuuіі
Т. 10aroaoA--МїзкоВ1ili Т.:

!,

uсреК(ШУ1l3'1'Н. пер&
~ош~,ти,-ТІІ;.,.~ttерокОИУ1mТllaJ. пє
рєасопатиса, пересв1,цЧУВАТНСЯ~ лео

V .....A&T... ·AKT .. -

То'tМООТIІ; -: тОчність: ТОЧllість сирий ...

т ~;

Т. аоП"."-іЮльо:wНі Т.;
т. rOn08moA-ГО.i'lоВнИfi Т.;

,r

ЛЙ_пfl.

ТООИО••Т"--1'}"Жlі:ТН. журWrиcit,
{точка]

'1'.;

8T".T...........-.аТ;zеniчНА.і.

УllJ)aЬЛeJJие оо дел..... 1Іеu.ти

-

Toom •• wl-ТУж.'1ЙвиИ, Ж~РlJиа, жур
То'tи.--т{)чн:а. ПУ.J1h"'Г: фіксаційний JI}'ilJ(Т"

_

т ••аТ.и .....flК"~creВlчиии

, І'

УбєЖAf.'ТЬ

т"",.....1І

lН.·РНUlшit вузол.
Ylh ••• k".-(вJIIIЗШ1»:1АИИЯ.
v ......t .....M.t.-(А'щ!:О. что) lJI]nl;JJloв/l..,
1'H,Jl11n J 8I1АТИ; (n Чf"АІ) .1ізнавМтм-

у. ".РОА"wА~llар6диl. У.;

,.

pttCSo't Il "-РОбlтhИUst У.; .

у .... ACНlY-Y~ АО""І.
Vllk••РСlІтетоIlМ.~УRlнеf1сmТtЬ1шti:.
ynopkwa-завзАтиR.·

'VnOPCT80--ЗавзЛТicrь.
Упр.мn."". - 1) (nРОЧt'l:)

1,~рУJJAНIІЯ.

упpuвл іИJJSf= Y1j8CТЬ дітеЙ у керу"

ВUШlj ШJ"UЛОЮ; 2) «(Іргам) }·npldfo.;
у. IІрмтk.... ОIСН.. "ОМ..... уп~
СЄJIS'ШСЬНlІIІИ )J,uNflIIJI IБУ,l1l1ПКDJfJllі

у ....учН ... у"р*JWA'''''- -- у. HaYK~
IШХ уеnшоа;

.,. ". Аеn....... ТІІІ
. др)'асу:

. - }'.

cIIJ,6aa., ..

,

.'У,

}~чеl:-~1' ~ Фаlt)'.1Ьтет 3~)t:~e)'CТl~01IT0~;bНl,tq:'
y~

n.

Д8J1" ."'.ратур

. . . . 'датрита

u

-)<-.
справаяи .1іТ~Р&fПЖ
д&нйцтв;

ПОtJ~.,... ..о-n~.Т"Т81t....... у,

ви

П(J-

:НТRЧJlQ-QCВJтна }-.;
у. npo~c.O"an."oro O'P••O•• H.~-
)'. Пj:tOФ~·ЩНQі ОСIJІТИ;

у.

c:O....&tI~MOrO 80cnwra""II

Jr~. {;Q-

Vcno..... _Т1t t

Ynaaaт" .. Yn.T.
юtтш:а.

вUтH.~~

Ф&:~f.:!IІО

-

'Уnр...........

Tt'XНlКY'r}'.

впрі1еа;

-

IШJlав..ившя,
Юlра.tllі;

[процесс)-

ImР'Elа;

~U"8.1ання

VпражИJl8МОСТ ... -- 1) fщра8.1Н,ив.я; poo~

,.

fШТ6t;

І.

ОН.

JI<i-&пqок

.н~jраЬ':НННIЯ;

З;,t..ltЖI1ТЬ

VРОА-~Vj,з:l.

1
,

с.:llnt,

.ПfЛu6ра:

.з,і'tll

ВНР<JЛПj

іюи.~mце) ro;Uilla: )'чні ІІа ~lеlщіІ;
~ІІЮ рщть ;)UИ,J;а.JJШt (~j~Щ.l.ifJ; з&раз
rU,':ЩJJа сдіl$jи;

'І, оI5Р •• цо.и.-::rра:;:шб.E:S& ':1. ~
'І, "p.mt.",eClh.-П!,аl\njqна

T.,. ........ -

у, ncК4ll ••

у: nРООи ...

<І:

,.

у. iltрр&ДММрО ••НИ_"
fpQзвіяве) Н.;

.1.;

пщ;а.з6&~ л.;

l'paYj'

"~ JcJlJp6(iHa .1 •.

,- і3!А j;х&tw.ТИ .1J:Ш.

'.уре)'.

IJJCTI•.

:Jj'(,1f,l.іІЯ; D(MJ.,(JJJf: ;;ІУ(Ш.1ДЯ.
Уоо •• рш.мот.о•• " •• -~ }....Аоок tша.1еННе,
Vоо •• рw.ист.о ••т" _._ ~';:t,uе'ЮJfu.;Нltи:

1'1.11•• --'

У.1QСЩ.lJlISJШТIJ 111J.)"j'TL,

VCn •• ~Mooт" ,--

,
і

11
І

J"

,JI

ван. [а"""Р";vкeиєJ п.;

У" ... усто ......,.
неетНН:.є) И.;

)'f.;hjJJlIli-.."ТI,:

МJЧШl Р:llішпk'ТL.

&.І:а.з.fJ~

Уоn •••т .... ,Cn8T" --" Р':lІі.Ь"'ТН, ~'сnlти.
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.uW!ф~.

,;Я,

ся

Bиpa.~

ВВЯВПТМ

Ві.nrітяиJI:

'І).•

ОІ'3Ь1ваТJ:..tя"

Bыa3H~.lь--

-

!ШЙ.

н.в:.vn.ть.

'
Ві.Н.ЕІ!8 вe;xenJI~.
Віз.апr В'!ЛТL.
Вj~'5JZв.а'fЯ. віз'іптм ~....;:я

Taть~

ВйНЯл

1Ua.l~...я.

;rnn..

ся

ПРОn':Х(r

вит

.1eнnє?

І

~ і!' ~"

: : it

J ".

f

1 ,"

::,'.

"І

J

!

"

,

..І'
С

"",

tШf",

п.tCt.ш;;

-

fjj,;wj;tува.ти

(IIIJ{Q.Ч')

D~Р.щать

_

(щкм}").

водить.

отв (,-тп

l)f'fJеч ть,
::Ш:Js.~Тьсл І

..

Jl.eДHTb~ Qпr.ІЄJ.~.lJt1'I ••

IUК(),'11

..

опр6Ztе lеИIlr·

в

ШК!).,,?

ВJма.иість-ttре.,й,Н'lfJСТЬ.
ВіМіл отдел, OТ.l(~,"IP'~
,rnе.

ВJ;JЗIf8ка
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-
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ГаЛЮЦИИУJmТИ - - г&.:тлю
цниировать.

Г8.ЛьмовиЙ -- ТОРМОЗlюli.
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.вЧУ8СТJЮваtIИ8,

пєрцє:пций.

ний.

І

r

ГОРIІИЙ-ХОРОl1llsіі •

Bi,,1!11IiCTb--<:JЮбо;!tl.
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ВОГIlИЩО ~ маг.

І'n"''lузь

зать. Ч!t',Rствовать, по
Ч}'ВСТDовать,
пеРt>mJl

(1'f<-

Ш.1r IIII ЩlІнn--mя.1СЧСllhе.
ПіJl.I,і:щеIJНЯ - ОТ:JИЧЄІІНЄ,
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ГНhПf,tТ"311.

Гіпuотичииlt
ческиQ.
Гіпотеза

-

Ппотвтичпий

ТИЧЄіЖИI.
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ГістеРИЧllиil

'

иcreРИК,"

.

ИCf!ePИК&.. .

-

uстерич...

Ішit., нстерически••
Гістеріп-истерня •.
Глобус-мобус.
ГJlуа."JИDість и!\Смеl.
JIИIЮCТЬ.

Глухиfl-ГJlУХoll •

ГnУХОІІІмиil

-~

rnухои..

"011.

ГЛУХQиlмотtJ, ~.- rJlУХОИ..

..""'.

Г"УХ!Yl11-Гnj·х"",.
Г.'lIiі\I~IІ-."ОТpen..
Гllів--rиев •.
Гlllиl.\ТИс.н ~- rllеЬ4'ItмCИ.
ГlllWlJшlC'l'Ь rиеU8"
""",,",

J

І

1

.,
~

"

..

г I"lІнІI
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ГuJ8ииИ-гнеВНLIfI.
ГнОСеологія ГJнюеоло ..
ГИИ~

го.lр"""

puзro",р.н

-

...т.

Говорити-говорить.

ГOJЮва

седareль.

Гмовиа.уна.

главнау

-

ка.

Го..lОВИНЙ

-

I'().,IJQ8llOii t

глв.аВЬ1Й.

ГО;IОД-ГОJ10Д.

Голос-ro.лос.
l'o.'lOCOBHH roлосоsьrіі.
........:горбоlt м:ізковиіt - б}'горок :мозговоll~

гордиll-roрдыl..
ГОРДіСТь.-roр;{ость.
Гордовитий roрде..'Ш.
ВЬ1іі,

ropдьrA.

Гордовитість

roрде..1Н"

-

-

Горе-горе.

wpAOCТЬ.

Гормои-roрм:он.

ГОРМQНUЛЬИиНВ8JIЬиьd.

roрмо--

остра ..

-

YMil~.

••
-

-

ост ..

poyм:bы

Гострий
Гострота,

,·CJJ -

.

ПОдroтoв

Гра-игра.

rредаціЯ-грвдация.
Граиатнка--граматнК&.

ГрnиаТИЧhнft -- граматн
ческий,

Грамат.ка

~зощреIШьtЙ.
гocтpi~ь -

-:- :1ЗО}'Кn, буц:-

варь.

пость.

ГраНIЩя.

преде..'І. гра-

Гр""адськ,,1І
Гpoмa.JtCЬKierь

~ играТЬ,-СЯ t

()строта, IIЗОщренuость.

графИк.

Графі.и .. іІ

rpaфичес-

-

НИЙ.

Гребуваиня

.
брезгли

-

вость.

Гризота совісти [сумлін
ня] -УГРЬlзєнив сове
сти.

ГРІlмасо-гримаса.
~Рllмасувати - ГРIfМ&СIІИ

ГРJlфель.

-

таб..-1ИЧtш

а.спидизл

досна.

детерми

..........

eтщtIlНОСТЬ.

детьрмн"

ДотєркіНОВl11Іість ~

Д.",рlllпув"""

Грубіянити

мциирова'l'Ь.
Дефеl<'1'-дефє.....

Груб!сть-грубост...

грубать,.

грубияШlТЬ~

Груб!и"С'І'ІІО

дер"''''".

ГрубlлиськнlІ- дерзкий,
груб..й.
ГРУИ'l"овиJсть ОСIІ0ваГруп_группа.
гр)·повий~групповок.

ГРУПОВI'К-ГРУПIIОВИК.
Груповод-грymювод.
вавне,

пиров&ть,-СЯ.

Губа-губа.

ГУвернантко. -

гувераан-

.......

тарны ••

лог

дефекто

-

дефокто-

-

Дидакти~а--дидактина#

Дllдa.m:'1l 1ШllЙ -- ;(ИДQ.КТИчеctmіі.

ДИК'І'fШТ, дик

-

......

-

ГУМВИIf

-

ГУМ(І;ИИ

;ЩКТОВ8-

-

,циК'Юlша.

. ДИКТУВ1lТИ ДІІК'І'ОВn'ТЬ.
ДlfПЛОМ-дип.l01r.
Диnломии"
J\11fi.'10И• ЬІЙ.
Директор ;u<pcктop.

Директриса ~ дяректрис

!'Уртховнп

кружr-:овоJ1 ...

ГУРТОI<-I\Р1l""'К.

с

•.

Дисертація

Давання - ~yex (чего).

ДaвaTH~ МТП (кошти оа

JUltояу) . -

отпускаТЬ,

OТnYC'ГHTЬ.

ДаваТІ!) ,n,ати що робити

_

з{шима.ть~ заН;Jtть (ч.ем).

далєк:озорuи

ДW'Jbllo

-

еоркиfi.

Дмєкоаорість 80РКОСТЬ.

Д8..іIЬТОllіз),(

---. ДIlЩ:.ТО

I1ШJМ,

'І,

ДtUllьJТ~)IIП.:IІНI.

і

дмыl)о

-

ДOfL1b-

ТОНШІВН.

Даніс'tЬ -- ,l(aIIПОСТЬ.
Д"р--д.Ч',
Дар~'''''И Фребеля - да_
РІА

ФрnOOля.
Дбlll};ШЮtіі - - СТ8.JmТОJ!Ь'<>
IIJ.&ii~ ueve*JIы{..

Дбніі.'іИВit..'ТЬ 'іое1'Ь,

Д(m:IfШI

_

г
f '

І

"мие.

стаpnТt~1Ь-

ЗАботЛІIН(){'ТI>.

-

забorn. t'Т1i"

,l.lб8ти -'- а&6О1'И1'J~J ~
Дяі'"",, - AtЮЙка.

ДвіfiШfк-':"'ДІЮАfШК~
Д!Юедуш

Дегенерація

IIЬfii.
ДвоДУШШIК

Дегєнеруоо.ти

дJюДУШllиfi

;Івое,цуw-

-

НЬІ'іі.

t

Дводушність

двоед;ї

:-'

шиє.

ДnоІСТllіі-двоАной, ДБай
СТЬ6НJJЬ3Я,

ДвоІстість

-

Д80.ftcтneи

JlОСТЬ.

ЛFlО.'JIIЧИhЙ --' ДВУ~11IЧJlblЙ.
;J.POJlhIJHiCТI, ~ доу..'1ичие,
;m)':JИЧIIОСТЬ.
;1Н(),,1іТlJїВ --- ДВУХГОДllq ..

l1І"іі. ~UУХ.'lе'J1I.1d1.

ДвомоltШIЙ

-

ДВУЯ(JhlЧ"

ІН>}".

Д!tnMoftltiCТb -- ДВУЩІІ:.ІЧ"
Ш:М..'ТЬ.
Дьорі ЧJНjlt

НWЙ,

Дедуктнвииіі

, ТИВНhllі.

ДВДУКУSRТИ

Дедунція

-

Дt'ГNшра", -'Асre_раТ.

дeI~

ДftMOIICTpaцIH , Ae1(UHCТp}'-

•

ДСМОМСТРУВnТИ ~. ~ дс,.он
стрнровать.

-

ДElIJЖI'ТЬ

держатhCJt.

ДОСПОТJt ••шll 'іескиit~

ДlIТЯ

ребе

-

--

дєтство.

младвИIJОСТВО.

llC'ГpUTIJBllwt.

Держатя себе

-

ДПСЦUnЛЮIИРОвать,-с.л.
нок, Д,И"SI. М:t8,Дfmе.ц.

;WКЛIIМll

М.NОJJС1'рtti.Utя

ДНС

UJlПЛИI!ированиость.

ДlfТПJIСТВО

РОFlать.

.

Ди:СЦИn"lіну.вnння· -. диС

Дптинв,

Де:МОItСТР""ИJil'lиJI --;Юlll»'

соба,

ДIIСПyr.

Диснипліиувати ,-С1!

ция.

ДеКJIn.мУО8ТИ -

lUШНП

-

4исцltJLlіllа ~IСцнrufИ118., предиєт.
ДисциПЛlнариий дис1UlnЛlfllарнЬ1И~

дeДYЦllpo-

Декан-докаи.
ДЄКJIвмnці,ff-демо.И8-

,lWCпQ'tіf

ДJtтивnчиlt

"нА.

ДовмчасніСТЬ'
кость,

дlуuшип-арелый ,

ВОС1'Ь,

ДОВЄРШ611іcrь
ШСJІСТВО •.

раз,целит,Ь.

ДОВід

ДО.1я., облn~ь,

ваиие.

ьать,

п()о

следовать.

-

Л,и"ячиil

-

М.'Jt\ДРJlЧАС"

дen:шtіі.

.-

}lифоре.щl ІОв,и"о

-

мФ

ФСРСIJlщроваJшеt"РО8КQ~
ДифсреJ1ціЮВI\ТII -. :\ш)
ф~Рfш!tиРОВI~ТЬ.

ДиФСlншцJSluія ~ дшl.Ф:!
ршtЦПltlШn.

ДJixuлмшll

-

.ll.ХfiТ6Л1:r-

1І.т.
ДІІХВJШН --' ;J.1"xaJIHP.

днxuти-дl.&ша.т....
ДJшltlИН ......... Jtwх~t.1fblЙ.

УЗIJ8.ТЬ

(о

чем).

uы ••
Довільпість -1JРОJt3ВЩJЬ

. ность.

двтвора.

ребя...

-

Довіра. довjр'n

дов'"

-

риє.

ТИШКИ.

ДовіРJJПnИП

діти-дети,

Діти, дiТD(\

ребята (мо.-

лив).
Діл-о..кция.

&тТ.

ДіЯ.10ГЇЧНllіі
Ч6Сниh.

lthll.l. оги ..
деяте.1Ь-

_
деііCТJЮваlше.
Дія, діННIIЯ-.'!J.еitствие.
Ді Я1ШЯ воздеf1CТВJ1е.
Jlіятв
;юііСТВОD4ТЬ.
RОЗ~ИC'l'во:вать,

посту

аОсТЬ. пост)'пить, д.ело.ть.

Діпти f подіЯТJI (ШІ I.:oro)ПРОJЦН10ДИТЬ.
ПРОJIg..
DnCТИ леЙСТlНlе; ОJШЗW"

O.I.ТЬ~ ОК11311Т'ь деіістпие;
ОIi113Іolшt'І'І., ОJШзать D.1И
НJШС,1l.1IШТЬ, пон:шять.

УЧ(іJllшіь.

.1\,1)9 учучешtЧССI'Иn.

Доl'}ір • .'!J.обіро.llшt
БОр.

под ...

-

'

ДоБРII.R - ХОIЮIIШіІ, доб
рм" .
До"ро щr.хОFIIШIIіі.
13:18ГОООСПIfТl1nш"jl.

Дf.l(jрс UИХОО!'lпlНl ."- ()",lо."
l'ОUОСЛJtТ~IІIIОСТЬ ,

.101ip01'l',

Доu,ю,шнчnїllmfi
CТltf'tlIII1.1li.

-

ДОі'іРОЗЬНЧl1itftj('Тh ГOIIp.i1JН"'.

,ІРОВ"

б.'І4-

flРI1ИР1'nCn-

..ОСТЬ.

До6puтп-:\о6(X1l'll.

,;tНБРОТИОIШИfi
ТЩ)JНltol ••

JIJІRCРЧИ"

-

<.- (t,'llіГt\-о

1'8.зыi,ll'ь,'

,

-

Доводити, довести

.

діллыІй-.штнlшьзh •.

-

ДовеРЧIІ"

-

вий .
Довірдивість
вость.

Діягрв'М&.-днн,граММQ

ДобрІсть

спрвьочипк.

ДовіЛЬІШП ПРОI13DOJIЬuьrD 1
C81l 0 11POl13bOJJb"

ПО.1уqить.

Дітвора, дітва

-

ДовjДУВ"ТIIСЯ.
ДОDідати ..
ся (про що)
}'зuа

;ХОК -llа.СДЄДОВU'ТЬ t упа·

IІlв

доказатедьство,

-

Довідник

Діставати, дістати В СП8.

;I12Я

совер'"

-

аРГ}'М61IТ, довод.

д,іста:ва..ти, дістати -

Дітвора

со»ершен"

--

I:lы ••

Дім-дом .

~Ч'чать,

-.;... длJ11"eJtЬ

продо..1ЖИ'reJIЬ"

ДоверWeJшD

ДШщлість зрелoorь.
ДlлеНl'lя-де;IОnИ6,
ДЇЛJl'rИ,-СЯ )\едить.·ся.

j~іДSlIІК8. -

длитвлы<ють..

ДЛП'!"tVtь ..
JJШ, продo,nжи1'6..-'Іьиы••

П03ltакG-

пость.

ДнсципліJIово.lIіCtЬ -

;{еД)~кЦня.

,!ОСТЬ,

.

ДовroqаСІІИЙ

:миться (с чем). .
~
Дїєвиll - действ}"Ющиіl~

ДіЯIШЯ

:.,ед.ук-

вать.

ДізнаТIt (що)

диссоциа-

ЦИПЛJlннроваипе.

Депресl"-д.пр",,,.а.

Д.6Iпl"·-дe/JIІJIIIJC.
ДfoГtшоpu.1'IIIШJlА неJю.ТИlш..,iJ:.

AenHIe-

р:ировать.

-:-- uyxro;utq.

~'Ut)'х.'lетииА.

дег~щсра-

цяя.

Довгість -продолЖJl'fe.1JЬ

узшшать, )'зпать

ДЇЯЛЬJJість

цяя.

ДНСПУТ

-

..е,,).

.:tиссерта-

ция.

Дисоція.ціJr

А

Довrиtt ;J,.'щтельш.аЙ.
продо.'lжJfтcJJькы·"

ДіЗJ1ава'ГIlМ, діЗИВТl1 (про
(о

добро

-

дereль~

Діставання в спадок уш\с.'Jедоваlшє,lt8.МfЩО"

ДНВНИН-СТраннЬІЙ •
Днвuіcrь--cтраниость.
ДОВУМJшя-удивдеllЯЄ,

ДИктат

Дівчатко-девочка.
Дівчииа-.а;евица.
Дівчиика---девочка.

рвзделя.ть,

•

ние.

ГуМ8JІ1Іість -ГУМ8.ifIН)СТЬ.
Гумані'J'8.рпиli

Дефектолог

Диктування

. Гуиаlfпиlt-rу.м8.ННІ>lЙ.
'І'аРИЗN.

'І'ивиость.

то

Гувернер--гуверивр.
Гума, ГУИШV-ре8ИRk3.'

Гума.нітарна)!

дефок

-

ДIІDИ'J'1tСЯ--СМОТреть.

груп

-

••

Дефо""".. "I",ь

Дж;фелО-ИСТО••• " •

,

группировкn.

Групуаатн,-с.л

вны

яефектн

-

Добро,""іcrь

д~ВочuJl-.жеllекпП .'

що)

детер

-

•'JQrIUI.

групцнре-

-

Дефет-ИВllиli

ДефектологІя

тen:ьиость.

Групування

д6-

терки:нировапиOCТh.

І'рубиЙ-грубьтИ.

чать.

ГРllфе.'Jьиа

_.

Дe-repllіl14нm

Деторuіlfа.ція -

'общс":'

-
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нанта.

()(і.....

-

crвeииьdt.

ница.

-

Qб..

масс.

грубияпСТ1Ю.

ГрамQ.ТИИК б}·кварннк.
fpa.uo'J'3.-гра:uот8..
ГрамотіЬ-грамотеН.
rPtUIотпиЙ--грамОТRЬ1И.
грамотніСТь грамот-

Грифель

оБЩllиа.

-

щество,

прнготовлять,~

м.

•

ГРОllе.да

ре3витЬС.Я.

водство.

Гострий на розум

fOТ!t'вaTH

Грефlк

Горювати торевать,
ГоспццаРЮ&аННЯ - ДОМО"
ГОСТриіі РОЗ\'М

пОДГО1'Овленuе, приro'f'Oвл(шие..

Тра'rи,"'CJi

йость.

Гордощі

ГO"l'}'Вil.'11.1Iя-rотова..1ЬНЯ.
ГотуаАJНШ Uo,цГOТ()Bкa t

лять,

l"OJ1oвa; пред..

-

ДеспотичииА

-

до ..

ДОКnЗ8.ть.

Догадка-догадка.

Доге.,ц,:ШЯIIR догадлll'"
вы,, сообрааителbltы ••

сметJIIIвый "

Догадливість )J.Оl·а}~Л}1ВОСТI).

с.,етка
't:ообра-

3Hтe.'1I~nOCТЬ.

Доrад.упатися!

ся

-

доге.дати"

CQоБРnЖ4ТЬ, оооб"

разить.

1\огід.,.'ШhJlЙ ~ УГОД,1118НЙ"
ДогіДJIивість

~

уt'О,ц..1И"

вость.

ДОГ;JПд
СМОТР.

ухо."

-

пря

ItOJf,ЗОР·

':~oгт1дaTH. ДОГ.'1ЯJI}'Т1t - УХ8жиьаТlJ,

IШдЗН)ІО.Т'Ь.

сиотреть.

nрисматри'"

B8Tb t ПJ)НСМОТРwr.Ь~
ДОГ.'ПІДQЧ .-. СМОТРII'I'eJIЬ.
ДОГЛЯДn'l,-Ц;u.

--

ро.ТСЛl·f~IIJЩВ.

Н0JI,31І"

,

ДогмаТIІі.1М '-~ДОГИRТШ1М'.

ДOl'МI\ТlfЧlшlі ~-- Д(ІІ'мати"
чсскиll.
ДoдaHHIIII~1

~~

,,'.'1щtЮШlе.

,'J,ода.IJll-m І До:штJt .~- с.кла ..

;l;WOILTI., С:ЛО'І,;ІІТІ.. при
("\R:'ПТІ., Ilрнб!lUIIТ'~.
- ,цQП"',1'IJt-

л'о..'tQ.ткmшd
~лы1wD ••

ДОД'ІТОК міОКI)>>иА

J'ОІюИ IJРJl..'t'\"МК.

.дО;(СР-&ііI11111,

lНШflЯ

»ua-

;І.о:tержу"

-- сОО.1ю:s;вll ......

, "
!1
і,

Додержувати -
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ДОДQРЖ}'Вз.ти,
до.а,єржв ..
1'11 соблюдать, соб ..
.'JЮC'l'Н.

Дoд~' МIlТИCR-сообраЗJiТЬ.
ДОДУМJШВИЙ -

находчи

..

выі,' сооGразкте..1ьны ••
ДОДУUЛІIDЇСТЬ lIаход
ЧН1ЮСТЬ.

сообразнтсль

ІІОСТЬ.

До;)віл

позuoлєииЄ І раз-р{!ШСIІИС.
•
;;:І,ОЗВОJІЯТИ, ДО:ШО~'НТН -

-

розреwать,

Дозування
тю,

ра.зрешкть.

дозирооа

-

дозиропка.

-

Докладність

()Сиова-

1'e-1ЬНOC'rb.

Доктор-доктор.
Д()Jl~пиfi тоl1ttoDы ••

.!10МИіШР)'ЮЩНЙ.

roспо.царюваIJ~

ДоосеРСДКО811іі

-

стрвмите.'J:ьиы

••

центро

до П"СIlИШі [до письма.)
пнсьмеННЬІіі.

ДОUИТЛИDllfi -

тель"un.

-

lIlOбози(\

пыJlивьІіі..

ДОПИТЛlшість

Допоnідати

люОозПR

-

ПbWЛИВОСТЬ.

ДР.ЛR'І'Ь до-

-

Доповідач

ДOltJ'JnДЧИК.

-

Доповідь-доклад.

дОIlшsічшtlі

подсоБШ>l" f

-

BCJtQMOt'flTCJlLII1t1ii •

До1tУСl>:l\ТН, ДOn~'стнти
Допускать,

-

ДОnУCТJrfL.

Допуст--допущенио,

Дорозумітнся

сообрй."

-

зить.

ДОРОСJlJІ"
ЗРМI>111.

взроCJtNі\,

-

ОПьtТ,

-

ОШ>ff-

110СТЬ.

ДосвіДЧЄЮlіі
IIZЮЩ~
реНIІЬ!И~ ОПUТIlwit.'

ДосніДЧСIJiСТf.

ОО..."...

-

П3flщреШIОСТІ*.

ДоCJtОIlf1..lІпR
lП.rn..

-

ДОСКQпnлkТL

~{1nеРUltШ"

СОВЄІ'"

-

Ш&ІІСТВО.

Дос,..1іlllfнli-дос.'lОnlllltіl~

'І
';

-

ЧСtШlflі • .

О',

ти

-

дос..'1іди...

ИССJ,lедовать. ИСПU"

Tывть,,

испыать::

Х(омідиик

-

природн

eC:~~CТBO"

.

нсс.ледова~

.

телЬCRuіі.

е<жревв"

-

lIНЄ ~

-

зрелиЙ.
ЗРМОС;ТЬ.

рвте..1мfы,,

достаточ-

ДостатнНі

~ YДOBт~TBO--

ИЬІ.іі:.,

Достатньо

'!!'"Довлство

-

РIIТf}ЛЬНО.

ДOC'l'ilrанн.и
ванне.

достиглий

созрена-

-

достиглість

--

ЯРМОСТР.

Доступ доступ.
ДОС1"}ТІ1Нніі ДОСТУПШ>lЙ.
досягне"1Ш ~ достиже ..

.

Дотепний ~ ОСТРОУМI1ЬІп.
Дотепність остроуМIIС.
ДОТИК-ОСЯ8DИНЄ.
дО1'iJКа.тиCSl -:- ОСЯ38.ть.
ДarНКО.hиfi

осnзате.ll,-

-

"bl8.

центро ..

-

стре1tlнтел.ьи ы •.
Доцентура -доц.нтура,
р8зныl••

цмесооб-

разнQCТЬ.

ДочуваНIІЛ

сль.nu8.1IНС.
Дочутиии -. DШ1тньtit.

дошка класна

досlШ

-

класСIJая:.
НЮ, ~

менова.ть,--ея.

Екзаменувати вдр}те [Ii~\110Bol nepfYJJCaIU1811.0"

-

Bh1.В&TЬ.

Дратування

llilTb.
Ешшо.мj,1І

Дратуватн 7-СЯ
МТЬ,"-СЯ,

RксхурсіИllиіі

рвздражать,·

СН.

Дресуваиltл
вапно: ~

Дре<Юиро ..

-

дресеИРО&IШ.

ДРИЖ8ин.я-дрож&иие.
ДругоroДИИКt"'ииц.я- 8"ro-

-

ДОШКО<lh-

.

дouJкілыннH ,-JJНЦЛ
lJШО..1ЬНИК ,"'шдя.

-:-

до-

..

пред

ЩКШlhlІНК ,"IIН1".

Еrоtзlо1

...

:mРИСТИlС8.
зьрастн-

:}fниаJl.

ЕroІtт

-

ЕrokтиЧJIИіl
qос.'КнП:,

ЕгOТJ)ЗМ

-

3КCKYP~

-

мепт~

ЕкcnернмеU't'1\.1lЬИ1ІЙ

римеИТ8.ТОJ).

·"каrз.

ДУl.1ліcr8ЧНJJtl

дуа..'lИ-

-

Х(у ... рефлеlffllРllа
ДЄКТОI)Ная

Дуже

пШ.

реф

-

дуга.

l'арНИіl

arлич"
• J І J~

Дуже гарно отлично.
Думка. -.:....... МЬІсль, KneВlle~
еуждеnие.
В ;tYKMX~
в ду:&,щі -- иI.tелепи:ыі,
}'мствеивы ...

Д}'маини:

~wuлеиие,

-

' .'

думав:пе.

--

мыли'1'ь..

.

мать.

ду ...

Х(урість-гJtуП""'Ь,
Ші311НЧать,

.-

Жuдоба

бaJtОВ&Тh,-

ность,

жWl(JJ.a~ жад

алчность.

іІ\D.,iJ)IивіСТh Ж3Дllocrh.
ЖOJlіc.n:нвиfl- ш3Jtос."'.'1I1~
вы,, состра;ro.те.1ьпы •.
iКaJlіСднпіСТI.
.жа~'!о
СТЛИВQCТf

••

n'а.."1ь.жміСТЬ-:ШJ..lОСТЬ.
СОСтpo.дl1l1ие.

л{а"lЬ, ~OJlli

СОіка

-

.'Ієние.

Жа'Х-"),"»ШС. іК.

-

НИЧВТЬ~

ЗКC'l'eI\-

_.

ЕмоЦJ.опв.1ЬШlfi

c..lil111ii-

пaJtНКI\.

і{{вn.nиП '>ЄЗШIА. жн
ВОЙ, бойки".

З)lО~

uиоиальиШl.
ЕИО11IЯ 3)lОЦИЯ.

Е!ошіРil~llІІit
ческий.

Елерrі.я

-

змпири"

--

.

жести~

і

~tt-.

ЕТИЧНІІІ!

зтичеекиі.

.Е1'олоrJа

---

З1'()JlОt'И8.

Ефеl<ТПвниQ

.

-- Dффектв ....

иNЙ.

'

Ефектор зффоктор.
ЕфеКТОРlшD - зффeic:'ropиш.

Єднання

общение.

--

сущи()СТь,

-

eYUIe-

"

СТВО.

-

ЖuтtєroНУС

ЖК311Р.'1'О-

пус.

іКитrьовпй -ЖИЗОЕ'вяtd.
~ИТТЯ~НЬ.

~KItBOТHblit.

-

)cpono1locuj -

веuОСИblе

кро-

ЖНJ1)J:.

.жи.'Іорvховufi

С(І:СУДQ

Життєзбереженпн

-- АШJ~

двиrn.ТЄl1ьньr:і!.
нєсохранеиие."

ЖІlттєздатnіСТh

-

:.кH3I1C:~

ікнттєді.я..1ыість

- . ..,И;j·

способltOC'l'Ь.
иедеnтеnьпосrь

..

Жн'М'ера.ціСииО

Жff'l'fєрадlс"іCТh:"'- ЖНЗИ('

ІІ(НЗІІ&-

-

.

радостиOC'th.

"

Жіночпft- жеискиil, »ОМІ'"
СТВfШИWЙ.

ЖіllОчіC'l'~
иость

•

яtoВТЄllЯ

_

-

Жf!НC'ТNfI-

~

оЮ'ябрсJltок.

)l(овчпиіІ:-жвnЧИJd!.

Жорсток~D жeeroкиlll.,
ЖОpc'l'ошсть ~
кОС'І"ь.

Журба

-

пеЧ8JlЬ}

ЖурtJТИС11

"

ТOC!t083YЬ.

-

:'КУРЛИ1Jиjl,

iKec'r-ЖССТ •
ЖССТНкУЛЮRО-ТfI ~- ~КЄCТ!I

радосrиьаЙ.

.

)І(іltка-жеищиин..

Жltьотниn.-жнвотное.

Жвавість - реВВОСТL. жн"
воеть. боіlКQCТЬ.

к}~ЛJJРОВnТJ •.

~

1,

Жпвии-жнвоfi •
ЖlІв.леlШЯ І1нтаШJ(> *

ЖJJ.1И

"

-

..

зптузназм.

куляци.я.

)КИВО1'Вltіl

зр~

ЕстстПЧJшit
СКІІ".

Єство

знергн,я.

-

маТНЧООКlfll.

--

Етико.-зтика,.

Ексто.за-зкста.з.

.ЖССТНКУ.:Jяція

Ж8:ikда.

..-

:ак'"

-

спеРШ!еИТllровать.

ЕlwreРИУВ8.ТJf

~.....

.

Еротекатични8

ЕстстиJt8. ~ аcreтиR&.

зкспеРll)lеllТИ рова" (1(> •

Ekcteph--:--зкстеРII.

ский.
EPOTro.It\TJfKt\ -

ЕРОТIlЧНIIIl-зроткчесжк.ll.

Е"спеРИr.fеRТ}'ваНН1І
ЕlronеРlfМЄИТ}'Dатн

ЕРІІСТИЧНИЙ -- зриcrи.е
тика.

.єксаерitиєнтатор -::ШГfIЄ~

рого.цИИК,"вица.

Дружба-дружб&,
Дуa.nізм:-думиз:м..

--

зксnерltмептмьиы••

ДрУГGріЧПИI{,-наца-~
рогодвик.-вица.

8неШ~РJl

--

ОI"lLIТ.

Енту:аіязи

сиitнQC'fh.

.

тоск.'IIВWИ.

ЖУРНRЙ ~

'.

:ЖУРlт.'l кло.сllиА -- мас':'
сныD

ж:урнan.

Журний ~ печмhtt' •• '

ДурииR.,..мупw ••

ДУРІІіТИ,

дурпішаf'll

а

FЛУПfJI'1.o.

Х(УХ-ДУХ.

Духовний духовш.ш.
Душа-душа.
Душевно. хворість -псн
ХОIUrl'И8.

Душе"ПИИ-ПСИХIIЧ~l{кіі •

ДУШ~Jшоxnорнit иоБМhпоit.

ДУUlев'"

.

а

наМ'1ІТН
1I6UnМ:ПТ,'

:Забава 36/і"вке.

fll\иа)'СТh-~

-

Вабіяка

;аабава..

-

игрушка..

:jНut\flЛ яm. ';Ш.(іn.:внти: ~-ся:зш1ав,'1 ЯТІ..
авОАВИТЬ ,"
~SI.

за.баraнш-.

-

КІШ

3в.бе-::.нїеЧСJJИ.и -- Q('IЄCn"

uroи<....·..

-

зroн(:Тп"

зtотиaw.

Еr(щєtrrРИЧJlнft -

аюцv';

Еюшвалєит

:JКВfltш-

трнчесКflИ.
n8UТ.

Екзал:I.'1'&uіи

T'''IR••

ЗIС;taJJh"

:1'абирати~ забрати ~- ;):1\- •
IшмаТI>,

•

риз, трt·60П3ШIС.

ЕtОН""ТIЩЯМ -- зrоцеит
РІШN.

-

си:онны ••
ЕКСПIiПСlfПНИН ЗКСПl.І.ІІ
спвнuU.
Експансивність --зкспаll

возбуж

-

uоліТJJЧна

ПOJJllТнческа.я: 3troJIОМJlЯ.

раздра

-

ПОРСЗН31131СI10<

Екcnерияеит

ся.

Доцільність -

ДошкілЬtшП

Еl\заиен}'во.ти .-СІ' ~ ЗК31l

жать.-ся:.

.

зкзli\.~

-

уєmщиОИНWЙ.

.

Дуріти ~ проказить,про-

целесо06-

-

IIIlТОР·

ДраМ8.твчдпR драиати
ческий)
дра.маТIІЧНblit.
Дразннти,~с.я:
раздра

1'6ль~

:)казмс

Екза.меllацНіuиЙ

дро.ма-

'!'ИЗtlропать.·

Думати

Доцент-доцент.
ДоцснтровиИ

ДРRмаТПЗ)',lillТИ -

СІ'ически:П ~

зрелы ••

-

-rи3аtщя.

-

Екза:меНI!ТОР

жевие~

Дос..1іДflиit ~ оIlшиыt..

Дослідчиft

ра.&дра_

-

ДратІвник ~ раздражИ~

(ДОСЛіду.'"

исnьrrвтель.

Екзальтовании - ЗКЗВ..1Ь"
тяроваииыі~~
Екзамсн 3К38.!lЄН.

.

Е
ЕН'1ш5КI\ -- евreщнш,
ЕnРJН'ТРЧЯIІА -

'

нсме

ДОВQuие.

Дос.."'їіджувати,

раадражи-:-

3абнт.

ЕВР.ІСТЩЩ

,,

ДОС.'lіджУвалlfН -

ДрmmнпИіі
'l'єлыtLfі..
Драмиоі'ть

. Драиатизаці.п ~ Дp&NІІ

ИСПbl"

тyeш.JіІ.

,І

!

-

еСТООТtЮIIСПЬІТзuие.

Дос"lіджуваииЙ -

73

жнтenьиость~

ДOCJlj~кенnл природи

доnільииil

Х(ортуар--дортуар.

ІІОСТЬ.

иcnыта

-

вие.

""!Щ,

!І.ОСВІД

исс.лEl

ПCCJIодоваиие.

ДОСIJі.чиИ Дocnі.'1ЇСТЬ

ТС.1ЬJЮСТЬ.

у

Іше,

ДоиіI-ЩII'1'а-:(,())fИlJtшта.
ДомjllallТНllіі домннан-

НЯ-Домово,цСТ80.

,

Досдіджєния

Доспіво.ння

Домове

!

ОПI:i'X',

ДомаШl!іfi-ДО)lu,WQИЙ.'
До?tііlЮТВQ -доио:водство.

1'81.1І".

І

Дос..lід AOlJalm6.

ЕкtчJльтaJllR

qеиие.

3a.4W:1.11(ічtшіСТI. -- 01"....:",,ч(ШROCf'Ь.

.

~11,Gt~llеЧУIII'ТИ,
;Jt\l'Jtv.t1t~
'(ІІТИ ..oGСf'пt::Ч f >8f\ТЬ.
IН~·печl:f'М ••

заШ1ТЬ.

6}'Яlt. дJ>uч}аl~

-

"Нt..Я.

3а.біЛКУВ8Тllіі -

дlll\Ч-1Н"

ВJ.Й.

ЗаГюБОlllltсть·- СУСП~l'ие.
:-:JаБОРОUl1

-

3абороftnтн.

38ЩН.tIII.СIIfl:f.

ва(}nрmнrrи

_3Iшрсщать.
Т1ІТЬ.

3nб)'D8шm

",-

;'ЩІ'))Є"

.

зnUtааШfС.

ЗI1U}'U8.1'IІ. :)1l6yrH -

япоН

вать. ЗВVІ"Ь.
3а6}'ТНИИ -- зn(і,.rпчltщ'n'.
Зо.6УТ.11fJIIІ"

~. ~

:w.61,IПЧSI'"

пиО. 6~ltjl)fII1'IIN.it.

Зо.Gут:швlс..'ТI. .зо.БІoW"
ВОС1'Ь, GeСllllМЯТПOC'rЬt
бocuа.мnтсти.

3абу'JТR -- зо.б~. оне3ЮI.
.
.

"

аu(в).цJШЯ -- зав.аq", МДВJШО, подряn. урок.

3о.ВI:Ш1'ИЙ -

••

yuорш.ай.

зn ""п-упopcrиo.
:-tnuі;t~'IШIШИ, ЗQпlданli,.-аввеДLImst1ие.

Завlд:rВа'ТІl t
3av..1:ыать

аЩllд.,..

••

•
"

<,

0-.

31~Bii1:Ynj\q .")(4. :Ja1tu.ач.....

w......зurwДУЮ11I.иft •....." ....
ве~1I.1DО,юIЦttи~ .. щu •
ЗnвqО,vщИ" . - 31\У'40,","".

'."

8ар"",>llлlсть
3о»чатп, 83ВЧИТИ 1Jat'Ь,

З8.учИ'rЬ.

заучи..

3аtQJ1l>мов&ииit -

затоР""

мон«}ипwl.
3аГМЬИ()вaJfість ~ Щ\ТОР
М()Ж(іНность.

~lГnJJЬN:УВ4ИНSf -

З&тор

~ожениє.

3:1Г8.JJЬUИU

-

об

-

щеqєловеческнЙ.
3агмьноосвітиiJІ: об-'
щеобра.зОВАТЄЛЬНЬІЙ.
:іМ'аЮD3ТИ, 8araяти ,"СІ{ 3аА1еддятu.

83медл:нть,

-

-.".
Загв.лніСТЬ

3аМЄ)V!СШ-

пость.

3аrnЯflНЛ
ЗIUoЮд<.10U:НЄ.
Загіп--отрц.
38,ГJJflбленпя

уг..'і}rБJJє ..

І1ІІО.

ЗGl'лиБJJюnаткея,.

бн1ИСЯ

обо<'ТрО

пие.

Загoorрtшjсть

обострен

-

ІІОСТЬ.

~аJПUI

-

saдаваuиє.

3~TIi~ зада'l'И
вать,

заГ.,1Н-

углу6литься.

углуU.....""".
3aroС'І'рЄ!lИЯ -

-

за,цать,

зада..

3.а.(tt)ДtШШl-sa.:щJШЄ, зо"
да ча, nодр;JIД, урок.

;J<1д3.ча--задача.
аадачинк
ЗD.ДaЧJIНН.
Зn.n.ержува1'Н, задержати.

~:;;::::.рживо.ть. удер- .

3МОЬіл-удовлетвореJJИЄ.
~tЩові.ьииіі ,-по -.. удоь"
JJ€тDopH'гeJJbHы" .")10.
НlЩUВО1JЄЩШ
удовольстмне.

:-3.:щоtюле1JJJЯ

го) -

(KOГO~

чом

УДОЬJJЄТВО&ЮІІИС.

33.і'КЄР.'JИВ{СТЬ

....А-.
:3ШJДРісНіСТЬ
ВОС1'Ь.

3а31f.Pіt."'П..
8UJJИCТh.

аnЗJtаВUТIJ~

ти

закрblТЬ.

3акріп.1Jення

(ч()о

Н('''

3акріn'lЯТИ.

38Кріпи'J'И-

закреnля1'Ь, аакрепить.

3а.lІЄЖ8ТН (від чоro)t за
.'1ЄЖИlIМ бути - обусло
ВЛ'нвагься.

3алєжиість"
зa1mсв·
яость. обус.10lJ."Jениооть
(че,,).

ome-4lliість

вззєина

3а.лjк~

залlченШІ

аа..

-

ч"'.

3а.l1чннfi за.четш~".
Зц.."Jічуввтн. 3а.1ЇЧИТU -

засЧНТJ>lВIl'l'Ь, засчита1'Ь.

За..103а-железв.
Зв.Л080ВНЙ - же:пmпстмН: ..
За..1Я-3М.
За.7JлнаIlНf:i. аапугцшw:П.
і}11.1як~·ваТIf~ За.."J,ПКQ.'l'П --зо.П}ТlІвать, заПУГI1,Ь.

3;:uшка,uпя замьшаине.
а:а:минати. ЗЮafКН)'ТИ,·СЯзаМlolкать,

заuкнуть,~

СЯ.

3nМИЧIlиfi - - за!jЬ&К8Т'еJlЬны,, зо.УЬШаІОщиЯ:.
ЗамііtJt З.Q.)lеЩЄние.
8a1fi ІШИК - ЗаУJlстите~1Ь.
3мtіJJ.пти. зrLЯіmrrи - за..
1Іt1ща.ть,

заиесnlТЬ.

ЗМJССТltтe.'fЬ.

-

а~міlШlflН1і

-- C)lущеJIИЄ.
-...

З!l)lіcrитtl

::J:tUtещать.

замесrnть,

-

зtur6Щеnиє.

З8Jl"иутиtl.

-

зuикну-

ТОсть.

влюбчя ..

-

вь.я.

аа..1юG.'1ltзіCТh -

&1kЮЧИ",

пость.

:}Оllодбапнfі

,

&~II:'llteH"

-

нміІ. заброшеllJ,fjі.

:jl1llсдбuнjс1'Ь

-

ЗnПУЩ611-

:-}Jше,цGУНnТtl • .')t\ИС;J;БU'И
ааПУСК!lТЬ,

~~ика"не.

:J1\JIfЩУЖQ.IIНЯ

.

ОКQIIЧf\JtиС.

ЗВПУСТlrrь.

--

311бо..,е~

IIUltнt!.

:ЗnН~~Х8IottQТН.
тн

--

сти",.

В"Й.

3sшмьніСТ'ь

-

38ИР.хан·

ЗnП)'СКllТЬ t тшу.

ваться j
Засновок

раЧСWlt'l.

Запам'ятовувати,
3Qпа..
м' ятати,"СЯ ......... Щ1ПО)d'Н·

,

пать, заПОИНИ'І'Ь,-<m.

Заперечення

О1'рJlШl

--

иеr&тивизи~

ЗасНУВQННЯ

тм:ьиы••
Запнс запись.
3ац.неуванюt заппс~'

,.,.

~~покоєпня

3nCПОlЮювати,

ЗастlИ_""'n_

3e.cтyt'ШПИЯ - звмещеинє.
Зв.crУП8.ТИ І заступити --о
зо.иЄtЦaть~ао.меcr8ТЬ.

зRnИСWВ3ТЬ.

ЗаТрИМанн,н

записать.

заарос.

.вопрос, заП а

рос.

ЗаUИ1'8.lrия"відnовіл: ь
ВОПРОСО~ОТ8ет •

спраlUИ·

спре.шив&т'ь ~
сnрооить,

cnPOCiITb,

8ЦЗВВТЬ.

дать. воцр<ю.

ЗапізиеИИ'1І

за

...

опоо)шяи:е.

-

3апізнюватися,
зацізшr
ТИСЯ
uапа3,'1.І>lІНіТЬ,
зап()зда1':Ь~

Заповнювати.

3IШйВІIJJ'"'

заПОJIИsrrь~ 3ППО.1"

JJИТЬ.

Зз.n.юва.цжвllНЯ

-

3anровnджуза1'Jf f
JU\ДIITH

сти.

-

.вЬt'де
3аJ!JЮ- '

BDOДllТb, ftnt~

'

ЗАражu:rи. ааразИТlf ."с,и·
аарlШСАТЬ, ~о.РQ.3И1'I

•. -ся.

::JараМJiuиlJ, звраВIfИП ~311ра3итв.1JыwQ ••
ао.РНХОВ'У'ОВIШП оочеr.

3в.РnХОВУВ8ТА,
TIf

~-~

aopaXYIJ1'~

ЗI\С"IWТhllJаТЬ t

l'Іа"

считать.

з,\ря.хуьо.НIIН

-

HHe~

Звро.rtЖNШIІ
"ие

•

вающиИ.

Затрииуваинн

-

8t1ДeP"'

-

Зt1ДЄр3<а!ь.
3атрудnеlllСТЬ

затруД~

неии(}СТь.

Зо.пи,уьQ.ТИ, ЗQJIИТйТИ --

-

з.a;n.ержи~

сл удер~JwвI1ты удер
~кaT'ь,"'Cn, 8М0р)ltиВI1ТЬ,

nопросо..отJJt'rrиыі .

'І'И

За'l'РИМ1lиd

задержи{\..

Затримувати, Зl1трииатн ,-

3wJитuий-ьопросвыі•.

во.нне.

-

ЖИНQ..8не.

ЗапНТИО-Відnовідниіі
ЗаПНТУВl1lШЛ -

заместитель.

3атасниіі--скрьrтwЯ.

Записува,и. sаписатн-

-

з~покоr

ТИ,-єs. ~ yCnOКaJIвaТb t

~t\стуППНН -

~anнraНИJ{

УCnОКОЄ-

ннє.

ьаиия~ запись.

3апН'l'

ооноЩ\шtе.

-

учрвждєниє.

усuоlЮ.ить,-ся.

<>трица

.-

опеЧI1.111~

оnечanНТhся"
ПОСЬІЛIUl,

пpEJ:ДПООNJtКfl..

з$.

--

-

ТИТКСЯ

вость.

ПОМНН&ИИ8.

ус.ванвать. ус.во ..

-

ОI1ЧИс.'1Р"
:ШРfJж;се ..

Затурканюf
ЗатурканІсть

-

"""ТЬ.

звтnмлювати,

33~)11тыІ..
.аби

затямИТИ ,.

сл.-запОМIЩо.ть j

ЗВUО

м.кuть,"СЯ.
Зuува»Ювnя --заИОЧI1Jше.
Зауsaжyвати, звувмкп""
ти

_

делать.

cдe.'JBTb

замеЧQJiне.

3аУЧУВ4IШSl

-

311)''1118 8-

IJне.

3а}'ЧУВііТИ. за}'ЧIlТИ -~
ззучива'J'b. an~"ЧII~.

ЗllфlКСОВ}'tН1ТJt,
вати

Зnфlli(}}~"

фИКСИIН)fЩ"'Ь~,

-

:шф:инСИРОЬUiТt>.
НахЬВТ - Dоояушеt).'lfШIIЄ,

ЗsxtJв}'рати.
ся

3а.хоплеиість

:.оБО~

3аХИСJlиJt - З&ЩJIТIINlі.,
Захист 060РО1II't, 3ВЗn.~Jre'rOк ДИТ.IЧИіІ - очаг.
ЗахИЩl' )1,
ue.хиститn:
....са
__ JJIJШНlшtТЬ. аа..
unrnnьtoo(JЯ.

-

вшtu.Т'Ь,

BOv'1'OP"'

J1puBJle,

:-1:ьіЛЬНIЧШЯ

3Rі.'JыlІшJ:l 'Bi;t.

!tlfВЧIlJIНЯ

attJШ

Зацікавлювати. заці ка"

_.

Ifие.

-

. ние,

'

1ЮСХI1"

DооХИЩе

Зачис.lJеlшя--зй.Ч Il с.1еl ШЄ •

3аЩСХJIСRНЯ }'UЩМ,'JО~
ние.
3о.ява
ЗQЯВ,1fШIfС.

-

Збентежеllість
коllство.

ЗбережеиtJ'l

-

-

Збоченість

сохраIIИТI.,
Н8ВJШJЩ"lJ*

---

кОСТІ>.

ЗбочеflНЯ

lІЗВ)}ltll~J1А
~

uООррюtиЯ.

-

извращелне.

.--

позб)'Ж-

3<>УДЖЄIJЇСТЬ -- -

8wіjуж-

ЗБУ_Пнll

дешIы••

ДЄ:IIНОС1'Ь·

_

Зб)'джuшш -- ff.озо)'Ж;'tе- '
Іlне.

3б}'».І'}"UI~ТI11

,.

зtJ}'ДИ'І'И,,,С1f

~._~ 11 роб'у:м !l,JIТJJ. 11 робу
дит,Ь •..си·,
IlОз(і>,jJ\;~IIТ"'.
ВОЗU)";'UfТЬ .~СП,

l)fYd(,)"Дlrи

._-

IЮ:l(j~';Щ-

МОСТІ., 1l00(')'~I'.іЩ(!М()t."Т!.••
3будtJltlі .. _. IJОiJ(іУ.'1. IIЩ ,IІІ.
З6удшш .~ .. 1І0зб}','];IIТ('.1Ь.

JКhI6УДII"

-

.мОСТЬ, ПО:}U}·Ж;UIР)ltК-"ТІ ••

а IЩ.'1.0Ю IМ,І{ftИIIІ -~ IJQРОЧlшD.

аItR'I(.1Н1\IШ

ННQрушешtіі

... ~-

-,~ во:Юуж-

;.r,OlНllloIit.
.
Зt\ОР}'Ulооtсть ДЄ'ІІІОСТЬ,

w

ВО3QУ,ж ..

J\ЗВОJJJtОIЩIІ·

таl ~-ся

~

;а.І'ра,Киlt.

_.~

-

ВОООfЖ~

'\

вU3б-уждаТЬ;t

iJооБУ;J;ИТЬ,СЯ, . ЖШОЛllf)

Ю,.\Ві1ТЬ,

CJI.

'!

!

взьо.1f10Ва.f'b,~

ра.ст,рогать,,<А.

3bYt<-Зuу~.

'І
JJ

:іВ УНО!ШIi-'.У""""Й ,
З'в nЗJ\О--<'\tm3К&.

..

,

'І

ав' .яЗНИ1} ~ cJiяatrыl..

:in'JHHti CTb , - СIfJlЗlIООТh.
Зв'лаок-CI:JИ3Ь,

. 3в'uз}'ыlшII --

УЬЛ;;ШН.

СНR3Lша ..
ПН6, }'IШUJ«l,.,' ,~_~

30'я8)'ытІІ..

~. ,и30.ТIt

--

.

-'-

~
CnHaNnttТJJ~' (.·'I)IЗЗТtJ.
3тпддn' .-' BOClloMIIII'~III"!.

~ra;.r.yвaIJIIII

ЖШОМllt

НШ\.

3TIi.1YRI1Tlt ,

aJ'4J~1iТ11 ' - ,
ПСIl()МНИI.L'J'I., 11<:"0)111111">.

al'tlCltlll ll1

.. ,

'IОТ"'ХI111!••

аtШ~l1іlllll.

}'гаСUIIИ ~.

}lllоІtI.

. а6}'ДllісТІ.

Знір'lчиіі-ЖIІІЮТНlоІ.їі,'
:JHoput'ltllii· -_обРd.ТIII.ollі.

БРС"о~

сохр"Ш~~

-

381'1'--o1 ",f),),\
авіТНllй--mЧБТIIЬІИ.

ДЄlше.
ЬО.1ILШfИЄ.
ду ..
ЩЄЬflОО I,\Виж tt IlИ6.
аВОI.УUIУJШТJJ,
зut.JI)}'IIIJI"

-."..
1ІыІ..

-

НОСТІ ••
Зlюр~lІuеlllШ

нне.

3бочЄНИJ'i

'

;11f1.'1ЬJtити

.

Зберігати. зберегти.--t"л
сохраШIТЬ,

уч~

)'іщ)Iы1Jtтьt t 'УВОJШТЬ,

ща1'ЬСЯ.

Зачарування

3""

•

:Jві.1ытJt,'

зашrroреcu"

ЗllчаРОВУВАТIlСЯ -

освQБО*~

/'tЄШfе от 11.'І"ти

тересованность.

BЬUJaTь. заннтсресовать,
-ся. ЗI\ЦП»{11'h, занять t

"

УПOJlЬКt)I•
П.1\\ТМ 8&

--

IlИе.

НЯТЬСЯ.

ІШТІІ,-СЯ -

благо-

}'q,ив()(."І'Ь.

і!Вltчк,,-tI риJlыкfі ••
3віДО)4.'1ЄJШЯ ........>ТЧt1'f'.

DOCХИ~

-

посред:

етв(ншыl.. 8ауряднЬІК.

3ВНЧl1Utlість

щаТPCJI. ВОСТ О Рl'а'1'hCЯ.
За.ХQП,.1юватиси, З8.ХOnН"
тися _
заl!И)lк'rЬCS t за-

3ацtКiJ,8Л&ність

І

ПРНВt.lКIl~ТЬ.

Звичаі\ниjt,.-

шев.'1ЄПие.

заХОПЛюЗатися: -

J

1

Зut\Н НЯ-':-"ЗlIt1lше •
'3ВИІ'~l..'llf ЗВ1IКIІ}'ТII- прм"

3ахоп;tеНllЯ ВОСХlfIЩ'\N
НI,е. у.влечеJtне.. ВОСЩУ'м

:3t}}";Иl шl (:ть

,

384\3(ИТII
.........
8звеШIIЬt\ТЬ, В3ВС<ЩТ,Ь.

жеИJftЮТЬ.

Збум ІІРІІЛ

ЩИТО~

3nt1)iCY Batll, .

JlОСТОРЖ6Н

-

~,

ОIШИЄ.

заховати,·

посто})}'. увnеqени-с, Ао..

31\хIЬ]ОРУВI:!.JfШI -

СОХIШ.llе"

- .. СОХРШІЯТЬ, C()xpu~

3ilхonлеииП
uьrJt •

f.ЮШИ"

140СТІ"
J)t\1U1JТO,I1bllOC"1'I' t
;J,срзOt..'1''ь. дера"ние.
:.JвuаС}'ЬВИlIЯ ItзвеШII'"

}Оше.

СХltЩОШJе.
:{ОВі\liН~.

ЗВАж:.:1иьі~'Ть -

J.tElрouрюt'IШ.

ИНТЬІ~СЯ'

Засіб cpe~C1'J.JO.
ЗасlДі\ПНSJ 38седаНtl6.
Зас»учуьатися,
З8СМУ~

Запаморочення ~Y}f\}JТO)f-

Заnв.и' ЯТОВ}'вания

}'tвaIlBa-

-

ЗаСВQюваirк •. засвоJТJt,"
ся

-

3ахо.вУВI1I11IЯ -

УСВОС1ше.

HTh,-cst .

.ВСПЬt1lЬЧ}{

)іне.

і1Шl10блпвиН

.

ВСQЬШЬЧIi

-

3:1neр.чииil

-

взанамО8аВНСЮ!ОСТЬ.

ПЬІл-

Захід
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мера.

вие.

кость, пьш, rоряqшють.

ЗапалЬИJlIi

иие t

IЮСТl>.

::Sa~КU-;Jfi.1luа.
3аrНіШII.fl, 3611()'8 011".1-

Н31"nОЧIllIolJl.
;J"ИІІЮІВ -- Jt:J".1И1IIР". ,,;І

закрєпле ..

-

ние.

страсть ,

са....

'

принцип.

Засв()юваНlІЯ

..

аоощрнть.

-

з-.ц.

'ЗаСЬОЄИllа -

а:80Х<ЛИ-

расаолаrзть. рас

-

мнение.

по.л()жить (К чему), по

зако..

ШШРИТИ-

uaKplloIBBTL t

3і~щшеlfіСТЬ

rnреС()НI\ШІОСТЬ.

. ,,;.

Зв"рuватн?

Зар08умlлlсть

8аПУЩЄJl"

-

ность.

За.охочуваТR,

Запал

-

а&ПУЩР.Jt..

-

:габрош:еины.і •.

()щрять.

uоведеuиє~

3nмкпєнии

8t1.'L"(РОШЇ

:J.,аllutfUП ()'1'Mm'КB.
:JUIII'Г((JJШ'ОlfJlIfїСТI. - :щ.tщ~

Зш«і_lчшttm -

Jlwjt.

озабо

-

3а"ОНОЗН8ВСТВО

ЗuміЩОllНЛ

tJТ.l(1чаТhі tY'f)WТИТь.

()I.rм".

Q3зБQoo

Закон-за"он.

3аЬНС'1':І){-

~"1IJ1lЧ"ТR. 3J:t3f'аЧ1JТИ ~

:.Ju'IRJI" -

З8клопотаність

:JН,"tіЩUТJ!.

tlWfaТb.

-

Занехiulниl

Занехаяність

8nIJедение'~

3акnопотанніІ
ченныf:..

3n!ШСТJJП"

J'U) -- испwты11ть..

',:.

-

3анлад

:Juмlспик

8nзJІАТJI

окоп.. ~

ЧИ1'Ь,-cn.

(L.1ЧJIООі'Ь,

Ж<1дIIОСТЬ.

:J:w.црl(щнn

3акіИЧИ'rИ t

~-ОmtнчШіа'th.

ченность.

06І.І1ІІ11.

з...rIulыІJlюдсьхиll

ЗакіНчувати.

_ Зда.... нІІ

:JttTYXltl fII"',

:Н'І)СІІ,'ІІІШ

:JлuвuТ •• , :~ЩТJt (fJf)t'l(jTY"-~
СДПВПТІ,,"; 'f~\tI"'I.

:~ДBTIfHii

~.

Сllосо(іIll"Й,

t"О.,ш.lП t • 111,III'IЩnI.U.
rffi,II'Х1ШТН, .. ія'"
J1f>lII.ibI 'I\ .. ~ . О1'іl,.ьqи ..

а:tllтшtjj

• ...1.

:])J.I'ТJшіі

"

IIItI"'·lia>·ttRTII
i\11,1:"I:\"P~ if)jlfИ.IІ •

"
"

j

ЗдатнІсть'

76
3.:хатнІстЬ

СПОСобh"Ot:ТЬ.

-

l'ОДНОСТЬ.

ПРllі'ОДНОСТЬ.

ЗДd1'ніСТ1"

~. . ,

ТИСИ

і

.

1

і

,\

"О<'І'Ь.

Зда7ЛlСТЬ реагувати, иід

-

повідати
"ость.
~nTHieTЬ

\ ';

')

ПРНСl'ОС()вува-

-- приспосООляе-
ОТ3h1ВЧlt

до· ЖilТJ',л

о-

жизиеепособность.

;

Здерж.'lUвнl ~ сnержан

.

яьаЙ."

жа"нocn.~

З}f,Е"ржувати.

ЯQ8дер-

здержаТI!!

--с,я-удержнвать, }'дер--

ЗдібlіИЙ

-

ровиты

1
,

ЗДІбності

•.

СDособll0СТJI,

-

Здоб}'.,ати. здобути

1,

"'УЧf.l.ТЬ~

по-

-

ПОЛУЧIlТЬ;

.$,l,Обур&ти. З;l,l,)бути осві

,

ту

~

ПОЛУЧJІТЬ

обра. ..

3ЩJ&ине.

а:;s.обуток-приоGpєreВJt:Р.

3емдезtl:авство

аемш'"

-

ведение.

Зільник

.О<'І'Ь.

Зіпr.}·ватн
ЗіпtутиИ -

иавраТJtТI ••
IlзnрnщеНJlмJi.

-

ІIОРОЧШ.tН.

Зіпсутіl'Тf> --

извраЩ(Ш"

IlосТь.

3іпсуттл

ИЗВРtlЩfшuе.

-

n{)рочность.

3іJJС}''М''Sf, зіш,:утlеть. зіо
С(ІМІІість ~

ИСПОР'І("Jf~

Зір~зреJ!ие.
Зі(,,'ТDnЛСПJ1Я

~

СQиоrТ611-

,.

ЗkТI1ВЛНТИ. Зіставити
("нпостаМIІ,ТЬ,

--

COIlOCТn'"

ltИТJ.;

.
3л{'дnщіТJf ('л,

Злопаи'ЯТJlIfВИi'l

~

uаИJlТlfwit •

ЗЛОЧНН І , 8Лочннство
Злочннність

~носини -

соревнова..

-

ватп

IІз6n:JОJlt\ТI.~

ность.

:.іоологічииЙ

ЗМ8Jlt()ooo

:JЛИП-ЗJ10fі.

:lnИТТЯ. 3.'11IППIl"" -_·-с:tШI''
Jше.

:JліСlfпJі ЖС:JЧІШ.А.
.:iJlit"TI.-И;1{Х':1'I ••
а,l rl~О--:~і~nбu •
",'

800лоrн"

-

чвскиЙ.

срИСОВNвать.

Зоо..'Іоrlя -

8О0ПСК-

хо,лОМUl.

нее.

3МИCJ.IовніІ

81111_

3:UШ:;..10вість

Зоровий apнтenьHы ••
Зосередженість -- сос:ре-

чувC'fВЄИ-

-

чувствен..

-

.

,цоточенвOC'rЬ*

3осеРедЖеИНIІ, аооорджу"

І'ОСТЬ.

-

Змїна-смека. изм:еиеияє.
SJdicт СОдЄI»fшние.

ванни

3МіСТОВНИИ

цєнтрanнзаЦКЯ,коицеи

те..'Jьиьdl.

трацан.

...:...

Змістовність

Зосереджувати~

содержа

-

чпnать.

укреп

•

ТРllровать.-м.

3ра.зltовuЙ

.10СТЬ.

:іщ).Йомиli

3разок--образєц, пример.
Зр!ет-рост •

811D.КОМИТЬ.

3нuftО:чство-зна.комство.
знаня\},

Зробити іспит

003-

'ю"им. сведения.

3РОЗУМ".іnпl

леНRость.

3у:иовлюве,ти,

ра-

..сл

зочароваuис.

311єоеоО.п8ність

-

обеЗдJt..

анеосо(і.lеШfЯ -

обез.'1lf

.

ЧЩІИС.

3Jшособ,'lюнати. 3!IООСО
бити обез.'ltЧIIВtl.ть.

.

оБУС,;IОВИТЬ,-cst.

ЗІІЄПР11томuіТJI нnо.сть
n UeeeООllnТЄ.l).lюе СО
С1'QЯШfЄ, JШJlШТЬС$! сов
IIО.Иl1Я.

l{знер»"

ІІИЧUТЬСЯ.

'

ЗУХВМlIU

иаглwll. дер

-

•""А.

ЗУХвa.JlЬСТDО
деРЗQC'I'Ь.

наглocrь,

-

t"ТIIЧft(Жlf.ft*

'J
..~'.

'і

нмитирова.ть.
императпв.

]нсnек.т}'вз.Тll

-

-

.

задня.

bdпухьс

са

"

льснвиwЙ.

-

IМПУJ1ьсниність

I1МП~'

пие.

-

извpnщс"

-

иидивид. ИПАН"'

ВИДУУМ.

-

ІШСІІВК-.

lСll}<ВIlИШJ

ин).щ

lCIНl1'

ІистИТУТ~ПI{crIIТ}''t
)'нстнт}'тна

.....

-

.

]кструктор-- ИI1(,,'ТР}'КТОР·

ІШСТРУП

ЦНН.

_.

ІнсцеllУВ4ТЦ

Шlсцепи·

рова.ть.

IJlcue1l0nK3, Їlreu.eJlYHft.ilшl
J1IlCценировtro.
lП'tе,1ЄRТ 1111Те,1ЛЄ1..'Т.

дивндуМJlстичеСКПIІ.

lii1'ЄJle~Tya:JtbaHn, ИН
теnJшк'Г}·tl,ї~111oIJ1, }'М

lН)Цfвідумьнпit

Ні1Д,11-

.-

•

]НДQзід:уа..'1ьяіСТЬ
видуа.льность.

] IІдифереИ'І'ИЗAl фороити." .
]идt!фереНТQН",

И1JДIl

-

ИПдllф

-

фереити"П.

lнд.НферептиіСть

иНДП

- индиф

рєnтиость.

С1веню.tЙ.
ІптеllСНВilіcn.

.

-- непhl'!~ШIIЄ, 31(ЗI1-

ІІІІТЄН-

СИВllОстЬ.
Jlt.epeC-Ullтеrюс.

',і

удруге ~ ПОр03К'"

~11:uоtf.ОІша І ПЄ:J!tЩержtcn.

IСПJI'1' І10НТОРИИИ пер.&-3К3IНІЄНОНка, neр~держ-

"".

]СJI1fТОВИП

:,ЩЗtl)(оиа-

ЦIIОlllllolїJ. НСПlolтаТ(t..11.~

ilblЙ.
Іспит,,"вnтН

-

ПОДвер

гатЬ Ш~llIо1таIIИЯМ, 'З):3"- ,
ЮШI1М.

1<:Піl.Т\'ffilТИ вдруге, Іна
)І(ШQІ .:..- ПСІЮ3ШIt1мено ,
H11IBfl.Tb.
k,Щ1')'ВI1.Т(І.-СВ: ,-~ :'Ш,3t\ ..
'ЦЄlншtlТЬ,"СЯ. no,lf.Ik)p"
г.lть •...ся JfСП1;alТВЩIЯМ.
жза»ЕШам.

.

Іспитувач ~ 3К3~)f~Ш';roр

•
•.

l1treреСlші1."··~JJltторНСIlr.111 •

}(:торіЯ-Нcroрия.

lнтерссуuати.-ся

ІсТОТJшіі .......-сущеСТІЮ11111 0l R.

1111'1'0·

ресова!ГJ>~-СЯ.

IптеРl1RТ -

"

!ІОН.

ИJІС.ТНТУ·С

]ш;rРУlщія

С)'ще~IЮ-

в~иuє.

- . IШeТJШ-

.

ИI)8.о.но

И8-'ІЬНhlЙ.

ІСІІИТ

видуa.nизацuя.

[н,цивідумtстичниіі -: юt

.

•

КТИВНьtfi.

ЛЬСИВ"80СТЬ.

lивеРЗ:D.ція

]рйціОН&.'IЬПИlі -

1'ировать.

lнстппкт1tВlшіі

u.мПУ

IРQдіяці»-IIРj>tUИtlЦИJI •

)ІІlСПt~К-

ІIІСТПНК1'-JШСТIІIJ к:т

импульс.

-

ТИ:JbJlІоІЦ:
1 ОIIIlIlИ '-1'10 IlIIЬ1іі ~ •

Ш1СПI"КТрIІССIl.

Інспектура -шrспеитпш

ЮШРОВИ-

Iиnульс.вв:нпП

.-

іllспеКТОРIІ~

ТItРОm1l1ие.

импера."

іштсршtТ. 06-

}стотn--с}·п{ec:rво

11'11.-прОТС Кl1ТЬ •

і:

щеЖИ'J'ие.

н
КаРТОГр3І,Н!. .-1U1р'УОГРI1Мма.

Кааа1'И-NВОРИТЬ.

Кала.:ма.р_ч.єрниm.. Шtr.r.a •

КалІграфіН -

фн".

-"

кал.'JИГРn-

НОIІПКУ7lbl.

З'~lсовувати, а'SlСУ8ати~

Ка.1tіКУЛЯРllиіі
кулярны••

З'JfСУВfШВЯ -

Карати,-СЯ _11D.KuaJ.lBt\.TI ••

3'.нвище

---

ямепиє:

oU'ЯСJJlІ'І'Ь, роа'ЯС8ЯТJ>,
lюз'ЯСШIТЬ, 'tOJtковвть.

об'ЯСlІєнне.

.

p"a~ псненвв.

-

Rilип-

l{о.пlnяр-ке.ПJI.'JnЛР.
Ке.ра-Jlоr,азtшие.

подвєрго.ть

нnК.t:щШIIO,

подвергnться

"lltmЗa...

,JІИЮ~

IдООJlОТОРОВ"В

.1дetmtЧII)сТь

Ідея -

1110ІІі.

'ff»fЩе ... ~

МОТОРНЬІIt.

-.

ИAfЮ'

'
IдIОСИ"Нр38ія ._~ Ц8QCИIIІт"".

"рми...

. .

'

Кар"иn' -. t<е.ратв,lьщ~lі.
l(дрт кв БJfЛСТ. І{І\'Р·
'f()чtc&.

ltapткa опитна.
оороо"",О.

l(врткопиА -

RйрТОШЩ~ наРТОlш.m.
l1:аталог- катo..IJОГ,
l{атегоріЛ .~. J<аroГОI'Stя.

Jtатсдра-J(афе.."q)1\ .
Itcutттп--рnСІшя-ние,

]~lюстіОIШР
рООl1МIl.

.. .1ІIСТ 011"

}{во.lи11-С-lI1UWЙ.

.

J:(арлючка-ко.ракуnя.

-

IпспеК1'ОРНU.

• ..

ЛН3!J..

іНф:.і.tmi.1иUlolіі : - ,цttll»t.It-

JIИСПСn''ТQР·

]ЯСПЄК'1УВіНШЯ -

])tпераТИВRНЙ
. 1:ицны •.

lн,цивід

_.

им.итзция.

Кfшікули

тетрадь.

1.1еИТIIЧИИИ--'tOЖlJ,OO'rIJeИ"

етво.

І-нспш(.тор

-

ІМІТУвати
]кпера.тив

IIыl••

ровОоТЬ.

им6еЦJ!.:J.

JIIJт~rиrltn

-

- 11IІТУИЦltIl.
IllфnIIТIt.1іЗМ: -;" іШфll"~'"

1l1єрвація ~1!ШlерllUЦЮ1.
11lсрвуваТІІ ИlшеРВI1"

Кабіиет-КIlGИllет~

:іУСНJlЛIІ -- усилив.

І

"

IlrrylцiJl

зу](ОВJlТИ,

"

1Гр.!іllltш '1Г))УШtca.
]ДРа..,131І-ИДou.'ІН3М.
]"'f'II,.'ІIСТIIЧIІИО .. - ИДІ',':ІК"

ІиіціПТНІН1~JП:ШЦИа.тнва.
)'uкреТИ-UIIКРетbl..

оБУCnОМИВQТЬ,

-

3WJiTQJt _

аll(!рnУnI\ТIIf'Я -

ПОНRТИLlit.

-

uepthiC'Tl>-11JJСРТIIОСТЬ.

ІЛЛЮ-

_XlnVO'"

cuекция.

3УИf)влвність ~ обумов"

ба.льJlыt..

-

ОРОЗК8&.-

3р~пня--рост.

от:иетиа., (і8,;lЛ.

аJ1АЧt\ОВllй

-

меиооать.

3Пl1.тн-зиать.
а ш\Xll:IJ:ОИ смоя.ИЬ1il.
:JtlQЧкз. -

образЦОВNЙ,

-

I)(іDЦіЯ

lllтроспекціл

itИДУ:КЦШI.

11i1'уІТІtвшtК

.

-

-

-

виду3JJ ьны •

првмерпнА.

Зl1аКО~1ІІ.it.

3наftОМИТ8 -

сооред.ОТ&

сосредQТOЧИТЬ.

ЗошIlТ-'r<>ТРа.ць·

ВО311УЖll-

рова.ть.

ІНДИВідуаліза.ція

аосєре

цеrrrpа.лИЗ0Вв.ть ,н:опцен

:НІТЬ. ун:репитЬ ...с.и.

амужпj;)іСТ~

-

-

днтн.~сл

ЗМІЦНЯТИ.

зміЦIШТИ,-СЯ

3ЩШIJЯ

соr.редоточе-

~"е.~овцевтрирО&ание~·

содержn....

-

ИЛ.1ІОСТрU N

lлюструвзнв.я

І}l'l'lюспскти.ВНИЦ~.Иltтpо
СШШТJIВltblА.. . ' .

IпеРТНlІ ft-IJ 11~р1'JtblЙ •

стро:rнввЬІИ •

-
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КЩ1СиФікtlЦl.я

ІНД)'l'ція

.

!люзорииЙ-ИЛЛIffi\ОРНWи..
ln:lOO1'ра.ТИВlШЙ Н~1.'ІЮ-

l:м:uрОвїз8.ція

ЗОOJJоrип.

ЗООПСНХОnОriя

чувС1'ВО внеш

Q6eЗJШЧИТЬ.

1f.\.l;JCJlffТ'Ьtjl:

наруж

ЗоМЛіННЯ-обморок.

стремление,

lлюзія-иlIЛЮЗИЯ.

lJtюC'rpувати

-

ІНД)'КТJfВlшіі -lШдУКТЩr
1ІЬ1IІ.,

ПДuот~·ка.

ІиітаціitНИЙ-НМUТit.Ц.ИОI}~
нЬІІІ.

вигляд-па"

-

--

Ідіоти.аV-ИДИОТИ(J](.

lм:бедиn

ружноеть.

Зовнішність

Ідіотl-кз.

стри.рова8.1tС:«

QОщенвв.

ЗовнішніЙ

llреступ..

-

....

30виіmніfi-внеmнвl.

~

Jlоеть.

3иІіСЄ.' -

ианежем-

-

СЯ.

Злорадіс'J'Ь --о злорадство.

ние,

аиеСТе8НJI.

ооннжен"є.

И3НЄЖИвать, В3ВежнТь

~ злораДИ11lЙ.

Змагаиня

-

-

ЗНіжуаатн.зніжнтИ,-СЛ

зло-

чеtШОСТЬ.

mщИ(!,

,

ЗціженіС1'Ь.
КОСТЬ •

ЗнижеНIІЯ

ЗJlовТ'іШНlfЙ-ЗЛОрадпw.o.

:іневір'я, зневіра

ІІОСТЬ.

',!.

Зловтіха-а..'Іорадство,

Зміцнювати.

ПОРОЧЩfИ,

испорчепш.tН.
3іПСОВlшість - И3Вр8ЩР.fl'"'

~

3н~~уленвЯ'

теДЬНОСТЬ4

гербариН.

-

,:jіПСОfll\иніі -

1,І' - ,;,

Зловжиток. 3.10ЬЖUhаИlll{
-ЗЛQупотребление.

ЗЛОРЦltfi

nзиуреиие,

обєссиленне.

СРllСОВВТЬ.

УДIІВЛЄIJие.

3АОJ:'aД-Аогадна.

І

троблять.

-

3кеЩ;;!8ИПЯ

злоупо

cDособllы1,' ;ш,

даровитость,дарование.

j

-

Змальовувати,

3Д1fВУ.ВЗВИSl -

,

. Зловжива.ти

.

жать,-сн..

j

1,з.іU't

lдlооиuкрutи

преступление.

3деРЖ:'fивіerь ~

j

-

:ІНСТ

КОІrFOЧI1wD.

l~о.,ісТh.-с..1о.(jО(.,"'u,

l\f'ріпииіі
щиll.

.- р~'ltI')IЮДЦ'"

ltёrіВIІИК

.__

~·пр.щ.'IJIЮ

щиll.

l\:сJ)Iы н lt,.IIиц11 -- РУК0вОJ\ttreJ.ь."ница.

КеРУ81Шl1Я
пие.

){(>Р)'ІШТИ

"А

-

)·llpAВJle ..

р)·КОНОJ\ИТI ••

Іwш~ькиil

плох{}il~ мn-

-

0..11.
.1~і.!JьніСlІНП

cтBoJlIIыi,'

I~i.11.KiCTI,

J(iIЮМIl1'ОГРIІ,Ф
тограф.

І\j}I~'tезіn

,СО.'1ичР

-

,

КOJJнчеСТШ'.
ЦІ.ІІ"'••''''

-=-

кин'00'rf;3НЯ.
-- Кlше..
cnrtJl tfP.CКlIЙ.
'
l~іllltlJlШЙ _. цu..к:J)І~IНТЩJЬ

_.

]{іПI..>С1'ОТ1ІЧlшJl

.'.0111,

КОНАЧIІI.tlt. lс.оIЩ6-

во!I.,
,
l~ішФшд -- КОН6ЧПOO'l'b ..

liillЧllnt,

"ІІІІ,ШТН.-СИOKt)II"Jf11't

ІlНfitlчItПI,ТI.,
-СЯ.

.

і

"

Кло.а1.-,·к:.l4tC.

КJlJ1сифl К4Ціа
ф'Нl'UlltUIІ,

.,
'!

ЛабораllТ

78
:k.-'t~Снфj"увати.
фИЦ,НРОВRТЬ.

классн

-

КлаСИЦIIЗМ- к.1u.ссtЩНЗ,М.
КлUСШl кімната
к-час-
СШlЯ.

KO)JRRTa, масс.
R.Jtасш,Н JtaaOOltьtl.
К'Іітик8.,..n«n КJIeткa~

. 1\аіnшииlt - к.1єточJtwЙ.
~і'fЮ\. к.'1іточка - клеткп, КllЄТ01JI(В.

R·,у6--""vб.
КлубпиА-муб"",IІ.
НIIИжxn., КlІит

книга,

6116..1110-

}\ННЖКОІшri. КllИжниit КНUЖ!ІWJi:.
}tQeД},'кnціи

КОЗ-ДУК.Q

-

ЦИЯ~

}(ООфіціtЩТ -f(ОЗфИЦЩЩТ.

}(океТЛJf&иіі

- ' кolteт':lII~

BЬJH.

КмеГЇУIl -

КОJJЛЄГИУМ.

Rолсгіи -- КО.1J1ЄГJIЯ.
КOJ'Iе"ТI(В ~олдеItТНВ.
Колективізм -- ко,.,'~lекти~
визи.

}tО/lєктивіСТИЧllllіі .- ко,,'І
леКТИDнстнqескнЙ.
}(олеКТJfВllиіі
Іtод;аеt.:~
тцвIІыit .

J(ОЛfmТИ811ість

КО~'JlеІі"

ТН81l0СТЬ.

RQJIektop-розподіЛЬJJIJИ~
КО.1лектор ~раСПрСДС.'lIf~

'

НОllенціОIlСР
,

"

--

KO.1J1Ch-"

ЦІ\ОІІЄР·

.колекціОJ1УВf\Шrя

коо-

. l{o.nскціОII}·ВQТИ -

KQ.'1"

nеКЦИОllиров'аlше.

КOJIскцln-КОnЛЄ1ЩИЯ.

нолебnть-

Колізj'n-КQЛJlиsltJl,

Кмо--"руг.
КОЛОl(в.іум -НOJ1ЛОКВ1Iу1t.
КVJ1ЛоквиJI.
КоnоніЯ-RО:lОIIПИ.

-

кQиo

м:щдировка.

J(О)ІЛИ~

1Юмбнш\~

КQм(;юttЩIЮJІ"

IIЬІIi.

КО1llбtшщНіНН:f1 -

JjНtЮDIUIИ~.

Коwбіll}'tшти

-

KOIIД)'I<ТOP:

-

КОІЩукториСІІЙ

торн"Й.

-

КОНАук

-

КОІІкре

ИО}lк~изація
тизация~

коикрет

-

ltoнкурс-конкурс.

Коикурсни~ -сиЬ1Й.
JіОlJоороо;торія -

копкур

Ji:0JfOOP"

ваторня.

ИоспеКТНВlIніі

-

коиспвк"

ТИВНJ..IЙ.
J(ОllспеКТИВllість

КОН-

СПЄКТПВНОСТЬ,

](.ОIlСПЄКТУвати

КОН-

спектнровать.

КоuституціОllSJtьниіt
констнтуцновмьnЬ1Й.
l{оиституці11 констшу"

'

ИонструктивниR
структнвIJы•.

кои"

-

КОНСУJ1ЬТіщія ~ консул&J<ошраст-JЮJ:iтраст .

Контрастувати

IЮIIТра'"
КОl1фсрен

-

КонцєНтР-~ОНЦI;)ЯТР·
КонцентрацІя
традия •.

----

КOJщеи..

кои"

--

ЦЄlІтрнческий,

КQнцеи

тричнwА.

Кош~еНТРУВ/lllИЯ -, нон
I{ОlЩСІJТРУDnТИ,-cSI

fЮJJ"

-

ЦСIІтрнровать,""СП.

коопера

Itoon.p11T"" тив.

-

1«Юр-

К('jмбttшс",

J~оординуваUlllt

--

коор

КO<Ji'ди-.

-

ІUЩИЯ.

lro~orre'f •.

АИlІНРОВ3IШьaJi.

'

АИltllРО,НЩllе~

ItоорJ\ИИУ"'ТIt

....

"ирова

..:ІaliораТОРІШЙ

корре

Лава шкільна
ск.а.м:еЙка.

-

Корисливий Kopы1'о
люб1ШwА t корЬ1СТИНП,
корытливwit..

ИористолюбииП:

-

столюбивЬІй.

кopьr

повИиова~

--

.короткозорість

БЛR8О-

-

РУКООТЬ • .

Иороткочасність

кра1'

-

Корпус :кад:етськнА:-кор-

nyc

I«>ОpЯIt

.

кадетскиlt;

Корпус пажеськнВ жЄскиА корпус~'

--

па

КООМ:О-

rраф"'"
'
KoxahhSI-ЛЮбовь.
Кохати-любить •
Краєзнавство крм ...

.

денне.

Краєзнавчиlt ~ крв.евед-

.

чеСИNtI.

.

~

КРо.1НОЗИD.вотtю
новеденне.

Краспоnис
Іше,

-

crpa-

Ч.i:lстописа...

-

КaJlJlиграфия.

КревНіСТЬ

КРНJ!ульна,

кривуля

"рове-

носиьаА.

кровоо(і..

-

Рl1щенне.

--'

'руroaор.

Кубик-куби!!.

КУЛLТура

-

ltУМУJ1Jщіл

культура.

........

куиvyля-

Ц1IЯ.

Куратор

попечитмь,

-

куроroр.

Куро

-

курс.

КУРМНТ .-nт

.........

-

Іі:урои-куро",

І(уро"""",

Куре&81' t

курсистка.
куреовoil. '
Куток. К)"ТОЧОІС 11"0-

ItYPcOB"iI .1101<.

--

.1lиЩI--JIИЦО.
Лицєu1}JСТВО

••

ЛеГКОВQЖниli-ветрень.r".
леГКОМЬІс..1еRИьd!..

-

Легковажність
мылне

••

легко

легковер·

-

. - .'1erKOM:tJ*

с.ленны ••

-

Легнодуиство

лєгко-

МtJС...·ше.

Лектор-лєктор.

.lенторіЯ:-лекторнЙ.
Лекторський лектор·

.

скиЬ:.

Лект.ура-~1ектура.
ЛенціІ
запятия школь

..

-

IІЬ1Є.

-

ЛенцНlниі1:

лЄКЦНОII

декцuя, урок.

-

лепет,

ле·

петаине.

~

Лінивий •.1іШIВn'

ЛедI\Щ~ТН

·избl1.10ВLI'"

~!Іі1lіЮВn'l1"Я -wlИ1ЮВ8ине.
Лініювати -- .1ИНЄвать,

графИТЬ, раЗ1ІI'ШНlВа.ть.

JІіllія ~ .1lше"Ю1, .1JШІIЯ.

магн-

-

....tистр .

)daгlстр-

.МагіСТРIJ.1Iт--магистрант.

)1ELЯд<ш ДllТлчні

ппо-

-

.и.eтeкasJ.

.11аDстеРIIИ
. CJЦUI.

xacrep-

-

Мало. успішність

-

Mt\...

JtОУСПОШltОСТЬ.
Мnлеча-ме..лЬІШИ.

МмоліТОR

мало-

-- """"""","

ІІНА.

-

мo.nOJЮ'f'OК.

~мооJtаРОJlnИИП:
лооnaРСЩltt.dt.

)1UОП)lсt.ме,шиll

11шм отиwl.

-

-

:Н!!

тяlt.
Ліl1uтн-лепить.
Ліпjllн.и-лєпиа.
Літа
ГОДІА. ВО3РАСТ.

-

'дитячj

отроче~

-

СТВО. дстство.

ліТ.ра--буК ....
Літервтурu -

ЛітеРАТУРНОЙ

.1HnpI1TYPI1

.1111'Сра ..

•

мао

мало--

б)'квомаraтenьиwl.

Лlпар чарlВlшJl
_п

о

Логі..:а-.'10ГИ ••
ЛогіЧlшіі
лоrвчесtalR:

-

~ОК8Jlиi8r'

НМ.

.їІОИQ..'1іЗУВIlТИ I -са

-

w"I}·ко.встьо.

Л)·JIІ)ТИК-Л~·lІатвк.

ЛюБНТИ--JlЮБить.
.1lюбо.-люб •••

любовltltl1--..'1юбовI1ыt •
Люд.ОШШIUШСIШК
.Людство

-

ЧОЛоВО1J&

СКllіі. ЧЄ.'10ВСЧIIW:Й.

-

..
.. '
-- ~~)·Mallll ..iI.

ЛюдсьиіС1'Ь
человеч
ность. чеl10вечеС1'ВО

ЛЮДSl1шїі

ЧМОВЄ1Jнuіt.

Людиність -I'}'Мt\1IИoctь,
Ч(!.'lове1Jество,
чалов""
НОСТЬ.

Лютість

ярОС1'Ь.

-

.І1ЮТЬ-ОЗllоБJl81t.ие •.
ЛПR-Н~ПУГ.

ЛЯКДIІвиil

пуrлн.Вhll.

-

JJ:я::клIt8IСТЬ-llуг:tИвоCt'Ь~
Ля.~ька-кума.

ммо-

Мrш І ри МuлlJ;іJlсть

-

-

'ММО

РИСУІІОК. Рр'"

.....

Ма..1ІІрС1'ВО -

ианеряЬtА.

жсм:nIlСТDO.

коке:ливы,'

--:-

чать~

МмЮК-ММNШ.
ТJtна,"ПР,

-

Мапі IЩIJЧо.тн

МЛ4Д<:111JOoo

Мали. ~O -

путеJ.П&o

.
lIaltepa.

м:а..'1о

crno.

-

-

стви(;~

МаНlРНIІіl -

МaJIЮnl\ТИ-I"IСОВI\ТЬ.

Малюнок

Mn.:m:HO-ИU:t.!К6.

MI;\.'1i>--

J10ДЩіЖIJОСТЬ.

• Мn"1ОСI!:lJJ.()ИИИ 'COO1ltLтeJI ыlи••
Ма.l0успіШIIЇСТЬ

МQ.JІЮ'ІІ*

*JI"ВОnИЄЬ9

МИ'"

чєл()вє'<lООТВО.

-

JІЮ;J.et.кнR

МаlJдрівк&

Ма..l0РУXJ1ипість

_v

митроп.

ма..

ПОДВИЯСIIQіt.

"

ЛУШ\ТИЗИ-J1УUМ·ЯМl.

Мu..10підroтОВU-IІ1Iі1 МI1.IJорухшшuіі

"

Jtott8r.'

Л}'каIШТII-.IJукав:ить.

Ма •• а-мам:а.

ЛОПОДГОТОВЛСІІНWЙ.

-

ДIIЗИРОDaТЬ.woCЯ~

ма ..

~,oгpaXOТHOCТЬ.

МDл.ьство

вМ-

.-

фоварь.

-

Ма.10lшсьмеlшtсть

успсuшость.

.малограмотниЙ
гре.JlO1'JIІ.&Й ~

}lалOlllтиlil

-

ность, .1еIlЬ.
ЛіllуваТИСЯ-.'JеIIJlТЬСН .
.;lіIIЮХ ~ .lJеIШUЄЦ, ден"

Літа

.

...,..v...

--

Лукавство
:IЄIО\-

тури .. I!.

лепетать.

стерскиil~

шnдкn.

[(Є

ЛіННВItЯ:-.'1ЄННВWО.

..iJ:іllощі, .,іlfуваШІЯ

Jlед.о.ЩО-llспорqеннЬІЯ:.

Лепетати

JIНКВlща.ЦlIЯ

&іВТЬС.я.

ЛеГКОДУМllпlJ

-

-

Beц,~B}1ЦIl? ,'1еllтяіі,-КIl.
ЛініJ1К&-Лlfнеі\ка •.

легковєрие.

~'еГКОВіРNиfi
иы ••

Л'квівтор-.'1ШСВ1UДТiJР·
Ліквfщщlя и0mlсьме1tllОГРIlМОТUocrи.

~lегtroвір.

-

ність

ЛНЦlОК-ll.3JUIшек.

ств:

бj·К"ИИt.l••
бj· •
лІтсроо&l8.д.Q.1JыlА.. -

-

ЛI""ро."ук

.Jlоказі.'1tщія

ри

v'атинь~лаТПNа--ла~нь.

Легковіра.

.1}щє)tе~

-

ЛI..рииll

ДіuеЙ-лицeD.
Лічба.....,...".
Лічити- СЧ1l'n1ТЬ.

Лихиі.-3JJоR,

Ла.JI:ковиit-звеIlОВQfi~
ЛатеНТllИfi латєIІтны!..

~\!a.гicтepCЬKHiI

КРОВОНQСНИЙ

Кругоrля.

сквмьл J

-

каракуля.

Кровоlоlбlt

-

льетиВСЦJ-вида.

Лнст--письмо.

крarкнЙ.

-

Лепетання

Крива-кривав:.
Криве. miH8.-rрпкаса..
Кривитися rРИIІ&СВВ-

лабора...

.1ЬСТ1tJ.ЮCТЬ •

ЛЄCТl~И (кого) - ЯЬС1'llТЬ
(ко"у).
Лестощі лесть.
Лест)'Iі~ .1~'X8· - 4bC'roU~

лаООра..

-

.'1ЬСТIІВШl.

ЛЄC'fИВ1СТЬ -

.ilанка.--звєго.

Ле.н;ція

Кретин-кретин.

.

Лагід.uиЙ

ны ••

родС1'ВО.

-

Кре"да-мen.

ТОРНЬІIt.

Лости~и'n -

ЛQ(ю.:

-

-

~:З:аборв.торія

корреля..

-

Kpob-кІЮВЬ.

Коордиио......иll

- -<<О)tИесия.

к"респо_нт

"".

Лабораторнзацїя

терня.

-

чать.

!~Оlrrроль-коитроль.

КОllфСреlщія

Itорре-.

ЦИИ~

Космографія,

J-tоJtcnеR1'-КОИСПЄ.кт •

комбн"

--

lї;орєляція

Коритися

"або

ратори.ааrum~

--

ковреa.reнIЮCТЬ.

RooРДlшnцl..

ропnть.

Кflиlсія

КОЦУ!Т коцуит.
ИоидуlТИJtJt КОПДУНТ

:КОИКРОТllиfi
НЬ1Й.

коррели-

cnoa.цell'J'~

J(ом(іи"

пuциошtwit •

К1mбіllУМIIIІ$!

KUM і,..'Т

Комп.nеКТУВі:\ТИ

центрнроваиие.

Н'ОМ(ііJIа,ТОРJШО -

IІИРУЮllUfil.

НО)!

• .
- . JtOМ'''

ІtоsщеlJТРЯЧtt"А

ц!!e'l'OВОЙ.

ІtoМДJtДНРУВIlJlНЯ

Корелювати,-ся

цпн.

CIf.

КмьоровиП

~OМ'''

стировать.

}{МИВШІНЯ --КОЛ ебаI1Щ~.

КOJJIlППТИСЛ

Корелювапня ~'1HpoBaть~-c.a.

-

Лаборант ,-1<$ раит.-Р.

ИІ)М-

1'ац,ия.

;І~НЦIfОJfllровать.

ТflРШJО f

-

Коипnєксувапня,
П:lеКСИРОИАНИВ.

Кондуктор

КOItИрова1'Ь~

-

.кора-к<>ра.
роваllие.

И())lпnексовіcrь

цин,'

тель.

І ~

КОИn~'1ексовий
nлеиcuwtt.

uый.

.Нltкroз6ірllН
. .!Ш.

КопіЮВ/l'М!

комnлєксиик,-ца.

11

копиро--

-

вание.

пдеКТОВEl1"Ь.

книжка.

1

КомпnеКС-КQМПЛЄИС.
Компnексаик."ниЦJJ

плексиость~

к.10ет0ЧК8..

Копlю_ипа~·

ИOltуиа-КОа!куиа.

Мара

-

~шіl!llість -

И&НіtpCст(ЩtJl

..

Мішерна

МUI1CpftOCl"Ь.

--

МАИИфе*

СТtLЦИIІ.

.,ІІИ-МQUИ#.
М&ніяк-мйuияк.

Мn'11tJІЮlJIьшtА
КtUtbttwП.
М"п'tунЛіЗ)( -

J4ЙIIa-

-

фнчес.......

ман"-

)(i\HY1U1.8М~

"_IПn

МА]т--rpoaa. •

І•

rвorpa

"

"J
""
і1

80

М"рuння -

Марення
Мар",""

:мечтаuие.

--

бред.

суеверне

-

.... рIlOOl'Ь.

су

..

:м.аса.-"асс&

,Масовий'

Математика

матема-

,

,ика.

-

тичIІыi..•

.

~;

Материнство

"

MILWMQ.-

)tатеРИIІ

-

Cl'Во.

~атеРИ)lСЬКИЙ

~Iaтe-

-

риuскиit.

lіатеріЯl1-itа.териа.л.
Ма.терія.1SЗ» --:- матерна
ЛИЗМ.

Ма:r&рlЯЛьнніl

иате

-

РИМЬJlwl.

МатерlйЛіСТИЧиий -

ма..

теркnлистпч~.

Мати мать, 118.)18..
Ма:!'. ВПЛИВ пропаВ{)
.цить действие, окQ.ЗЬJ
вать. ОIШSs.Т"zз. действие.

Мnти

наМір

иамере-

-

IJaТЬСЯ.

Мати що

Матрикул
Матура -

.

-

отличаться.

матрикул.
n:rrOOТ8.T зре~

пости.

Матурист-аБИ1УРllвнт.

Ма.ячі[е11!1!"

бред.

-

МuqJІИИ-бред()~оіі.
),{Uчити-..()редить.

Мeд,aJJjf,T ,-Ко.
лист

меда-

-

...кu,.

1fедицина-м:еДИЦllна.
Межа-ГРП!1НЦIl~ предєа.

иелаИХQ-

-

ЛИК,

)fеЛОИХOJltіі:нии ~ ме.тіа.ииеЩLНХО~

. JUlя.

MepтlUl.il -- беЗЖШШСII.
.H~". мортвЬ1".
.мертвість БСЗЖНЗIIСН
КОСТЬ.

Метафlзикn. -

ИСТl1фIl3И'"

КIl.

:\fOТllфJ"ШЧJШЙ ВНЧОСКlllі •

-

метафи-

бонки" •

lfеткіеть-боіікОС'і'Ь.
Мето.tt-МOТQД, MOТOДU-.
~fетОДIIКn'--ИСТОДИКIl.

.\юroдяст - JleтoдIfCТ'.
.Ч:етОД»lІI1JIJ~ ._~ МC1'OJUJчеr
"иИ.
МетоДО1l0Г'-МОТОДOllОI'.
МeтvДОЛОГіЧIIН'u: Иt~

,.
~

1іСКУСС1'1Ю.

АО1Іогичucкuа.

.

-- миаавтроп.
_

"ость.

Мормь

м:орrШЬНlfіі,

-

нравствениLIЙ .
Морanьність Jlора;ІЬ
иость. нравственность.

-

МорфолОГічниlІ

сообро.

..орфо-

.'JогнческиЙ.

Морфолог!"

судить.

МіРЯIlНЯ

)tоаотои-

).юра..1Ь, нрав-

Моральний

денио.

сообра.жв.ть,.

ПОКО

ственность.

сообра:же
ра.ссуждеllне t су:ж

..орф,,",о-

гня.

Міст Вnро.,НВ

В"ро-

-

МОСТ.

Містечко Дl!ТЯче
ДОК детскнЙ~

-

МотнвуВ8.П

J1сихltКИ

. психuки.

МріЙЛНВИЙ.

1filшlти,

мечта.то...1ы1t:;ть

МріЯ:НН~r~JlИIUt

-

Мрія -

-

СМОWD.Шlмl!.

Млявіen.-1Нf.':JОС1'Ь.
МнсмонJ1Ш-NJlеаОilнfta.
МІШ;МОJІІЧІШЙ .- МІІЄ'КОІІИ",
ческий.

.оОиwA.

~lріяння-wечтание.
Мрlяти-греаить.
МСТИ)!И" -AtСТИ-1'едьиьsfi.
МСТцвlсть )і('1"И't(>.IJЬtlom'Ь.

Мужній -IІУ)h.'ООТООншm~
НОС1'Ь,

JX..'Чеспо--

'

--

.м:ужест"еи-

МУЖЄС11Ю.

MyooB-муаеll.
MY3HКR-MY81Iкa.

. МуаИЧИIІВ .. Щlа.

-

иад.оед

ЛИВОСТЬ.

Набува.rtIlfl

иа.доед

-

прно6ре

-

Набути~-прlSобретенНЬJ.Й.
На.буто><

-

приобретени ••

Н.аnєдеНМ-J{авєденне.
Наверст-ув&ийя ~ из.-

......

-

дресснро

рать, lIfyWТpOBaTЬ.
М'ЯЗ-К}'СКУЛ 1 IIfыц8.. .

І

М'ЯЗОВІІЙ

Мwtneчll ....l,
K),>cKynhJlыА.
М·я.сеНЬ-ИУСКУЛ I :NIlШ[J,4.
М·я.сиевнft';""WУСКУJlЬВwI,

.

,~

мьzшєчП1іА:.

НаВИЧК4~иа.вL1К.
Навіч~наІ'ЛЯАНО.
Нn.вмисии.R
предпаяе ..

-

р6ниы:.. уиьtwлеIlI!ЬІ.R.

-

Наводити. на.вести
ВОДИТЬ,

на ..

Навести.

НаВЧМьtшft -

-

Нl1вчо.ЮIЯ

учеБны•.

88НЯТИЯ

ШКОЛЬНЬ1е.

учеба,

оБУЧElI1Ие,

уче

препо

да.ааUИEl.

НаВЧQТИ

преподавв.ТЬ J

-

-

навЧИТИ

сто,вллть,

иа

наставИТЬ.

НавчаТИt нs.вЧИТИ,-СЯ (ч:о~
~t

ВЬІ}'"ЧИ ТЬ ,

уЧН'ГЬ~

обучать,

об~-ЧИТд,

-ся (чеМУ)t научать, на
учать, науqить~~ся:. BIД~

УЧНDо:rь, вычить (кого

..

че у).

-

Навчитеn'Ь,-лька

110.-

ставtlИК,-иица.

Но.гадуво.l1НЯ

-

lІаuо"МИ

на.ние.

Наl'О,ДУЬо.тн,

нагадати

lІаПОМИJlQ.ТЬ,

.-

Ilапом"

j

.. У...........-

На.дпоРJtва1'ttcя

-

ВОСТОР

-

жеиность.

..

Нц.ду:йшваUШ1, наду..t и
ЗJlоуnотребдеllне.
Надуживати ЗДQУПО

'l'QK...-

.

Наглядати -- Jl8.ДЗllрать.
Іlв.б.лю,цать.
ИаГЛSLЦD.ч."ка IІn..дзнра*

телЬ."IІНЦб., смотритель.

"at1Jiюдатель.

Нaropo,tta-Itarpaд,a.·

Нв.громцж(шпя НУМУ"
ЛЯЦІШ, аККУМУJlЯПJIS.
Нn'.Д.кі р-избl.rrок.

НадмІРНІ? боnзкнЯ -КІІН
~ыL1п ••

иa.nраВJlе

вдохнове-

-

Народження

-

Народознавство

-

доведеиие.

Нароста.нШ1
нне.

Насичення,

..

нарост.а

..

-

н8.СИТ

••

наlt.деивn..ть.

IlаК;IСИТЬ.

На,\tір-намєрение,

Намічати,

На.c;tі,цОВИltft

ш),мечать,

намеТItТЬ.

Намовлеиня

-

-

ll.а.гл.ЩИЬ1ft.

..

нагляд

НS()ЧІІ()-наг;(ядио •

НалnДllиtt

па.стуnатель·

пмИ.
на. ПА&J:ЯТЬ -

Иn'JІ3"j,'СТЬ.

напоять.

визнn.чєtшП

n редуст9.1l0плсшІый .
Наперед" ВlIЗШlчати.
IJIlЧУВI\ТИ,

.-

внз"

ВИЗІІачити,

предопрел.6J1JІТЬ,

..

Іlредопределl:l.'1'Ь, с.я.

Наперед ПРН31шчаТН t при
Зf,аЧIІТИ. ~ся;-прсдопр~w
nрсдопреде

JlillЮ-Ум.н-

Ilо.СТаІІ:НIТЬ,

ІН\·

CТiUJИТЬ.

_...

НаIIO~':МЛСllшt

Hn..cтaв."'

ЛЄІШС, ПН)'ШІНІІІС.

. lІаІІруга -

шшрsшt~}JJlЄ.

НlШРУі1ссність
Ж6НIIОСТЬ

-

подра

-

JlмнтацИЯ.

на.пря...

•

нне.

Наставлепия

уcrв.иоа ..

-

>еа.

-

НаставлеJlість

111.це

nеиноСТЬ.'

Нn.cтaМЯТИ,

... сл

установН'Гь,-ея.

Нa.crаВ1JИЙ устnноаоч*
ИЬ1А.
Нас.то.ВІІИІ(,-НИJJ.SI аа*
ctaBJIHK,-НИЦ8 •

На.стn'іШJt

-

настуnЛОНИЄ,
иавяз'"

-

чuвьtЙ.

1:ІаСТllрлиuість

НfiСТРООНИ.'
Настроюu·атнсл, lН~cтpOi"

!lncrplil ТИC$l

-

11астранмться,

114СТРОНТЬСІІ •
НаТJtвіЗ"М-ІІlітнвиак.

HI\TJlDict--н8.'tНВИCt'.

НапрУ'ш.)'вnти J

ІІІШРУЩ:П-

Натур..--природа.

ние.

Іlаllрm:'Iі.'І"Ь.

нппреЧЬ."СК'

ри(,."'ТичесltнА.

:.

оавяз"

.

чнвость.

НПТJlnістичниА

-

"

иiLCТaВИТИ.

УМQ.Jl&.ВJlИВа.ть,

-

JIі\ПРШКО

тН .... сfl

:і

Наставлятн, нnставIlТИ.
паст&ВЛЯТ'Ь, па.стJlВИ'J'Ь.

-

НanРУ~J«ШШf

па~

-

смешливОСТЬ.
Наоо.IJОДа.
_ . насло.жде

Настирливий

І1ИСЮIЄIJlIO.

,НtШОУМ:J)}ТИ~

ПОД",,-

П03ншщоnение.

)ІИТЬ,"СЯ'

--

НасліДУВt\IIНJt

-

HncMlwKYBaTiCТb

ввушеНIІЄ.

-

Наочність

-

"

.,

под",,-

жателыіс'1'ь..

ЖQ,fше,

HallI0DQ-внушепие.

Тlі

'.

,І

Н8С.іІідуuв.ти (lCoro, що)-:
ПОдРG.жать (КОМУ. чемУ) •.

ш\міТ'fТI1

ДСЛ~ІТЬ,

:і

на-

llaслідок--сяед~твие*

-

-

,

иаро

НsІШІість
ШШІШОСТЬ.
Наклеювати, иn.клеІ'1'ti -

-ся

'І
"

рожденне.

НаРОДllllі-lІаРОДШilft.

жателЬИИЙ •
)Jаслідо)!иіСТЬ

иие.

Нr:.пєред

і"

На.ро.;],жеIlСЦЬ -- ІІ.ОВОРОЖдеННЬ1іі (МЛnДЄIІОц) •

Наl.вШ1Й-Н8.llІшuil.

НаОЧIІИЙ

..

сыеиие

-

Но. IlІІсьмі

паблюдепие,

надзор.

(перед

ЧИ~() Восторгаться.
НадПОРИВllиil OOCTOP~
жеНJІЬ1iJ •

Надпорнвніеть

!laПРямfо к ) нне.

НаПlюаТJt-·ЮIIШCQТЬ.

Ho.rl1'la~DblrOBOp.
Нnгл,nд

восtoрl'.

-

ИQCТЬ.

вести препода8Q.JIИ~.

Навчати.

Нaдriорив

Над.ХJJЄШП1

с.лоение.

ние,

н aд~1 і РJI иіі ~llЗбhlТОЧJlwji.

треблЯТЬ.

нить.

фанта3ИЛ. ГI)tЛ:і11 ~

Мужність

·МIIОЖСJlnЯ - )·МlfQЖCllие.
МІІОЖИТИ - }'IШОжать.
MOJlQ.-poqБ І ИЗNК.

-.-

.м:еЧТJІ-

иечта..

),111іcrь--oU)lОрок.

.мО80ЗДtlТlшR

••

теЛЬ,"IШца.

~реп.uуть.

~Нuuшніі

-

Мрійливість, мрlНllість

-

прочиоеТь.

міЦl1іwати

!оtріАпнЯ

мсчтателЬНNit.

Місце-мосто.

МіЦ11ість -

.мОТИВlІРО-

вать.

)1()Т()ровиll: Двнгатв.'ІЬ
IІЬ1Й, .моториы1:..
.

МІСТИК-ИНСТИlt.
Міcrяка ми(;тика..
МіСТНЧlшrl кистнче w
CКllii •

МіСТ!Сість

ИІ)ТНПН-

РОВО.

горо ..

ЛНВLln.
Набридливіс1'Ь

ro) -

МОТИ8-:МОТИВ.
МотивуваНІІЯ

изиеРЄl1ие.

-

_)ІО

Набува:rи. па.бyrи приобрето.ть, приобрость.

ПЬ1I1.

-

Мірнувn.ти, зміркувати

МОДІОДОС

МонотониіСТl~

министерство

.

дрессиРОВІШllе,

теине.

Монотонна" ~ MOIIOТOH

народного просвещения.
ние,

ЮШJЙ

МOJIОДЄЖ t 1Оао-

-

Набридлнвий

.

ческий.

М, крива-

Муштрування, муUЛ'р8.
по,цвер

-

re.ТЬ;"'СЯ страдаиию.

.

МоніЗU-и:ониз.к .
:Моністячнні1
wописти-

Мm.nIческиlt.

дреССIlРО

ВОЧНLlft*

МУШТРІ'О"ТІ! -

н

;JЄНИЄ.

МіпіС'!ерство на.РОДНЬОІ"
:Міркування

ЮШ.lfi

Моиент-мо)S:снт.

гримаса.
ОСІНТН

Молодь

МУШТ)ІООИ" и~куль"

-

.,- .

.молодиК.......юноwа.
Молодість-молодость.
МОЛОДІПиЙ-млn,дшиП.
шеотво,

Мізковнй irlОЗfQвоЙ.
Мізок-мозг.
Мікроскоп--~кроскоп.
Міметизм-миметизм.
Мі:м.іка-мнмика..
Mil-Jа.-:\ШJJо..

-:"'

Молодиft спа.ртак
спарт8.К.
.

ч€tJIоneКоне;нц.вистник.

Мімічний

.

лєнипец.

ЮНbJ.А. РО8DОДЧНК,

художе-

-

МУШТровкв;.

коа.жочок.

ленінець

nноиер..

не

"уску

81

•.

Молодuft піонер

кусствоввденпе.

Аfiзаитроп

-

..

Мучити, Cfl:

>lОДІІФИ-

-

МОЛОДІІIt • РОЗDіда.ч

Мн:сТецтвозио.ЬСТВО cтвeHHьdt.

МодифікацІ"

.юнwО

художе

Мкстєuький

""ту"".
Мускульний
НЬ1It.

вість )S:ОЛЧUМвОСТь.
:МОДЄJtювання
)(оде..1Н"
роnaиuе.
"

Мускуn- НВТУРlUIь,,;"

Муштра, МУWТР}'ВQ,шІЯ --

-

Мускуnатура

Мовчазniсть, )S:ОВЧQ.3JtЬ"

МОЛОМИ

. .мИCJIЬ-ИLlСЛЬ.
·СТВО,

МУClCуn~"ускул.

ковчaanя

;t&олчмив:ЬШ.

Мовочок

.

-

-

КfШ,Ия •.

.мНCJ1ИТЄЛЬ--МLlСЛИтель.
МUCJШТИ-МЬ1слнть; мы-
nитe.n:ьньrіі

ВИЙ

Мозок-мозг

Мимення )4wшленае;
)lьroJIИ"feЛЬИЬtй.

смкость

Meтa~ЦMЬ.

Метки"

вол:ьнЬІЙ.

МИС4ешlИК-МWс..'ІИ1'ёЛь.

Jшеп

холическиН· .
~fСЛf.шхоnія -

иепРОи3-

ЗИТЬ. ра.ссуЩЦl1ТЬ, рас·

Мeдa.nЯ-МЄДQJIЬ.
Л[Мtшхолік

Мехапізи-мехв..нязм.
Милованець.-НШl ЛИ)
бимtЩ."мнца.
Милування - дюбоВ8.Иие.

Мистецтво

.. Матерlя-материя.

МQВчазниЙ.

гия.

МІО10вілЬинft -

иаCCQвwіі.

-

lJо.тематпчtlnіі

!
:1

Методологія -- метоДQJ.IО*

6реДі!ТЬ, гре

-

&И1.'ь •.
МарНОВірСтвО

..

МуаНЧВIІI ..

-

Ha.~""

На1'}"рaJtьанit-о~и'"
ш ... ". Ш),Т}'I)МLпwl а

~

,
,

.І

"

~

~
'І

,!

НатурanЬНIСТЬ - ПО/КМlсЛlІ1І111 : .

82
-

натуралыістьь

природ·

':'

На'ука

_

ваука, учепие,

но.ставлепие.

_

Но.УКОВIІА

иаучны,'

"

иость.

Jlауч-

оацелев·

НевіДСТУПIІИП

иость.

-

нацио·

Ilалыbllt..

-

Національність
цион8Jlыость

••

СКЛОIIRаR:.

Нахил вели~нlt страсть.

-

Начнтаuиlt

пачитаи"

пость.

Нnшnрувавпя
ние.

-

.

:......

наслое·

пахалЬJlwlt.

lІо.Г.'1Ь111 •
Нахnбпість

иахQ..'1ыІсть ••
Нахо.бство ство.

иаглость,
вахаль

-

Неакуратинй

веакку·

po.TJНoIA.

-

Неакуро.тність

Healty·

-

Небало.кyq:иЙ

••

неразго

НеБОІІзкість

бесстра·

шие.

...,...

Нево.жлпвиЙ

ве}'во.жв·

тельиыt..

Невдо.лиА
Невдо.хо.

-

неудаЧНL1Й.
неудо.ЧJlИК,

·Нlща.

Неввіч.1нDиА

иевежа,

-

Ilевежливы ••

Неввічливість

невеж·

-

НеВ:МШВЛlfвість-uеужнв
ЧИВОСТЬ.

-

НсвибаЧllllП
твлыJlап
НеВIІЗllliЧОlІнА
ДСЛСШllbll1.

••

вепроств

-

..

l1еопре

НСВИЗІID.чеllість

нео·

npCAe;teIlIIOCТb.

НеВИlIРnОllllП
прII.uиIllы1..

-

lІеис

НСПllправltість-неиспра·

-

ІIСIIIIПТllblП,

110ЯСIll.olП,
JlС'опроде

Jlelllll.olli, Ilочетюslt.
ІІСОllllllЗlllсть ІІС"

,

,.

невра·

Неврок
ронІ.

иевронны

Нсвротик

невротнк.

Невротичний
ческий.

-

'

невроти

МОСТЬ.

AYPIIOn,

Негативізи

..

1100пределеll

НеДОРlКуватнП. ~Ieдopiка -- КОСНОЯЗЬ1ЧНJ..oID

НедорікуваТіСТь ность.

плохоП.
-:- негати"
отрица

Негов і рний-нерааговорЧИ8Ь1Й.

НеГОЖИП-lІеПРНЛИЧIІNО.
Неroжість

-- IІСНРИllIIЧllе.
-- неграмот-

НеграМОТIlОИ

HЬJn.

--

НеграмотнІсть

вегр,..

Негn.ція -- отрицание.
НедбnttливиА -- IІсбреж·
НllІп. сіеспечны••

Недбnl1Лlluість,

недба·

-- пебреЖIІОСТЬ
беспечность.
•
лість

Ilедбо.лнn, недбn'nЛНВlftt-JlебреЖIll.olЯ.
IlеДо<'іРО8UllЧn'ПІІНn - беа·
I1pUHCТBelllllllft.

Не,1,опеРlUеllllЙ

••

-

несовер·

Н:сдоваРШСlllсть -

-

НblП.

-'

.

. НОСТЬ.

Недосконалий

неопы...··

вершеиство.

lІесо

везрелы •.
нез ре

--

НедостатнІй

пеудов

летворитвльпun, сла
БЬІП, педостаточныt,, де

фективиы •.
Недостатність

--

о достаточность,
ТИВИОСТЬ.

дефект.

--

Недостиглий
ЛL1П.

.

--

Недостнглість

НеДОСТУПIШЙ
ны..

-

ведо-

.

-- педоступ.

Недоук--недоучка.

-зllтвлыwй••

Недоуu.IЛІ'П

иесообра

lІедоумкува·

THft --

НСДОУІаІОК, "10.ЛОУМШ.olI1, слаБОУМIІІІІП.
Недоумство -- слn.боумне,.
нсДоумство , lІедоумне.

І10доIІIлыиn'·

С'ообро.ЗIІJ..olП.

--

lІецеле

Ilедонорие.

сооБРnЗIIОСТЬ.
недужlllt-БолыоА ••

Недові рлиыlй
чивwll.

-- оедооер

r

Dе~озре

зрenость.

Недоумок,

nольствие,

неудо

неудовлет-

-

.
--

Нездара

бевдарпость.

ность.

uеспособ

--

Нездатність
ность.

--

Нездержлнвнй
жаЮIЬJR,

иwП,

неспособ·

--

НЕ'сдер

невоздержан

uеВоздержнЬJЯ.

--

1~СіКnnJс.1ив"fI

--

пес

жание, невоздержность.

Нездібuнй

--..... неспособ

•.

НездіБJlіСТЬ

ttеСJlособ

--

ІІОСГЬ.

Незіпсово.иість--вевспор·

Незмі ркований

несо

-обро.знтельJlы ••
Незмірково.иіСТЬ -

несо

-

пезнапие.

НевріВlІоважеl:шJ1

--

не·

-

не

у равионешенlІы •.

НезрівноважеJ"ість

ноцеле

беан<&;

nOCТIILlIt, бсссердечuwА.

НезрозуміЛНЙ
IIЬ1П.

-

непоия'f'o'

Некорисливий

--

pыTHьln ••

НскорисливіСТЬ

-

беско·
бес

~opЬ1CTHe.

_

беСПОРRДОК, рас

СТРОПСТВО.

Неnюдяниtt,

КИЙ _
Немовля
ноН,

-

неЛІОДСЬ

бесчеnовсчllы ••
ребонок груд"

млаДСIІСU,

днтп

(еще не roВОРЛlUсе).
lIсмилосердиП безжа
ЛОСТІIІІІJ1.

НемнлосС'р!І,Я
ЛОСТIl0СТЬ.

чсспособlll.olft.
неморI\лыlJt CТOeJlIII.oln.

HOMOpOJlblllcть

безжа

-

НеМО80ЗДRТІІНП

необра·

НеПРR8дltвиR-ЛОЖИblD •.

-

-

неро

БСЗllрап·

-

правственоост ь •

-

аккуратны•.
llOСТЬ,

боа

-

lІеопр~

НСАккураТIІОСТЬ.

-

Непn)!' лтливиli
:мятIІы:t..

беспа·

Непам'ятливість
памлтство,

бес

-

беспамл'f'o'

-

Непnм' .ятаllllЯ
8Jlие
вия, беспаu.ятство.
НеневннА

-

1І0СТЬ.

••

-

негра

-

пе

-

Нспло.тіж за Jlо.вчаllllИ
IІСВЗ1l0С платЬІ за уче
lІепочтнтель-

1І0СТЬ.

-

JlСПОЧ

,.......

непм·

НеПОВnЖЛИВlІR

иеуважи

несовероІСН

нолетииЯ.
НСПОВllолітrя

-

вссовер

шеllllолстне.

-

Непогоджеllість

Hecor-

лnсоваllllОСТЬ.

Неподібllість
ство.

НепокіnllНЙ

-

)ІССХОД"

беспокоn

-

JlЬІП .

НепortіРЛlІвиJ1. IІспокlр"
Ішft -- 1І0ПОКОРШ.ol".
ІІепокlРЛlшіСТЬ, IІспокlр-
ІІІ сть

-

ІІСПОІ(ОРІІОСТЬ.

НспuкоJтн,-СЯ

беспо

-

КОІІТЬ,-ся.

нрпомllлыlстьь

--

безо

IІІнfiОЧIIОСТЬ.

НеПОПРnDlІнJt

nIlNJ.sl'.

.....:..

НСІІОПРОПlllсть
ПРАВИМОСТЬ.

-

Непридатність
ГОДІЮСТЬ.

Непрltємниft

lІеориЯТ-

--

Iiы..

НепрнсмпlСТЬ
ІІОСТЬ,

иепри

негодиQCТ.ь.

'.

"- llеприят

неудовольствие.

Непрнродпість

--

неесте

-

пепри

ствеНIІОСТЬ.

Непристойний

НеПРНСТОl\ніСТЬ

вепрЙ·

-

личне~

НеПРIІСТ)DlIlIВ

..

ПО;:J.I'отовлеIIНО(ТЬ.

lІолетннR,

lІепри

годIІы1,' lІеГОДНblП.

--

Нспідготоваиість

теЛЬJlI>ІJ1.
НеПОВІІОЛ1ТlliR

-

Непридатннn

"

Непристосованість

ность.

тителыlІl\,

о

пеув"ере~-

безграмот

-

...

лжи

НепристосоваllИfl

JІЬІЯ.
НСНllсьиенність
МОТНОСТЬ,

-

весть.

неувереп-

НеПИСЬМСJlIІНn
llсгра
мотIІы
безграмо'f'o'

Неповага

1

иепочmте.л~

личны ••

ность.

IIЬJA.
Нспевність

-

НепраВ,'J.lІвіСТЬ

ЗОВnIIIILlJ1, uепросвещеи·

lІие.

образительиость.

Нсзиn.нпл

Непошана
ІІОСТЬ.

НеосвіЧСI1НП

Неохаtiпість

-- -стоА..'
.

иео.оре·

НсохаlllІнп
неРЯШЛIl
Вblп, lІеОПРЛТIІЬІП, 11е

НездаринП -- бездарны1..
НездарніСТЬ бездо.р-

Н~здатний

КОСТЬ;

иеоо

-стоnкиl!.

Непохитність

l1есовпа-

удонлетвореииость.

Нелад

НСПОХIIТllиJ1

не

--

НеЗD.Доволеиість

ны

стоя ІІСТВО.

uеобуз·

.

-

НеоостіПllість

НЬJЯ.
НсосвіченіС'rь, llеосвіта
пеобрааОl:lаllllОСГЬ.

УРnНllовешеНIІОСТЬ.

иедостаток

НеДОЦIЛhlltсть

IlоДовlр'я

не-

дефек

IIСРІиСIIСТВО.

Но.n.овlро.,

...

неудов-

леТВОРllтвльнQCТЬ,

Недостача

--

Незадоволсння

НеВI'а:МОВlшfi данІіы1..
Неозначеиість -

..

непocnуша

Іше, ос,'1УlUание.·

дe~1CHHOCТЬ.

чениоСТЬ.

лость.

.

пеудо

влетворитеЛЬИЬІI1.

держаниость, невоздер

-- весовер.'
-- песо

-:Недоспілість -

--

Невадовільннй

НездерЖЛИВІСТЬ

шеннмП.
НедосконалІсть
НедоспілиП

безжизнен·

ность.

дение

Непос.'І}'~

Неll8ВИСТЬ
-ненависть.
ненор)!nлыІиJ1 неllОР
:мальJlыt •.
ненор"яnлыістьь иеиор

...

83

НерозважпивиП

:мnльность.

--

вwП.

недораз

недоросль.

НеДОСВІДчений

внзм·.

--

"

Недороз.виток, ведороз

нехороmиО.

Негативииlt
тельны ••

ко'с

Недорозвннений, недо
розвитий -- недоразви-

--

..

Недзбіжність

НОЯЗЬJчие, коСПОJlЗЬ1Ч·

ТblП.

НblП

беЗЖIlЗВЄИ·

--

вореине.

недосвlдченіerь-неопы"

HeВТOМl1icть ~ неутоu.и
-

:.. . . . аu.емич-,

'витость.

IнеО ..

НевроиниП -

неIlРОНІш:ft.
-

НедOl'ЛЯД -- неДОСIІ()ТР.
Недокровниft ане:мич
ны •• анемическиR.

HeдopO~TO~

невров

-

разитвльность.

вииеюсть

вевра-

.

Неврозв-невроз.

шсIIІІы

BII),If'.,cтb.

НСI;IIРО:Jllиft

ІІОСТЬ.

-

стения.

Неживі сть

Недол!ток -- недор~сль~

стеническнR.

Неврастенія'

весооб··

.

-

иость.

Неживий

рвзительны..

Недогадливість

Нежалlсливtсть -- безжа
ЛОСТJІОСТЬ. бессердеч·

несооб-

Недокров'я-анемзя

••

стеник.

-

...;..

Недогадливиn

ность.

прн"",'ждать,прИНУДИТЬ.

Неврастенічннй

НедовірливІсть -- иедоперчивость.
.
НедовчениЙ-недоУЧка.

Недокровність

ва·

МОТІІОСТЬ.

лнвость.

~ICIIOCTЬ,

-

НевідступнІсть
стоЯчивость.

НегаРllИП

ратиQCТЬ.

ворчивы

ЧНВhlП.

. НеВПОКІЙЛIІВНЙ - беспо
коАIІы ••
Невправииn -'- неумвлы ••
при·
Неврастеинк певра·

начитар·

-

настоU

-

Неволнти, приіlеволн'ТН-

нblй.

НачитаRість

Нахабниlt

вепо

-

наltJlоиность. располо
жеине. З нахнлОМ -

страстне,

-

НевмілнП
иеумелы
Невмі ИIІЯ-lІеУ)fеlllIе.

на

СКЛОННОСТЬ,

-

'

сешеиие.

НаціОllальпиА

"і;

иевоспи·

НевідвідуЬавни

Науковість

,

-

НОВJlховаииП
то.ниы ••

то.НIІОСТЬ.

Націленість

.

нева·

Невихованість......:..невоспи·

учеltNА.

Нахнл

НеВИТРИ:)fаиlсть держанность.

иQClrЬ.

Нежa.nісливlсть.

пеиспрn.·

-

понс

. --

приспособлеllны ••

B~
B~

-

приспосОблеlll1ОСТЬ.

стуDlIы •.
Неприсутній
ствующиА

•.

иедо

-

отсут

-

Неприсутність

OТC)"l'

ствие.

НеПРНТО)!IІИП -- обмороч"
Н1I1П. беспамл·rнwП, б~

чувствеllныl,' бессозн,..
тельІIы

••

НеНРНТОІаІніСТЬ

боспа..

-

ІІИТСТВО, обморок, оос·
созllателыостьt t бесчув
стuне,бесч}'вствеIIIIОСТЬ

Непрощеll11НЙ

-

•

нспроств"

телыblй.""

·HePD-перв.

Нсрвовиtl--:нервнЬІИ.
HepBOBiCТЬ-IICPBIIOCТЬ~

НеРВОВОХDориll
вllоБоnыlА ••

НеРВОЗНlI"

-

иер'"

,

lІерв03иы••

-

- " иеРВ08-

Нервозність
ІІОСТЬ.

НеРDУВn'ТИ

-

вать.

НСРDуваmся
чать.

НеРР.МСТИDIIЙ
н •.аil.

первиро

-

.110ре.IОВ-

ТOЛblll.oln.
TeJ1b110CТЬ.

НерозбlРIІНП

-

.
иереmи

IlеОНАТ-

111.01". IlсрпзБОРЧИ8l.о1d.
НеРОЗIIОік.,1ИВllft - IIСI'о.с..

суднтелыull,' безрас-'
еудоЬІП.

'.

qеаропor

-

liерlШУЧlln
НерІшучІсть

нервпи

"

'.4

н

ц

:i~", 1'111_
"

j ііІ' •

-

І.,
'

,

,

.

блarоразунuе.

еУДllосТь,
ство.

- ' побезрас..

безрассуд..

'витоП.
Нерозвиненість

,

,., : !:::.!
і~

Нероаваж.лнnіСТЬ

НероаВИИЄllиil

"

.

. ;

нераз..

-

-

ВІІТОСТ'Ь,

нера.а-

Неста.'1ість
вость,

иеустоftчи..

-

НечиткиD
НечулиR

пепостоянство.

-

Неств.раШIИЯ:
1'6JIhиы

•.

НестіЙкя.П

-

Нвстом:лнвість
nЯfWООТЬ.

НестримаинІ

нестара-

икА.
НеЧУЛfСfЬ -- бесчув
C'l'ВIІ6. бесчувственность.

нестоl!киn.

-

.~

CYAIIJ>lIt.

жанность.

Неразсу,ц.."lивіСТЬ

.і
j

-

не-

б.'lогоразумне, б~ра.сСУДНОС'ГЬ. ООарассуд..
ство.

1

НерОЗум

нерв.зумне.

-

_

Нерозуміпня

і

. манне.

і

непопн-

НеРOSУМl1иtt __ нера.зуины..
НесвіДQ)Dffl _ бєссозна. телыlllit.. бе3О1'qетИЬ1А:.
неСОЗНВТЄДЬНNЙ.
Несвідпмість - бесоознвтельность. иесознательНОСТЬ.

j

НеснтіСТЬ _ алчнОСТЬ.
Н
А
А
еслухюши

.слушньUt.
НеСJlУХШІиість _

и",по~

нецо--

.

иеyroи-

lІеllУВСТВительность~

Ночутеl{IfJIJI

--' иесдер..

.

несие-

ЛОСТЬ. з.о.СТЄflЧНВОСТЬ,

робость.

НеспокНt

беспокой-

-

CТBO~ .тревога.

НеСПОКІИниА

IIы..

Нссправпи1l

-

.р&тныI:: .
Нссправшсть
pnTrlOCТb~

~еcnокоlt-

-

неакку-

исакку-

иеисправ"

1І0СТЬ.

}ІсспрпйпятливнJt
11еnООПРИИМЧИВblit.

НOCnРJlfiШlтливість JlЄВОСПРИИМЧIIВОСТЬ.
f{СС1'Миil IІсустоilчи-

.

liы'..

иьzА.

.

Нетовариськість

НечутниЙ--п~впятнWЙ.

стВие. бесчувственность.

ЩНТеnЬНЬ!Й~

-

ІІеоб--

Нещирість

щнтеЛЬНQC.ТЬ.

Нet'ям~ся; нестямитися

вип. НІКО:.

і
в сть

НеясНість -

иость.

_

_

Неуcnішииtt

ІІОСТЬ.

crупивmнА.

Новоиароджений

певежа., пе

в6жливыt..

Н1чемність

поступившиЙ.

пориа-

..

в.оСТЬ.

Нечепурниfl- аеаккуратIIы!,, Н80ЛРЯТIІWЙ'.
HeqenYPlliCТL l1еакку·

p4TIIOCТb t Ilеоп РЯ:ТНОСТЬ ..

НорхальннD -- uормаль~
ны ••
Норматинний норма..
тивнwlt.

НормуваШfЯ

нормиро--

-

ва.ние.

ИО'І"а--ОТ'Метка:
Нота.тка-заметн:а.
Нюх-обоняиие.
Нюховий -- обоwrre.nь-

КІ>ІА.

НЯIІЬка,

trJH-Я

пяив:.

-

1
J

ОбаЧІВ":" ныІ...

1

QБUЧlllсть -

ос:t.t.QТРIІТСЛЬ

Обізнаьаивя
деине,

~ озпаltом~

зпв.ко:llство.

()(іі-янв.вв.тнся,

OCMOTPlIтeJlЬ

ІІОСТЬ.

06ГОПОJіОJJIІЯ, ооroВОРЮ
IЩIIIIЯ

обе.у~к,.'t,6lше.
UOrоuорюпаТll, 06гово-1ЮIНlТ" обс),ицщть,
обсуJWТЬ.

туnатн 0600ІIОвЬІвать. оБОСIІОВо.ть.

Обr'РУlІтуво.lШЯ

.

-

обосно.

--

одарек'"

ш,W.

ОБД"РОВl1яlсть IloCТ1t

•.

Об,цУМУВ8ЮIЯ

--

оодумЬІ

ванне.

Вl1шtе.

ОбдnроваlшА

обізнатнся

-зна~омИ'fЬCSI. ОЗна.ком,..
ляться,

08ИВ.КOl1НТЬСЯ,

позItaКОJ4НТЬCSJ.

Обізнаиий

o.цapOII

Обдумуаати, обдумаta -обдумwввть, оБДУМ8ТЬ.

ОGeрoжnиА

-

осторож

IIЬІIt. бер&жиы ••

ОGeреж.IСТІ>
пост

••

ОООРllеІlнІІ:

-

-

ост._

обрати..1

311&кО14-

",""".

ность

Обслідування ОбслІдувати

обcJtе

ОзнаАОNЛЮва.ти*

обс.1У

-

МИТJі,-СЯ

Обліч:увnтп,

об.'1іЧIlТИ

обсТ<»1'ГСЛЬ-

УЧИТЬ1вв.'І'Ь j

Оапака.- ПРНЗllак, си_п

--

обств,IIОВка.

ОзнаЧСJШЯ опредєд&нне, обозначение.
.
Означувати, OS1'R'ІИ'1И -

ваиие.
ощynЬ1вать,

ОБNєжени"

•.

fJ-ГРnНИ~

-

ченпость.

Обмірковувати.

об"tірку"

вати 06ду)tыnть~~
обдуиать. оБС1-'ЖДЙТЬ.
обсудить.

-

ние.

обяs~

тельны••

Обов'язковість

-

обязе...

тел:ьиооть.

Обов'язок

AQ.-lf,

обл ..

.

заииость.

Оболонка :мjзкова .'10чка

обо-

JfОО'N.)ВВЯ.

9бопіn:ьпа залеЖІІість
в,зан:иозависимОСТЬ

ОбоПlльннfi

ОООРОІlа

-

рои а •

060ро.. ииА

-

-

.

-

-

D3IlИМІІWП.

зашита,

060--

ззт.НТllьtR.
оборонити.

обороиять,обо-

Образ обрав.

нзобрn';"~]JИе,

(ЮрUJШВ.СТЬ -- nбидчи-

""""Ь.
ОбраВllИft ()(ірn:шіСТЬ
4lБРО:ЮDJtn
толыuu

••

ООfЦlЗt1J.І'і.

-

-

oGра.зIIО!.'ТЬ.
иаобрА.3Н"

()бра~оJ.fОТОРО.tшН
pOaOMoтopJIIIR.

.-~

l!еro.цовв.JtИе.

-

об·,;

Окрємиlt

дельиы

-

.вання

IIыn

зис,

МОТР,

ся.

Опис

ванне.

док

-

.

Hв.c.:IЄдo~aTЬ, упа.

следовзть.

Од.вертиJj

ОТlфl..rN>lіі,
одсржа.ти -

-

UдеРЖУВnТII,
получать,
по..-1УЧIІ Т Ь.
Одишщя

-

ОДИIIИЧ!1ЯЙ
ОдніСТЬ

..-

едНIiНlЩ.

ещ!llltчll .... й.

-

РОJНшil.

О,цllобіЧllіСТЬ

-

ої{

IIОКД4ССННК,"IІИЦn.

НQКнм".l(ШТШ>llt,

-

опитати

опptlWИ1ltl1'Ь,

Опитувач

-

-

опроси,....

опрашнВ4Ю-

щий,

Опіка---опека.

ч:ик.",qицв.

Од0"

СН~I1СТШШ.

()лшю(і

IШ3111>11і, MOIIOТOil1ll"".

опсзlсти

раССЖQЗ.b1ВL1ТЬ,

вать.

ОПОРЯдЖЄШI.І'С
дово.иие.

ОДІ.О-

-

"
:!

"

ОщгrуваТJI.

Опові,ц4ТJt t

-

І:

опитуваин~.

опроо.

О.1ДОСТО

О;ЩOlt.lftСОnJl.t к.m:\СЩIІ>lfi.
одltОRоuплоктоrJИ"

ОДIIO~lllIfітшtll -

пы •.

Опит,

описа'Ю.'1ь

-

і

-,'
іl
:

,

ОПИСtшие.

Опір сопротиа...1ЄНИ8.
Оповіда.ч t -чШ1 рас<:каа-

РОШІОСТЬ.
ОДIIOКЮ1СIШК,-шщН

QДtlt).'lіт(щ

о:итoreНИSl.

ОДJlОСТО--

ОДЮІСТВО.

ОднобіЧШ10

..:-

ОIlПСОВНП

ГРУДЬ,

-

-

Щl1'()о<'

Uш;m'ятаТJICSl-ОПОJlНИТЬ-

ос"

()дБНJ»\Т1f, одібрати в спа-

-

геlleтJtчесRиR.

Онтогенія

освидетепьство-

ОГРУДдЯ

'!

()lrroге'Іе ..

ОИ'l'OІ'ЄИе3.

Оllтоrеш~тнчпиn

брезг.111"

-

-

ОНТОГСIIез&

~

воеть,

оr.11.nдaШШ

обиан

-

ОJіапіет--онаннст.

вращеНllе.

Огляд,

.

Оlta.1tіЗИ--ОПI1IIИЗМ:.

ВJ;olчнслять.

-

учеб."

округ.

чувств.

Обчисляти. обч1tСЛЮDаТII~

ОГИДЛllвість

qacтIlыl,' раз:

()мана чyтrп

•.

Оrnд8., ОГИД,lивість

"

Одіnсць-каРПII)І.I1Ш.

обчис.лю-
выllслешlе

••

OKpyra шк!nы88 -

вать.

Обчис.леIlНЛ,

ОКРУЖШО-

-

щиR, ьиеШЮIIt •
Окомір ГЛ8.Зом:ер.

иеro,t{О-

в..t'шс.fJНТЬ.

обсужде

Околиuшіі

803МУЩСJше.

Обурюna.тнся

озлоблеuи~.

OKO-t;JU.

нить, lІагр1-'Ji\аn, ilaгp~'"

оБЧНС--"tИТlf -

обмір-

Обов' язltoвиft

Омілість -

оБРСМСIl.RТЬ, обрсмЄоо

Обурення -

ограllичен"

Обмеженість

оБОЗlІsчать)OIJоаначuть.

обремЄоо

обтSl~I{ИТJ!

внтЬ,

-

ОЩУImТЬ.

-

-

і!

'о,

оtlредм1М'Ь, определить,

ннтеЛЬИОСТЬ.

ощупы

Об:иа..цуватн, обма.:цо.ти

оGре)lЄflИ

-

..

ТОМ.

--' обре:t.t.с"е ..

Обтяження

()бтЙік!,'ваТII,

)·честь.

. ОбмацуваllНSI -

ОЗIt8.ко-·

мить)-са.

",""о.

Обстанова

тельныl..
Обтйжливість

-

ознаПо

31ta.КОІІИТЬ,

-

озиако:млять,

жнпа.нне.

Обставнна -

ОБТ.8ЖJIивиtі

),'ЧЄТНЬ1И,

--

Знаком

-

cтвo~ Q3накомление.

дова.те..IJ:h,-ННца.

ОGслуroПУВВllНЯ

()ДK~'1~.

ОЗІЮЙОМЛЄННЯ

ватЬ.

-

"A"OJ>O,Ц

•

ОДllочncииfl. Одночасо-
ВИЙ одноиременньnl.

обслсдо-

-

ОДН"род

Од~~&~і1Ш1fП -

обслє,цо

ние,JJUГРУЗка.

Обличчя-пиnо.

.

Du.шtя обработка ..
ОБСЛЇДНИК,-IIlЩЯ - обсле

Обсяг-об'єм.

8иаКОМЬІit.

-

РОІІИТЬ,-СЯ.

ООr'РУIІТОВУВо.ти, обr'руа

()бробл~

ОБСЛідувач,-нв.

Об~єм-об·ем.

-ся

о

•

об' ек

-

ТИВНQCТЬ.

()боронSlТИ.

і:

,

Об' ЄК'l"ИвиіСть.

ковування

--

Од!toрlдн.1І "І>ІА.
ОДllорlднlСТЬ -

обработка.

nВПИEl.

ОБМіркуваНН.fJ t

лизация.

неneжли ..

-

по ..

-

МОВОо

ТОПНQCI'Ь.

доватеЛЬ.-ннца,

об" ектнв

-

вІ>ІЙ.

НовопрнltlUlТИЙ -- ново-

НОРИОАіЗQ.Ція

оо"ек

-

тивиав.ция.

Об' ЄКТИВJ-IНй

Норма-норма.

участиwll.

_

--

Но:иер-ноиер.

Нецікanий (до чого)-без-

Нече.vниА

Об~єктиві8ація

пы

Обробка

ОДJIОмаuітніC".('l, -

UO~·

-

••

Оброблення,

Об~єкт-об·ект.

ворождеипый.

tlєуcnеш-

Неціка.вість (до Qoro) _
бе9участне.

-

НововписаНIІЙ -- п{)вопо-

безО1'-

lfЄвежестао.

_

учеllЬ, слухач

ИОВОПОС1'упивmнА.

ва.ющнit, иєуспешны••

Неуцтво

перезк

замеИОВRa, передержка..

Новий

неуспе-

Неуспішність

-

ісцит

об'едине

вие.

Облі копиЙ

НімиИ-мемоЙ.
Німота-пемотв..
Ніяковітн смущаТЬСIІ.
НоьаК--ИО8ичек.
Новнl!

разитeJlмIы

-.

Об~єдnе.нJIЯ

Образотворчий

обраще

-

BHe~

Облік~учет.

Ніжиість--неЖIІОСТЬ.

чО1'UЬ!Й. неосозltаlшьzlt.
НІм
еусв доWlЄИJСТЬ ......... нє
осоаИQИНОСТЬ.

иеясиость.

Ніжиий-вежнЬІ" •

неуважли-

Обернення

Обізна.пість

Ніжити-вежить .

НЄВНИJ.fатель-

-

пенскреп-

неясRиА-иеясRы ••

невииматель-

Неуважність,

-

1l0СТЬ.

(з~ В1Д чоro)-бьrrь внв
сє6я.
liетяиучиП, нетямк;иПнепоиятливый.
Нетям:ущнА:
HєeMЬZCлящи!!.
Неувага ~- нвВИИМnllне.
Неува.жцнЙ, неува.жлн"

Неус.відомлениЙ

вмп, робкнП.
Несміливість _

бичув ...

-

С1'8пе, бесчувственность.
НеЧУТЛRвнА - нечувствн
тельны,f бесчувственм
Нечутлпвість -- нечув
СТВИТМЬНQCТЬ, бесчув

ни~~

за.стенчн-

Нечyreнність

НетвердиП неcroЙк,иR:.
НeroВВРИСЬRНЙ необ-

Неук~невеж.ца.

я

бее"Yll""

-

C'J'вениwD.

невоздержа-

Іlие~ невоздержвость.

ВИНОВСJJНЄ t иєпоr.луша-

НеСИІЛИВИн -

иечМ'квl.
иечувcrвв

-

те.льнwА. беСЧУВСТ8ев~

Нерозгубnеність прижанньtIt, Н81ЮЗдержаиСУтm'ВИ& духа.
.
IІЬ1А. невоодержflы,' ле ...
Нероосудл.нвиil Hep~ обузде.иньхU.
судителыlltI.t.. безраеНестриманісТь иесдер-

і

OGeрн,ння .:..., Опр~ЦЬt!ву.......

НеР.'""",".ВIСТЬ - Об&рuеutdl'

Опорядити
вать.

-

tщтн

обоРУ

060РУДО-

..

Оllрrщьовуuоти,

.

росс,,&

ОllрlЩЮ

-- 06pu.бnТIIІИI\ТЬ.

OOpaUoтJtTI"

J.рорц.БI1ТW"

Ні\'Т1о. проро.бoтnть.

.

-

"
,-i~

"

ПеР.А.Вlд....

-~nрацюваНRRt Опрацьо:-.'
вуваншr

·

·

-

Ортографl"

обработка.

проработка.

l

. '.

фн".

І

Орудувати

Оnтимо.лЬU:НО:--оптиvа.ль ..
ннА.

.

.

ЬПТИМіЗМ - om.им:цзм..
.Орт...-орган.
UpraH~3M

Освіта

.

QРfЗИlзатор

_

Jlиаоваmtьrll.

Освіч&ні.С'ГЬ
ІІОСТЬ.

Освічуватя,
'-'"'редковнй

ческий.

.ОріЄlітацiJ:tииЙ
тацня~

.

ЦІН -

І
ориея

графичеCltнlt

.Пава&. -

реuепв.

.

перв),(енка

.Пtl..?К!іR - uыJlшйй ~

~

пе ..

ливость.

Пам '1І'І'Ь -

поМ'JlТЬ,

_

память.

З

пам',nти

fщнзуerь, оапам.nть

Паиіка.-паflЦka

Пllllс!ои-паIlСН~lr.

.

ПаllС1оrlер ~ паНСИОllер

Паптоміміка '-- ЛОІІТОМИ:
М:ика.

ПЩfТQмjм:іЧIШЙ _
MJtMHQe CkH'I.

пц.R1'О

Пц.пl Р--бумага

Патронуваиня

Патологічний

.

ПСJf%:ОЛОгИЯ.

рвюtwJt.

еа.м:оузе ..

І1еВllіСТь - увереиность
Педагог-педаroг.
•
Пl..'.цnгогіка - пвД6.гоrнк.а

ПедагогіЧ"JIИИ -- педа.ro:
гический.

Пе.цаroгJя:-пвn,aгогни.

,ПедвВТИЧЮflt
чес}(иft.

_

пвдевти..

Педіятр--nсднnтр

.

ЛеД1nТр'jя-псJtliа.;рил.
fiсдолог--nедолог

ЛЬІ">llt.

napn;rlIЄo-

Пnроoro,,-<УІ'рI!CТO".
Пllрm-І1ttРТ4

JlаСИI:НЩА-пО,С-СШШNЙ.

•

Гичвскнlt

•

ПеРНШIIlIIU-п·еРВЦЧltЬtIl.

Пе:рсбіГ-ТСЧ'Cflие про-ТСШшие.
f
ПОРОnC:!I'.ІIfIIЯ -ПРОDодепие
еРЄIШХОПlНШЯ _
псре:
ВОСПJf'l'аuие.

Пере:подраSИЄИllJl

пережя w

•

пропустить

Перерва
р6.жена. t

-

переі1ПSlТИ-

шиП.

..

--

ТЬІвать,

-ся.

перевоспцтsть

переходить,

ПереDід-перево'ц~

ПереВіднИй
ной.

-

'

перевод"

.

ПереВі рка проверка'
передержка..
'

l"!еJ)Єnlрятн, перевірити

,

проверЯ'l'Ь, проneрить.

ПеревоДИ'1'И,

-

Dести.,nроизводить, п~

гружепио,

-

-

пере ..

ПерооБТЯЖ8IШЯ. переоб
тяжуваlШЯ - лереоб

Персвто.мЛIОВ8'tН, перев1'<.І*

Перео6тJ1ЖУВDТН, переоб

1111 -

переутомлеиие.

-

утоиnеиноотьф

UереrpУПУВQШIJI
rpУППlrровка ..

Перєд.аВа.uнп -

П.рещба,пuвиЙ

-

пксwВ8.flие.

__

-

ТІ!

прещу.-

ДУСМОТРИТСnhНОСТ••

пре-

ПереДДОЩlсlЛ:ЬJIИК.-ця_

преДДОШКOJIЬПН'С,"КIІц& •.

_

-

.

ПеРСJlИ1'уяаИlllf
спраWI18(1.1tив.

ПереuJtтуnnти.
ТИ _

-

пере ..

~репита'"

порсспрашипать.

neроспрOCl\'l'Ьо

перцеrщиSl.

-

пер

-

пессим:изм.

ПiDItitТЬ. БQ."

поБУ*деине.

-

nOAro-

-

,пoдrо-

товлеиuОСТЬ, по.цго·
товка.

Підготовлеиня
товка.

Підroто вчиВ
BIfтмьHы ••

подroтo

-

-

подrо

.с..

по.цrO'l'O

товка. по~osпепи~.

ПІддавати, niдAaТR рм.
вов1

-

подверга.ть. под

веРГIlУТЬ вли.яШІІО, воа-

действию.

'

ПіДIf.8.патпсп. піЦllТRСЯ":

поддаnатьея:,ПОДД8ТЬСЯ~
ПіМ8ТJlJІВИЙ податла ..

nb1ll.

ПіДtt8.l'ливіdЬ

Підsop.JJНВИЙ

-

-

Т&льиwА.

подат ..

подозри

ПідЗОРЛlІвtсть
sрuтмьиОСТЬ.

-

Підказ-подсlt8.8·

.

подо-

ПіДКВЗIJнJt,"IІИЦЯ -

.

ско,зqик,",ца..

nод,..

ПОАСк.а,..

-

подСR8.3Ь1ваТЬ t подска...
Вв1'Ь.

І1ідкореипя.

114 -

пtдкреслюваНШ1

-

1і:ЄРКИВnlНt:е.

под..

ПіДltреС1повати, пtДRр&;
СЛІІТН _

!

пJ.u.кОРЯIІ"

подчииеtlие.

.

подчеркивать,

nыІІ.
ПильнІсть

ПlдлIТОК-ПОДРОСТ''''.
Підлnга.ИIІЯ .- под.чuи....

сто.рnтвль

-

стnрnтель'"

ПРUJIежа1tие,

ПJIСОllнfl-lІисьмеII Ш.lfl.
Писuшtя:

-

Шfсl1пие.

письмо. До

ПIlСЬМСJlflL1Й.

lJисаНIІЛ ~

И1..l8.

грамот-

.

ПнсьіНШJtїСТЬ -- грамот
ІІОСТЬ,

flисьм:еIIIIОСТЬ.

ПисьиCJtcТВО

.. ОС1'Ь,

-

подчеркнуть.

--

слоне

ПИСІ,N:NIІІОC'rЬ.

.

ПОДQа:иев"

"ость.

•

ние.

ПіДIIСССIІIІЯ-ПоА е1ll.

ПіДllесеШIЯ руки
шП'ие
ку

_

-

'<
под...

рук".

Під,IIОСНТНt

IJіДllеcrк ру ..

ПОДIІИИI;\ТЬ,

ІНІТЬ руку.

ПИС3.ТII-ПИCQ.ТЬ.

ПUСhиеНIJИП. : .

-

ПіДГО1'Овn.ність.

ПіДJtогліСТЬ

уссрдпе.

перс-

жЄННЯ

пlдбуд

ПОЩСШfft-бn.лопо,IІII1JIІ.
Пильноfl ~ nРl1ле ж пьrn,

пость.

nєрєпИСJ,ша'l'Ь.

пеРСПJJсать.

.

-

. усеРДIІLlJt,

ПСJlЄПllсувnТIt ,. перелиса..

переда'Ч8.

·е~отритолыl1tI..

Перодбnl;:nивlсть

ПеРСlНlСУВіШШI

neре

--

ПS;СТУff-бnлопеиь.

ТЯЖllТЯ,.СЯ: перегру ..
жать. перегрузить,"'СЯ'

МИТИ t"СЯ: nеpsутои ..
лять.
переутомnть,-св.

Ш.цБУДЖУВDJI"".

аыаиие~~

Пестуво,шш-бnЛОDСТВО.

реlllCJlение.

.

Ние.

Підказувати, піДКll8ати

Пестити

перогрузкn.

ПОДЧ8Н"

-

ПерцеnціЯ

ПесиміЗN:

пере ..

.полуroдие~

-

ПідказувВНШ1

ВоГОДlН1К.~tiИUо,.

П&

Півріччя

Підбиs&ИИЯ:

Період-период.
Перо-перо.

лово.ть.

регр\'жєНJ(ОСТЬ'

.
Перевтома. переВТОМJJGИ·

а.риф.рея.

шогоднНК j -НИЦll

извращnть·, из

ПерООбтлжешtя

ПЗ8еС-ТИ.

пери ..

ПершорічаИК."'lШЩl. пер"

и.звращение.

ПереобтяжеНІСТЬ

пєрев·одlfТЬ. перевести.

-

-

ПерСОПМ-DСРСОllIl Л •

вратнть.
Пермяк-испуг.

перевЄС1'И-

ПереВТОWJеиість

феJшчеС1(иft .

ПериферІя

ПеРСf{РУЧУВI1ТИ, перекру~
'ІНТИ

пере

nеречито.ть.

,цить,"СЯ:'

спрашивв'І'Ь.

зцnвать :вопрос.

ливость.

Периферичний

убеж..

Перекручеuп8 пзврв
щеНШ..tй.
ПеРЄltрученШІ. перекру

-

-

ПереЧ ИТУВ!1-Тlt t перечита"
ти переЧИТЬ1Вать)

•

убеждать. убе-

чування

переі1ТJI.

qИТЬ1ВВJ1ие~

8uушеuие.

-

-

пройти.

Перєчитувания

ПереконуваТJI. перекона

ти,.. ся

переПта

проходиТЬ,

делать, c.nєдо.'гь

деиие,

переход, про

Переходити,

Переuликувати. переми"

•

вить.

.

-первхОДJlОП.

переRЛИЧКВ.

-

убєЖ

-

Перехідниti! переХОДОilПЙ

.

-

ПІ.цrотувати

хождеиие.

переКЛН:КIlВ~

wuвв.иие

ПнтаТJJ

свідчитисл

Перехі,ц-

переводить, пе ..

На I1ИСl.мі-ПllCЬ1lеll И О,

ПИСЬNвпиЬіЙ.
Пиraния - вопрос. спра

<ТОН.

до.ТЬСЯ, убедитьсл.

-

Письио- пИСЬМО. пме'РК.

ПідготуваИllЯ

ПерооіqниЙ-средниf.!:~

перема

ЦереноиувапWl

аереро-

Пересвідчувn.т.ifCfl, пере ..

пересказать.

-

пер.рос-

Переросток

СКОВWВВlше.
Переказувати) переказа.
ти
переСКа3мват ь,

_

переМ81ІКо,. пе-
переры,' рек'"

реацQ.я~

Переказ ИЗ~lо:жеинеt
переСК8З, переложение.
ПерекааузQ.ЯИЯ пере

ня

пе

•

ПерерослиА

пєреИИМ8.ть. перенять.

ревести.

пе ..

Перепускати, перепусrи ..
ти (черм)-пропуско,ть~

пережитн

непиє.

Переклнк.

-

-

, рераздражемие.

испь.rrыщть,' ИСПЬІТаТЬ,
переЖИSI\ТЬ. пережнть.
ПереіНllкwенuя щше ..

C'fH -

nepecKa3W:B~Tb,

рераздражеllНОСТЬ.

-

ванив.

Переlмати,

-

Перепод.разиеНіСl'Ь

стаие.

ПереживаТИ t

ре ..

реподroтовка..

сти

преАЧУВ

Переживавн.fI

пе--

-

перє<:;ка.зать.

подстрочннк.

Х08атн ,-ся- переnоспв:·

па.ТОЛО-

-

-

Переклвд,а'l'К,

ожцдаиие

Перевиховувати, переви ..

Патопсихологія -- аато.
Певниtt. себе

l1ерещчyrrа

репlДГОТУвапия

Переповідати, перепОВі

Передчувати, передчутн

Перек.lад пі.п,рі1Дковпlt

ОщадЛИВИЙ, QЩ&Дlfяl-

аатро--

-

ияроваНИ8.

.

.

пpe,!U!О

ПереRЛе.д.-перевод.

<Щ6НR'l'Ь.

-

Сwtиа

--

Переконання-убеждеипе.

ЦеДО:lогіл-пвДOJlогиlt
ПеНaJI-nенaJ'f
•

ПflРММblНl1I -

Оцеиивать,

'"

кати

Пllрмелlзм ЛJI8М.

Оці нха-оценка

Оціu:ювnтн, оцінити
Очікуввння

Переду..ова

uврєма:чку

ПОдо.'Jог1'шиИ --- Пе.Цоло--

Пn.pn...1ЛOs

лиr

берeжnнв"Й.
ОщадлИВіСТь. ощадність_
береЖJ1ИВОСТЬ.

Пап'с.-маwо - ' ПППb&-Wа..
ше.

бозиательиьrЙ.

Патроuaт-nатрона1'.

.
на

3НIlТ9ЛЬНОСТЬ

паССlIВ~

гическнlt.

пnм~

распо-

ОХQqнй до аIlВ~ВЯ -

лиqнld:.
страх.

-

охота,

Охота до зиаИRЯ ~ любо-

личность

-

Пасивність

УМОПОUРIl-

ІІа:и~ ЯТJ1lfвjсть

Jtожение.

- лнqщ"fl, Ин...

пость.

ПnМ:stтати - ПОУПIlТЬ.
Пам лтливий, . пsи'ят-
НІ!Й ПОМЯТ1ІИl:н"А

Охота -

n

'

чепие.

0000-

НОСТЬ.

Особовий
Остр"" -

ПSJrКIСТЬ -.:.. горя:чнOC't'Ь
nы'lKocтL..
'

Паморок& -

Охорона--охрапа.

~RДИвидум·ьtiОсть.
'
Особливість ОсоБОн~

орФО

-

рактиризовать.

днвндумьнwЙ.

Особuстість

.

оа1tЯТВость
цуро.тность *
.,
Охе.рактєрu.зуваТI:l - ОХа,..

липо, лнчнос;ь,

QcООIIСТ'НЙ

оріеита~'

ТИРОВ8ТЬCJ1.

ОртоrРnфі ."нА

куpnrпwJ!.

. ОхаD:и1Сть -

освовио§:

-

<lфОР"Л'"

ОхаJtпиl_ опрПТ'ньrO:, .ак

-

Перепідготоаленнn,

1tатеяь1tое.

предчувствовать.

О1'упеиие~

Пие.

индивцд~индввндуум.

орлептироваине

~риеатировка.
ОРІєнтуватися -

ОrynlИия -

централь ..

вачмо.

.. Okpy..

окруЖИ1'Ь.

ОФ.рмnOJiИ" -

ОсоБНН_Бь.

..

Орі~туваIlНЯ)

-

основа,

-

Основний

ОріЄflТОВНllІ'- ~1fенти"
РОDDчиwll.

нова

ванне,

Особа -

орnен~

-

ОlЧ?ужать,

ОсОсереДОК--SЧеАка,цеRТP,.

орнев

-

тировочиь:dt.

'Оріш'тація

нмА.

среда

О,~nати. оТочити _

n-.х:росвещnть,просв8ТВТЬ.

оргаНН

-

освітити

lepeJtOsIAO".-- пред"",,"

Оroченпя оttружаlO~
щая обстановка, ОКРУ
женИе~

обра.зовав"

-

О,арпиА ......цП..IJ:.·
Оrариіс.ть crа.циоcn:.

. жаюш8.J!

образовап=

иьrА.

· Орrанїзовувати. оргаиі~1
зуnа.тн - органИ30Dа.'ІЬ.

_~рга.И1чннО:

обра.зо.

.

·ОСВіченил -

орге,..

--

образова!lие.

нмА. ПРОСВЄТНТі1ЛЬКbUt

натор.

""".

.

.Освітцнк - просвещєп.ец.
ОсвіТЯНИ - обрааователь

oprs.JU1~

ОрrаlfіЗОВ8пнlt

-

Bnв.,цet'Ь.

просвепu;иие,

Орrnнfзацiltнн:А - ' орг&
!tнзациоипul~ .
.Організація орrв.Нdза.

-

ваниооть~

орга.ипзм.

-

- ' орфоrра

ПЩоx.orа

ПіДQзрілишllt

под..

- пояОЗР."

~'!!:.ІШЙ, мJtнтелыlll&l..

ПlДOGрlливIСТЬ--ПОД03pt1'roЛЬ1I()t1'Ь, 1tИИ'ЮЛЬ
JIOC'I'Ь.·

Шд""ота .-- !lQ6уЖдell....

.,

Підохovv""ния

88
ПіДQXОЧУВ8ИНЯ,
чення

Підпцnти~

підпасти

ПОДП8,!f.о.ть,

ПjдпаЩIТИ~
вплив

пtдохQoo

побужд;еинє:.

-

підпаети

(вп."І1fВові)

-

подверг

8J1ИЯИНЮ.

дейСТВИЮ.

ПіДПОРR.;J,ИОВ8.иість -

:' 1

пі.ц

воз,..

под

ЧИ}lЄННОСТЬ.

Підпорядкування -

под..

чннениє.

Пір.р'fЧRИК

пособие

-.....

(учебuая книга). }'чсб",
}ІНК.

перек.il8ДОМ

-

ПОДСТР()оо

чнни.

Підсвідо:м.иП
тeJJьиыt..

--

ПОДСО8ИiS-'

--

Підсвідо)tість

подсоз-

наНИ0.

ПІдсООниП-подсоБНЬJіІ.
ПІДСТАВа-основание.
Підтеиа-лодтє:ма.
Підхилєиня подчине--

~,

І

,І

ни

••

Шдх!.ц подход.
l1ізна.в8.;lЬННП -- позиВ"'

!

,І

DаТeJIЬИЬJ.It .

Пізп&ванля

-

УЗIJаваШIС,

ПОЗН&В8НН0.

Пізнава1Н, п13п.9.111 ~ ПО3навать,

познать,

УВJlВ'"

вать, узнать (ного. что).

ПіsнаНUЯ-ПО8навие.
'ПіМУВQJJЬННК ~ попе
читеnь.

Піклування-забота •.
ПіКJIУВ8ТИСЯ заб()ооо
"l'Иться.

пtонєр-пионер .
Піоиерськиlt ЩІОПер-сиио.

nЛ8.шфов-

кa~ nло.нироnаJше.

Пленуітти
Плата

плата

за

-

ПЛВННРО"

иаВЧОll11Л

за

правоучсшte.

ПЛnТlJнlі-uлаТIIЬІЙ.
П~!екarшл-культура.

Пл Скати -- К}'.'JЬТИВИРО"
вать.

ПnетIIІIIЯ-ПЛIJТСІше.

110БОЮU8IШЯ-ОПnССIШО.
1106уд, поGуд)}(сItJlИ
поб\·ЖДСllие.

ПОбуТ-...;;"'Т.
J10иnга-)'Вt\Жс"srе.
ПоЩ~дjllка по:ве.цС1IИU.
ЛОnИШlість ПоulJJЬJшіl -

)J;(),l1f.

мед.'1Сll'"

Ш41і, 3~111еД;lСШII,Jіl.

]lові.1J.JIИТИ

-

зn»е;t,.1JJТIt.

заиедлять ...

-

"".

Повволlтпill
ВQJJетШlЙ~

-

СQвершеи"

Поводжевпя -

поведеиие~

.

обхождеинс,

обраще-

иис.

Поводитися~

ПОВОДИТИ

себе дерЖQТЬ себя.
держаться, вести себя.

ПовстанЩІ ~ ВQ3НИКНО-
происхожденке~

Повстаіш.тн,

повсТатн
ВОЗИНКНуТь.

BOSIJHKaTb.

происходить.

ПРОНЗ0П·

ТИ.

Повсякденний иы

••

,......

l1овторенWI

ПОСТОЯll
повтор&

вие.

Повторний - вторичпЬ1Й ..
Повторювати,
повтори
ти-повторять,
nOB'WpU'l'Ь.

Погавиlt

д.урпоЙ.

-

хорошиil.

пє

ПОАР"""еииА
ПОАР"""е,,lсть
Шщр""",ни"

-

ти,-си

раздраЖSltь

раадраЖl'Іть,--ея.

ниє,

взгляд,

-

зревие.

воз ..

миение.

110годжеllість

-

СОгласо

ВQJlНОСТЬ.

Погоджеппп

.-

СОгласо-

ванне.

Подавu.flИЛ,

подання

-

Поаа'кnасовиt1

подати-пред

Пода.Т.'1ИБИЙ

ПозашкіЛЬRИ"

вне ...

Поаашкільиик

ВН&-

ШКOJIьftьаtl ..
ШКОЛЬИИК.

ПознаЙОМИТИ

oьUi.

впне.

зать~ под.вергиуть,..ея
наказапию.

вость.

oьUi.

noд.aTли

-

Податuість

-

податлн-

)!ОСТЬ.

ПОДRНtннЯ двоНноВ.
По.'1.Иn-УJ\flьлеllнв.
Поді6ніСТІ, сходство,
8I!ОЛОГПЯ.

Поді.1J

-

деЛСIІІIЄ.

деление.

.

раз

ПодlЛПТll t nодlлити,--ея
де.'IIТЬ. разделSIТЬ,
ДСJЩТЬ.-СЯ:.

Подl,.,.и (І!!\ кою) ЛИЯТЬ.

pti:r

по....

l1ОДО'ІО;I: - путешествие.
J1Оі1,ра;l."'Шlість - pn.aдpa_
""H)(OCТЬ~

безро-

потпьаА.

призва-

ние.

ПОКОЛіпля
покоnеииє.
Покора (пєред ким, пе--·
ред qlfИ)

подчииеllНЄ,

сиuрєнно.

Полїніювати ~ рмлине ..
вать,

рaanииовать.

Політгра.мОТQ ПоліТИЧflа.

• .

Полохлива

ПОЛітгра

екоиоиія
акоио-

..1юди.иа -

трус.

ПOJ1охлпьиА-ТРУМНВЬ1fl.
пугливыt..

ПУГЛИИОC'l'ь.

ІІОЛЛРН8ацtи -

поnяри",

ааци.fl.

-

ошибка, за()..

.чужденне.

Помнлковий

."'n.

ОШиБОЧ"

-

ПQМИ.'1ковIСТЬ

--

Ошибочм

IIОСТь.

ПОМНJISlТИCSl,

ся

-

ПО:ЩІЛІІТИ

ошиоотьси, оши

биться.

ПОЯИCJ1ИIJИЙ 1110111*

ПОJ4ИСЛИВfcТL, -

ІІО<>ТЬ.

скрШпwti:.

DоwіЧНИR."'ИЯWI

ПОИИТfя

утеnшть,

П()8ЯТИЄ.

єдюш ..

-

Потяг

чш.tЙ. одииочиЬ1Й. '

попередня

руги

-

попеЧИ1.'е:lЬ уч&

БНОГО OItpyra.
Поповнюватн~ DОПОВІ{ЛТН,

--

ВОСП()JIИНТЬ.

-

Поправка
попро:в:ка.
поправляти. попраВИТ}lпоправлять.поправить.
Порадник-сІІУ'і'ННR.

Пори.-порblВ.

ПОРИВaJlИИ

устреиле-

--

ияе,стремлеике,порnm.

І10РЇВНЮваиия

~

неиие,

_

порівня-

сравкивать. срав

нить.

-

ПорівuяииSl

сра.виеJJlfв.

Поріг-порог.

ПороауміватисSl
плться.

--

Порушения

об'яо-

-

наруше ..

ПорушиТи •...," (ДУХО..)

:М11И1'OJI~
.

JlItJl'J'eлЬ

Працьоввтість
долюбие.

),1ОСТЬ.

УГРЮМhlА,

-

иыt..

-

ПОХОТ'"

лнвОСТЬ. ЧУDствеНIlОСТЬ.
модест.,...,....

Початковиtі
чальиwЙ.
Початок
иие,

•.

пєрвоиа

---

-

ВQЗUИКIIОпе

11&ttaJ10.

Починати. почати ЗflОН}'

вовобновлпть. возоБJJО

ПОЧУВQІІІ111

чувство,

-

чувствованне.

почувати. почути
чув~
ствовать,
поч)'встuо
вать.

ПоqутлuuиО

-

Почутлнвість

qуuстви

тельиост~.

-

ч)'вствеll

-

ПорушуваТИ.t поруuштн

Поса.да-uесто.

Почуття-чувство.
Пошаll~-'Уважение.

иарушать, иарушН'ГJJI:

Посореди!!!

посредствеиuый.

УСИДЧИ80CfЬ,

ПослІдовніСТЬ

последо

-

вательиоеть.

Послух
лос,лушаllпе,
повиновениє, подчиu:е
яне.

постав.1JЄIПISI

Постать-фИГУР'"

Поетері гати f постереrтіlзамочать, заМЄТІIТЬ.

-

ПООТШtllсть
ство.

. ПocryllуоаllllЯ 1І000crоиl.

"

поеТОЩПlwіl.

-

nоЛСlШТИ

JIОСТОИll

06.,...

Предмет

-

-

.
ПредмстоопП

пре~·

пред>t_·

.:...

-

Предметовість

nР6д'"'-

иeтnОСТЬ.

ПРllбllтиlі--забитпll.
Приб1n,іCTh

ЗабtrrOC'tЬ.,

-

-

ПРРЩlТ-ДОЦЄlrr

приват--·

доцент.

ПРІШn1'-'ДОЦЄl1тура

Приватний

-

чacruwА.

Привертати.

-

тн

приверну"

располагать. pac-~

положить (К чему).
Привид

.....

-

привиддя-видение

ПривниеНIJЯ
в

вв)J.СJше.

ПРЙ-ВОПНСIНt'. -

ОllфОгрВ"

прnnопtф),'ІШШJC

-

фиqескиfl~

JtОN'ШИтeJ1Ь.

ПрагJlt~IШn
Ilм8.

.

-

прf1IЮoo

.

cтpeм.n&-

П.,..КТlш..--пр.ктll ....

rpe--

видешtе,

'.

вину.

Привчати, прввчИТі!,--es-
ПРИУЧИТЬ.ПРИУЧI1ТЬ.-<:А ..

прнВІІ-

заиИОСТЬ.

ПригадУВ&1IПИ

,

:мвиаииє.

.nриl"nAl1-'

ти -UРНПОМИI13'n1, 'Орв-
помпить.

подав

-

."lСIШОC'rЬ. уrиетenиость.

OOдa.n- ,

;JЄIШQCТh, УГlleteIШOCfЬ ••

-

ПРШ·О.!І.ІІОСТЬ.

llридбю",11

-

ГОДlllalА.,

ГО}l,иocrь~
при06ре

Т(ШllwА.

ПРИДУ)l);'во.Т1t, ІІРИДУМ&*

-

...

ти
придyvыfiт.ь.. пра
Д)'MaтIJ.
.

прнc)lllиfl-приятны~~

llРИЄКll1сть

-

УАО........·

crsие.

I1РИЗnИЧ8.юпаl!JIЯ
ученио,

!
і!

"!

приJЮo>·

Прuго.дув&ти,

ПрпдаТlшll

:1

.,

..

BxeHeB"~

-

ПридаТllість -

ПрnВОПllС ~ tIРавопш~
нНЄ, ОIJфОГРАфIIЯ.

при ... ·

-

baT-ДОЦ6l1тура.

IIpHгoдIIы•.

прав()оо

•

ІJЬ1Й.

ПРИГllоолеllість прами"

,

IIИК~

ТQЛноватЬ.

-

і

дисЦJIПЛИпа.-.

.........

Вре

ПредмеТlIИК

І1РИГlllчеllість

ПРОООЗIl8ВСТ:ВО -

ление.

Пос.тlRllllfi

об' АСо>

1

раб_ •.

nо.яСIIStТЬ~ nОЛСІІНТЬ,
оС;'ЯСlІить,об'ясtlять,

Прово-право.

-

ПОCТnIlОВ'"

-

Пояснюввти.

--

Про.пи.10-п раDИJlО.

постановКА.

ПОСТА'lОlа

пояeuеlше,

поясllюnaJtы1иl1
ІІИТЄЛЬНьtft •

труд.

Прив'язаність -

1JOCТb.

иьаА,

Постава,

-

правдивість

ПослуmливиО-lІОСЛУШ

Пособник-Jfособис.

пояснеипи

об'ЯCJltшие.

поеи,цлнність, nоеидю-'

-

Ч)'nствен-

НОСТІ>.

..,....,,,и.. й.

-

..

і

ЗО1t~

заlШТНЯ ШКOJIЬНblе~

"yocтnyro-

-

щнn, чувствите.тJьиы ••

ПочуттввіСТЬ

чість

(чв..) •.
Праця -

ч~вствеn..

ПохО'Глнвість

....

тру

заНН)І;hТЬСЯ.

ПоходжеНШ1-ПРОflСХОЖr

-

....

ра

Прnцю_... (КМО чого)

угрю"

:мpnЧIІОСТЬ.

ПохотливНі1

-

.

И1>1:0 •.

растрогать,-си.

трудо

ПОХМУРlflі

Почуттєвий

-

-

ботННК."'llкца.

~1юбострастие.

вить.

Пор}внювати,
ти

срав

ТРУАО-

В6Аеиие.

деИIle.

ПОПОВННТИ
попол
нять. пополиить. БОС·
полиять.

Про.цезвавство

по-

-

Працівник J :"ниц.8

--

мрnчны\..
ПQхмуріСТь

Попечнтель ШКlльноl ОК

_

( - - - - --

Похва.ла-одобреllие .
Похіть

-

-

спосQ6ность~ра(і~·
собиос:ть.·

.-

влечеНИЄ t стрем"
тягОТЄ1tие.

npallТRК)'JI_

Пpan.e3Дt\тпlсть

,}"теШRТЬ,'''СSl.

б1"ждение.

пре

-

допре,IJ.еленность~
Попередня СХНJ1ЬЮСТЬ
прсдра~ПOJJоа~-еииє.

-

ление,

~ианачеJtfСТЬ,

пр:изиаче111СТЬ

ilрацеадо.тnиП
СІІосoGпьdl.

Потішати, потішити,--ся

yrp_ooть.

-

-

lIP&I<ТIt'-

n paКТ!lКр1 -

птаtlлu"

-

вість
скрЬ!тность.
Потвора-урод.

по.уриll-Уrрю....Iі..

понурlСТЬ

Практи\Ц!кт
кант.

ПотаОність,

по-

-

IІОШНЯRt"Иlln.a~

-

ПолохливІсть -- труоость.

Помилка

Потаl1lJиlі, пotаЙЛ'llвиfl

аа-

1'ІЄЧ:QТЬ. зcwетить.

ние.

По.че--пOJlО.

политическая

податли

JПUtа

-

кия.

-

позиа

П08начка--отиетка.
Показуваннл
показьt..

-

Пода.тливіст.ь

По.ЦаТішil

~

КОМНТЬ.

представить.

ПОдат.1.И

поза

ввеклас

-

снЬ1К.

кота.

преДC'1'l;1вленив.

.. _

психічиа

психичеСR8Jl.

ПОКJIикаНIJЛ

углублять .. угду·

...

Подумати-поду:мать.
Пов.цна.ИRЯ об~ єдине-
Пова.

DОWічаТв. поwіТИ'Пt -

Dоодииокиlt

'І'ОЛь.

ПодразиювQ.ТИ у подразним

ПОгли(іи

-

р••д_.

-

ПОГЛИ(іЛЮ:ватu,
6ить.
ПОГЛJЩ

раадра.

-

Ж9Ш1е.

подразник

ПОНірлнвJdt

ТН

раздр••

-

жеНllОСТЬ.

углубле

иие.

раадра

-

"",,,иьUi.

-

Погnвблєнвя

І'
і

89

Пока.р&.тв,"СЯ

ПоrnдaТИ-П ОДУ llать.

став.nять,

Плаи-пл{щ.

ПлnпуваНIfЯ вать.

ПОВільиіти

Подавати,

Піраик-пенал.

8а.м6дле-

-

нпс.

всине,

ПІдручник з підрядков1UI

меДJJеп'"

-

зau~6ИИОСТЬ.

ПОвільвіивя

пОдпо.сть.

подвергатьCJI,
нyrьcя

-

Повільність
ИQСТЬ,

Пn""""НВI<m>

-

-

.

пр»о<

приуча"ве~

,.

Пр•••• чаю.а...

90

,ПриавиЧз,юв&ти, ПРИЗВU
чаIТJt,"'СЯ

приучать.

-

Вbl8Ь1Во.ть.

выватІ. (что).
:ПрнАммьник-прием:иик.
.Прий .. аННя-Нри ....
IПр'Нйи&ти,

прийпяТ,И

принимать,

Прийняття

-

DРlпсидаННJI

...-

ПРИНЯ'1'Ие.

притвор

",,"о.

Приклад

:-

ПР.lleр, об

р&8еп.

ПРИКJIадWlА
ноА.

lІрикметиий
тельиЬ1Й.

при....ад

-

()Т'JlИЧИ-

-

~

-

оroРЧЄllие.
ПРИОср, ап-

парат.

iJрилaJIДЯ -

ПРИНaдJIеж-

1ІОСТИ, прибор.
;Лримаро.-грез&.
П римі Щ8ПНЯ помеще

і

.~

лие~

.~

,
'і

!"

Примус принуждение.
·Примуwуnати, примуси
ТИ прниуждать, при ...
нудить.

.Примха, примхи ~ при
хоть.

..

спосоБЛенность.
'Прю,u:rурення еПОСОменне.

J"

!

!

..

,ІІриихливиtt ~ приверед
nнвьай, капрнанЬJJt.

. ІІРUIJJlтуреиlСТЬ -

при..

при

ПРИII~турювати. прина
ТУРИТJt,~ея.-ПРИCnQCоб~

..
др'иIІый "прнрожденItы ••
прирожденнІсть ВрОЖ
усwплять,

усмпить.

Пристосованість

Прннєволюватн. ПРНliЄ"

волитн прииуждо:rь,
прннуднТ'ь.

ПРИНЦИП-ПРJНЩ.нп.

прекра

щение.

.ПРИПУСIU1ТН f припуarи ..
ти AOnYCKt\Tb t до

пустить. предполnro.ть?
ПРОДПОЛОЖИТЬ,
.

'ПРИПУЩСШІЯ допуще ..
11»&. преДПОЛОЖЄНlf6.
Приріст

по.n.рtЦШонпн

_

1JРIfРnЩОllllе IпРиРОСТ)
раздраЖСIІИП.

ПРИРОДІ\. Рfщтер.

110.'11\/10, ха ..

природа.

ПРIlРОДlшlt ш\Турnщ....
щ"lІ,
остсствfшIIыt,'
врождоннwп.

,ПРIIРОДIIЦК -

ecreCТВCI1 ..

1І11К.

Л РlfРОД1ШЧU&
СТIНШllt.llt~

-

-

способлеIIНОС1'Ь.
ПрНСТОСОВllїСТЬ cnособляемость.

Пристосування

CC'J'&O

-

..
програ..-

програкиа

Програ"овиЙ
мпьtЙ.

-

.

ПродиктуваТIІ

тоааТь.

.

ПРИ"

прИC'J'O-<

-сл.

стра

-

СТНОСТЬ.

Проєк.т-прозкт.
Проєк.тl1иА прозкт
иы••
ПРОЄКТУВ&.1ІItJt проа,к
ТИРОВUИ8.

ПРОЗ8КТОР -

прOS8КТОР.

Проіспитувати

пристре.с.тие.

..........

Приступнu:й
иы ••

'

cтpa.crb,

вани.

ТИ

ствие.

-

Првтомність

соанаНИ6.

Притулковий

приiO'l'"

-

скиА.

ПРИТУЛОJr-ПРИЮТ.

-

Притуплення

притуп..

ленне.

ПРИТУIIJ1ЯТИ,

ПРИТУП81'И,

..

-ся-притупляrь,

при

тупнть,-СЛ:.

~

приуче

приучание.

-

pnсп()оо-

ЛОЖ6ПИ8.

прнхования--'(щрьJ:тыl~~

ПРl!чнна-причинв..
Причинність

••

Причииовість

-

Провnл.жешlЦ

ПРИЧИН-

__
-

дру"

дружбу.

ВОДСI1Н8.

ПРQВести

ІІРОВОДИТЬ,

ПРОlІСДЄ1ІНЯ

_

вести.

-

провеА~"

Ilне.

Провина, ПРОDш'ruість

_

rsРОСТУПОк, ВtШОIJIIOO'fЬ.

-

І1роникливіс1'Ь

про-

прови

-

рук.оподя..

КОlщуитор.rwtl.

проф..

ІІроходити,

ПРОЙТИ _
uроходить, проttти.
ПрохоД)кеннSI - прохож-

AelIHe..

--'

ІІропедевтика

патоло!'.

ПСИ"О::І.Налітичшttl- пси...

ІІсихопатологlJl

Психогеllезl1.

Психстехu,ка

ПС1tхоге..

-

- ПСИхогенетвческиА.
ПСИХОГИОСТИ1С:а ПСJІХО"

I1сихограма. -

"а.
Пенхоз.
псих.оза

-

црочит.&...

хоЗ.

n:роqитыа.ть,про~~

читаТЬ t про.честь. з&чиT"ыaтbt t за.читать.

Пряжувания:
.ут

- YC1'peue-

.

ние.

.

",,,ряиувuJ.ISI ДО мети
цenвуст~ленве.

Психacreні&
аня.

Психестеаія

Психічно--хвориR

-

хически-больпоА~

ІІсихіятрія

ПСИ'"

псиПе..,....

Пустотt\

Психоневрооа

-

6аловаs

--

".,
"

Ш!UlОВЛИВьd1.

-

шалО8-

ЛИВОСТЬ.

-

Пус.тощl, пустоти
ша"
ЛQCТИ, озорeтnО, баnо:&
СТВО.

Психопа.тичниfi

~

пси..

психопатія

психоца. ..

ПУСТУВQюtJl

тия.

баловство.

-

-

Пустувати
оаорttИЧQТЬ.
бe.nовать."ся,
ШI1J'JИ'І'Ь,
проказить.
чать

психоват.

-

ба.ловств.о. ша-

-

ПусrОТJшвіСТЬ

пси...

хопвтичеснцЙ.

психофа-

-

и,.раПlOТЬ.
ПУ.НКТ, ТоЧка.

реИbllt,

ПсвхонеВРОТИЧfIИП "ХОllеDротическиО.

. Психопат -

'actlXo-

Hы~~ б"~10вnнDы:.. вМ

ПСIlХО-

невротик«

.-

ПУСТОТJlивиlt

llCDX(ro

-

психо

-

пости.

ПСИХО:\Н~"

_

--

Псувати
ПУUКТ -

пси ..

ПСИXQ.lІО'"

_

невроз.

.

екиО.

ПсихологіЯ

Психоиевротнк

психик8..
t1Cнх.иче-.

зкка.

ПСИ:<Q-

_
.

логическиtl·.

ТрИSl#

- . ПСИХ8-

Психі.ка ПсихічниВ

ПСИХOJ'IОГічrшlt

ПсltХО1reтрtя

-

Психофі3Иl<а

психолог.

_

rи1l.

Dоиха.сте..

-

Психолог

психо

ПсихотеХtlічниl- психо
техническиl.

псих.огра.w-'

_

-.

тех:аика.

Психогеll8Тичниfi

Процеит-процєН1'.

ти

U&'fOJIO!'HfI.

пезис.

Лроцес-процесс.
Прочwrува.ТИ,

-

Психопатолor

ПСИХ,,)-

-

гностика.

ри.я.

цательиость.

прокаапи'"

•

Пустуи. пустуха -бI1J'JОВ

.,,

П11к."иицо.t mалун.-иь&.
прок.азиик,-пиua

П'ят,," (бalIJ!)

•

пВтеР.... •

-

пропе

деВТИJ~а.

Пропедевтиqвиl

--

про ..

педевтическиl ..
Пропис..:...пропись.
I1ропус,,-прооуск.
Пропускати, пропустити

-

пропускать, про

Рца-ооват.

Ректор-ректор.

Р....Іот.

... ·оы••

РціС1ШВ
Р.wти

пустЯ1'Ь.

бo'rка.
Пророблювати ,
про-робляти, проробити

Рахуао.ти

ПрорGбл.иия

-

прора

прораБАтьmать,
работать.

про

.....ь.
ти

........

-

проеаети

прООвещQ.'ТЬ. про-

(!В&ТИТЬ.

Протигроме.дськиll:
тиобщеС'l'венпwl.
Протиприро,ЦииА -

'ГиnоестестпеtIНЬ1I.

ПроrиролIГШ1l.D

-

РЄJlИГИОЗНЬІП.
ПротнсТt\ьлеllllЛ
)КСIlЬ

-

ан

-

про
nити

ІІОСТІ. СУ)RдеIШU.

ан

-

ТИСОЦОaJ1ЬНW:Я.

-

про-

'Ю:н:олаIРQваШf8.

Професор-1tрофессор.

ПрОФесорс."иl
фе..,ор.,,"..

.

-

РоnетИТQР
Репеrиція

счет.

счита.ть.

Ра.цїоuалЬRиfi

--

рш.tИQ<-

--

pea.rиро--

ва.ние.

РсаІ1~вати -

.

про

ре

..

.-

репетитор.
репетJlЦИЯ.

-

репродук"

-

Репродукція
ЦНЯ.

нs.льRыl..
РеагуваНlfJ1

реаГИРОВ8ТЬ.

QТ8WВQ.ТЬ<Ш •

-

РСА.КтивннЙ

n.

и ..

реактив"

РеактологічJtиlt

'rOJtоги чсск.и 11.

Реа.ктологі·я

-

-

реак..

реакl'О.'іО·

.-

рси(tОСТЬ.

Регросі,я-РСГРСООІІR.

РСГУJІЮВВІШЯ

-

регуло'"

РООl.\lше.

РеГУnЮВ&'І'аl -- perY~11'pV'".
lІа"ь.

Pe:aHlhca-р03ИUко..
Рекроо.ціи
р""роо.ци

-

Реферуnаш!П - . рофорпрова.нив.

Реф.'16lt1'UВIШП -- РЄФЛ6К
тивIfыt..

Роф.1ЄІ<ТОР -рефд...""р.

РеФ-l.КТОРIlUЦ
Top"t.lR~

-

реф.l.К

,

Рсф.l0Iссо...'10гіЧI1lIII: - рсф
.'lеІ,СОДОГIІЧССIСls8.
Реф,'lС!(СО,lQI'іЯ . - реф..'10К"

РОDltощі-рввносrь..
РСnllУDlШllq

Реферат-реферат.
Р~It~1'іIИЙ рєферат-

Рсф.lекс-реф1ltш с .

РСQlщіл-рев.К'ЦШ1.
Ремі et--рео.л:lfСТ •

рсI1льJшft-рєa.JIыl1і'' .

суд

ПРОТОКОЛЮВn'lіКІІ

..:-

-

месло.

СО.'Іогип.

Р"фОР"''''rOj)lум -

••

рефОР·

lІD.тори}"м.

POI1.CIITOP РfЩОIIТОJ).
РецеПТОРIІ"lt-роцеll1'ОР"
11І.1:" •
РеЦIt.J1.IiD

-

веществоuиый'

-

пред)f.о'І'l(ы:••

Рочевlсть

--

предмет·

.

:

ВОСТЬ.

--

Ремесло. pe~eCTBO

раиец.

Ра.ок-утро,
Ро:хуваиия

РечевиО

религиоз

релігія-религия.

радоватьси.

гия.

ПРОТИDОUОnОЖ

протисуспlnыl

радость.

-

Рвпець

-

Ре.лігіЙниіt

радостиы •.

-

-

Пророктор-прорект.ор.

Просвічува.ти. просвІти

ба.

ПРОDllДIIТИ,

.

причин ...

Приязнь дружба.
Приятельство - дру)кба,
ПРIН1теЛЮВQІІИ'n - дружвести

)Ulктовать.

.Просвlтви!<

НОСТЬ.

ПРИJlте:ноnо.ти

проказа

ПQl(smа..

тельство~

ПРИЧИl10внІІ

--

.ц,иК1'Овать.

орис,....

-

ДИКТ~

-

Психоа.ИВJ1із&
&Кализ.

хоо.Ш~ЛИТlIЧескиВ.

школа.

creЗИ1t.

11ІИJ<ТOв"а).

Прокавувати.~

Присуд-суЖд••И ••
Присутній прис.ут

Пр.сутаlсть·

подвєрг

пСПьn;aнияи:.

ПРОRа3УВаиия

доступ

ствующиП:.

путь

прОЗ1с'"

-

. ..

_

'ІІрофшкол&

про·

-

П~ИХОJ10Гllqе-

скиА..

зкво,М8НОватЬ.

ваиеноВ&ть,

-

Пристрасть

проJiвIl

-

IIYI.t&Tb.
Прас"...... nyве.ти

приспо-

Пристрасиість

щиП,

вазиSl.

Програма

'Професура - ПРо4!ессура.
ПрофіЛЬ пСНХОJ10Гlq1WЙпрофиль

проги ....

-

при..

а.кком:о-

-

суватиt-сл

11РОНіДlШll

пробм.

-

Прогїмиs.зіЯ

Проду"увати, продума

соб.1ЯТЬ. приспособиrь.

ЖІІТЬ,

Прогмииа

при ..

дзцпя.

иы

кондуа-

,

ти- продум:ьmа.1'Ь. пр&

-

способление,

ние~

І

Прагу ЛJШК&-ПРОГУ ЛК&.

Прихильність

-

врот

nP!lQ!!e.T~_

нуждекие, ПОНУЖДfшне.

ПРИПИ!1ЄНИЯ:

-

деиноС1'Ь.

ПриучеНllЯ

при"

при..

нание. естествовеДеuие.

ПрирождещшR

ЛЯ1'Ь f приеnособить.-с.и.

.ПриневолвНlІЯ -

-

естествоз"

Пристосовувати~

.Прикриll-roрькиА.

Принрість
Прилад -

родовєдеIlие.

-

про.lрик
тор.

Приснпллти.

принять.

-

вcтecrвеи..

ность.

Природозиавство

. ПРИУЧИТЬ,"'СЛ,
Призводити, призвести

(до чого) -

-

Природпість

9\

ПРОФОСУРІ;";' РI,иЬмnиlтnи!l

профееореькиll

-

РОЦЩ1.И В •

. Р\щltДlіuіет- РОI1.!ЩII:8НСІ'.

-

J>.rqовияа

вещеетво.

Риса-черта.

-

РНСОlШЯ
чертеЖIІ8JI.
Р:аСУВ&ЮISl
qерчеиие.
PBCYBQth--че~ить.

--

Рисунок--че~
Ритм--.Рит...

РІвиобtЖІlнІ

леnькw!!.

Рів:аОВl1ртість

-

-

парал..
~RВ1Іза-

леи1'.

РіД--РОА.

'.

Різьбярстnо--скУЛЬП'l'Ура. ..

Рі:шиit - разЛНЧllhlА.
о'миqIIЬСП. р48UQOбра8ны ••

РІзкитнCJI
РіЗНИ1tц ли-сше,

--

разtfя1'ЬСЯ.

QТЛНQ.ие. pu-

1>0.8IIНЦ8..

PI."iCTh-р&8J1ичие.

Рі,"оGі ..шА -- ра8НОС1'О
РОІІІІИЙ.
РI3I!обl'І!ість - рааll_
POIIIIOCТb.

- миоro
OGPnOll"'U. Р .. ИОобр_
"",11 •

РІЗІІОМ&О(ТІІИЯ

.,

Ріавомаиітиlmь - раан(,)<о
.ООра.зне t .оtоrooБРаане,
мноrooбразuость.

Рjзпос.тор(ши~А
С'ЮроиииА.

-

РIЗВОСТ<!РОНнjСТЬ

разно

рв&-

-

.

"ЬІЙ.

Рішати,

рjJПНТИ

шать,

решить.

.
-

ре

решение.
реШИМОСТЬ j

реШИТЄЛЬRОСТЬ.

РоБИТН t

ступать~

Робити

по
ВЬІ"'

вод.ить~ Заключать.

подвер'"

-

..

гать ис.ПЬ11'аниям, зкза
:ИЄllам.

., .
;

:

Робнти

міни

ГРНМI1С"

-

Робити HODHJt іспнт
ре9кзI1~tеновыать

Робити повіЛЬІІИМ

пе·

-

••

3а-

Робитн облік

УЧНТЬІ

-

вать.

3lшнм&ТЬCfl

-

Робітник,-ннця

-

ffИК,-ница.

.

pn.бот-

Робітнячнй рв.боtlиЙ.
Робленяfl --- яскуствеи

.

нЬ/Я,

Робота

работа. дела'"

-

.

ние.

РОботящість

-

трудолю-

-

бие.

Робочи Я

факовец~-ковка.

РовеСflИК-Сперетник.

Родииа--сем:ья.

РОДЯJIJ1НЙ

родствел"

•.

-

РОЗбещеність

раСПУIЦЩf'"

-

распу ..

щеннQCТЬ.

Розбещувати.
PO:JGf!C1'H'1'11 pa.cnYCkaТb, pt1c"
IІУСТИТЬ f

развращать.

раЗІJpt1тить.

POO6IP:-РШlбор.
J>озбj Рlшit pn.aUоvчн-"
. llЬІil. ВНSlТш.tJі.
.

Роо6ірІII<.'ТЬ -- рваБОР'JН"
вость.

Ро:шагв -

б!lагора..

Розвивати,

..ся -

розвиlиу}ти,

развивать, раз

..

ВИТЬ."'СЯ.

РозвиненнЯ

раавитоQ.

-

Розвиток ""-;"" развитие.
Розв'язаиlUl,
РОЗВ'ЯЗ1'"
вания ~ решенне Іраа

..

Розв'язуВ8.". розв'яза

--

решать.

разрешать.

реmИТЬ t

..увати -

~апшвать,
ЗНТЬ,"'СЯ •.

роз ..
рв.стор

..

раСТОР1!()

заБRUD І

ра.стормажи

..

ванне.

Розгортання
Тhщаlше.

развер ..

-

..

рааворо.'1нва

Розгубитяся присутствне

Розгуб;tеНllll
Ilfi!Й.

потерять
духа.

рйстсрsш·

-

РозгубленіСТЬ

расте-

-

РОUDl1жати, JЮ~U"ЖИfаl,

Розлінуватися

pa.a.ilе-:

-

Р03маІтиil

--

и:i:.lЯ.

разиообраз ..

РозмаJтиість -

разuооб ...

разне.

Розмежовувати, розмету ..
в ати

--

ра.вграtwчи

..

BBТЬ~ разгранвqить~

РОЗJ4Ь1ШЛЯП

Роздвосність '"- раздвоєц..

РОЗДВОЄНlIЯ

раздаое

-

роздраз ..

--

ІШТИ~-с.я

раздра.

РПЗДpiLЖи:ть,-с,я,

--

РоздразНЄНіСТЬ -

раздра-
раздра..

~кеиность~

РоодратоваииП: ~ раздpn
женны,,

nозбужден

HLlfi •

РоздраТО81'шість

--

-

кувати

роз ..

возбуж..

деIlНОСТЬ.

шоние,

-

Рl1здра..

возбуждение.

Роздумувати

_.

соо(іразить.

РОЗIІОва-бєседа.

Розмови'l'Я

об' яс...

-

РОВПВ'1 отчмпие.
Роапещувати, розпестн
ти,·ся -llзбалОВЬІвать ..

изба.'ІОSа.ть ,"СЯ t

РВзба

ловать,--СЯ:.

Розпнс "'"""- ведоиость.
РОЗПИТ[1'МННЯ) -анамне-·
за f опрос.

Розпитування -

ptloonpa...

Р08пізиававня

..

РОЗДУI!о. - РnЗМLlШЛЄlше.
Р03казуваТJI, Р03К<1ЗnТИ
ра.сскааьшать.

зать.

РОЗМа.д -

расска

..

ро.зЛОЖС1lие.

I}fiЗбор, рnсписаl1ие.
P081t.'1o.t,"'rH _

ра.споа.-.

-

рааличать,

РnСlJодл.гать,

ро.cnолQoo

раалагать.' Р0.3

..

ЛU)l\]IТЬ.

строИство.

раз

личить.

расска.

-

ЗЬ1ваняе.

Розповідатя, розповісти
раССКа8Ь1ваТЬ t рассJЩ"
зать.

Розподіл

распреде.nе

-

нне.

РозподільJПfК дєЛитєль.

Розправа -

распре ...

рассуждєкие.

РОЗПУС--РОСПУСR.
Розпускати. розпусти..
ТИ распус.наТЬ t рас-

І)ВЗЩЩ,

РОЗПУС1'а

раСПУЩСII

-

Розу,. б"СТРИИ
РозуміНня

Розуqуватися~

сообра.Ж~НJf6J

РозуміТИ·

cfl

ОСТрО

-

понимание~

-

31'миw И •

І!І... Й.

РозроGлеШIЯ,
ВfЩJlЛ -

розpoБJJю

pnзpuUотка.

Розр06.'JПТJl~

роарoб.nю

ооти, розробити

рабптыатьJ J

Р4\С"

ра-

Рукоділля

cJolыJI..

ПОllн:м;ать. сознавать.

. Розумний - раЗУ1ШЬ1Й,
" y"Hb1It, ocMыeнtiblA ••

РОЗ'ЯСНЄНІІЯ -

І

рукоделие.

-

ла

-

Т6J10двmtЮиие.

Рухливиl РухливіСТЬ

ра30Чв...

рованне.

І

Рух_двв_ана. Рух ті-

розучити"

-

,

•

ру_рука.

рtiЗУЧИlЮться,

Розчарування

соображать,

-

-

І

р..".......",...

PQCtkta--растить~

разучиться.

ИОСТЬ.

ПОДJtJIЖ"

-

РуховиП

раз'ясне ..

ПОДВИЖJlоА.

-

двигатель-

ны.. 1iIoтGpHы ••

lІие.

Ру,ка-ручка.

Роз'ясиюватн, роз'ЯСIН1"
ти_раз' ЯСIlЯТЬ. раз' яс"

РnДОВllЙ -

BaYPВДHьtA.

Радок-строка.

H"ТЬ~

!!

с
Садок ДИТЯЧИЙ
детскнЙ.

-

Со.~fОДQв.еРШЄIJНЯ ~

ство_

лиз.

Самовизначення

са)10'"

определение.

-- само.

-

{:а.мови:х;овниЯ

само

воспитз.тельяЬІО: .
лєние,

-

раа

разрАбо

Розслід - 4lfализ.
РО3С}'ДКОВJlIІ ..:... ро.ес.удоч ..
IIы ••
Роас}"дmlDllі1 -- ро.с.суди..

Т(І.'1J.1~УIi, б.1о.горМу ....
JlloI:jl.

--

Самоосвіта -- с.аиообро,·

са"Яо~

ро.зова.тельпЬІЙ •

Самоохроna

СD:)lоусовершеІ,ствова

-

саМОПРОflВ

саМОВЬ1я8.t'1ЄІШ6.

Са.мові,DДаниit

вержеИНЬІD.

-

Самовідданість

св,1І100т"

-- сам:опо

жертвование l

самООТ

.

вержеиuость.

CaNoeinq.ysallHn, car.foBIД
чутrя.-самоощущение.
CaMoBi.!JbHuA -.: саУОвОЛЬ

пЬІІІ,
Самовільство, саМОВОJlЯ
са.моволие.

-

-

Самовг,nимеНRJ1
ca~to
угл:ублеllие.
Са}tовдосноналеJШЯ
са

-

-

Самозадоволений

Самооцінка

en.~fозбєреження
сохраненне.

само"

реНIІОСТЬ.
.
Са.чопіДГОТОВ9.. сn.иопtА"

готовmШIIЯ~ самопіДro-
туваПНЯ

СамозрЄЧЄIlість

СамопіДI(.реслюваuв.и

-

Са.мопоч)'тrя

саМООТj)сче

Самокурсlt -:- eaMoKYP.Cl>1.
Св.мо.1юбl1 и fi CB)1(MiO-'

--

~B~~~

IIы ••
СаМОВО.'10ді НИП -- Cn\IOOG'"
Св'Мово.1П

-

пронзво.тl.

Са..'\tовпеDнеииі~
увереНІІ!»!.
СамопевиіСть реlIlJОСТЬ.

МИО"

-

сам.оу вЄ<

-

caMO~

СаИОНРЯДУВtt.'f'ИСЯ -

CnИ~

С3моврлд.уваtшя
",npa:DЛЄШlе~

управлsrrьел~

"Св.МО8СИ'nСlJlНf. Cn_ОВСИ
ЛИlшя
1lие.

.-

.саIllОДИКТ(1Т
та...,

•.

саИОUJ1УlUе"

С8.lІІо,.1.IШ"

самОКОН

-

ТРОЛЬ.

БИDlIІII.

Сn'1І10.1JOбствр

бн..

І

СаМОPQзвиток, саиороз"
вНі

-

саморазаlfТJfe.

-

еамо

созна.ние.

Самоспостережепt1Jtf c.a1l1O-

СПОС1'СрігаilllЯ

-

еамО

JIu(ЇЛЮ,.1.еItНЄ. НІІТРОСНОК"
ЦІІИ,

са~to.lJ.ю-

-

СаМОJJn'В~l!lІШЯ

~

Сі\·}IОО

-

}'чение.

Сnмош.\ntl итєm ,

-

..

самО"

учsrre ль .

Самооб.!Jік ,- самоУЦ;СТ.

СаМ:ООД1'рсішя »n,tt.
cnмоо[GI"аш,

С&мочув"

Сам.освідоність

пнє.

лaJ,ta1ше.

Самоволець

-

,.,

СТВН9.

Самоконтроль

самооб

еамОПОЗ'"

1II),1Іие.

моусовершенствован:ие.

Самовл:адаинSI -

-

Самопізнання

отворЖО 1іН ОСТЬ.
.
Самозречення, саМОЗР1"

кання

-

ЗГОТИ8М.

ca~HJ"

-

со.моподro

-

товна.

само"

-

самО

oцeHкa~

автонОМ"

-

НЬІЙ.

-

Сам.ОПЄВJI1сть ~ "сам.оуи-

.

Со.МОЗnКОllllиfi

..

со.мооцеи

-

ко..

довольииА.
СШ03QДоволенjсть, саиu"
задоволення' ~ сам?,"
довол:ьство

самосохрз.

са:~оціНуВ9.иПя

саМО

-

-

неиие.

самопО

Саяоаагли6леШIЯ
углубле ние •

.

зоваНИ8..

CallI00CBiTIIII! --. саиооб"

Ca1l0-

совеРnЮIlСТDоваtШ(t,

жеРТВОВtшие.

само",

-

оргаиизаЦIIЛ.

деятельность.

Сам;опожертва

само

опреде.lJ.енне~

Си.мооргвнізацїЛ

С8.ИО"

ние.

воспитание.

Самови,нв

саМО"

сам:оаив.-

садовод*

Самовиховаиня

-

-

Сам.оозпа.чення

ДЩЩ,ltПЛ1ша.

Самодіяльний деятмыlllt..
Самодіяльність

садівництво

Се.:моаналїЗI1

:\

СаЯО;Ulcuипліиа

сад

-

ладаине.

Розп~щеIfиtl: - , Рllспущен··

тать.

. Роокладпти І

-

-

Розпізнавати І роапізна..

НОСТЬ.

ро.ЗМLlW"

лять.

1')1·

смы.1І,' с()3нанне,

иwіі! умcrDe1П1l.18.,

соображать.

nyCt1lТь.

Роздратуво.1І1ІJI

РозОУДОJ<-расеудо",
Розум paCCYДOK~ рааум,

иtd.

-

ра3МЬІШ

-

РозповідаНhЯ

ние.

РОЗ.'І.разиювати.

раССУДIІтель

нОСТЬ.

рО.... юlНиА

Розумність -~разУ)lПО{."1'Ь,
ОСИ LlCJlЄЮIОСТЬ •
Роз\,мовип. рассУ AOq..

Розмірковувати, рОЗиір-о

ТИ

"ость.

рQ.Зумие,

- , благ(,)<о

умие, cм:eткa~

иалеиитьеп.

н:в.вание.

РЛИ1l0СТЬ.

Розлад

раз...'НП&о

шиваиие.

ЖИТЬ,

1)03-

1І.1СЧЩJИ8.

--

ре.злИflовать.

иятьсл..

РОЗГn''lЬ:МУВRUНSI-Рe.e'rОР''

жать,

вать,

РоЗС'У,цливІсть

JIЯТЬ.

рn.зрешить.

розгQлыl0вуватиt t
гмь

Р03JJіиіювати

И8Ле~

,

ся.

иитьсл t

дражеНIIОСТЬ~

РодовиЙ--родовоЯ.
ны ••

рассу..

-

женне.

РОбфnКівеЦЬ.-КіВКn-ре.б ..

РозБАщепнА

••

РоздразнеlШЯ

рабо,иП,

Ро(іфак-рабфак,

ны

иы

РозважливіС1'Ь

разбзло.

РОСПУCТUТЬСа,

рааленитьси~

блаroрааук'"

ние.

ие/tлять.

(ч",,).

тельпы,'

МО4(СНIІ6,

ничать.

Робwrн шо

ваТЬСЯ t

РОЗВQ~~ивиl --'рассуди

ти

производпть.

висново)\

Робити іспнт

ИЛТЬ,-е1І.

решение.

делать,

-

J'о""едащl...... · -

аа

зумие.

Рtч-предмет.
Річнull гоДовоl, годuч..

Ріwення РішучіСТЬ -

..

занимать,

-

ДИТЄЛЬИОСТЬ.

носторопиOCfЬ.

Рlк-roд.

·CJI

'І,

РозсудливІсть - Сахо.:rrrя

РnВСVPJIнаиl

PI'IIO)laHlmlctb -

-

Со.МОСПРІІЯИl1111В1 -- саМо"
ООСПРllятие.

-

Со.МОСТШllиА
т0лыьlIt..

СамcюrіltJlість -

..:...

одиночество~

Сам.отливиlt

CfОlооб-

СаМОТЛllВість -

СамооБМСIІ;8IIIIЛ ОJ·pnIJltчеНltе.

Со.иообс.1УГО П УПіШIIЯ

-

T6.1ыIlA..

тельяость •

самО"

СОNооGСЛУЖlІваJIН8.

.

свиостОЯ

теЛЬІIОСТЬ.

Сl\мота

Cf\мооб..

МАІ!.

самОСТОЯ"

Сам()Твість
СТВО.

Се.МtllJ.yтrи
ствие.

-

-

І(ообщя"

llеобиtМ"
:O.:l,IIIIO't6со;мочув

"

,

"

•

94
'і •.

Со.ваторlя - С&llа'ТорИ1l*
Сангвінік - ео.lIГВИИИК.
СантвініЧJlJIЙ -- савГВИ м

Ниqескнtt.

Свз.вільииЙ СВОЄ8()ЛЬ
ПЬ1:JI.
Свавоnя--своеВQЛие, про~
навол.

Свідоуиlt
разумны,,
ос1fьІcJ1енпы.. СО8иа

..

тe.nыьul..

Свідомим б}"1'И -

СQЗИ8.

вать.

CвiAovien

ocIlыJIеи~~

-

НОСТЬ, СО8Ullиие. СО~ша~
телыІсть..

равуиность.

-

CвiAOMiC'l'b мета

цєле-

сознание.

СвідомІсть себе
соslt8.llИЄ.

-

Свідоцтво

само

.....:.

свидетель ..

ство.

Світ околишній
жаЮllЩЙ

мир.

--

окру·

Світловий еВЄ1'Овоl.
С:ВіТОВідчуво.JtпЯ инро
ощущенне~

Світогляд
lШЄ,

:МЯроіЮ8зре.-.

-

м:иросозерцшше.

СоіТО3IJаиство

мирове ..

-

денне.

Світорозуміння

IШрО"

-

скуп! ..ь-екупость.

С.рце- серд... ,

СлабиА

Сесія--сессия.

СиГиu-сиrиaл:.
Сиrиuьиий

пиА.
ClIла-сила.
Силогізм -

Снлува,иил

сиrваль-

-

_

.uРНВ}·ЖД&<

Силувати - принуж.дать.
СИJlЬИИЙ-С.пльsьdt.

СимпатичuиD

' сим:па-

_-

'J'ІІЧЄСКИЙ, ('им:пвтичвыl..

СимпатіЯ--СИJJпатия.
СИМ:nТОУ--СНWПТОМ.
Симуляція - СИМУЛIІЦW1.
СИllтеза-сиптєв.

-

СиитезуваииSl

СВнтеви~

роввиие.

СИИ'fЄЗУВQ.ти

сиитеЗИ ..

-

рово.ть.

СиитетнчпиА снитєтв ..
чес.ииn',сиитєзируюЩИЙ.

Система--система.

СистеиаТПS8ціll

свете ..

-

матизациSl.

Снстемаnrзувати

-

свете ..

иаТНЗJlровать.

Систематичиий

систе

-

матический.

Сільське господарство
сельское

-

СeбnJJ~

Себелюбство

-

ceбm!.,.

Снавт"з~--скаутизк.

биє.

зroИ8J(.

Секрет---сенрет.

Секретор •• !! ІIыt •

"''''ротор'

Секреці.и-секрепня.
Сексуаліз1ot--сексуnлизм.
Сексуa.nьннn - сексуаль"ЬІЙ, ПО-'10ВоА.

Сеltсуальніеть---еекеуальпость.

Секція--сскциSI.
Семестр--ееместр.

СемєстровиП:
BЬJA.

С6МИ)ІїтJW.

сеиилетка.

-

СеиилkТllіlt,

11М"

-

еемиріч~

семнлетка~

--

Се:.lllпарист.-ка. -

семи.

lІо.рист,-м.

СеМlшарія -

СемІнnріі1

-

МJIШ1РИП.

Семіпарсt.киА
сииА.

ССМИНОРИЯ.

се~ИJt-ВРJ се

-

сємипар-

СеllСОРIІИП сеJ100рпьtА~
ОШСУll.nlам -сснс)·мнзм.

СеlJС)Тl1.1істичtшА

-

СУI'i.,иcr,tчеСКIIП ~

еС11-

СеРДIІТJlСЯ сердитьсSl.
Ccpt'Дltifl 8nУРЯДIIJ,JП~
. ере:l,JlиА. пос:редстueи-

"WI.

напра:в-

-

леииость.

СкеровуваТИ,скерувати-направлять, наПРQВИТЬ~

СкіllчеllНJI Скіичити -

окоичй.ипе.
ОКОИЧІІТЬ.

Склад ........ слот, состав.
СнладаннSI ск.лnДЬJВ&сdчииеине. сдо.ча.

СКЛАдати іспити

:.-.

дер

гаться: НСПЬІТй.ННSlК t ЗК
за:м:еJJа14,

Складати, ск.л8Сти

ВЬІ"

-

,п.ержиВать, выдржать,,
СRЛ8ДЬІВОТЬ,

СQ1fИЛЄТllиА.

Семнрічка

C!<epOBn'Hicrь

иие,

CДOBa'l'b,

СЛОЖИ'1"Ь,

сдать.'

Складати іСПllТ [еКВ8Мen]
ШllJ()DО, (о.цруто) -

пе ..

P/3K80MЄOOBYB8ТЬCJ1.

Ск.1l1.ДlJиll--c.nожнLIA.
СКОI(опо!tjбннD - сначкооБРnЗIІWП.

СltОIЩ~fl1'рупати

-

скоп..

цеJlтрнровать.

СкорБОТn--СlшрБь,
Скорптщщ, скоритися

-

Скро)шість -- екРОIІ"

•

СК)tЛLПТУра -

,

ек.,nьпту.

'

БОЛе8пеВ....

-

-

Сл_умаНІ!
ннА.

Слабоумство

'

cnабоук·

t!Лабо

-

умие.

CJiаволюбство

тщеслв-

-

8не.

Слід-мод,
СліпиJl-е.лепоl.
Сліпий ж&х- па-ВИlC&5

Сліпоrлухоиімота

сл.-

-

en:een:епо-

рожденны! •
Сліпота--слепота.
словесни:А--еловєспый.

СповеСНlIК~"ПИЦН

-

en:<>-

веСИИК,,,,ипца.

c.nовecJlicrь

-..

мовес..

пость.

Сnово--слоио~
~ух-слух.
Слухання'- Слухатися

;;..,

-

cnушан:ве_

CJ1yПI8ТЬC$l •.

ПОDинооатьс.я;.

мница~ учащиПся,.аJlс.я:~

-

Слухач вільниl
носл}'шатель.

Слухач 80811'6 -

uие t

воn:ь-

НОВО-

поступивmиЙ.

СЛУХПS1Ність

.- СОМН81dБУЛИЗ1d,

СОМН8.1dбулиSl.

Сомие.м:буліст
бfЛИСТ.

--

CQМНtш: ..

СоМlIам:булічниА НQмбуличеСКНIl.

Сон

COM~

сои, СНОВнд,еине.

-

Сорои-отЬtД,

-

Соромливий

ВQстепчи.

вы,' стьl.дJJивыD.
ЧИВОСТЬ,

За.степ

-

стыдJJвость..

Соціофобіg

социQф<>

-

cтnеиность.

Спадково
ио, по

uе.слElдствен

-

иаc.nедству.

СпектаКJJ:ь~еКТОІUIЬ~
Сneція:лізаці.я СD~ЦИе.
л:шmция.

СпецІЯЛЬ1іВu. ~еЦП8.l1Jr
ИWО:.

СпеціЯЛЬNіcrь

спе ..

-

~

ПОCnУШI!NI ...

повнио.8&-

-

послушаИIt&.

СЛУХОВИЙ-СЛУХОВОI.

спя~ыать

Спитати

-

-

cnисать.

дать ВОПрос.

-

нспьrraJIнЄ.

-

соупраж

-

СпіввіДrIОСІIJ1lt
сителыJl6 ••

Співвпре.ва

соотио ..

вевне.

Співи-пеиио.
СпіSЧУВnИUIІ ~roЧУDСТИО
ве.IJие.

Співчуве.ти ~ сочувствовать.

Співчуття

сочувствие.

-

СМ8К-ВКУС.
СиаковиЙ--окусовоА.
Cl.Illрепиість - смиреппе_

Спіаиения

См:lnИвіcrь,

СпівнюватпсSl. сцjзнити,

СМИРИИЙ--ЕроткиА.

сwілість

смм:ость.

Смуткувати
Смугнпfi -

~

rрустить.
печзльиыR:~

--

ClJугок Сновида

-

печаль. гpycть~
лунатик, сом"'

иt\М(')УЛИСТ. "
Сновиддя CIlQfJидеl1110.
С.JОUИДIJИ'6 сомиамбу·

CIIOBIt,'tcтвo: Снохода -

Соn!.,,,,11
СТІIЬІIl:.

Сos!т.l."...
t'тпость.

-

Лl'Ш1Тlf3М".

СО)lllпwбулист.

добро.оn<!-

-

добросов..

СОВ! .. ......,ОВ-..,

•.

спросить. ва ..

СШІтуваf1НЯ

опоздnпи&.

-

Спізнюва.IIНЯ

опазДЬІ-

-

:ванне.

»ся-опо.зДWвать,

опОЗ*

ЖИ1'ие.

спl'nынАA

_
_

ОБЩИЙ.

СlІlльцість

()(jЩIІОСТЬ.

СI10віJ1ьmщн#І:

--

Jl4шпwD.

споnілыитии

-

ва:исд·

е:аме,Ц

ЛlіТІ..

СПОВіЛJ.JІlти -МиєдлиТ....
СЯ,

СI10'СШ

ХЛIlДНОКРо.

вне.

СПОJJVка ~ сое.цПllеіше.

Сполученпя-соеД»1lєние,
Сочетанuе~ Cl10жеllltє.

СполучtшП

~

иОСПОМИІIВЩtе.

-

коВета...

ССЮДННВ

тел:ЬШ,Ul.

споuукуваннл

CnОрjдпенни

покоlі.

'

J1обуж~

рОдствеи-

-

ИblА.

-

,

Споріднен!сть - сродство,
Спорт-споpr.

Спосіб

способ, прнfВt t

-

.

обр83,

Спостереаreиня

Спостережливий
людатєnыllй

па.блю

......

.депне.

-

••

СпостереЖ1lизіcrь

-

"....

спо-

на()..

сочувство

-

вать.

Спочутливий

--

Dы,'

oт.mwВЧИ

СПОЧУТЮlвіcrь -

отзы--

чнвость.

Споч~·тгп-сочувсnше.

Спpu.во-дело.
Спршншn - аккураТНblЙ.
Справ ність akkyp8.T-НОСТЬ.

Справляти І
ВПЛИВ

СПраВа,'И

~

ока38ТЬ

оказы8lть~~

ол пнине.

Cnра.га-жnжn.

СпРИilмальпиtt

рецеп-

торпыJ! І воспринимаю ..
щиП',

СПJ,lиt1:манвО
мnе:мЬJИ~

-

Спрjljj)fв,ння

Спрпіtмпт1t.

воcnрИlIИ"

-

воспрп

воспрн.ятиє.

сприltJtЛТИ

DОСПРИНИМОТЬ,

ilЯ1'Ь.

СЩШОllЛТИn
1'1.&0.

-

воспри

восприня:-

-

Oraва.ти~ cтnти
шtм

-

аа.мецИ1'ЬСЯ:.
ОТНОСИТЬСЯ,

вао

Dмевеиие

в, обязаи

ность.

Стаж-стож,

nОСПРНJI

тне.

lIОХОДЧ:ИIШA,

еМЄ1"ЛJlDwJt.
Снритtlість 'IIJХОДЧИ. 1ЮСТ1't (мотка.
.

~.

-

,

жер. стажист.

Ста,)к~рСТВО--СТ8жерство.
L'та",єрськиll стажеро
екиА.

Omжувоиря
ве.ние.

Стмиtl

"

craжиро-

-

установивши ...

-

.....

СЯ, поcrQпниый. уст0

чивЬ1h..

Сталість

.

устоllчиоость.,

--

ПОСТQSШСТВО.

CtaH--СОСТОИlІН.е...

Ст~щдарт-стаIIАо.рт.
0ra(иJ ..1Я-СТ8НЦИЯ.
Orарn.нниit - приnєжиЬ1Й •.
усердuwП,

cтapB1'eJJ.Ь

реВllОСТИwA.
Orара1lніСТь прилеже,..·

Jlblfi,

ине,

cтa.paтeJ1ЬHOCТЬ,

усердне.

ревиость

Статевий

-

І·

і

І;

•

І

Старапия-cr~раllие.
Сте.ть-пол.

ПОЛODоП, се-,

нсуa.nЬНЬІI.

OmТНЧlшn'..-.статиqеСkНЙ.

CtH"Yn-ОТИИУJl,
Otи.мУnЮВnИJIВ nироьанио.

Стиму.'1ЮDати -

МНІІУ... ·

СТПWУnВ'"

ровать.

СтипеJlдlя --с1'иnеИДИIІ.

СТItПЄllділт - стипепдиa'l'.
СтШннИ--cro1lЮIА, устоl-·

-

ЧИВIIlА.

-

стойко.....

:

yrомлеи..

,.

уcroЙЧН80СТЬ.
"ОСТЬ.

ПРlшwчJtПОСТЬ.

-

_,

orнестись.

Ora.ВЛЄJlня-отноu1eиие •
СтавЛЄЮISl за оБQВ',явок-·

OrO:илс&tість

СПРНТJfИn

повІл...

СтавllТИс.я J поставитися

СПРltJiJШТJНшіСТЬ -

ІІа

ваwєдллтЬCJI.

СтІАкІсть

СлриIiJlЯТ'1'JI

... ·

напряВJ1Я'ТЬ,

править,

СЛIНlllllsrr~'JttшА-воспрн"
IІмqИDМn.

,

СтажеР. е1'ажист

людатеЛЬ."IIUца.

Спочувати

В1ішраВJIеи-

иость~

Ilа6-

иаdnю-

-

.1І8НIССЮТЬ.

наб..

Спосreрежник,-ц.и ~ на6-

Cnoerepiraтa

. -

опы...

спроБнI!IІ:~опwтпы••
СПРЯJ,lОfцшість устре.

Стад.ія-ет·JUIЯ.
Стад!!И" СТaдllWl •
OraДІіість стаднОС1'Ь ..

людатe.nьtJOСТЬ.

nюдатель 7-ннu,a..

PlI6ЩJост&.
'
Спроба ...,... 8кспеРИ.~Rr•.

ти

Спонуна, СПОIlУКЩНU!~
депве.

сііРlі.і1It~и!crь - обу CJJO-

СПРЯМОВУ80:ГИ t спМиуо....

С П()J(У:ЧIIUК-СВЯЗJ(а~

)Іимонне~

дать.

Cnілка--соlOЗ.
СпJnкуваШlП - оБЩЄllие.
CniJ1L116 житrя - оБЩ0"

Спогnл

СПОкНініСТ» -

'Спостерігач,-чка

списатн

••

спокоАJn.:іА~

XJJnДItOKpoBHwR:.

даТЬ.

циалЬJlОСТЬ.

Списувати.

CnонНlllоб -

. pOдCТDO.

пад."иє,

-

СПnД!(Оl:шЙ-паследствеи ..
HЬJIt.
Спадковість nаслед

списувапн.R--:-списыа.нне

enуше.ть.

-

буЛіІІ

Список~спнroн.

Cr:!уха.ч,-чка- слушатель,

СлуХНSlииR

(:ом:иа1dбуЛіВw, COМlia:м: ..

Сп.дlанинl

-

соиатиче~

-:-

.

сннА.

бии.

ПОГЛУХОnЄМO'l'а.

СліПОГЛУХ()lfімuА
поглухоuемоl.
CJIіпороджеJtиl -

СОМJI,Тlfl'lпиl

Соромливість

Слабувати--6ояеть,

личеСRиіІ.

nOD1t1t(:lIHlThCa.

ра,

внА.

СлаGОВМ'1'ість

rРУСТИNn.

СКЛОДИ--С.к..,8..UI.

пость

бость.

6олезпь. CJ1!r

-

Спухати

Скозr--ске.ут.

жоть 31(зй.меИt1l t подвер

секестро-

-

-

хозяйство.

СебелroбниА

бивЬ1Ь:. ЗГОНСТUЧ&СЮ1А.

Слабість

иоc:rь.

IІИ6.

Сім' я-семья.
Сітка ceткs., сеть.

пониuание.

лениы.1 1 слабиА.

Сле.бовитиll ~ болевнеп

силлотип.

-

БOJlЬІJоІ, ос.лаб

-

,

СтоилвllllЯ

-

-

-yroилеllие.

СтОИЛИВlcrь -

И"""'.
Стомлювати,
..ся

-

..

}'ТО"""

cтovиrи.

утомлять,

IІИТJ.,ооСІІ.

YJ'Ooo,

'І'

"
і"!

: ~

'І

,і

СторlНКВ - ·'РоввРие....иі

96
~ріпкn~авиtta.

-

<.'roРQнничість

при..

страстие.

QТНОСИТЬ"

CrocYBamC.fI -

"".

.Qrocуuок.........отвошеиНе.
Страждання - с.трад8.ИНЄ.
Страждати страд,ать,
по.ц.верl"t\ТЬСИ

страда·

НКЯМ.

··Стра.ХОПОJJОХ-ТРУС.
OrРJln~снь-стержень.
Стримnниlt-сдержаНIJМЙ.

Orрпuа11ЇСТЬ -

с.n;ержD.Н"

КОСТЬ.

щнq.

с.'І,еРНШВ1\К)ио

.-

.стриt.fу.вs.ВШI -

сдержн

ванне.

Стримувати, стриматисдсрживать.

сдержать.

СтрогнА~рогиП.
Строгість СТРОІ'ОСТЬ.

OrpУКТУРИ-СТРУКТур&.

Ctpyc-потряС+)нне.

OryJte1fT~"'ГI(a -

студент?

-ка..

-СтуДЄI!ТСЬКlІJl- студвпqескиtt~

СтуДЩIТСТВО

студеНІІе ..

-

СТВО.

Сгудіюваиня:,

CТYJtif

изучеНlf6.

Студіюва.ТII-изучать.
Orудія-студии.

Ступінь

С1'УnOНЬ,' ore-

-

суб~екти..

-

,

анзх.

Суб' єктн.ниЙ тивнNA~

Суб" єктиаиість

"уб ....

,

суб ск

-

тивиость~

Субл.іИВЦіЯ

с.ублнмо...

-

ЦНЯ.

С}"Gліl1уво.ШіЯ

сумн

-

~tировавие.

·()rpax-cтpax.

.()rриwпиЯ

Суб'єктивізм

пень.

(;уБДОМіШ.НТ& -

"yl>AO>l8-

НАІlта.

Суо;н,}міиаIlТНиА:

с)tбдо-

хнllаптJJыt..

Суб'ЄJ(1'---Cуб' окт.

Суб.'1їмуватвся

сублн"

-

)!ироваться.

CybopiOTb--СТРОГОСТЬ.
СУІ'ЄС1'НDUИЙ сугrecтивниЙ.

-

вu:ушоо

МОС'І'Ь.

СугесТіЯ", -

суггестиSf,

ввушение.

Cyrecтop - ВНуш.....,ль •.
СУгестуво.1'И виущать~
ВВУШRТЬ.

с"Д--СУД. .

С~·Jtження--сrАЩЄНИ&.
с,,"'-грусть.
Сума.n,ія - суимнроваВJlе.

С)lвжнQC1'Ь.
ДОбросове..
ДОбросо ..

-

вес'rlюC'rЬ.

Су:vління СОВЄСТЬ.
Сумниfi-пеЧВJJьuьаА, гpy~
стны ••

Сумпів--с.омнение.
Су).{уваннл суммнро
ванне.

Сумувати-грустRТЬ.

ro--

ревать.

СуnеррефJJЄКС

супер ..

-

.,.,ч

противо

-

.....

CfПРO!llдииll сопyr
С'ВУЮЩІІІ!.
СуcnіJlьии:А - общecrвeи

,,,,11.

-.

Суспільвіс.ть

общв-

.

ств&нlЮС1'Ь.

обществоведевве.

СУCnLЛЬСТОQ3иавчнlt

-- об

C'yтlliA - сущ."т •• вньЩ.
Crть существо, сущ~
ность.

Суцільнв:й' ~ целоствы,'
цельиый.

СуціЛЬІІість -

цельность,

целОСТНОСТЬ.

Сфера-<ф_ри.

СХамепутися

ОПОAl

-

НИТЬСЙ.

рефлекс.

ВЗВoJI

-

НОВ&ІІВОСТЬ.

СхвилюВ&ти,--СВ

11

повать,-ея.

ВЗВOJI

-

Схема СхО_а.
·С.х:нблеиість поро,,
пость.

ехиаофрєні" НИК.

предраспо

схилыістьь

предраспо

-

Л'ожвНИ8,

Схожість Сх.оло.стика

сходство. .
- СХОПВСТІІ

.....

Tosaplleь"lcrL

Това.рвш, товаришка

Товариuryвати

СХОЛ8.СТИIJВИЙ

сх{)Ла~

-

стичеекиlt~

Сх.ола.сТНЧllіеть

.

--

СХОЛа.

СТИЧПОСТЬ.

таблИЦА,

--

']'оsа.розвавство

ИОСТЬ.

ТОR~c-rоиус.
ТОрОа, торби:uа - СУ)lка ..
ТОр'У'вапlUl -- протореине .. "
Торувати t - - проторJIТЬ~

m.UI.

Тn.тНШОПНТlJn до.рови",
TMIt! тn.чантлнвьrА.
"

,

Та"IaИОВllтість .- даРОDИ"
ТOCTЬ~ тnло.IІТJlИВОCl'Ь.

Тll.Щ:ШТ -

та.,чаfIТ, дар І

дn.РОВ8.lІие,

"''Тва ри ІІІ),.---.жиsотнов .

Темперамент

Техп! l~а--техника.

ТеХНікум -....
ТехнічниR скнn.

-

Tbep;(Hi1-сrofitШі1.

Тнір ~ СОЧШІ(31IИС.

ТеОРСТJlЧlІІll1 -

__

ТВ6рдість -

~ЮIВО1'llL.lf.l.

етоіікОО"І'Ь.

ТпоРчиlі-ТJЮрческнn.
Тlюрчlсть

-

ТеЗI\--ТО:;ЩС.
Т(33УШ\II11f1 --

ТIJОРЧестьо.
.' .
'fOOUpo[U\<o

Іще.

. Тt'зувати Текучіс.ть

. ~•.lуріА -

те:щ:ромть.

-

1'СК)'IЮСТЬ.

...,ллуриll.

тe1fnвpa--

-

1413111'. "

ТеlJдNщі.n
Тео.ll0гія -

·ГваРlllllшft

тождecrвeи-

-

-Готожвість - тождество_
Точк&--ТОЧка.
точн:иl-точиыA~
Точн:іС1'Ь точuOC'l'Ь.

теХIJПI(УМ~
техпнче ..

тендеlJlЩЯ.
теОJlОГНIІ.

ТеОjЮма.-"сорома.
qеский.

теорети ..

Теорі,я-reОРIlЯ.

. ТерарlJl, тераріум -

тер

РАриil, тс))рари}"м •.
"Терп.1ЯЧllіt, торnеllпвиil
Тf'рпеливwИ •.

ТерпllШЯ--'l'eрмние.
Teeт-тec'l'.

тестирова"

-

Теcrуввти -- 1'ecrHpOBaТb.
ТеЧід-точенuе.
Тнn--тиц.
Тнn:ічrfнR. типовий
пнчиьаU.

_

тв-

ТНПОВJlI:І.

- типиqескнR.
TJlnoJJorin - ТНПОJJОГНЯ.
ТИснення - давлеJIИО.

TJIXil!i-КРОТlшlt.
Т'лесlшtt--.....те'nОсНЬІП.
Тіло-ппо.
Тіши'f'ИСЯ рал,оваТЬСR.
ТКnНШIIl-ТRO.IIЬ.
ТЛУNflЧИТJI -- толкова.т,,~
~оllliриC'l'llO

0БІ".С7lЮ.

тоа..рп","киR

ТрИВ8J1ість -

Тривога-тревога.
.
Тригономєтр1.п - ТРІІГО-

_

дружба.

-

общи-

1'eJJьпtlЙ,тоuрищескиА.

держать

cтpoBьr~ •

ТриріЧІ<а, ТPВJIiтtca
тре""

_

........

ТрирІчний, трилІтнІй
тpeXJ[e:тuldf~ трехfOДИЧ"
иьdl.

'

Туш-ту......

~шуваl'lІ-'1'Ушевать.
.
THr.'lieтL - ДЛитuьность.
ТИМ-ИСЯ-ДJJПТЬCR •
Тяжкий "- 1'ЯЖt1.1lьаll,

ropLKRII."

затру,цнеиие.

ТрудО.иQ~тру...о.ой.

Труд""пввстlЮ -

трудо-

ведение.

ТpY.цin"""a - ТРУДШI<OJIа.

УБOJJіва.ння.......состраJJ.а.иие..
Увага.--вJ:tимапве.
УвшкцвЯ' r YBWl:иIНBHI -

УКО)lПJIеКТОВУВQТИ.укои~

~

ц

,і,

І

;,~

ТиNа--....сообр&ЖеН11е. "

Тякцти--поввмать.

: ..

1

І,:

Тя.uка- ПDR.fIТВ6.
ТЯ:М:lСнR СОобра.аитeJI.

.11

'.;

lIьdI.

ТИ1ІRіcrь -

І~

,

"
;1,

Т.нжкОдУК-таже.... ОдУu.

ТЯ)lJtlliJ:. ТlIJIливиll:

,

'І
!.

.

НRТливцІ.

Трlіі"..-.,рой .....

!рудкість -

ТупиА-тупoQ.

д.'НТ8Ль*- • Тупі.,.... _ ТYII"""". •
ТуПОУ"С'1'ВО--Тупоyvие.

ІІООТЬ.

~р.....тн-l\1ІlІТЬсн_
1ІОМtYrрия.

Ту"'......,Корбь. ",""В.
'!Yжtmr--ro<'J<ОІІаТЬ.
ТУ'ж.ливиft -. ТOCКJInнft ..
Ту""к-туmща.

Тупий розУМ-туllоу......

~равВIІ,,-,..,рбариll.

по-

-

..

еоОбразитм ......

Н........

Тямучість

ПQН1fI'.1fИ'"

--

Boeть~

"

Тяиущпft-ТQJIRовl;iIJt.

J1
ввимател'ьныІ,'

Уважuість, УВ8Ж.ІІllвість

пдектув&ти--укамплек_

товьавать

...о.вать.

УКО)lПlІе~уваПНЯ--УКОN~
ПJIектоваНRе.

DВDмательнооть.

УкраІ.і""ці" -укранВИ

тнвьаВ.

У J<ра.lиозиавство-уtcр&.n:'"

Увічливий' -

веЖЛНIІЬІ.Н,

УrpУПO!laJI8Я -

группн

учро.ка.

--

06освовьша.ть,

завlte.

нне.

ваlПlе~ треН:ИРОВка •

себя, держа.'І'bC.R.
Трпи.стр--трвместр.
ТрцuеС'l'ровиfi rриuе..

TOHKBn--нзо~нн~R.
TOBKIC'tЬ lJЗощрен"

'!'отожвill

ТреитіВНJI дрОжание~
Тренування 'rpeИRIЮ"

1'рииа.тнєя -

.

oUосиоваТь.

Тестуваиuл

тов8.-

-

рооеденне.

TOIl-ТОВ.

'3'rpу.итуваhНЯ

Тє)lа-тема.
Темп-темп.

веств

-

дружl>у, дружить.

YrpYIlТOBY""тa, удруяту

т
.цOCК.Q.

друж_

-

ба.

ОТЧаи

ваться.

товарищ, 'l'Qsарп.

То...р"шумиШl

Трнта-трнта.

Тратити надію -

_

Товарвш шиільинЯ, ТОва
ришка шн:ільив Со

вати

Таблица

об!ЦІІ

-

теЛЬНОС'fЬ.

СХllВофре

Схильний -

ложвННbln.

91

уче:вик,..uца.

Суспільство общество.
СУСllільствозио.аство -

СХВИJlьоваnіеть

.

Суміжність Суцінниfi етиьаА ..
Су),шіиність

Суп • .,.,чніcrь.

щrн:твоведческиD..

СуворВn......:...строгиD..

сугеcrивність

."

УдаванНІI -

-

обоево.

MHlhfьtft,

УдаВа!lІІl!, уданий - пр_
'1'DорнwИ.

3"даваu..uя: - ПРИТSОРСТВQ.
У,u;ООкона.леuил: - усовер·
IЦeRCf8:0ваине.

У1І,о

СRОR8JJ611НЯ Jпєнствоьаnне.

совер

-

УаШЬ8ИНJI на. ме ynотреljлевие.

УжнstlТJІ на ме
УllотреlJлllТЬ.

-

..
..

3110зл~

У'аагалЬJfеJJИЯ_обобщєuпє.

Узага..'1МtЮВt1тн, у.юг~~..
пити

-

обuurrh.

060('іщuть~

УЛ&CJJнвість - . J'fЬCТ1t~
пoo:rь.

11Люблеllєць."нка -

лю
бllW3Цt"'.мица.
Уивснип ~ уиыIл:єIIJfwй1 1
Уяілість

~ение. ис-

-

КУООТВО •

Умї'пня--умеаке.

УЮТll-умвrь.

-

Умовляти,

рtОВИТН

увещв.IIIIЕІ,

uv"

-

уговарн

вать,

УЩfК&IШЯ -- уклонеJJне.

УЮІRПУТИ . -

ук.лОIlWl'ЬсЯ,

CSI.

УllіJЮР(!ІІ'tOТ

..........

-

ук.10IJИТЬ

универ

""n -

Упі""рс"""",..

Управа

правление, УІІ'"

-

Р8.ВJ]евив.

Ynpa.BHтeJJЬ
щиQ.'

}'правЛRIО

-

Упривлlиил -

упри...... І

иие.

Урнд",,,,ния-устроЙcrao.

Усвідом:л:еипя lІети лееоаmuше.

УсвlдоИJl1OВauия,
доялеиии
нне,

--

"&-

У(:8і

осозвава.

ОС08нание.

-

осозиавать.

ОСОЗИ&ТЬ.

УС1fПЛНТИ. усипити-),сЬ1"
ПJJать.

yщ.rDwrь.

У С"ИIl-уcrиьdl.
УспадкувtulНSI -

'

унаслє-

Успn,цкува.тJЇ

.....

,

)'HQCJJ...

довать.

УсоІвати, успlТи.

nan,

успсть.

-

... '

уоо

Успlхи-}'спn:и.

УcnlUlllиl1 -

успешllWll.

УсиllUlllсУЬ -УСl'18tпIlOC'l'Ь ..

1J111-

..ренТ1J1'C"ИИ •
~tособдеtщSl (),1Иlte1'8(»о
рсние.

увереи...

-

ИQCТь.

дование.

УМОlшніl-УCJIОВIIЬІЙ.
УIJНRD.ТИ~

_орать.

УпевненІсть

мити

У;ИО&"IJlВJtя

}'вєщать,.

олицетворить. ()ЛlЩ~

у евідомщовати. ycвfAG

убеждснне, ВНУllЮttllе.

УДОСКОНАлюваТJ( І удоско
JI8JI1IТИ~-СЛ
еоверmея
C'l'В08aTЬ, усоавршон'"
СТS088.ТЬ.-СЛ.

поведеНИе.

уJJeCnИВПВ-J)ЬСТRВЬІ.fI.

п_м_рнииьdl.

ИC1tуственпьtlt •

11д6Скона...'1ювання:,

аация.

УОСООЛЮВВТІІ, 'уособити_

\ YCnOB&eWOOТ'Ь.
.
УcrаШ)1Іа -- учреж,це.н•••
У....Мо"""я....
,CТllIІ'"
ВЛЄJf.е •

,

і

\
.,

Н.

';,

,

,

-"

1/

'!

о,"

,

,~

.

99

.';.

УетаКQJl;1Ювa1U. устано ..

і;,
"

.8ити.-сп:

,

вать,

,.. ,'

.-

Jl'ТРИМУIlI1Тlі,

устапав.-'IIf

Ycтaтx~·sallн.n ~

жать,~СЯ;.

обору

YXBMtl-одоб~fll!е.

д:овакко.

YeтaT~YBa1'H -

Ухил-уклои,
УХlмонид-ук.'10IlеКIfС.

()(Юрудо

мать.

"УпJtJJТИСЯ.

YcrpHt-уетроПстnо.

ут.g,QреnиЯ

У::<UnllТПCJt-:
УМОИЯТЬСfI .. ~'},:ЛI)Шгrь.~

Ot1ра.зоDаJl~

НЬіIt.

У'1'80реиu'l -

сп,

Уqеlщіі-уqеЩ,I.іІ.
УqеИИК-УЧі1rцunС41.
УЧ8Н11К,~ЦfI _
~'qeRИК •.

МР&ЗОlJа~

Иlrе.

Утоорєи1til npaК:'l'epy

_

-цо.

~~qеIIЩ~

r~'Ч(!ньJ пов.«і' __
lіОВООО'ет}'ЦПВШНJ1.
-

upauте:рооБРI13Ф)llиие.

У'Т1Юрювв.тп. У'l'wрити ~

.

УrюEJИЮВ, }'чпів

обрааоамва.ть. riбраоо

ииt,;ески11:,

вать.

У'і'іха-утеха,

J'':\ішати. утішв.ти.-ся

_

утеШIІТЬ, утеmuть.-ся.

Y'fOM6-УСТМОСТЬ.
У'ТО""П6Иllfi yc.тanwii:.
Утомлюватися, },томдя:..
пея:.

}'ТQ!.Ш'mСЯ- yeтa~

вать,

УСТВТЬ.

У'fOИ 1ІІ1n~[Й -

уroМИNЛЬ

ВЬіА.

УТОРУВАННЯ' -

проторе

ние.

;!.

YTPIIMIlТЦ,

-esi ~у.:tеРЖl{а(1ТL. YAtip~

уС'ТаКОlШ1'Ь,--cJ(.

Уторувати--проториrь.
У':Р8I<ВіСТИЧ:КИЙ_ ДВУХ'.
Я3W'Ш!ііі.

.

УчеВВЦТDО -

уче--

.-

уqеUиче->

crDQ.

уqеllвцыil -

уqщшчеw

<;КИй,

УчеаlСТЬ-Уч'еIfОСТЬ.
УqеUИfl учеuнl!', }'че ..
оо [rчоба).
Учеиь уqaщявся, уче
НИк,

УЧНИОf: -

поступок, деА

С1'8ке.

Уttцйити -

noетупltть.

У'lИtМїS -

"реподава..

'l'мьс!(ий.

У"Im.'Л ЮВ8.ШШ:-УЧllТСЛL",

"'0.

У'ч;пеЛfO.l>;1ТJ1 -

~'qtrr'l.lt,

Х&ра~терuи.h. -хорактер

УЧИ'reJlЬ-УЧtl.I1ЩЙ.
УЧIi'J'1mЬ,-КQ УЧіl't11J1ь,

X-nJoI}JtТеРОЛ(ltіл - xapli!\.
'l'$РОЛОI1tя •
Харчув&utlн ПИТttіШ(l,
Xata-чита.'ІЬUn -- П300-

"пнца,
IІnца.

n РСподuпатс;н.,

У"ІJІТ~ЛЬСТDІ) -

УЧIІте,1Ь_

_

фз_

RУЛЬ'fаТIJВRЬ!li.

Фu.УЛЬ'і'f!Т -- Факу.'1Ь1'$1'.
ФlAl.:ультеТСЬЮllt . _
фn_
КУльтстсцuit.

Фшr:ьшцоиі1~,'10жнwіі.

Фnfmwер-фаIlТо..аер.
ФI11IТt\3іп-фо.IIТI1ЗIШ •

Фаита.зУUТlt -

фаптn;щ-

ровать,

~х~пецНАЛЬПОСТЬ.
ФООІ;ОВПif специuль-Иblіt,

-

ФіЗИЧlшft -

фll'3ическиі!,

ФШUfО-

ЛОГttЧI}СRИЯ,

~іЗіOJiоrія

rlUr.

-

ФіlreaЦШЯfltt
РУЮЩ11it,

СКІІЙ.

Учитц.-cn:

__

~

ХВ(ЩЦВJllі:
Ім1,

,

"РС1'ь.

,

DwJI,

>..uа~тощі

УчuіВСЬfшil
ск"и.

DOoVt,o.'J.-

жаооrьжlf.

УЛВЛnТJf,

~'ШЩТИ.-СЯ

в~()ра.ж3.Тf"

фиксоцил.

Фіtreуni1ИИЯ

j

хопат:шr,

Хворітц-о(l.;'lеть.
ХворООц-ймєзиь.

-

Фіllorощr.зu. -

ф!fлогеиозщ~.

reIL61'ЮlссrшО,

ФілоЛоГія ~ фИЛOJtОГWJ.

Ф"ЛОСофIlЯ.

фМноло

cк1tlf,

ФДЄNtатш,,: -

ФsrегиаТПЧЮНl

ф.'1ЄГJ.laтrщ,

_

ф.'1(!Г:\~~

тпчесunя.

SQООРЦШltе)ffoШ"

ЦаJЩllа-об.'fасть,

тороПJШ~

Хilр4&Т()Р

Фор~~а.'ЬШІ" -

фQР"!1J11,

киП,

Фор»оціsr - ФОР}lіЩШ ••
ФQРМУ81ішrи -- Фоt>яир,)~

-

wmтралі~
цеН't'pD..1:И"

Ц(шrpм13УВfl.Т1(-цснтра~
лмзовать.

Цеичш.,ЬШllI

-

~иwli:

ЦlJlIТp.utfy.

ЛJtрова.ть.

-=

:ха

іreУСТОЙЧil~

ВОСТЬ •

Хuтрю1- :':"ТРМ/і, .1у},:а·
1І'иlі.
X'nтpiCTЬ - XHTPOt.'Тb. лу..
RaВСТПО.

ХИТРУМТИ-іl';jIШИ ИТЬ •

Хід ~ 'N1Ч6JЩС:. IlpoтeKa~
инс. ХО.<l"

XiT~oxoтa.

Х.'1іборобстnо

зоuле

-

'tOOНlt,t.

•.

>.:1:JЩІJQ-

-

~

І.'

ХОЛОДІІШ! ~ X.:IU,~1l0J;;pOB~
ныl

,
:1

,

'

1ірОnНС.

XOP--XOIJ,

ХороQ.lІІUШ! - - OO;iC3Itelfщ.tiI.

)(j)роОЛlluіl..'1'Ь -

,jO.1f';)II(\lt~

- ---

Jшсть·.

ХmіIJШІ-Х()1't,)!IIJtj.
XQТiTlr~XO'{'I:!'k,
ХРОСТЩliL'1'іц ХР~С1'ОЩ\~
ТІІЯ

•

ХРОI{{чнюl-,(РШllJllеСI~l1tі.

Хроно"аРТКІ"
kilp1'$.
Х УДО;КItШ стnеllllшl.

Худ.О]fщlL"Тt>

ХРоlto

--

худ:o:.ttI:
ху :~O;KP.-

-

стООшюсть.

Д6J1Иє.

X.'10tlet{h--JIlUlь tНЩ.

Х)"Тt>іс'rь

-

6ЬІстрота.

,

!

ЦЦI(.'1·-10Ш:1.
.)ШЯ.

ЦНфра-чt.fфрu.
Цікн.вцП
:lQ.llюtliтеш..~
ВbLП. шrreреСltwR. 3n1Ш
тиutt, ~lюБQI1WТl!blіІ:,tt'МТ
.1uв:ы
Ціifавити ~ &ШIЩ8.ТЬ.

•.

ЦЇt;аВОТI(.-СЦ:

икreрс~

-

ЦIК;)tlіет.ь -

.1юtХшьt'f

ство, UWТДIIUЩ'1'і>,

ЦіЛЬ(JIJIID:-цс..1СlJщі •
l~іJ1еещ.Н{МОВ~lІіст.ь -~ I\~
.'t(:ilu.lірun.1'JШIОСТI.,

Ц\!'

:

!

деусТРIЩ.l0tJIIОСТI ••

ЦіnЬ-Ltе.1:Ь. :

ЦіIlУI.ШJШП·-r()ЦСllка,
ЦЯЦЬ!{Q -1~tРУЩIЩ,

і;

ч

ФОР~[~-ЛЯР -

ФрвGcЛJlЧШ\ -

ФОІЩУЛЯР.
фреБQЩJ«~

ка.

.

Фреб$.,~і3М-фРО6е:IИЗМ .

ФУИJЩl(}ffо.ЛЬНIlfi; ~- Ф}'lЩ~
ЦlIОщ\!fЬUмИ.

Фун"ціОIlУЩШuн
фrОНlIРОtUшtщ.

ФуurщіО!f~'Щ1ТII _

фущ.;.
фрн;:

Чt«:-DРЄ3tя:.
ЧRсовиіі -
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