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Дозволяється випустити в світ. 

Голова Реда"цШно-видаввичої 'ради ВУАН 8k8A. О. В. Па .111 а д і н. 

Друt<аРНIІ-.,іТОГРЗФ!Я Всеукра111СЬКОУ Лк<:демП На}'1( у. Києві 

ЯК з'ясувалося на процесІ СВУ, украінськl буржуазнІеле
менти, недобитки петлюрівщини, готуючи збройне повстання 
для повалення радянської влади, розгорнули велику, шкІд. 

ницьку контрреВОJlЮЦН\НУ роботу в українському мовознав~ 

ствl, зокрема на термінологІчній ділян'ці; В Інститут! украУвськоІ , 
наукової мови ВУАН, де зосереджувз.rrзсь термінологіЧl;l8 ро·' 
бота, був організований наприкінці 1926р. активний осередок 
СВУ -ІНАРАК, на чолі 3 директором Інституту Г. Хоподним. 
. У завдання цього осередку входиnо110 лініітеРМіноnогl1 "ВНО
сити національну течію і в саму роботу Інсти'! 
'гуту по складанню сnовНИКів,надаючитермlнам 

переважно українського вигляду, за'мlняючи 

3 а r а л ь н О В Ж И в а н і - с п е цІ а n ь но' В и r а дан и м и" і). 

Захопивши в свої руки керівництво ІУНМ, змінивши його 
структур)" в бажаному для завдань СВУ напрямІ, підlбравши' 

відповідні кадри, ІНАРАК виконував активно СВОl завдання 
ЩОДО словникової роботи, провадячи "конкретне шкід~ 

ни ц т В О В Д і л я н цІ ск л а дан н Я українських спо B~, 

ник і в, в і Д Д а л я ю ч и у 1\ Р а інс ь кум (J В У в ід пр оп ет Ц р. 

с ьки Х М.а С,. а и к КД.а Ю!ІИ і.н.Те.рнаЦ;іО.в..8еl1Ь.аl .с.Лдв8.." 

й пе'ретворюючи українські словники на зброю 

ш о в і ніс тич но г о в и х о в анн Я мас" 2). 
Але НКО, очолюваний Скрипником, не зробив по Лllllі. 

української мови тих висновків, які треба,буnо зробити після 

процесу СВУ. Значна кjлькість працівників ІУНМ, після Яого 
ЛіКВідації, перейшла до новоорганізованого Науково-дослід

ного інституту мовоа.нзаства. Друкована продукціЯ lУНМ не 
~ була знешкоджена, вонз проД(>вжувала отруювати своею РІо
, ві.ні<:Тlі'ШОЮОТРУТОЮ свІдОМіСТь широких Р-ЗДЯНСЬКИ,Х чита .. 

'Ііз. БІnьше того, частина терміНОЛОГlqних словникІв, ,СКJl8де· 
'них ще в ІУНМ, була Щідрукувана вже після процесуЩ3У 

<. 1) CBIA1ICIIHH Єфремовз. СТСllограФlqПIl" зоlт судового процесу СВУ, т. : •• 
с. 100. СкрІзь в uитатах зuерlга6ТЬСІІ нравопи!: ориrlНЦJlУ. . 

'-",,"," 2) Там же, С .. J02. 



Під маркою НдІМ. ие могло статися .тільки в на. 
слlдок СВідомого· продовження з боку частини відпові
дальних співробіТНИКіВ НДІМ нацІонзnlСтичних традицій кол. 
lУНМ. ... .. 

Боротьба З шкІдництвом на мовному ФРОНТі в цІлому 
f зокрема на діnянпjтермІНОЛОГічнtй розпочалася з весни 
1933 року. колиКП(б)У, на чолі з своїм ик, зміцненим одним 
з крашихсоратників "І:ОВ. СталІна, тов. flостишевим, викрила 

. нацlОН8лїстичце шкідництво, зокрема на ідеологічній дІлянці, 
8икриnанаціОНаnіСТІІЧНИЙ· УХИJI Скрипника і nOBe.'Ja рі
шучу боротьбу. з . націоналізмом у всіх його проявах. 
У статтях та ПРОt4Qвах тов. Хвилі І) показані конкретні 
факти шкідництва на мовному фронтІ, викрите іхнє корівня 
та їхне спрямування. У реJ)олюціях спеціальної комІсії, утво
реної НО!tИМ керівництвом НКО дЛЯ перевірки роботи на 
мовному фронті 2), накреслеНі ті практичні заходи; що іх 
треба вжити, щоб ЛіКВідувати. наслідки шКідництва на МОВ
ному фронт). 

Виконуючи ці настанови, ми переглянули С л о в ник м а
те мат и ч ної тер мІн о л ог іі і вважаємо за потрібне по
казати картину націоналістичного шкідництва, що є в цьому· 

. словнику. . , 

СЛОВЩІкматематичної термінології складається з трьох 
ВИ1ry'скtв. Перший 3 ИИХ1\ііститьтермінологію ,; чис'Гоі мате
матики" 8}, ДРУГИЙ - термііЮЛОі"IЮ теоретичної механіки 4), 

І) дИВ. Ан д.р ІЙ Х вип Я. 3нищитикорівня YKpilїBCbKoro нацІоналізму 
на МОВIfОМУ фронтІ: ХарКіВ. 19;J3. . 

'} ці реЗОIІЮЦП надруковаНі. 'в зазначено",у зБІрнику тов. Х вип і 
... С.С. 115-]29. .. '... . . . 
. . .. "' всеукраїнсыщ AKaдeMII!Н:iYJj:~ .Інс'tитут УкраіасЬКОі·· НаУи.ов:оІ Мови •. 
ПРllРОДJIІІЧllі1 ВІддІІІ. МаТерІяли до .уКраїнськоІ nРАРОДІІИІІОіrерМllюлorfі т!! 
HOMeIJKnaTyr,H. Том' 1 У, випуск І •. Ф •. К а л и в о ВИЧ. Сnовннк математнчноі 
термІНОлогії. {Проєкт). Ч. І. ТсрміНО.10гlil ЧИСТої матемаТИКІІ. державне ВИ
даВRlЩТВО УкраІни, 1925, ес. Xl+24tf. 

') BCC)'KpaIHCbl<a АкадемІя Наук. lис'rИТУТ УкраіНСЬ"Оі HaYKOJ)oi 1\lови. 
ПРItРОДНI\Чllіі 1314:11." Матер/llЛИ до українськоі IІРIIРО;Шllчоі 1"epMIIJOIIOriї 1"8 
номсикnаТУРII. Том lУ, ВІІПJ'СК 2. Ф. К а ли 1I О ВИЧ. СлОВНIІК Математичиоl 
терміноnогіі; (пРОЄКТ). Ч. Н. Термlнологlя теореТllЧllОї мJ,:шнікн.державне ВІІ- . 
Ді)ВНlщrво України. 1926, ес. VШ+80.· ... 

третІЙ термінологію астрономlі та небесної механіки,· крІм·· 
'Того -ще незначну кІлькІсть термІнів з rеодезlі Ч.· . 

Перший випуск зредагувала математична секціЯ приро,l.

ничого Відділу КОл. IНі:ТИТУТУУ~р'аїнськоі наукової мо,Ви 
:ВУАН, другий випуск'-та сама секція разом з матеМЗТИІІНО
природописно-лікарською . секцієlO . ваукового товариства ім. 
ШевчеНJ.:а у Львові; третій випуск, зредагований цими 1180МВ 

~екцlями, був перег:nянутийще термінологІчною коМіСlею 

Одеської науково-доcnідноі кафедри математики . 
Загальна система. побудови словника в усІх трьох випу

сках в основному однакова: після передмови надрукований 
список використаних літературних джерел, а далі йдуть СЛО8-
ник І покажчики~· . 

Словиик являє З себе абетковиЙ реєстр українських тер
А11нів з російськими, німецькими і французькими вІдповІдни
ками. Якщо для передаЧі одного поняття Існує· декІлька 
українських синОНіМіВ, всі вони подані поруч з тим іЗ· вих, 

який, на думку секції, яка редагувала словник, е наЙв.nучнt

ший. СИНОНіми йдуть в такому порядку: на першому мІсці 
надрукованІ курсивом терміни, якІ слоnник рекомендує; далі 

надруковані звичайним шрифтом терміни, що їх словник ве 

рекомендує,. 8nе вживання яких ВВажає за можливе; нарешті. 

в квадратних дужках подані ·:терміни. помилкові і секцl6Ю 

иерек.омендованl. ru~.tm . Кoжшn'о. терміuазазначеві .rЦ.TЄpa! 
турні джерела, звІдки вІн взятий. ТеРМfНИ, вигадані упоряд:
ником, подані без позначки або (В ІІІ випуску) з позвачкою 
N (новотвІр), а терміни, запропонованІ секцією під 'Іас ре

дагування,мають позиачку Сек. 

Але в системі побудови ІІІ випуску є деякІ відмІни проти 
І та ІІ виuускіВ. Це стосуетьсяпередусімпривципу поБУАQВ" 
покажчиків. далі. в ІІІ· .випуску пІсля деяких термІвІ,по;' 
Аані речення з метою да1И .. проект уживзннядаиоrо 
тер м ін у". иl відмlни,якіпри інших умовах МОfJlИ б епро-

') ВсеукраУнська АкадемІя- Наук. Науково·ДослlдчиА IНСТИТj'Т Мовознаа;. 
СТ811. ВllIдln термJноnогП та номенклатури. СпОВНИ" матемаТНЧllof тер",IНOJ,Iоtlt. 
1'0101 Ш. АСТРОНОМІ'!на термlВОЛОГIЯ n lІоме"кnатурз. (Проєltt). УмиСИІ" 
Ф.l<аЛIIJlОВИ'l І r ХО1.l0ДИиll. деРЖ8Рне видавництво "РаДlІнеькаШко • 
.ІІа", ХаркlІІ, J93I, е •. 117. 



стити до деякої міри роботу читача, викорис'гані, як буде

показано далІ, в шкІдницьких інтересах. авторІв та редакто

рів цього випуску •. 

Куди скеровували свою шкідницьку роботу автори смт?' 
Поперше, на відрив українськоі наукової тер

м і н О Л О r Іі в і д тер мІн О Л огії, в ж и в а н о і в У с і х 
культурних мовах, від термінології інтернаціО· 
н а л ьно У. З цією метою . інтернаціопвлїзмиевідомо УНИК8-
лись, а. замість них подавались звичайно вигадані новотвори,. 

рІдше .. слова, які в живій мові мають зовсім інше значення. 
Прик.nади.· . 
На рос. з ксп О з и Ц и я (НіМ. ЕхровШоп, фр. ехровШоп,.· 

англ. ехроsШоП. іт. esposlzione тощо) подається вистава; 
с и г н а л (нім. SlgnaJ, фр. slgnal).....,. гасло; 
кан а л (Kanal, сапаl) - neре"іn; 
оре о л (Aureole, aureole) ~ облямівка; 
об-ьект (Objekt, objet) - предмет; 
ди а Ф ра гм а (Diaphragma, diaphragme) - вї/що; 
ди а Ф ра r мир О В а т ь (dlaphragmieren, dlзрhrаgmеr) -:- ві'і

кувати; 

ком пен· с а Ц ИОН Н ЬІ Й б а л а п сир. (Kompensationsba)ance, 
balan..:ier compensateur}-' КQЛU8нuк-зрі8IЮВQжни"j 

9 лем е н т {Element. element1- ntJpneHbj 
ни В е n л І! Р (NіvеШеrlпsturmепt,Пlvеаu) -" рі:JН.ило; 
мер и ди анн ы Й . з а л (Meridiansaal, salle meridienrie)--

світлиця nівденни"о,а; . 
о ку.n я р н а я .і111 н з а. (Okularlinse, lentille oculaire) - СО'lка; 

Очнlщ()Вtl .. ·· .,. 
ап о гей (Ароgаuш. apogee) ~ mо'!ка· 8Wзє.мна; 
а n о а СТР и й (Арозstrum. apoastre) - точка вiд .. ~ipн'a; 
а феп и й (АрЬе!lит, арlІсliе) - mО'llЩ відСОНЕ,евl1, і багато· 

Інших. 

В окремих випадках смт подає на другому мІсцІ піс.ля 
вигаданих .. украінських вІдповІдникІв" ще n іIІтернаціона.· 
лізми. Так. ми маіМО: 

ее к т () р (Sektor, secteur)-.. (Juрізо" і (е"тор; 

.. . 

с е r мен т (Segment,· segment) ,- відрlзо" і сегмент; 
ДИIНОН8,11Ь (dlagonale, dіаgопаlе)-косuна і діягонаЛRj 

11 е н тр (Zentrum, centre) -- осередо" і центр; 
х орд а (Chorde. corde) - mЯ1!Ш8а t .хорд0; 
К о З фф И Ц И е н т (Koeffizient, соеШсіепt)":"- сучtl1tни", І "ое

фіцієнm; 

1.1 ери ди а в (Meridlan. meridl еп) - південни", і меридіян; 
в ер тик а л b(Vertlkal, vertlcal) - дозеJі f Qєрmu"qЛR; 

. рад и у с (Radius, rllYon) -лу" І радіює (у. І вип.), nро.міН". 
. і радіюс (у 1.1 ВИП.);. . . - . .' 

а к в а тор (Aquator, equateur)-рівни" і е",аmор; 
. сел е н о r р аф (Selenograph, selenographe) - .мїсяцезнавєц'" 
і селеноzраф. і ще деякі. 

Але звтори СМТ зробили все можливе ДЛЯ того, щоб· 
обмежити вживання і цієї малої Кількості ІнтернаціоналізміВ, 

що є в словнику, або І зовсім не допустити їх. Це дося
гзється ріЗНИМИ способами. Пол.ерше, в усіх похідних та 

складених термінах автори виходять тільки з ьукраінського 
відповідника'", а не 3 інтернаціонального термІна. Коли на 
терМіН ее кто р подані відповІдники. 8UРЇЗО'" і сс"тор. то на· 
к они ч: е С кий ее кто р подається тільки коніч.нUЙ вирізок,. 
на кру го во й ее к тор - круговuй вирізок тощо; на ди аго" 

н ал ь подані. вІдповідники ко/ина і діягоналя, але пІд СК,ІІа
деним терміном гл а в 8 ЗВ ди а гон а ль . знахОДимо ·11JrЬЮГ 
головна косина, під . термінзми ди аг о·н a,ll ь оп ред ели- .. 
те .n я, n о б о ч н а я: ди а гон а л ь - тільки "'осина вuзна'lнu"а,. 
nобіч.на "осина; нз цен т р подані відПОВіДНИКИ осередо" 
і центр, але ва г еом ет рич е С к и йце 8Т Р-'J'ільки геоме

тричнuіі осередо", цен тр м но r о у r о л ь ник а . передзниВ· 
тіnЬКІі як осередо",,мн.огокуmнtlка,С Ф ери 't е ск и А це н т р

сфеРU'tНllU осередок. Ji и Н Н Я це в тро В - лінія. Ot:epeiJKOBQ" 

• ЦЄПТРОбе ж н ЬІ А -ВідосеtJедковuй, це нтростремитель
н ЬІ Й - доосеред",овий; ДЛЯ термІна ііі ес р и д на н маемоniвден-· 
ник і мерuдіян, а гаЛ8ктический меРИДИ8Н буде· 
тl,nьки гаЛПКnlllчн.UIЇ nївденн.и"" з е м н О Й ме р н д и а "-тІльки 
зе.lfНUЙ nіеденн.uк. н е б е С 111.1 Аме р и д и а н - небесни4 nі,· 
ден.Нll1(, о КО.'І оме р и Д и ан н hI Й - nрunївдеН"ІIllО8ий тощо;. 
КОJШ для терміна т р (j 11 Jf К маємо зворот"и" І тропік, то-

j аа А z " .. " '. • 'і_.' .' . 

. РР5; -~_~,Ч~;;.#;',:f_w;,~~;;,,,~_,,,,-,~,,"-~,іі;LC:'"~~~/,Х;--'''~j\, • .""""",J[';-~-~;:"'~ .. _",~----'_'1.':'_~ '-,"',"_-~X_i_: -_~''''f\fjr-_::':.:!_:_--'.':ftf:::--:''; _-_~L~~'$.~,,,:;, ;,- ",,tr,,, .-.~,.,~ _ .• ' 
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'вже тро п и к К о з еро г а буде тільки З80ротник Козорога. 
тро n и кРа у. а - 880ротни" Рака, тро п и чес кий ~'880-
РОlnниковuй' і Т.д. Подруге, в усіх прикладах вживаються 

виключно "у"раІНСЬКі- вlдповіДНJf:Юf". Коли для термІна дис к 
знаходимо вІдповідники "ружало і диск, то вже в прикладі 
маемо; "Сонцеве "ружало коло обрію .має еліптичний ви
,гляд". 

Зрештою у ІІІ випуску приховуванню інтернаціоналізмів 
від користувача словника сприяе і система побудови покаж
'1икі в - російського, ні мецького, французьког~. 

В перших двох випусках перед кожним термІном в укра

їнській частині стоїть порядковий N!i, а в покажчиках проти 
російського (відповідно: нІмецько.го,фраи.цузькorо) терміна 
ncщаеться не український відповІдник або українські відпо

відники, а тільки порядковий ІО, пІд яки'м читач може знайти 
їх в українській частині. Шукаючи, наприклад, за першим ви

ПУСКf)М, який український термін відповІдає росіЙському к о о р
ди н а т а (нім. Koordinate, фр. ~oordonnee), читач знайде проти 
даного слова в російСЬJ<ОМУ (німецькому, французькому) покаж
чику N~ 1102. ПІД цим Ng в українській частині він дізнається, 
що єдиний рекомендований словником відповідник 6 також 

.!{ОСІрдцн,ата: термін же сурядна; хоч і не вІдкидається, але 

. і не рекомендуеться. 

у ІІІ випуску СМТ в україІіській частиці перед термінами 

нумерації, як уІ і ІІ випусках, не знаходимо, а в ПQК8ЖЧИ-

.. ках проти російського (німецького, французького) терміна 
поданий його ніби український відп('в!дник, при чому тільки . 
ОДИН,-той, що стоїть в украінськійчастин\ на першому 

міСцІ. Так, копи б читачеві довелося шукати за ІІІ випуском,' 
який термін відповідае в українській мові російському ко ор

д и.н а та (Німецькому Koordinate, французькому сооrdопшЧ~), 
він знайшов би в російському (німецькому, французькому) 
покажчикові проти цього слова тІльки сурядна. Піс.'!я такоі . 
категоричноі вІдповіді читач навряд чи буде звертатися .по 

украінськоі частини словника, де, поруч 3 термІном СJlряднд, 
стоіть також і термІн І\оординmnа, тим бl.~ьше, що нІде в пО

каЖЧlJках не зазначено, що u них подається тідьки один 

-з рекомендованих YKpaїIiC.bKIfX ВідповіДНИКіВ, рt:шту ж l\lожна 
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знайти пІд цим відповідником в украіиськІА "астині. Таким 
чином. вІдкинувши нумерацІю, лереніСWИінтернацІоваnьвJ 

термІни на друге чи ва трете місце в украІиськіА частинІ 
і .обмеживinи€ь- в·покажчикзхподаваивям тільки першого 

3 украіНСЬІ<ИХ відповІдникІв, автори СJlовника ВИКJlЮЧИJlИ 

будьяку МОЖJlивість використовувати інтернаціоиаJlіЗМИ в тих 

випадках, коли доводиться шукати український термlи зав)';' 

,Домим російським (Німецьким:~ французьким). А відомо. що 
І'ОJIОВНИМ чином В таких випадках j доводиться звертатиси 

до термlНО.llоrічвих сJlО9Никіs. . 
Друге, на ЩО скеровуваJlИ свою роботу автори СМТ

це щ ту ч ний ві др ив ук раіиськоі н ауковоІ ТеР'''!
ИО.llогі1 від иауковоі. те.ри.ів.ОJlОГН росІйської 

м о В И. З ціею метою українські термІни, однакОві з термІ

на:\1Н російtЬКИNШ,беЗОГJlЯДНО викидались, а на іх місце ви- ' 
сува.1JИСЬ вигадані слова, архаізми або провІнціалІзми; там. 

де автори сдовника змушені бу.'1И под.авати українські тер

міни одного кореня з російськими, ці терміни подаваJlИСЬ 
у такому граматичному оформnенні (префікси, суфікси, рід, 

. нагодос, синтаксичні сполучення тощо), дnв якого жодних 

Підстав не дає сучасна украї'lська літературна мова. Цевсе 
мало створити бар'єр між М9ВОЮ українською,і мовою росНI- _ 
СЬКОЮ. Водночас ця заміна термінів, вживаних в українськІй 
MObi~ ВfJщмихшироким масам україНСБКИХ 'fру./t~~ .• !Ш"тер" 
міни вигадаНі, штучні, ,С,творювала веnичезВітрудВоJIi.t в опа
нуваННІ lЩУКОІО для' тих сотень ТИСЯЧ. мІльйонів робіТ.1Іиків 
і КОЛГОСIJНИh:ів, які вчаться в наШИ,ХШКОJlі!Х. вишаі. пауново
ДОСЛід.них інститутах. 

ДеКілька прикладІв: 
:.На російсь"ий термів к pyr подається ви . вlдцовJд"ик не . 

ШИРОl{О відо~ий в у"'раІнськІА мові термІв круг. .8 idMqe; 
круг поданий на другому мІСці. Отже. Kpyr поnожениfl 
в одному місцІ передається, круг положень (ІІІ ВИІІ., с. ЗО), 
а в другому місцІ (ІІІ вип .• с. 29)-кільц!? nOЛйжень. Азн
м У т а л ь н ЬІ Й кру г передається озимутне кїдще, в ер т я

к а JI ь Н ЬІ R КРУ г - дозеАtltе КЇЛI>1{е тощо. а, 3 другого боку. 
кольцо Сатурна-кільце Саmурн.ове. кольцевоА мнк

pometp,-кіЛ1JцеВllU .мікрометр. аJlе КОJlЬцо метеори· 
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т О. в - вже коло ",етєорн.є. Ту ман н О. сть передається не 
туманність (слово знане І в живІй мові, І в J11тературних 

джерелах), а .11РЯ1<овuна; о с в еще ние - освіт, а не освіт
лення; . т О чк а пад з.я.ия.".... na.дО811tЦe..,..хоча на ТО 1.1 К а дається 

відповід11ИК точка, а на пад ея и е-nадання, отже цілком 

натуральне було б. сполучення точка падання; час О· 
в.оЙп о я с - крило годинне, а пояс годuннuй тlльки на другому 

місці;' іменник с л·е Д передається новотвором прослідок, хоча 
е матеріали на слід; кар т а з еми ЬІ Х П О л у шар и й пере

дано не карта зелнuх півкуль, а nляНlг .лЬ()fJіУ р о в е і! Ь

не рівень, а nозе.мНU1{Я, лlбеля; п о л о ж е ние-не тlльки по· 

ложення, а і nолога;п рот и В ост О Я Н і1 е - nротU80nолог.а, 

Jl.f10тuвоnoложен.н.я, хоча літературні джерела дають :nроmи

стояння; солнцестояние-сонцеЗ80рїm, хоча є матеріали 

на сонцестоянНсЯ; а вже· l' О. Ч кас т О. яни Я - точка з.уnult-· 

"овп. Таких прикладіВ можна навести багато. 

. В дея.кцх випадках і тут, на другому місці після вигада

них термінів, подавались 1 терміни, Сl1ільні для української 

мови і російської. Але в складених термінах і в похідних 

фігурують тільки новотвори. Так, коли дл!'! ї ер міна м а я Т- .. 

ни к маємо ВідпОВідники хumун і .маятнu«, то в усі складені 

,термІни ВХОДИТЬ· тільки· XllmYH: хuтун-зрївноважн.uк, хиmун 
се"ун.днuЙ, хитун стіжковий тощо: м а я тн и к О В И й пере-. 

д.ається·як Хlщ"ун.овий. Ав реченнях, поданих при окреми'х. . 
термінах, знаходиfvю. навіть не· хитун, а вагало: "Відхил 
площі хитання вагала доводить добовий рух ЗЄАlлі", »При-

, скоренн.я сили ваги вuзн.а'lають із спостережень хитань ва

гала-, ."на рівни«у вагало хuтаєтЬСЯ и16идmе, ям на бігуні". 
Коли на термін б о к О. ва я л о в Е' Р Х ное т ь наводяться від

повіднИІШ бїчниця і бічна ,!оверхня, то lta .. 6 о к о В ая по-

.. ве р Х н ОСТ Ь n р li З М ЬІ - тільки біч,н,uця .,tрuзми, тощо.~ 

. Часто одне поняття диференціюється в значенні І Юl ОДИН 

російський термін подаються два різні відповІдники, при 

'ІОМУ неможливо зрозуміти, коли вживати один з них, КОЛИ 

другий, що значно утруднює засвоєння та користуваНIІЯ тер· 

мІнологією. Напр., ва термІн в ели ч н на (нім. Grosse, фр. 
. gr8l1del1r) в І випуску CJiOBHHKa поданий вlдповlдню( селU'tllн.аj. 

так рос. в ел и чин а передається і в ТрЬОХ десятках СК,1а-

IS 

де!lИХ термІнів: велuчuна абсолютна, ве.л.ичuна 8iд'є.мHa,8e~· 
личина геометричн,а і Т.д. Термін велu"ість, вживаний 
~ підручнику Кониського "АрихмеТИІ{а або. ЩОТИИЦЯ дnя 
українських шкіл" (11 вид.,"~ Полтава 1901)"., аазначений як 
ПОМИJlКОВИЙ. ІІ випуск дає на російський термін веЛИ1Jива 

знову відповІдник веЛllлин,а. А в III випуску на в е J1 и Ч И в а 
маємо два ВідповІдники: веЛllчин,а та веЛllкість. А б СО J1 Ю т- . 
на я в ели чи н а в цьому ВИПУСКУ - абсі:мютн,а .велu"ісmь. 
.3 вид и м а я в ели чин а-види.на велuчuна І т. д. Рос. в ы~ 
сот а (нім. Hohe, фр. hauteur) має в 1 ВИПУСКУ YKP~ . BIД~OBIД
ник висота; термін вишина,запропонованиЙ ЯК вІдповідНИК 

на рос. в ЬІ сот а в "ПроектІ геометричної теРМіВОЛОГП" (КиІв, 
1918), зазначений як невдалий. 11 випуск ЗНОВУ'подаена рос. 
о ЬІ со т.а тільки висота. Але ІІІ випуск вже дає на в ь1 с о. та 

два ВідпОВідники: 8uсота.івuшuна. Чомусь соответствен
н а я в ЬІ сот а передається відповідна висота, а вже о т В а

с и тел ь н а я в ЬІ сот а - відНОС1(.а вишина. Таксамо для рос. 
прикметника л у н н ЬІ Й :подаються два відповідники: Afісяце~ 
вий 1 місяч.нuЙ (л У н н ЬІ е r о р ЬІ - .мі.сяцеві гори, а л У в н а я 
но ч ь- .місячна ніч); для рос. с о л н еч н ЬІ Й подаються знову 

. два відпо.Відники: сонцєвий і сонячний і '1'. д. Навпаки, різнІ 
поняття іноді передаються одним украінським СЛОВОМ, щО 

~ позбавляє термінологІю необхідцої тОЧНОСТі •. O(Jepm звачит~ 
вращение і время ВРlfщен~ив • • (){jepmse-.м-m,>на,Пос" 
сnрu'tюМlЄ яв!uца добового руху небес1tоl "уЛі" значить "вра
ще 1', и е з е мЛи..... і т. д.; .,оберт. Юпітера на його рів
нш(у дорівнює 91< 55mи; ·значить "время вращения ІОВИ
тера .. ;"lт.д. Таксамо обіг знаЧJi'l'Ь обращение івремя 
обращения, nрилад:-ап.парат 1 инструмент, 'nро

мінь - JI уч і Р а ди у с і т. д. . 
Того самого порядку спотворення украінської мови маемо 

в таких' прикладах: бинормаль-6ЇНОРAfаЛя,дlаго
н а ль діягоналя, в о р м а л ь - норма.л.я (поданий за про по
зицl€ю секцlТ, хоча в лІтературНихджере.nах. наведених 

в словнику, є нор.маль), вертикаJ1Ь-8ертuка.л.я, гори· 

з о н т а л Ь - гОРUЗОltталя, пар а л ле л ь - паралеля; 3 n J1 и п
С и с- еліпса (це слово зареєстроване в одному літературному 
джерелІ; в другому джерелі, новІших часів, показано едіпе, 



зае автори вважають цей термін за помилковий); Тр:l П e~ 

ци я - mраnез; сим В О л - Сll.Atболь, про т У бер а н ц - про-

. mуберан.ца; пар а л л а кс -nаралакса; Ф л о кк у л - фЛЬО

кула; пер и о Д - nеріода; а к с о и Д а - аксоїд (термін. за про

rіОнований секціею, не дивлячись на те, що літературнІ' 

джерела дають аксоїда). Тенденційно поширюється суфікс 

-овuй для творення прикметників: квадратовий заМіСть "вад

ратний, куБОВllU замість кубічнuЙ. 

Слова, утворенІ в російській мові за допомогою префікса 

ОКОJ!О,передаються послІдовно з префіксом при: около
м ерид и ан н ь1 й-nрunівденнuковuй, ок оло поля р н ЬІ Й -' 
nрuбігуновllй, о ко л о с о л не ч н ЬІ Й - nРllсонцевuЙ. . 

Г ипо тез а (грецьке U'lt6~Е:Щ) в словнику подається з наго

лосом на е: гіпотеза; пер и сі д - з наголосом на О: nері6да. 
Родевий відмінок приналежності в складених термінах 

тенденційно уникається,' замість нього словник подає Щ)ИС
Війні прикметники. Ця лінІя, що ясно помітна ще в перших двох 

випусках, особливо виразно проведена в 1Il випуску: г ипо
теза Лаплас'а-гіnотеза Ляnлясова; голова, ХВОСТ ко· 

мет ЬІ - голова кометн,а, хвіст кометн,ий; з а ко Н Нью тон а, 

Кеплера ·-закон Ньютон,їв, Кеплерів; систем а Птол о м ея, 

Коп е рн и ка-уклад П толемеїв, КоnеРНlшів; в апр а в лен и е 
мер и дЙа на _. наnрям. nівденн,llковllЙ; п л о с кос т ь ак лип
ТИК Н,. о: р..бн.т и,. а·к ва-тор.а --,. плаща єкл.їnmuчн.а .. орбітна, 
рівпикова; ко н У ст е н и, f! О Л ут е іі іі - стіжuк тїн,євuй, npll" 

mїн,ковuЙ. та баг. ін. 

У тих випадках, де ),l<раіНСЬІ<а мова таких прикметників . 
не знає, доводилося авторам словника ставати . на свій зви
чайний шкідницький шлях, на шлях вигаДНИllтва. Так з'ЯВИ
лися такі прикметники: вїдс.онцєвuЙ (= а Ф е J1 и я: рас сто яни е 
а Ф ели я-від/Jаль відсон,цева), nрисонцевий (=пе р и ге л и я: 
ра ест О яни е пер иг е лия -'- oїiJf!a.дb nРUСОНl{ева,але д о л
г о _т а пер и г ели я - довгота nрисон,цєвоl точкu), відЗЄ.АtНUЙ 
(=апогея), 8ідзірнuй (=апоастрия), відсаmУР1tовuй (= 
а п о с а т ур н и я), від'юnітеровuй (=:1 Л О й о в и я), nрUЗЄМНuu, 
llрuзіj1НUЙ. nрuсатУРНО8UЙ, llрuюnіmеРОllUЙ і т; Д. 

Можна ще навести приклади на замІну інших категорlU 

родового вІдмінка та Інших синтаКСИЧlllІХ конструкцій ЩJIIК· 

метниками: аберрация по долготе, по широте-абе-· 
рація довготн,а, шuроmн,а;. n и б рац и я II о д о л гот е, . по
ш и рот е - лібрація довготнд, III ирот н,а; ч.а cЬt с .. а я т н и
ком - годин,н,щс 8агаловuu; n о пра в к а час о в - nоnра81\а, 

годиН,н,икова; н у ль час о в - н,уль годинниіі, тощо.-
Так, виконуючи на своїй дІлянці завдання українськоі коитр-, 

революції, автори та редактори СМТ спотворювали украін
ську мову. ЛlтераТУРl;Іl джерела вони наводили для того, 
щоб надати цій своїй "роБОТі- видимість .0б'єктивностIС• 
ЯК тенденцІйно Підбирались ці літературиі джерела тав якіА:· 

мірІ їх дані фальсифікувались, можна пересвІдчитись з ІІІ 

випуску. 

3 61 літературного джерела, що наведенІ в ІІІ випуску' 
словника,. до післяжовтневої доби, коли на базі прове
денняленінськоі національної політики розпочався й відбу. 
нається буйний розвиток українськОі мови, відносяться тlлькJI. 

22 джёрела. Тільки протягом 1929 року на Радянській УкраіНІ 
llИЙШЛО з друку до 30 окремих книжок, які своїм змІсто ... 
Rідносяться до астрономії, геодезії. В якій мІрі воци прислу
жились авторам СЛОВНl:fка? В списку використаної літератури. 
не знахuдимо жодного 3· цих джерел. Ми вже не кажемо про 

.окремі статті, друковаНі в різних періодичних видапвях. 

Цікавий далі характер тих 22 джерел. Серед них знахо
ДЮ400 пере.n..усім .М а т е v ~ я n и Г е о' д е з и ч н О і ее х ц.і і 
Тех ні ч н О r о в ід д і л У ІУНМ ",які,' як Відомо, збираmr~ 
тільки від неписьменних людей таза рецептом: "Н ес лІд 
подавати зразу готового те.рміна, а треба повер;. 
нути справу так, що'б слухач сам його подав або· 

ви гад а в" !).Далі серед цих джерел 3Jіа·ходимо:.Ка л и 80-

вич Ф. Сnовник матемаТИЧНОї·термінологli, ч.ІС. 

та "Калинович Ф. Словник математичн.ОітёрМі
н о л О гі іі ч. П". Нижче ми покажемо,. 'що те, щобул()' 
uигадане або упорядником СМТ Калиновичем, або секцlєю-
і внесене до І Т3 Л випусків, уже в ІІІ випуску розглядається 

як матерІал, пlдпертийnітературними джерелами. Ще даnl, 

серед використаноі пітератури йду-ть "праці" вже другого-
f' 

І) дlID. 3бірlll!К ТОВ, Х в н .. І, со 12' і ·21. 
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:з упорядників, Г. Х о л О дно го: "КосмографІЯ" (рукопис) та 

,,3 статтіВ У часописІ ,;СеЛЯllське життя", ЧернігІВ, 1924". Це 

~диний випадок використання матерІалів періодичної
 преси

оці статті такого "авторитетного вчецого", як Г. ХОJІОДИИЙ. 

,Зазначмо, 'що коли "рукопис" Холодного дІйсно існував, то 

вІн ніким не був апробований, таким чином вигадки
 одного 

з упорядників ,вносились до словника вже як матерІал. взя

тий 3 літературних джерел. НареШТі, серед 22 джерел, ЩО 

. ви!{шли після Жовтневої революції, е й такі: "Г р а би н а Л., 

lНж; доц. Нижчg 'геодезія, ч. І, Падебради, 1923"; "Л и с я н:' 

ський Борнс; Курс лекцій па фізиці. ч.2. вид. Ви

давничого т-ва при Укр. C.-ГосподарськіЙ Академії, Паде

браДИj 1923"; "М'атерія.lи.термінол.огічної комісії 

при C.-Г.Інженерному віддІлі Укр. с.-Господар. 

-ськоі- Академіі в Ч.Сл~ Р.(Словннк російсько-україн

ський), Падєбради, 1923". ЯК бачимо, при повному ігноруванНі 

,видань радянської України, широко використовуються
' мате

.ріали українських контрреволюціонерІв, що звили св
оє кубло 

під крильцем чеха-словацької буржуазіL 

. Якщо Rідкинути ці "джерела" та ше два-три, що вийшли 

:після 1917 РОКУ в Галичині (Мельник, "Мінералогія 

jгеологія, ЛЬВіВ, 1918"; Раковський lван,,"Наш Bce~ 

.с в І т і й ОТ Q б У д о в а, Львів, 1927~), то на долю видань Ра

ЩtнськotУк{}зіин ~аJНішитьсsiтіль.к~ якийсь n.еся.ток-ll.e. в
се. 

що автори ІІІ Бипускувважали за можливе ,використати ~ тої 

величезної літератури, яка вІдбиває мову українськог
о про-

.летарlатуза часів його диктатури. . 

Наведемо декілька прикладІв ПРО те. ЯК lшкористовува

лись ті видання, якІ автори _ словника включили в обмежене 

'та тенденцІйно підібране коло своїх літературних д
жерел. 

На пад а ю Щ а я з в е зда Д8ЄТЬСІІ еди иий рекомендо
ваний 

вІдповІД8ИКЗОРЯ летюча на. підставізгадуваНОі више"Кос

мографіі" Хо.'10ДНОГО. хоча зоря tiадуча зареєстрована в д
ВОХ 

.nї'!·ературних джере .. '8Х і зоря l1адаюча також в двох; на 

термін сто JI К Н О В е ние дається рекомендований відповід

ник зутик,·. славо, вигадане авторами словника, в той час 

коли зіткнення зареєстроване в двох .'Іітературних джере

.лзх, сутичка - теж в ,!І.ВОХ. Крім того," не зазначено, що 
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оста?ие слово зустрІчається ще в словнику Уманця І СпІлки. 

. як . ВІдповІдник на рос. с 'r () Л К Н О В е ние, зв словнику. ГрІн

ченка Д8~0 СЛово зіткнутися (= столкнуться), БІд якого 

іменник- 3lткнення € цілком натуральне явище (обидва -СnОВ

ники зазначені в списку використаноІ літератури). 

Не дивлячись на те, що термін телескоп зареєстроваиий . 

в трьох літературних джерелах, автори дають да.лекОSір. На 

.с и дер и 'І е с кий . м е с я Ц, за пропози цією секцlУ, подаЄТЬСR 

:рекомендовани!{ l!lдповlдник зоревuй .місяць, хоч з двох дже.
 

рел наведено сuдерuчнuй місяць. На' РОС.' ту ман н () еть 

подано рекомендованиR Відпоslдник мряковина ва пІдставі 

чотирьох джерел. ВИКЛЮчно львівських; термІн my.мameїcmь 

поданий як помиnковий, хоч його dживаио в п'ЯТl:uхдже-. 

репах, більшІсть s нИх 3 Радянськоі Украіни. ,дотоro 

у Грlнче~ка є туман, rnYMaltumu, туманитися. mуманї11Ш, 

mума,.",."иu, а .мряка перекладено гус т О Й ту ман сме п

ким Д О жде м. Т.аксамо в УмавцSl І СпІлки е ft&j!Malt. mуЖl.' 

· нuтися, mуманниu 1 багато Інших .слі~ цього кореня, амр я к а 

пояснено, як mУ.Аlalt густий 8 дРlбни.м· дощин,ом. 

Не~з€ ~отреби доводит"'. що СловО система,rIоширене . 
в украшсьюR мовІ. Не дивлячись' на це, у ІІІ випуску'· слов

ника на рос. с ист е м а знаходимо на першому мl~цl Відпо

в~днику~лад_ Цей вІДПОDідникподано за пропозицlє!О' секціі, 

НІЯКИХ ЛlТературних джерел не наведено і иааес.ти~ Оq~ви.ав
о с 

не можна, бо навіть в перших двох випускахцеЙ'іеРМ1Нроз~ . 

слядається як помилковий. А якщо в словнику' ГрІнченка це 

слово €, то воно значить: 1) уговор. договор, 2) рас

кл ад к а,ра сп ре дел ен не ден е ж н О ГО С бо Р а. 3) зат

рата, 4) мелкая гливяная посуда ... 5) (угуцуnок) 

ро д о жер ель я. Як бачимо, серед багатьох значеlJfJ слова, 

уклад значення с ист е ма не знаходимо. . . . 

,:аку саму фальсифІкацІю українськоі мови маємо' І по 

ліИIІ :paMaT~KH. Закон. Кеплерів, Ньюmонїв,)tараБОЛОlд обер

товии . поданІ секцlєю. хоца літературні .цЖереJiа дають 

-тІльки закон Кеплера, Ньютона, naраболоТд обертання. у ІІІ 

· ВИПУСI<'у, д~ так старанно уникаЄТЬСIІ родовий прииаnежио

стІ, ми маємо такі конструкцll, якІ. доводять що вживаИВІ 

· цього родового відмІнка е нормальне явище ~aBiTЬ для авто
.математичкиll тер",lнолог. бtoвтe"1І-2 

. ~ .. , 
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ріь словника: "Відхил площі хитання. вагала doooaumb добовuй 
рух землі"; l( амп е н са ци он н а я n огр е ш но СТЬ передано 
nохибuа зрівноваження, п о з и ц ИОН Н ь1 n у г о л - кут поло
ження. (ТQбто,.рпдоВиЙ відміНОК маємо навІть т.aM~ДЄ в. po~ 
сіRськlй мові стоїть прикметник); 1 як на курйоз можна вка
зати ще на те, що пІд термІном при н Ц и п Доп пл ера, пе
реданим, звичайно, як принцип Допплерів. знаходимо такий 

приклад: "Визначення променевої швидкости зір за nрuнцunо.lt 
Доnnлера-Фїзо·. а не ..• "за nринципа.м Доnnлерови.м-Фіsовu.м". 

Безперечно, що автори. СМТ, прагнучи ШЛЯХОМ різ-
. ного роду фальсифікацій відірвати YKpaiBCЬ~y наукову тер
мІнологІю від Інтернаціональної, створити штучний бар'єр 

мІж українською термІнологІєю та російською, між мовокт 
українського пролетаріату та російського, діяли не тільки за 

принципом: "як завгодно, тільки далі від того, ЩО є спlлы:le 

для двох мов, украінської та російської, або для багатьох 

мов, в тому числі для украІнської та російської". Вони, 
крі)! того, відштовхуючись від цього берега, СПРЯlotОВУ· 

вали шляхи розвитку украінськоі МОВИ в іншу сторону. 
В яку·. саме? Копи заг.~янути в словник польськоі мови, 

то з'ясу€ться, ЩО В ньому знаходяться прототипи для 

БJ.іІЬШості-1'ИХ новотоорів, ЯКИМИ рясиіе ьМТ: аналіза (aнa~ 
ліз)""':" поnьське .. а л а r і z а, еЛіпса (еліnс)-- польське е І j Р s а, 
великість (величина) -:'w Іе І ko s С, рівник (екватор) - r6w- . 
n І k, piвHUl(Q8UU (еI(8аторіальний)~ r б w n і k о w у, точка. від
ЗЄ.uна (anozeu)-punkt odzlemny, точt-:а відсонцєва (афе· 

лій) - Odslonecznik, огнище (фоuус) - о g n і s k о, noзєм (іорu
зонm)-ро z і от, nозе.мнuЙ (горизонmальн.uЙ)~ро zl о m у. ва
гало. (маятнuк)- w 3 h ad t о, рік пересmУnН:UЙ(р1l(81Iсо.l(о.снuй)-::
rok przest~pny, точка nрuзє,мна (nерluеЙ)-рuп.kt с:І(}·с 
z Іе m пу, звороmнuu (троnіК)"":"2 w r О t n І k, 3BopomHUl(o.6UU, 
(mроnічний)- zwrot ni k о wy. обляміВ1<а (орео.л)-о Ь І а ni ka 
о Ь J а m 6w k а,· nервень (елемент) - рі е rw і а s t е k. південн:uк 

Рісридіан) - Р о І u d n і k.J поміР JsilMЇp) - Р о m І а (, уклад (си
стема) - u k І а d, І баг. ін. ЯК прапор "самостІйностІ" та "не· 
:щлежностl" Украіни, пІд яким виступали українські И8ціОН!lr 
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.nlсти в своїй боротьбі проти роБІтникІв І селяв завідвов
лення К8пітзліСТИЧНОI'О ладу. був прикриттям вІддачі УкраІни 
під ярмо польських імперіалістів. так "самОбуТНіСТЬ", під ма
екаю якоі спотворювалась украінська мова на ділянці термl-., 

Rологlчвій, епрямо.вувала розвиток YKpaїHC~KOi мОВИ ва бур· 
жуані полои!стичві шлІХИ. 

------
До того,. що зазнач.ево вище, треба додати щ.е . .деякf 

уваги. 

. Поперше, в словник включено багато термінів, потреби 
в якнх абсолютно ніякої иеМ8€. Сюди иалежать, наприклад: 
інідно nря.мо.вuЙ, незгідно. nрЯМО8Uй, ну,,,, mяtnllВНllй, умшемw 

ний, .мно:н-.::ення їсте, множення неісте, проста лі80січ.н.а, про.- , 
сinа правосічна, ріжн.О3'l.лядно 8ід'ємниЙ., степ/нь істий, стс
nїнь Heicтuй, llPYZ (а традиційним до нього прикладом Із 

Нечуя-Левицькоrо: "Сою{е стояло вже н.а вечірньому nруві") 

І Т.Д. . 

Подруге, €ДHOCTIB теРМіно.іIOГіі всіх трьох частин не до
держано, що нздзвичаПно УТРУДНЮЄ користування cnoDBJ{
ком. Наведімо деякі приклади. Пра в ип ь в и 11, не пра· 
в и л ь ний передається як істий, Heicmuй: пра ВИ'n Ь ва и 
др о бь - їстий дРj~jН е пра вип Ь н а я Д ро б ь - неістuй . 
ііріб, але пра в ильн аяс истем 8-сисmе.м.а. nравuмню, .' не 
іста. 3а І і 11 випує!{зми маємо аналіз, за Ш- аналіза. Так
са 1\10: величина -ве.л.Uf{ісmь; градус - cтyniH~, градус;діямеmp
паnеречн.ик; дисперсія -розсів; вимір па.мір; конус - стіжо.к; 
ноордин.ата-'сурядна ~ міра-етальон; nаралельниЙ-рі8но6іж
НlZU; радіюс, луч - nро.м інь; радіюс-векто.р - nромінь-nро8ідНltК: 
систе.ма-уклад; слід-nрос/!ідок; цuкл-коло, та ін. Особливо 
помітна розбіЖНість між першими двома випусками з одного 

.. боку та третІм,.... з друrого. ие не випадково. це не резуnь
тат недоrJ1ЯДУ.! і 11 випуски скnада.'IИСЬ ще в роки 1919-1920. 

. То буnи часи; коли !ІВТОрИ сподівались на щвил.ке . понов
лення впади украінської буржуазіі. Так, згадуючи прочле
нів nepBicHoro складу математичної Піпкомісlі, БІльшість яких 
1920 року "виїхали з Києва" (очевидно, повтІкали разом .. 
з бlnополяками· І петлюрівцями), упорядник І ан пуску пише: 



· "Була надія, що ч.лени повернуться до Києва" І}. ЩО і в тІ 
часи словникова робота, зосереджена в руках українських 

· нацІоналісТіВ, носила шкідницький хараКТ.ер, це ЗРОЗУмІло. 

Але при цІй "надії" шкІдництво ще не набуло тоІ послідоu. 
ностІ, такої систематичності, яку ми бачимо пІзніше. Робота ж 

над ІІІ випуском розпочалаСІ> весною 1925 року, а ухвала 

'. матеріалІв математичною секцією вІдноситься до 1926-1927 

· рокІв, коли в ІУНМ існував вже осередок· СВУ, згадуваний 

.. вище ІНАРАК Одним З упорядникІв ІІІ випуску був якраз 

. органІзаторцього осередку - Г. ХОЛОДНИЙ; Яку рольеідогра. 

вав він в укладанні словника, видно 3 таких прикладів. Там, 

де Холодний розходився з друкованими джерелами, хоч би 

й скІЛЬЮtїх бу~о, "~peeaгa віддавалась' йому. Так, ось 

мир а передано 8lCb C8tm'()8a За Холодним, хоча вісь світа за

реєстровано в двох лІтературних джерелах. В окремих, що. 

правда дуже рідких, випадках виникали суперечки мlжсек.· 

цією та Холодним: секuія висувала свІй теРМіН, ХОJlО~НИЙ, 

нваж.аючи його, .очевидно, за недостатньо шкідницьки А, _ свНі. 

В УСІХ цих випадках кІІІчалось тим, що термін Холодного 

йшов як рекомецдований, термін секції-або як рекомендо. 

В8Ю!Й, але на другому місці, або попадав в категорію нере. 

комендованих •. Нап РИі\Л8Д, на російський термІн про т У б е. 

ран Ц (нім. РrоtuЬеrапz! фр. рrotuЬеrапсе)поданий відповідник 

81lстуneн.ь З посиланням на· Холодного, а »з--другомуt.tісці

nротуберан.ца 3 посиланням на секцію (В складених термінах 

и 3В е рже н н ЬІЙ про т У бер а н ц, пу ч к О О б ра 3 н ЬІ Й пр 0-

туберанц, лучеобрззнЬІЙ протуберанц і т. д. тер. 

!ІІін nротуберан.ца переведений вже В категорію нерекомен. 

дованих). Зрозуміло, що в ІІІ випуску система шкідництва 

розгорнулась На всю широчінь. ІнодІ доводилось переглядати 

І "виправляти" навІть те, що було подано в перших дВОХ 

випусках. Цим І ПОЯСНЮЄТЬся розбіжнІсть мІж J І П випусками 

СМТ, 3 одного боку. і nІ - з другого •. 

. Не. можна, нарештІ, не звернути уваги І на речення, на. 
ведені при деяких термІнах в IJI випуску. Як сказано впе. 

редмовІ, .цl речення зрідка випадково мають.' характер 

І) ГіереДІоІОIІІІ с. VI; 

тлумачення данОго поняття або 'дають фразеологІчну КОВ

струкцlю. А взагалІІхпризнзчення-дати слово в пр
иродному 

астроноМічному оточеннІ, отже дати й проєкт уживання да" 

ного терміну" і}. А..ле використовувались ці реченвя з іншою 

метою. Ось які речення подано пІд термІном Qбсерваторія: 

"На УкраІНІ З її прекрасними клІматичними умовами немае 

жадної добре устаткованоІ обсерватоРії. Добре устаткована 

Пулківська обсерваторія більшу частину року. позбавлена 

змоги нормально працювати через несприятливі кnіматичві 

умови". Немає. потре.би говорити про ті досягнення, ЯКИХ. 

. Україна здобула пісnя Жовтня на фронті культурного бу

дівництва. зокрема на науковІй ділянці. в тому ЧИСJJі на дi~ 

ляниl астрономіі,.оргавіззціі та. устаткування. обсерваторІй 

тощо. Ігноруючи ці досягнення, автори протиставляють віД· 

сутнІсть добре устаткованих обсерваторШ на УкраіНі при 

прекрасних КJІіматичних умовах наявності добре. устаткова· 

них обсерваторіЙ Б РСФРР, хоч там кліматичні умови 1 не

сприятливІ. Тут маємо одверту пропаганду контррево
люцlП· 

ної тези украінrьких націоналісТіВ про "колоніальний етап 

УкраіНИ" В системі Радянського Союзу. 

СМТ є яскравий rrрик.щtд шкtДitИЦЬКОЇ роботи,.я.кус Уl:І.ра~ 

їнські націоналісти провадили в галузі HaYKo~ol терМіНОЛОГlї 

Бригада, якій було доручено знешкодити цей СЛОВНИК,вела 

свою роботу в напрямІ очищення математичної термінології 

Від ТИХ штучних, вигаданих термінІв, якими українські ва

ІlіОНЗЛіСТи, спотворюючи сучасну українську мову, відд
аляли 

. украінську термінологію від термінологіІ lнтернацlОН8льtlоІ 

та від термІнології, і3Ж!'lваноі у всьому Радянському СоюзІ; 

замість них BiДHOВJ1eHi термІни, вІдомі І українськІй матема

тичній літературі, І широким масам україliськихробітникlВ 

і КОЛГОСIlЮlків. Паралельно з ІЩМ викинутете граматичне 

оформлення, яке штучно' .розривало історично зумовлену 

спільнІсть українськоl' мови з ро~lRською; проведена унl
фіка-

І) II~peДMOIlIt до 1.11 ВИПУСКУ, е, УІ. 



цlя математичної термінологІі, ліквІдованІ заАрІ, непотрl~нl 
терміни; синоніми подавались в дуже рІдких випадках. 

Резуnьтати роботи бригади подаються у виглядІ російсько. 
українського словничка. Цей словничок .мІстить тіЛЬКIL :Ті: 
терміни, . які потребували тої чи IНШОі переробки. ТерМІни. 
які були розв'язанІ в СМТ праВИJIЬВО. до цього СJIовничка 
неп о пап и. В РОСilісьУ.ому реєстрі ніяких змін не зроблено. 

До складу бригади, яка переглянула СМТ, входили 
Д. п. Дрінов і п. О. Сабалдир. Фахову консультацію давав 
науковий СПівроБІтник ІНСтитуту математики ВУАН. проф. 
Можар. Остаточну редакцію СJIовничка зробив д. П. ДрlНО8, 
копо ЙОГО техніЧного оформлення працювала лаборантка 
О. П. Дунаєвська. . 

.. Багато розв'язань, даних в СJJОВНИЧКУ, ,,-ереГJJянула й 
затвердила редакційна колегІя НДІМ. 

ЧАСТИНА 1 " 

МАТ Е МАТ И К д." 
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Абсолютно СОПРRжеllНbllІ - абсо.lЮТВО 
спрВжеНПIi. ----

АБСОЛЮТНblА .:..- аUсо.lЮТВПЙ. 
АбстраНТНblіі - абстрактний. 

Абе"lІсеа - ~цЙєа. 
Аксио .. а - аксі6.а; 

а. ариф .. етичеснан - 11. аРИфИОТИЧП8; 
а. плоскости - а. DJlОЩПИИ; 

а. простраНСТВIІ - а. ПРОСТUРJ. 
Алrебра - ааrебра. 
АльтерНИРУЮЩИіі, знаиоперР.меННblіі -'аіь

тернуючиl1, 8паХОЗ!l{ПВПЙ. 
Аналмз, '<uА1із (-ВУ); 

а. алгебрамчеСК"іі - а. 8J1rЄ6рJiЧНIiI1; 
а. беско.ечно .. алы~ - а. Bec&iHlJeBBO 

)lВАПХ; 
а. вектормаJlЬНblМ- а. векторj,\.JЬПВЙ; 

а. меопределеННblЙ, диофантов - а. 

ве03Ш\ЧОIІIІIІ. діофаuтів; 
а. положеНМR- а. ПОJlожеНП8; 

а. nРИКJlадноlІ ~ 8. прпкладнЙ1\; 
It. 'I1rC'nrit. ~ а.' 'Jircmй,' 

Аналоrмм Непера - аввлогі'! Непера. 
-АНТИМНВОЛЮЦИR ,,-О 8НТllінволЮціа. 
Аполярность - 8ПОJlИрність. 
АПОЛЯРНblіі - аПО.lНрпоll. 
Апофе .. а - апофема. 

Афинно ОТОбразоваННblіі - аФ{ВDО відтвІІ
реВнй. 

Б 

Бесконечно бо"ьшоА-весиівчевво ве.lИкнlІ; 
б~ возрастать - н. зростати; 
б. МВ"blіі - п. JlaJlI!Aj' 
б. отдаnеННЬІА - н. BIjl.jl.a.!e~BIl; 
б. у .. еньшаТЬСІ - и. _еншати. 

6есконечность - неСllівчеввіСТL; 
6. аКТУВАькан- в. акту4.1ЬВВ. 

6есион,чнwА - весківч~нв" •• 

._-----~------:;-:~--

Биквадратичнwlі - біквв.раТU:'ІвиА. 
6иквадраТНblІі - біквадратний. 

БмнаРНbllІ, АВОіін"чнwіі - біварний. 

6"11011 Ньютона - біНОІ (-.а) Ньютона. 

Б"Нор ..... ь- біНОР.Ш. 
6ипо .. арныІ - біпо.lЙРвиl!. 

6"сеевтрис:а - бісектриса. 

6ИЦИНJlическиll- біЦШU{'ІIПІIІ. 
6ИЦИРИУJlЯРНblіІ- біцврку.вНрппй. 
Брать в скобии - 6ратп. _lІЗII1'ІI в )l,j31lU. 
6уива- 6)'1111&; 

б. rлавнан мноrочлена - б. rо"овші, 
JlнorО'l.1l.tИI; 

Бунв8нныІ - б:fКвеIШЙ. 
Быьь еравни"w" в теории 'tuс~л

бути хонrРJептнИІ. 

в 

ВДОЛЬ -В"і\ОВiIt. 

Везде ПЛОТНbllі - всю,!l,ll ryстЙЙ. 
Величина -lІеJIичнн/t; 

в. бесионечно БОЛЬШІЯ- в~,пескінчеDН() 

веJlика; 

В. бilснонечно ""'вн - в. иескіпчеино 
.а.,а; 

'11; иррацнональнав - 11. ірраціова..ЬНІ; 

в. мсиоман - в. шу,;ава; 

в. Rоиrредиентнвн - в. Бонгредіентна. 

8. ионечнан - в. сківчеННа; 
в. ионтрагреДнентнан _. n. KOHrparpoдi

еатпа; 
8. неОДНОРОДнаl - в. иео}\норіДН:І; 
8. непрерынанH - 11. HeBep~pBH8, Н. ue-

lІерермвна; 
В. И8сомзмеРИМВR - иеСJяірна; 
І. ОДНОМ_вннан - в. одной_енва; 
В. отрицатеnЬНВІ - 11. ві)l,'с_а8; 
в. поnожитеllЬНВI- 11. jI.OД8ТВР; 

8. ПОСТОНННІІІ - І. (.t8J1R; 

І. переРЬІВН11І - 11. пеІ'~рвва, в. lIep~
РМВП8;. 

-1 
11. рааВОПllеВП8Я 

в. РВЗНОИllеинu - 11. різнойменна; 
в. рацнональнав - в. раціонАльна; 
в. соиз .. ери .. ан - в. с:у.lриа; 
в. трансцендеитнав -- в. трансцен, 

дентна. 

Верно сть - HfpHiCTb. 
Веронтность полнан, aJlьтернативная - • 

і!lовlрність повпа, а.tlЬТ6рнаТЙВUВj 
8. противоположнаR - і. супротивна; 
в. сложнаа - і. CRJI3ДH;!; 

в. части ан - і. 'ІВСТИIlВ8. 
ВеРТИllaаьво _ вєртlШ!I..J.ьuо. 
верт~каnьныі ._- вертикSJlЬНИЙ. 

ВерхниА - JJЄрхпїll. 
Вершина - вершВnа. 
Ветвь:"'" в{тка, rа.1}ЗЬ; 

в. rлавнu - в. ro.10BBd; 
8. крнвоil - в ирппolї; 

в. полиан - 11. повпв; 
В. фуикции - 11. функції. 
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Взаимно просто А - взає~но прОстиfi. 
Взаимно уничтожатьсп - взаємно знищу-

ватися. 

Взаимность -lІзаЄ_пість. 

Взнос, вкладна - внесок (-ску). 
Взять .. ножител!> перед знан радикала-" 

в~Jти .1І00жпни перм BH~K pa}\lIк1iJl~. 
ВИД 'hатегорuя· - вид (-ду); фор.иа

вйr .ІВА (-АУ); 
в. нормальн!.!іі - вид вормаJlЬИИЙ; 
в. овaJlьныІ - в. овальний; 
в. простоіі -11. ПРОСТВЙ, 
в. СОПРRжеННblИ - В. СПРЯlКспнfi; 
в. ЗЛnНПТllческиll - 11. е.lіОТЙЧПllfi. 

включеиныі Іі сноБИIІ - шtJlюченпti, вз,fтпfi 
в АУІККИ. 

ВИІ-ПОВа. 

Вке прнмоlІ - повв 01'8110110. 
Внеwниіі -аоіннішWЙ. 

Внутренниіі - "пУтрішаіll. 
Ннутри - IІсереДDиі; 

В. фиrуры - ИI1 nJ~i Фlriрu.· 
в .. ГНУТОСТЬ - угиУтІсть. 
ВогиУт.,А - JfВ)·ТIІЙ. . 
Воз.еденн"., возвwwеинw. І стеПIНЬ-"' 

lІі}\п~сеuиll ао CT~lleBII. 

В.иuнуса. 

ВОЗВblWВТЬ, 80ЗВ~IСНТЬ • степень - піа
нJсити, oiAH~CTII "'0 ст~пвнв; 
.В. 8 квадрат - о. АО IІва)l,рата; 
В. • третью степень - п. ао Tl'~Tr,Ol(>' 

CT~oeH8. 
Возвwwенмв 'в квадрат __ О піJl,пt\сеВО8, пJА

вошевпи до KB~)I,paтa; 
в. в третью степень - п. )1,0 TpeTboro-

ст6пеlUl. 
ВозрастаниС! '- 1Іростаови. 
Возрастать "- ,росrАти; . . 
ВОССТВНО8J1ИТЬ перпендмку".р ~ стАвити,. 

поставити перпеUJl,IШJ.dр. 
ВосьмиграННbllІ- IJосьмвграІІІіВА. 
ВращаТІІЛЬНblА -, оGеl'тJвuй, оGеРТ&JLВИn~. 
8ращ_-6беР'аllila;-' ,-

в. BOHpyr точни - О. вавв,l.lО тОчц. 
ВСПОlllоrвтеnЬНbllІ ~ Аоно.іllЩЙlІ. 
ВторостепеННbllІ - другорЯдннЙ. 
ВblВОД фор.мУJIЬІ. - вивід (-ВОДУ); С.!іед-
сmвuе -' висновои ('ВКУ), реау.вьта1'· 
(-ту). . 

ВblГИУТОСТЬ - виІвутість. 
вblгнутыІ ~вВruутиВ. 
ВblнесеНlе мз-под знана, за знак морнн .. 

радиквnа - НUDесеини спі}\ вшіка, В8 

знів lІорВО8, РВJI,Ш18. 
Вblнести за скобкм - винестп ва АУЖКИ. 
ВblПРЯ"МТЬ ~ вішриmтв, вицрппити: 
Вblпрямлеиие ДУГИ - DППРВ_.'І,івuн )l,JrИ .. 

8. нрнвоА - в. КРИВОЇ. 
ВЬІравннванмв, Вblравнение, ураВнен"е _. 

впрівнюВІІПва; 
е. анаnитичесное - в. 8Пl1.1іТЙlJве; 
В. графмческоо - в. rрафllJпе; 
В. механическоо -11. _eIaHf'lHe. 

ВblраlliВТЬ рационаJlЬНО - ввражuти раціо· 
Щ\.ІLИ'. 

Вblражение ирраЦИОНВАьitоо - ВН1Ш8 (оау» 
ірраціОН!АЬИЦЙ; -
в. показатеJlькое - в. В~lШвпивJвпА; 
в. рацио~аJlькое - в.раціОВULIІИI. 

ВЬІСОТІ ~ висОта; 
в. бонован ,шоіРє.\Ш - в. бl'Ш8, в. (іо

ІОва. 
І. КОНУОI-а. IJBJC; 
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11. тр~угольнмка 11. ТРИКУ'rПlJка; 
В. углова!! - П. іІ)''l'Ова; 

11. ЦИJ\ИНАра - П. ЦИ"!Вlра. 
'Вblчет в теории ·иісе.л, - лишок {,.ШКУ); 

8. аБСОJlЮТИО малwll - JI. аБСО.'lЮТI!О 
IІIІJllій; 

В. бикввдраТМЧllblli - .11. tiіКВІІАратйqпи!!; 

в. квадраТIІЧНbllі - .11. КБа,!l,ра'l'ЙЧИllЙj 

В. НУUНЧИblА - "'. куб{'1пuil; 
в. степени - .t. стеП~l!а •. 

·выисJlенIІ88 - Обчl'lМЮБаНИН, оБЧВСJIеап.н. 
8wчислитеJlЬНIоІIІ- оБЧU6.1юваnипn. 

ВblЧИСJlаТh, ИСЧIІСJl8ть.·· Об'ШС.1ЙТИ. 
'ВWЧМТl\кие - віщіllа.JШИ •. 
ВЬічмтать - відні. ати. 

г 

.гаР"ОИllqесни~ - rаРllоп{чопll. 
ГеОlllетричесии .определеннwll - r801l~T' 

рЙ'1110 оввачеппй, Т. віІзва'l9пцfi. 

Геометрия дифференциа~ьнан - геО!lJтріз 
Аоферовціd.lЬВIІ; 

r. иа ПЛОСКОстм,1 плаНИllетрин""': Т. 
IІЛОЩЙВП3, Пlаllіll~трія; . 

r. ПРlІклаДная г. орultЗlІАва; 

r. проеКТИ8ная - Т. npOOll1'llllUa; 
Г. nРОсТрзнственная, стерео метри. -

Г •. ПpllС1"!lОвв, &'І't'ре&JI6'lрjи; 
r. сфсричесиаll ;... Т. СферЙчпа. 

·ГипеРбола раВIlОБОЧIІВН, раВИОСТОРОIІН8R
гіперБОJlа ріввоб!чва, ріВlІосторОltоя. 

Гllперlrолоид еР!lЩЄНИR - гіперGО.1l0і" (-.!ІІІ.) 
oGepTaRИs; 

r, двуосIІІыA -- "аоп& .. іпll; 
г. ОДІІОПОЛW~ -г. МЦОІl,;.;пlІ; 

r. раВИОСТОРОННll1і - г. l'ЇD!lOCTOpOuuin. 
Гипернвадратнwli - гіпеРКВ3Д!'1!ТliЦЙ. 
Гмперортоrональиlilll- ГіперортогошlЛЬПllil: 

ГнпеР3Л11ИПТllчесниil - гіпеР~АіптЙ'іUПП. 
ГипотеЗI - rіпОТ8аа. 
ГllпотеНУЗI - гіПОТСИfВІІ; 

r. праМОУГОJlЬНОГО Tpe~гpaHMOГO ,ГІІІ\

Г. ПРЮІІЩУТllоroТРllгр;іивnro чта. 
.ГОJJо"uрфМЗIІ, 'ИРІтнwli !lЗО.ОРф.З" - г'" 

.101l0рфlаll (·811У). кратпиll 1,01lOIJ4,1311 
( •• іІ)·). 

Гомо графи. осева. - rОllографі. огьова. 
ГОIІІQтетичеСRIІIІ- ГОllо-rетЙчпиiJ. 
fOIIOTB.'!'II. - ГОllотеті •• 
ГОризонт -гориаовт ("1'J). 
Г оризонтальио - іоорваовт4J1ЬВО. 
Г оризонтаnьнwll - ГОРИSОDтаJlLвиl!. 

Граиенwll - грвичастиlІ. 

ГраНИЦІ - 1'Р!і!lІіЦJI, .ежа. 
Грань :- :раlll>; 

r. БОllо&а8.- Г. бі'lП;\:, Г. бокоtЩ 

г. А.уграиного угла -г. JlBorpli.uoro 
кута; 

г; ІІІ ногограНlІина - ' •• uоrorраппиllЩ 
г. мкогограНIlОГО угл. - Г. ItВOrol'l'4RИoro 
. KYТJ. 

ГрафІІН - rpафі1t (-ха). 

. ГРУПІІа 8J1t.теРlІмрующав - група uьтep
вуючв; 
г. беенокечнпи - r. весхіП'і~uва; 

.r. голоедрическн И301ll0рфнаll - r. rO.!1ce-
;Ч\lj~по іВОI!&Рфна; 

Г. двуграННl4на - Г. Jl.lІОгр:!,uп:rк&; 

г. ДОПОЛНlІтеАЬНіn - r. jl.OJ'OBRR.1J>вa; 

Г. ИКОСI:ідричеСК311- r. іКОС8В;lРИ'l1!Jl; 

r. ІІнтраИЗИТИ8наll- '". ibtp.-іll3ИТііввв; 
г. мероздрически ИЗОlllорфваR - r .• еро-

6АРЙ'!JО іЗОJ!6РфDa; 
r.lIt!!ororPa:lllml1r .... r;c JIIпororp!іllllllU; . 
;. ilепрliрынаии - 1'. пеперервВа,. 1'. непе-

реривв&; 
r. октаЗДРllчеСlІlІ1І ~ '. оnаЄ~РЙ'lllа; 
r. перНОДllчеснаR- '. oepioJt&ua. . 
'". ПОДстаноеои -Т. Пі.\сrаllJlевь,. 1'. ПЇ.\-

СТ311.1I!ПL; 

r. ПОJlприаа - '. IIО.lНРВіІ; 
r. Пl\еобрвзоваИиll-r.церотJ9ревь; 
г. ПРММIІТlІвнан - r. ПРЮlі'1'Йlllla; 

. r. ПРОСТІЯ - IIp.le:ra; 
'. сnожиаl!, МIllПРИМIІТlllна!І- r. Сll.lllUиа. 

іМПРlIJlіТН8на; 

г. ТClждеСТlSНllав - т. тотJЖІІІІ; 
r. точем r. 'l'd'lOK; 

r. точе!! резмдуаЛhНIІІІ - '. T.)'IQ}; pt
:щ,\уа.1ЬDaі 

r. траНЗМТlІвнаll- Т. TJI311387nН; 

r. ЦІІКІІІЧОСІІІ Т. І\НIU іЧ1І8; 
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Г. ;:llJI"8I1T08 - Т. е.lе.~lIriв. 
r РУППIlРОВВI - rрyuув4впи. 

Д 

Аlа рааа - Апа р8.зи. 
ДвишеНllе вращатеJlьное - рух (-ху) 06&1'-

'rUВПn' р. обертаJlI>И\ІЙ. 
Авуполыі - ,J,воц,s.lВЙ. 
д"УnlllЧllwli - АIЮ:lu8'1ввlІ. 
АВ'ХСТОРОННІІІ авостор.sвпіll. 
ДеrеиераЦИІІ - :s;erelll;paIlia. 
Jl,eliCТВlle -дів; 

. А. прОТІІВОІІОJlOвное - L "І!JПретЙввІІ.: 
. :А. раЦlІоиuьное ;'1.. раціОН8J1ьиа; 
А.·ВИl! ОДІІОГО .ПОРВАИВ - ;аі'і o;lBorJ 

Bopa;uty . 
.;l!.еJlеИІІ. кm. действие - ;аі.lепlШ; 

ка чаС7J1U - п.f}l.із: (-.!1у); 

А. 8111wиее - П. зJввіштll; 
.JI.. виутреинее - п. виутрішпі!!; 
ед' IІруга ,- n. IIpfra; 
Д. непреРЬІВilое "і.1ЄВIlИ неперt!IJВН~. 

.t. пеПl'реривпе; п. иепереРВI!UП. 11. ае
перерilВПlІ1І; 

Д. nOnOJlIM - oJ"ЇJl lІопu411; 
Д. по содеl'lІаиию - Jl,f.аєпив на В'і!і

щеИIШ. 

.АеJlIІ!lое - JI.{ .!14!Пе.. •. 
AeJ\MTeJlb.· .JИllеин!lіі - Jl;1.1ь.пdк (-ка) бfк-

8001111; 

А. оБЩ1І1І - А. спі .• ьппD; 
Д. сliЩlІ1І иамБОJlЬWІІ. -:а. сп[Jlыlйй 

uаl1бі.llыlll.. 

.АеJ\ИТЬ - аізЙ,.и, поАі.!атв; 
А. ,"аіll •• окн"еСІІІІ - n. tap.Oui'lD~; . 

А. nOnOIl •• - n. 11.000.14»: 

Аел!!тьс. -- )l.і.'ЙТIІСIіІ. по:tі:.а,{тиси; 

Д. ПОnОJlа. - )1.., п. Dono:t.l •• 

Деньги процентиwе,' . ПРОВІЗІІ. - flJomi 

OPOBtBTIIЇ. 
Дєфевт - АЧ~В:Т (.ty). 
.Аllатома .... ". )l.laroll""; 

А. '''.'11'' -)І. fUOd.1; 
А. 01l1l8Ae ... re •• - А. Jl.e~p!lill;\HTa; 

А. nBpBJlJleJlOrpaII8. - .11.. napaJl8J10rpa8a; 
А.поБОЧИВІ -11.: иобl"вв. 

Дllаrоиаllьнwll - Аіаrоші.lЬВIІIІ. 
AllalleTp -.ll1ввтр (,;тра); 

А. r .. a8Hwll- А. fO.IовlІЙІ; 
А. ируra ~ ~ ирjта; 
Д. СОП,ІІІІ,,,",,,ІІ- А. IШріжеmtL . 

ДllамеТРВIlЬИО - J,їа.етpuы •••. 
·ДиаметраАьиWIl - Аіаветра..ьввl. 
Диреитрисоа - J,ирепрЙса.. 
ДIІСКРІІІІниаит НВЩІІТИОГО Jраlие,",,,

. ДИСltРВlІЇВ8ВТ (-та) I�I111Jtp&-r~ рінІІаВа; 
ДмффереНЦllаJl IIOJlHwII-ASферевцір (-.. В) 

'ООIlПВ" 
ДнффереНЦllроваlllе - АИфервиціlldвu; , 

А. ПОЧJl8ИИОе - Ао воиеВJl8. 
ДнффвреНЦlІруеItОСТЬ-ДИФ81IєвціI6J1віIl1'1о • 
ДJlМIІВ окружиост. - JI,OВЖІШ;\ КОа. 
ДОА'каЗАР - АОАекUвJl.Р (-Ара). 
ДОКlзаТ8J1ЬСТВО 1ІРОIfЄС- )10BO.ll.88I11111, 

АОВ6деIlПЗ; aplllJilenm- AJuiA (-ВОАУ), 
)1JKBa (-зу); . 

Д. аиаЛIІТllчесliое -- А. вва.аі'l'8'1ІІе; 
А. и·аfJlRАное -- ~ ВОО'lIIl; 
Д. от ПРОТIlIlИОГО""'; А. l\iACJllpO'l'iaвoro; 

. А. ПРИllое -,-,... ІІРП.; 
Д. СlІlІтеТIlЧ,С.ОВ '-,lt. сввтвтШе;· 

, А- .с.УЩll&'t84U111t11 ....;. ;&.> icUJdlIILL 
ДОI!!!.ЗIolВВТЬ ..... АО1ІО;шп, J.OB~C'l'IL 
ДОJlГ - б6рr (~iт). 
ДОJlгота УГАоаа. - A01lfOT3 lІутоllA. 
ДОПОJlненме YfJlII.- AooJulleaвli КУта; 

А. а .. геБРІІ.ІІ'1еСllое - і. urеБРВ'Іпе; 
д. АО 180" - JI.. АО 180". 

ДОRОJlИЯТt.СR ':"А~ЩОЕв~тиса. АОП~8UJOва'І'ИСL 
ДОпtсиать :'-IІРИПУСIl4-m, Jlрппустйта; 

А. ПОАстаио811',.... n. пlАстаuJаu. 
. АOI\fЩfliflМt- ПpmlfЩ8вР; 
ДостаТО'!"1оІ1І 11 неоБХОАIІIІ/ІІIІ- АостА_ 

і веобх'АВИIl. .' 
ДОСЧІІТWВ!!."ІІІ . -:- • :аОl,ахdВ),IІіІПIІIІ, АО1і",. 

lІаВI!ІІ. 

ДОСЧІІтw,ать- MPIlXdBfIIIITI, >AO.I!'IYII&ТIr. 
Дробиwll- .ІІр0601lЙI •. 
Дро6ь ~ ':lII!б (Аp06J); 
А •. 6еСИОІІ''І •• ' - ~ Retl>ino1l1l1uIII; 



Д. яеDРЗВИАЬUЗИ 

А. непраВНJlЬНІ8 - - А. 118DраВИДЬЩIІІ; . 
А. нвлрвРW8ная"'- А. lІепеР~РВПIlIl, J!.. пе~ 

перерИввв.А; 
А. ивсонратнмая - J!...IІёСКGротшіЙ; 

А. ПОAJ(одящая - JI; ваБJlйжепиlІ, ваБJlИ
ження uепер.JРИRоrо др,lбу, па6J1ІЇmен
вя uеперерйввоroЯРQбу; 

А. ~раВNльиаR A~ правнJlыl!Iі;; 
А. рацмональнаи -' А. раціОНn.llЬUIІЙ; 
А. соираТНМIR -)І;. СlІоротП!іli; 

А. СОllращеииая -)І;. скорочениlІ; 

Д. составиа. - А. СКJlадениЙ. 

Аrалитет - дУlІ.!ітет (-ту). 
Ayra оиружиости - Ayra пJJlа. 
Аюіім - ~i!II( -ІІІ). 

Е 

ЕАиница Ayr - ОДиниця I\j1.'; 
е. измереllИИ - О. Dl!lІfрювавни; 
е. квадратиаи - о. IПШJlратра; 

е. "убмчеснаll о. кубічна: 
е. отрицатеЛЬН8и О. від'ЄlІlJа; 

е. 1,J!ощаАН 11. площі; 

е. положr.тельнаR - О. )!.Одатнп; 

е. простаи - О. upJCT3; 
e-ц,ЬІ раз"wх порвднов - о-ці piSB!ll 

порядків; 
Ед"uичныІ - ПОtlДIІUОкий, одинИчввЙ.
ЕNИОсть - є_віСТи, хісткість. 

з 

Зависимость фуиициоиа_ькаа -- 811~еж. 
вість· ФУВlщіОllа.'lЬВIІ. 

Задача.;... зuдачв; 

3. на IІы"сАвкке':'" 8. ва Об'lНСАЄВВIІ; 

З. ІІа Аоиа~"tеЛЬСТ80- 8; ва довdАжеllва; 
3. на построение - 8. ЩІ UQбудdву; 

з. невозможнаJl ДЛ. реwенми 8. ве. 

lІож.,Uва ,1\JI1І розв'изаппа; 
3. неопределеннаи ~ 8. веоапа'lООВ; 
3. опредеJlеннвн - З~ озна"еНIІ; 
3. точно опредеllенна. - 8. тJ"по 03' 

на.чеllll. 
За •• - поаЙlІ1І. 

. ЗВНЛНJчвт~ содЄ1J1исnftlь - мІеТІітн; ()в. 
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ВОВ. 

Занлючать В скобни- браТІ!. ввяти в }!.jжкв. 
3внлючениыІ в скобии - ВЗ8тпl IІДУSIlИ. 
Закон S&KJB (-ву); 

. З. 001101111 В. бівJ.в; 

з. БОJ1ЬWИХ чисел - 8. ВО.lUКИІ 'ІйеОА 
3. IІКВВрсllИ - В. іИJlерСіі; 

а. оwиБОIl -.- в. похиБОIl; 
З. переместмте/lЬНЬІll, kommytaTMBIlb�Il-· 

8. переставпцй, 8. КОIi}ТlІтIІВНIІА; 
3. распредеЛlІтельн.,іІ, АмстриБУ1"ИВ-

НЬІА - 8. p08I1oAI.1LBU/!, І. АИС'fрибу
тцшшD; 

з. сочетаТВlІьнWіі,аССОI1.НIІТМВНblіі

В. СПОJlУЧВlій, в. IІсоuїат8ввиlІ. 
Заменить - ВІІ!t\{uюnа.ТIІ, sахівяти, 91111іПИТIJ. 
Звено непреРbl8ноli дроби"- АаВllа !ІОНе

реРВПQГО дробу. А. IІСlIер~рrjвЙоroдроБJ·. 
Знак деilСТВИR - 8В::!> (,ка) АIЇ; 

з. противопоJ10жиыl 8. СУЦРОJЙВВJlIІ. 

знаноперемеины,' альtериирующМіі - 8шt
КОU!t\{lІlІиll, а.1LТОІШУlOчиll. 

Знакоположекие - ВDaКОПQ.10ЖЄIІВИ; 
3. ОСНОвное - 9. OCI!OBIl~; 

3на",енатель ЗПЗ!lt!IІІШК (-ка); 

з. геомеТРИЧ0С!іОГО отношении в. I·~O' 

иєтричпоrіі Jiі.l\иQшіщlШ; 
3. геометричесноil прогреОСIІМ - U. reo-

метричної IIPOГP~Cii'; . 
3. общий - 8. СIІI.1ьпиli; 

з. общиіі наНllеньwиll- 9. сnlльпий паП
хеllшиll; 

3. чаСТИbl.А - В. 'lIОТЙННИЙ. 
3НllчеКие,.... SlllіЧЄИI!a, 

;$. "Gсолютиое - 3. абсо,.lтuє; 
3. ееJlКЧИНЬІ - 8. веJlИЧИI!И; 

а. rJ1aBHOe - 8. rмовие, 
3. "омпленсное - а. 1ІОIІПJIексвс. 
3. КОlfечное - 8. elliB'i~BQ~; 
3. местное - а •• іСIl8вє; 
а. Н8нбо_ьwее - І. иаil61J1ьmЄj 

3. наСТОRщее mеnереlltнее 3. Te~ 

цrріШIІЄj 

І •. iIa~aAЬMoe - І. DочаткJво; 
І. 011раТНОI- 8. СУПJЮn\llІ'; 

S. постоиввое 29 
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з. ПОСТОRиное- а. c'f&.to; 
3. преА(!lІьное - 8. rрввиuе; 
3. прибnижеиное -:- 8. паБJlижєпе; 
3. прмпнсаиное - 8. !lриоnсапе, 3. 0:1.· 

"аие; 

3. соприженкое - 8. спражене; 
3. среднее - 8. єереJl.IІЄ; 
з. цеllое 8. Ц{.1е; 
3. частное - В. частйове; 

. 3. числовое - 11. ЧI1Сl0ве. 
3нач!)к ..:.. 8пачок (очк!І.). 
.зИІІЧУЩllіІ . .,- 811&'11_1111. 

И 

ИАеаJl < просто А - і)!.Єал ('.'11) !lРОСТИI!. 
.идти, стреМИТЬСR н предеJlУ - ітп, ПРИ' 

IIYBiTJ\·.I\O rРІІвйuі; 
.из.б",тон - ва,!,вRmки. 

,ИЗВJlеНIІТЬ корень - доб)'оати, добри ко· 
рінь. 

S1звnечекие нориеl! - Jlобув3ппв Itdрепів. 
ИЗГllб - ВУЙІІ (,ву). 
Излмwок Jlliшок (-тку). 
IІзмскять 3J1{НЮ1!llтИ, UIІЇП~Ти, 8!1іIlЙТв. 
~змерение раз,м,ер"':' вИ.ір (-ру); про· 

цесс - ВИIlIРЮВ!lВI!а; 
и. величин В\llІlр'ювавов ввJ1И'ІИП; 
·И. сmепеКI> r,ногочлеН8-'- mi.ір.поrо-

'~-іпа; 

14. cmeneH~ одночяена - в. 01ll0ЧАева; 
М. точное"': в. ТQ'ІuиD, ВИlllРЮIІSUI!a точне; 
М. уrлое Р!ІАиальное - вn.ір кут{в ра· 

Jl.іа!ыlrt.. 

~ЗllереНИblА - вЙ.ігини\!. 
Измерммwli - В\llІіРUJій. 
.измеритеllЬНbll - МТРППil. 
Изморить - вимірити, Нllllір.!ти. 
ИЗОбражение Фуикц,ИИ граф"ческое-

ЗQGражє!!ов Фуикціі rраф{"ИЄ, duрза фУнк. 
ціі fра.фlчвиll. 

ИЗ0лироваНИblli - іво •• ь6взииlІ. 
ИкосавДр - iKoc:le:tp (o~pa); 

м. ромБОИАIІЛЬНbllІ і. рn.боіА4зьппll. 
ИмеНlІ8аннwil- іаєкОваивІ. 
ИМnРIІММТIІВМОСТ. і.при_ітНвві,:ть. 

IІIІПРМIІМТIІ811Ь11- I.ПРИlliтltаRИА. 

Мнваривнт ---Іноарі'вт (.та); 
11. мосоА....; L к8сl1Й. 

Имвариант" ... 1І - івваРіаиТіШЙ. 
ИНВОЛЮЦМR ВЬІсшего ПОР.Ака - iB80.l~цi8 

вищоrо ПQРВJl.ау. 
и. rаРlІоничеСИIІ . СОПРІженна. - і. NP' 

ков{чво спрdжеВIІ; 
и. квадратная - і. квадратна; 
и. реЗУЛЬТlІрУlOщаl - L ре8fJl"тfЮ'І1; 
м. СОПРRжеННІI - і. спр4жоиа; 
м. точеll - і. тОчо&; 
11. ц,IІИJlичесная ~ і .. ЦИll.lfuа, 
м. ЦlІн~ичесиаR JlY'leil-1. ~в:ui'llia вро. 

.евів, 

и. '1еТblреХСТОРОННlІна - і. ·ЧОТВРІСТО' 

РОВIIIID; 
11. '1eTblpexyroJlIoHIIKI - і. '10'l'ирпfТl!Иllа: 
11. фокальна. - і. фОIlUЬИL 

ИКАєке -IИ)l;єItС (-!ІСа); 
И. ЧИОJlІІ - і. ЧИСJl4. 

Иидинатрмссв, УМllзате.llЬНИ!U' - ЩО""
рИса. 

Интеграа АвоlІноli - iBTerp4.1. (·.ІI1) иО· 

АВІЙПІІІ; • 
·и. мнварнаНТНblА - і. івварі4В1'1ІІІ\!; 
11. иратнЬІІІ -І. кp4TlIJI1I; 
и. ПРОС'ОIi, обwкновеннwl-l. пр&С,Ти:t, 

8вич&lІвпl; 
н.частнwА - і.чаmиmrt. 

ИlІтегрирование ....:. jитеrрр4ВВSj 
и. r-рафичеСllое· L rpафl'lИL 

ИнтеrРllровать. ПРОИlІтеГРliровать - іите 
rpуВ3ТИ, проівтеrpр!п; 
и. по частим - і. 'ІаСтliва ••• 

ИнтегрмруеМblИ - івтеrр&8ави8. 
ИнтеРnОJlllроват .. - івтерпо.1\Ов3тк. 

ИИ'l'ерnоаtiціа -- lВ1'еРПО.1lnt •• 
ИнтраИЗIІТlljlИbllІ- !вtраП8и,.jВlld. 
Интрансцендентиwll - іВ1'рапецеll.l.'иt. 

ІНЙ.· 

Иррациональкость ~ ірраll[ои4 .. ь.lеtь. 
мррацIІонuьиыІ - ірраціов4"ы�й.. 
Исключение 8лu",uнаЧU.ll-IП."I'І'Іев-

11'; 118 nра8fма-IЙUТОIІ (.Пf); 
ИСИ.llЮЧIЩ, lІ.4u.АЩНUРО6аmb -ІЙU.· 

"ІТІ. 



і,.-

ІСНОІІІІІІІ- шіКІІИН\І, 
ИСОІІІтwвать - ПИПРОб6рувати. 

Исслеяование - AQCJliA ('А),), доr.аIАже.IИі; 
11. JравнеИНR - дuс.,IАЖОllllЯрівваННIІ. 

ИеТОЧНIІК се.миварuанmа АжеРОJ!6., 
НеЧИСJlенне ЧЙOJlЩI1l1l;' 

1І.lІеСIІОIІІІ'l80 _алwх ....; ч. пескіU'lеНI!U 1111-

.ІЙх; 
Н_ вариаЦIІОНИОО - Ч. lІаріацlilПО; 
и. веРОlІтностеll ч. іllовірностей: 
и. IІlІтегралыlеe - Ч. II!Terpa.lba8;' 
Н. ионечн..,х РIЗ80I;теll- Ч. сКЇllчеППИI 

pillmlць; 
Н. оростыx процентов ч. П!JОСТІ!І 

процептіщ 
и. процентное - 'І. прощlитпе: 
11. сJlожныx процеllТО8 - 'І. ск.iJа)l,шіІ 

проn~птів; 

м. среДllего срона - ч. cep~AUboro 'l'ер
IІЇпу_ 

Итераци. ітераціll. 

к 

НаПИТ.JI- напітаJl (-JlУ); 
11. приращеНllwR К. прuрdщеUIІЙ: 

Наеаяие - д&тнlt (-ху); 
и. внешнее д. аОВl!іmній; 

11. 80 ІІІІОГНІ точках -.11. в баrаТI>ОJ: 
тdпar, 

к. вышеrоo ПОРllд~а-:д. ВUЩОГО ПQр,fдку; 
к. АIІQllllое д. 1141.118111811.11. 

Нас.тель"а. _. )l.О'l'И'lВВ; 
11. IІl1еШIІIІ. -;І;. а6ввішна; 
к. IІнутреНН!!1І - А. IJвутрішна; 
11. 1І038,аТІ Ао 880РОТ1; 
к. АIІQilНl1 - )І,. 110.llв!Йпа; 
11. Ао АеllСТ8итеnьная А. П. Аll1сна; 
к. А. IІИИllаа -)І.. Ві УВ1І118; 
11. мзrиllа - Ао аrйuу; 
к. СОПРllженна. -;І;. спрdжепа. 

KacaTeJlftHwil- JlО\.і'lВВЙ. 
Касатьс. - 10,ТIІ.&8ТП08. 
Иат.т- nт!!т (-ТІ). 
И.ч.ств.нн..,1І - JlаіСIUЙ; 
ИI!ІА,аТIІ..,IІ- IІl11щ.аТIІUIІ. 
Иlа~итаТМ8l1wlІ ~1І8&Jі'l'uтIi8l!IІЙ. 

ИватеРнмони..,іІ - КВlІтервidішил. 
К _асс - В.lас (-с!'); 

к. JlиимlІ - х. .. ІвіЙ; 
11. форм -В. фОРІІ; 

К. ф. rJlаиныІ-lІ.. ф. ro.lовнUй; 

К. '1мсеJl - R. 'IUceJl. 

Иплеба.мие - ИО.ІИваНВIІ. 
КQJlJlикеаЦНI - КOJlіпеаціа. 

Н~Jlонна Qпреде.llнтеJlВ - !lO.llQBa Jl6Te!,Jii

павта. 

Кольцо - ніжьце; 
н. IIpyrOBoe'.:... І. Kpyroвe; 
и. СХОДИ_ОСТИ - х. а6lЖllості. 

ИQІІІІJТІІТQ" группы- "ullyтaTup (-ра) rруuи, 
Иомплекс осо6енный - KOIlUJleKC (-lIСn 

особ.l.lшitJ1; 
И. поIярныA -- к. uо.!ВРНИі!; 
н. равнофокальныі - к. ріВllофокаJ.ьuиl!;, 

к. сфер -. 11. СФОР; 
и. чегыс~гранннка-к •. ЧОТUРШI';\пuика. 

Ком позиции divPoМ, СИМВQличесное УІІНО' 
жение - КОJШUВUЦІІІ, СЮІRол{qне ив"· 
жеиuи. 

Конгрунровап., Быьь рави..,. - КОВІ'РУІО
l>аПl, біТІ! l,івпв •• ' 

КОЮ'РУЄtlТНОСТЬ - IШU1'l'уJнТlliС1Ьі 
И. обраТllаа - 11. uб~[,uена; 

И. "риман - к. IІl'а.;і. 

'коне'lныA оmnоснщuЙс.<Іі "КОНЦУ
віIЩ~ВШІ; 1/8 о~ск()н.~чны�йй - єкіІІ
чеаПцll. 

Коиичесниil - коні чинІ!.. 

коlІнреткыі ~ IІОIIlЧ,'\ТUUJ1. 

lІонструировать - I~UСЧ'УlUваТIІ. 

КОНСТРУІІЦНІІ, nQctpOellM8 - аонструкція, 
Ilоб)'дОва. 

Контра_3рИIІІТ ~lU!ИТРOlВ!\ріаI!Т (-та). 
Коитур -IІJптур' (-ра). 
Нокус - RJHYC ~ -са);, 

и. асммптотичеСкм\і - К. аСП!IПТПТlічиull; 

11. А"уполwlІ -, •• )l.80пО.lиl1; 

11. АОПQJlМlІтельн",1І - R. АОI108ИЙJlЬИllh, 

а. lІаСІНIІI- І\. ДОТ8I1У; , 

11. lІомоле.са -~ 11. КОJlП.lЄКСУ; 

11. кесо. на".донн'ы�-- а. lIdellA~ 

11. IІмн"ма.lон",іІ - ко lІіuі.&.і .. ииll; 

11. иапраВЛllOщиі - L иапр8ПЙIІ.; 
11. пра8илыllІ-- а. праВIІ.lЬИIІЙ; 
11. ПРЯllоlІ к. при.ЙIl; 
11. примоlІ ИРУГО8QІІ 11. пра.ЙЙ !ІРУ-

fОВЙЙI 
а. раВIІQстороиимlІ 11. РЇIІ!lоtтоpdllUЇЙ; 
а. сnпрнкаСlІ.теЛЬНЬІIІ-]І,. сті'іИIlЙ; 
11. усечеllllыІ н. sрfааооЙ. 

КОllфоиалЬНlоІ1І - lIОllфо~аlЬПlіА. 
КонцеитричеСllмlІ-К'JнцtИТРЙ'l8пll. 
КQОР)l.lІмата -ВООРАПn&ТIІ; 

11. пряtlОJlииеilкаll-1L 1Ір810Jlївlllпа; 
11. ТО'lIlll - 11. Т6'1ЕИ; 

ЗІ 

11. треУГОJlьна. - а. ТРПllітва;, 
К. четыехграмнааa 11. '10тириrраива; 
К. четwpu UАОСИJ1стеli, - R. 'ІQТПРf>СJ: 

ОJlощіш. 
Корень - 1І0рівь '( .репа); 

и. Аеll~теитеnЬНIоІА - п. д{ііrlШn; 
и; из еДИ,IІ""'" 1(. а II,!,UI!UJtI; 

И. мllприІІнти8иыR -11. і!lпршtітuuвuй; 
н. квадратныі к. Ilвa;l;paTIIJlfi; 
и. компnексныі - К. кО.П.lЄКСВUЙj 
И. кратиыІ к.. I\Р~ТПИn; , 
и. иубilчеС8иil 11. кубlчннй; 
и. ПРИІІНТН8нwil к. III'ВlіТЙВIІВО; 
Н. уравненнв пеРВОIl(іраанuіі -]І,. РЇІІ-

панна шірвіСl!nfi. 
ИОРIІУС"КОlle<llllolll-tropnус (""y)~IIЇit'I-.. 
Коеоі - 1І0сиІІ. 
'НосоуrОЛЬИМIІ - кvсокfТIІПIІ (-11&). 
ИОСОJГОЛЬНІІІІІ КОСОКУТIlИЙ. 
КQЗффМЦv.онт ltоrфіЦj~UТ (-та); 

к. БИIІQММІІJЬИIоІR - к. біВОlІ.іЬьuвn; 
к, "ногочJlенtlыІ L IИОrou'lUI1tЙ; 
И, пропQрциоIІвАыlст.1� - а. ПРОllорціQ" 

lIaJlLBOCTЇi 
11. YfJlollolI - ІІ. lІутоа611; 
м. ЧIІС.lQвоlІ- L 'IllcJlon6a. 

КраilнмlІ- крАIlкiЙ. 
КраТН08 - .р!l.тиє; 

, 11. общее IІІІнмеНІоШе8 - к.. enr.sLn8 
IІІnll~нше. 

КраТИIІІІ - ІІР&ТІІІІІІ. 
КРМ". - арква; 

11. бllЦМРКУJlнркаl к. ОЇЦlІl'lІу.1Iрнз; 

.1. IltnOlarllr8.1IoBaltl 
~-~--,--

11. ІІТQРQГО' порвдиа - 11. APjroro оо", 
pJAIIY. 

11. ''''рОЖАвмна. - н. 1ІuроДЖВIlа; 
11. А8J1_Кllа - а. пО)!.іа,; 
11. ІІнвереНОМllа. -К. іввероrlиа 
к. касаНIІ' - К. AdTBK,: 

11. КОНllчес.аа - 1:. иовl_ 
н. краliнав - к. крайua; 
11. напраВJl81ОщаR - К. наПРlІl!n&і 
11. иеПРИВОАм_ав - L UЄ8ві)l.иа; 
11. пб-Ь8111lОщаа -'-.11. обві;l;Вu.; 
к. поиааатеJlьнан - R. ПОШlаИIІ!Wв&; 
11, r.O.lllpHaa - Е. ПОJlSрва; 
11. ПРИ80АИllаR -;и ваі.l.иа; 
11. ПРИ_МТИ8111.":' R. прикіТВВlllj 
,11. простан - 11. пр6ста; , 
Н. пространственнан - в. прооторdваі 
н. рационаnьиая -К. р:щіоваJlьаа; 
к. СQприжеllнав - R. сuрАжеuа; 
к. трансцендентнан-'к. травецеВ.І.~итuа;, 
м. уни"урсальtlаи - к. 1'Biltypcii.tblII\; 
К. фОИВJlьнаR - Е. фоиаJlЬПВ; 
К. четыехвершнкнаІІ - К. чотврввер-

шйвва 
Кри визна ПQnка. - KpIJBBaBa ВОВllа. 
КРМ80СТОРОННІІІІ - КРИ80етоpdввіА. 
Круг - КРР< -ra); , 

11. Oo .. ~woll - к. ilеАВIUIЙ; , 
,- .. маAlolA- х. JШJ8Й; 

н. nepaJlll8lIoIlfolt .... к.' na~ ... ьнl; 
11. раССТОIlIlМН"':' К. illцUЇ, В:. віАстапl_ 

Крученма втopa~ ~puиU8Ha - СВ:РіТ 
(-ту), IІ'КР1Т ('ТУ)" 

КJбичеСНIІIІ- куб/чв:нА. 

~'!'''l4a - Ае. 
Л1І1І8і1на .:.. .Іів{lІl1&. 

Л 

JlIIH~a - а/вів; " ' 
А. вертикальна. - ж. веl,тиn~ьuа; 
А. 811ріІІllli - А. верwйн; 
А.-ІІ взаимнО перпеиДмк, А.РИІІІ' - .І·і 

ВЗВtllВО пеРПВВАuку .. Арвіі" 
А. ІІІКТ08аl -.І, rаИIlТОDj 

11. .0Т',ТаІ -.І. Yfljтa; 
А •. еепо.огаТ8J1lоllа. - ,І. ;l;ОIl0.іжнij. " 



.л. ВЬlПJМВR 

.11. вwпунлая -- .11. опіКJlВ; 
.11. rОРМЗОНТВllьнаll - .11. rОРЯ30НТUhпа; 

л. деЛlІщВіІ ПОПОЦІІ - .І., що ПО.1.їмlс 
ПОЯОJl&.; 

•• ДиаrОllаllЬНlІ1І -о В. АівмlнlJ1ыпІ; 

Л. конфОНВЛЬНВИ со{/JО'КIІCffая - ".ков-

фОllаJЬиа~ 
./І. кратиа. -.І. вратва; 

11; "РIl8М3Н" -.І. ирпвпаun; 
./І. Jlо.,анмав - .1. ЗІ'авва; 
11. ИІкломиа. -.11.. ПОl'.Іа; 
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.11. иепрерwвнаl - Л. в~перірвlІа, ... ве-
первРЙ1!па; 

.11. 061>ell.ll1111111 - л. 06иlтв: 
А. об1>еll.llIOЩВИ - ... обвіAR&; 
Л.-М парвллсльиwе - _,-і ПВpUЄ.п,ві; 
.11.-11 пересеllвЮЩllеЄR - л-і, ЩО ВАрвт", 

паЮТЬСIІ; 
n. пересечении плосиостеll Jl. пере-

різу п;!ощйu; 
JI. пересеченнвн - JI. порєтата: 
11. перпеНДНИУЛRрнаи- і. пеР!lЄП;ЩИу-

.ІJ!РІПІ: 
11. 01l0Cllal -.І. Шldсп; 

11. поrоннви ~ .1. rраП{I'Illа; 

л; проентирующа8 -;s. проеRтуючаj 
JI. проеllциоинав - &. ПРО&RцIIlВS; 
..11. "ростраиственн:аll·-.І. проотotJва; 
.11. ПУНК1мркаll- .і.nyВltтЙрва; 
л. сечеНIІR - .І. п~рёріЗу: 
11-11 ємрещиваЮЩlІl!СI' 'Неnересех:аю_ 

tlfuесл. .І-Ї МIIВОб(Жвї; 
-. --, 
Л'ІІ совпадают - ,І-І пристають; 

л.СоепадеНИIІ - Л. прпстаRвоC'J'Ї; 
.11. СО8А"НRюща. -.11. СПО.llУ'lва; 
А. єреДНЯR - JI. сереАIUI; 

л. с. трапецин -.11. с.ТРllшlцfi; 
.11. С.· треуrольnнКа--.а. с. трпк}{тшша; 
.11. УР08НЯ - ... рlвlUI; 
.11. фОИ811ьнаа -.І. фОUJlІ>ІII; 

Л. ф. IІУОРи""" ~.I. ф. вторАВП~і 
11. центр.,ьи •• , Л. цеllТР08 - а. цєн

TpaJJLвa. ... цевтрів. 
ЛІІСТ ден.рто, - .1l1eT~" (''І'ІШ) АеК'рті1l; 

11. рм.аllОlОI nОllерх,,,ст. -... рі".
,ОО80'і Пl/в9р1Ві. 

Jlогармфм lIaTfpa.llblIыltt иеhеро. - .10n

рйфа (-ф!lll) ВIІТJрі.,1ЬВВЙ, B~llepiB. 
ЛогаРИфМИЧ8сниil - Jlоrарuф.IЧDОfl. 
Ломанав за.,ИН1'а8 - JIаХllпа оаllКН( нао: 

.11. об1>еМllема8 - ... ()бвdта; 
.11. об1>еМllюща8 -.11. обвіll.В:І.. 

Ло.,аиwll - ла.аОI! • 
Jlуночка - серпІв (-ПIl4). 
Jlуч - проJliuь (-.'IUI); 

.11. пеРСllеИТIІ8W - п. пврспвКТЙВВj 

А. ПРОТIІВОПОJlОНlнwlі - п. СУПРОТИІНІЙ • 

м 

MaKCMllaJlbнwli - lІаКСИIІUЬDиlL 

Максиму. - xf.BCuya {-аJ). 
Мантисса -lІпuтЙса. 

Масштаб - .асштаб (-бу);' 

м. умеНl>шеННЬІіі - •• ВllеНПІЄВIІI!. 
Матрица - IІІІТРnМ; 

11. нвадратнав - •• КВllдратна; 
11. ПРЯМОУГО.llьна8 -:а. ПРВ!lОЕУТН3; 
М. траНСПОИllроваИIІВВ - м. ТРlІllспонJ

вавl. 

Медмана - )lЄАЇ!В&. 

Mepa-.Jpa; 
м. IІрllвианw - •• ItРИВИ1!ВЙ. 

МеРМДIІВIІ 118рщіав(-иа). 
. MeCTo.reOMe1'~i:кoe - Jlісце rєOIlЄTpY

"Іве; 

'ІІІ. СГУЩIJІІИИ - 11. srfщеВПil, 
Метод аllьтеРНIІРУИlЩIІIІ- JI~TOA (-Jl.У) ~.11-

терпfю'lИЙ; 
М. вспомогатеJlЬНWJI фнгур-а. АОПОJlіж· 

вих фirtр; 
м. наllменьwих наадраТО8 - 11. пзl!lІеll' 
. ШИХ ква,\р&тів; 
М. оБРВТНОСТIІ -)І. Об~l)Иепості; 
М. параЛJlВJlЬНОГО переиеС8НIІIІ- а. па

РПJlе.аьном вереп~свDВІ; 
М. срввнеІІIІН - 11. порlввюваUПIІ; 
11. трансформаЦIІОIІNlII1 - •• траИСфОРllа. 

D.lйцlІ. 
Метр - аетр (;тра): 

м. иtl8АраТІІІІІІ -.. KIIa:l.P'TBIII; 
м. lІубllчеЄllміІ- •• lІ)'бf'lDВL 

М ИІІІІМУ., - .fвiaJII (.а,.). 

83 

"'инор - aiBdp (-ра); 
М. глаВНЬІІІ ...., 11. ГОJоввЙIІ; 
м. ДОПОJlнмтеJlЬНbllі -- 11. IІ.ОПОВIlП •• ьвпЙ. 

,мИИМblА - уdвпвй. . 
.МногограllНИК - IІвогограпввк (-ІІа); 

11. 8Ь1пуилwll - .. ОПУКJlВЙ: 
М. зам ниутнА - а. ваIКВЄПlIIІ: 
м. незаllКНУТbllІ- а. 116заllllu&001l; 
11. праВИЛЬНlII1І - 11. правW!ьпиlІ.; 
м. ромБОllдаЛЬНbllІ - 11. рокбоіll.8.ilЬilВЙ. 

іМногограНКbllІ - ІІвогоrpаПIІИI!. 
М ноrозначны! -- IІпuговоаЧ(lI!Й. 
,многомеРНbllі - IІПОГОВПllірпЙй. 

. МногоуrОJlЬНИК ВОГНУТЬІIi - IІвогокjТIІИК 
(-ка) Уfпjтиll; 
.,. 8Ь1ПУНJlЬІIi - а. опfк.aвlІ; 
м. зsездчаТblіІ-lІ. зірчасТИІІ: 
м. сечення -)І. пер~ріsу • 

Многочлен раСПОЛОЖОННblіІ - IІПОN'Ідев 

(-па) упорялкОвапиll. 
.мнои!еєтtlО ІІUQmllщі: 

м. бесионечное - ао нескіuч';ппа; 
м. везде ПJlотное - 11. вс!&лц rycra: 
м. замкнутое - м. за.киева; 
11. НЗОJlирова!l!lое..;.. 11. іUО.1ьОваuа; 
М. нонечное .. - 11. скінченна; 
м. линеilное - м. Jlіиійва; 
м. nJlотное - М. rycTa; 
•• ~РОМЗВОДllое - •• , Щlхі.!!.d.; 
м. расnоложениое - а. уttОРП.ll.ItUИllпа; 
м. совершеНКО8·- 11, доскош\.!!а; 
М. счет ное - м. r.чимеВ1ІlІj 

ІІІ. точеЧllое - М. тJЧКQШІ; 
м. зквиввлентное - и. екеіВІІ.1!евтва. 

.мНОЖММО8 - IІв6ж~пе. 

Множитеll.. .ПОВ'НIlЕ ('1\1\); 
ІІІ. бу квениwll - 11. І\jквеипй; 
·м. Аопол"lІтель~ыІ - •• lІ.одаТIІОВlln;' 
ІІІ. нд,еаnЬНbll! - JI. Ї;J.єа.'lьвкRj 

м. IІнтегрМРУЮЩМI\ -11. \uтєгрj»чоll: 
... JlииеАнwll - а. :tіJ!(ЙПНі!.; 
м. общм!І - 11. спіJlыJй;; 
М. IІРОIІІВОJlЬНІоІIl - І • .'І"IІ/JlЬВИЙ;. 
м. простоlІ - 11. ПРОСТІІЙ; 
.,. nр'ще"Тllwll - •• ПI'ОI\~вtПИIi; 
11. ЧIІСJlовоlІ - •• '1IIС.1!ОВНЙ. 

lo\аtОМ'IІIЧНIIIі ,epMIIIOJIOr. БІОАеJtllь- а 

Иепрернвао 

МОАУ.ІІЬ - аоJl,У.lЬ (-.11); 
... простоА - .. прJС'l'J!I. 

МоногенмчеСllиil - lІоиоrввl'lвиl • 
Мilщкость - потt&Dіс'l'Ь, lliць; 

11. сочетаКИR -по спо ... jКВі 
м. счетиа. - n. е'lИСJl~нва. 

н 

НаБJlюдение - спостережеDIIII. 
Накnон, наклоненме - вах!l.l (-.ІУ), иаu-

Jl6WU1. 

НаИJlонеННЬІIi _auUelllll. 
накIонкыІ - похй"вL 
HaKpым.,' соіпаАение - JlВIq!IIT'I'A • 
Наnожение ПАоєкостеll- вав.!IЦ&ВWI nло-
що. 

НапраВllение веРтlІна.ьНое:.... віПРIІІІ (.а,) 
в~ртиd."Ь8ВЙ; 
Н. вращеНМ8 - В. обертаuва; 

н. паАеНИR- в. шіАаВІІ; 
н. противоположенное - Н. супроrЙввиl • 

НаПРIІ8J1еНIlЬІ!і- вапр1fКJJ&внА; . 
н. одинаково - Р. олиааово; 
Н. ПРОТИВОІІОЛОН\КО - ОРОТllllllllраКJеоЙ. 

НапраВJlRющиil- ваприаlllіlL 

Настоящ"lІ, "ЄТИННbllІ - сuравm:вїй, [ствв-
!ІнА.' .' . 

HaтrpallbHыA - патура.аьпвй. 
MaKOIКAellllt - iuasJ~~ ~~. 

н. общеl! .,ер'" - 3. сп[.аьвої .{рв. 
Не возраєтать - ве .рnста" •• 
НеВМЧtlт - ие.аЙПІОIІ (-ш!!)'). 
Недостаток (J теории прuО.llflжен

U1>1Ж 8ЬtЧ:UСАенuй - иеJ,оет4чаj 1Je· 

~e"m - хЙб&. 
неоБходмIІыі - В8061(A!lIІІІ • 
Нвоrраничеи"~1і - неОбllеженИЙ. 
HeOД!IНaK08!1 наПРВВllеННЬІI nap81lJleJlb' 

НЬІ" - BeO"n~1I!IBO ИIІПРЯlІ.lещіl! паpa.tеа· 
впl!, 

неоАнороАиыІ·-- веО~liорrАВИI. 
НеопреАеАIІННІоІIl - пеJJ8ва'lевail. aeBH81i~-

чеDвl. 

НепараJlJlеJlЬНІоІIl- осnвра.аЄ:'ьоl •. 
Henpa81111bHIoIII - аеПI.аВКJlьвulL 
HenpepWBMO - пеаеР~Р81.0, веперврі!1І0; 



Н. Ео.рас'tаlOщвlІ~ (І. 1І0panв( Ir 
------------------~~-~-_.-

., н. 80зрастающнt'I-вевпuвво, вєосреРВlІо, 
веперерliвпо sрос,аl!'1ИЙ. 

НепрерІоІВНОСТЬ - .веперерввість. веП6!)е
рliввіс,ь. 

непрерыньlIІ:-непеР~РВUIlIi, веперерliВRиD. 
ИепрИВОАИМОСТЬ - BCSBfAOiCTloj 

н. особеннаа - н. особ.аИва. 
НеПРИІОД_МIоІIІ- п6авЦиЙIl. 
Непрямоil - вепрі!lWIl. 
НераflновеJlнкиli -- ввріввовеАВКIІIІ. 
Неравносторонниll - иерівпосторОвпщ. 

НераВНIоІІІ, неІІонгруеНТНlоІіі - ввр1ВIІВЙ. не· 
ковгруептнвlІ. 

НвсеБСТВ8НИlolli - BeB.lBCTJiBBIl 

Несовмєстимость, неСОГJlасованност .. 
носу.lсиіСТIо, И6аnАпість. 

несо8I1естимыІ;; несогпсованныі - не-

CYlltCHUfl, иєаrfдииll. 
НесоизмеРКIІОСТЬ - ueCYMfplliCTb. 
НесоизмеРИllwll - несу.lрНВI!. 
lІесонратимыR - нескоротпЙn. 
НесущееТВ8КНО ос060"НIоІIІ '- исісrJТDО 

оеоБJlПвнl!. 
Мечетного порндна - пешірного порЛдlt)'. 
НечетнwА -В8ш1РИ811. 
неявныІ-- пеВНІШІ!. 
НмИlнмlІ- иЙжвіЙ. 
Нормаль ""::ИОРaUь;. __ 

". rJlallllaR - Н. rОJlовиаj 
'І. ЦЄlІтра.l!ЬИlа-- и. цєнтраJlыJ:·· 

НОСИТЄЛЬНlща ряда 1ш)чёк':'" ОСНОва. 

о 

Обвертиа "рива.'! Обье.4МЮujа'Я крп-
вА обвір;ва. 

06lаст .. - &б.tПСТh; 
О. нррациональноетн - о. ірраціов,і.1Ь' 

110m; 
О. мепрерwвиостм - 11. непе~llDцості. о. 

пепеРЄl'іI8110С'І'Ї; 
о, ОСМ08НІ8 - о. осво>вшlj 
о. отобраЗ0ваНИR - о. BiДTB';pellll~; 

О. рацмонаnЬМОС:ТI! - о. раціООUI.uостіj 

о. р МIІТУРІіІьна. - о. р.иаТ)'РВ.J.lIIІ; 
о. р. расшмренна. - О. р. РО'НllіреиCl; 
о. СКОАМItОСТ_ - о. з6[11І80071; 

о. Чи.:.. о. 'iBee.J. 

ОIl06щать _. JзаrаJlЬВIDВ3ТВ. 
060значаТЬ-lIOJва.ати. ПО8иА'ІИТИ. 
Обозначение ПОЗИІІ'lавва. DовlІВ'Іеввв. 
ОбоанаЧ'НIIWIі - позначеииЙ. 
Обраа ІРигура-4брав (-8)'); 

О. rеО8етричеtииil осеео,см_метрмчес
нмl - о. rtо![етрli'Швй оеьово-спет
РЙ'ШІІЙ; 

о. r. це~ЬНО-СИМ8етричесииli-О. г 
цt\RТpUЬВО-С._етрU'lIlllЙ; 

О. IІАеuьи .. 1 ~ о. іАеЬьвиlІ, 
о. !lНАратиw. - о. 1lва)\р:іТВВI!; 

о. И8npeрмвкwlі- о. вепер~рВ1lВЙ. о.ие
пєрерпllllЙ; 

о. прерwаllWii - о. перерви.l!, О. ПЄl)е
рпввиJi; 

о. стереометрмчеСllиіі - О. С7ереоиет~ 

РЙ'ШИЙ. 
Образование ".ptI6Q!Ї- JTBopeuUII. 
ОбраЗ0вwвать, Образовать - творіпи, УТ
-ворюватu, У'ПlOрЙта. 

Образующаll - твїрц; 

О. КОllуса - т. 114иуtа; 

О.·ПРВМОЛlІнеііиаа - т. приимівfJ!на; 
О. ЦИJlМIІАра - т. ЦИJlІц,а. . 

06раЗУIDЩИI -::- ТllірнЙIl. 
Обраще_ уеере_ - 66ііри6'ilИВ тeopr.li"_ 

Общмli вСВQ(і'шuй - аагаJlIolIВЙ; 1J1Jfl-
nадд_ежащ~іі neCJiO,4b7>U.lt М0Є;;
та .. - еmJlLmиII. 

ОIl'Ь8ItУ - fI6'єkТ (-та). 
Об'ЬetlJlеllwl -- Обll'Dй. 
О&ьеllJlЮщиli -обвіАВЙЙ. 
oaaAlllllli-..цыIJI.. -
OriIIiaTit - оБООАВТВ. 
ОАннаково иаправлеинwli napMJl8J1bHwil-

ОАВ'ково uаОРЛJUeJllІ11 пара.1е.tЬ1!U1І. 
ОДНОЗIІІчнwll- о)UiоаIlR'Івиll. 

O",HOIIM'"HwA - о)!воЙ.'иввЙ. 
0",МQ..ОАМО311'чиwil- &АИО'О)tuозваЧПвlі. 
ОЯNОПО~".- OAВOI]~JlBII. 
О "'"ОСТОРОllllмІі - "Ааоєтор6ввіl. 
ОIllIlЯІIІIІ' ма"матичеСIІО' - сао"і.шнНJ' 

1Іuте8атй\не; 

О. 8011І11.,110. - Є. .opb •• e~ 

0llpyrllBHII8 - ОIlРУІ .. еВНIІ. 
ОМРУ.НОСТЬ - lІQ.ио; 

О. внеВ"МСІIІ"." - К. 30ВНIВDИСlІве; 
О. АоііСТ8ИТОJlЬИІ!! - К. Аій~не; 
о. касаим!! - В. АОТПІІ}': 
О. lІасатеJlь"ан - 11'. А"ТВ"ІlІе; 
О. КОllцеIlТРМ'І'СIl811 - ко 1І0нцевтричпе; 
О. оп!!саннаl! К. опйrаие; 
О. оnисаННІI! радиусil8 - 11. опиєапе 

p&JlїYCOX; 
о сечен!!и ко перЕРЇ3Уі 
о. ёФ,рмч,скаll к. "ферuчиє; 
е. знсцентрнчеСllая - К. еl!сцептріl'lН~. 

ОатаЗАР. 'OCbMMTpaHMHK-"IIT~eAP (-Jlpaj. 
BOC".BrpanBRK (~gз). 

ОНТ_ЗАРОНА - OI:TaeAroill ( • Аа). 
ОпреАеленме дефUХUЦ1l.'t о~ва'lеuпя; 

х(u:одЖIJ'НIIЄ - шівпвчеПИIІ. 
OnpOA'JlOIIHIoIII - озшіЧ~ПIІIІ. ВJJаВ&'1СIІПI't. 
(inpeAeJlMTB./Ib деmєр.миnанm - "етер· 

!lі'І4вт (-та); 
о. взаимнЬ!1 А. вsаЕJ&ппD; 
О. косоl! А. КІ:сйll; 
О. lІосоll см.меТРIІЧВСКIІЯ - 11.. KJCHII rп

"СТР.!'!",І!!; 
о. n-ro 'порадна - д. Я-fО порJJl.КУ; -
о. ОРТОСl1мметрмчеСКll1і .-- А. ортосихет- . 

р»ЧНВIІ; 
о. преоБР830ВІІНИR )1,. перетвореllНЯ; 

О. ,произведен!!!! A"AOfiYTIIK (-пу); 
о. симмеТРllчеСllиіі - іІ. СИllетричний; 
О. Форм ... -.1. ф.$l'lІп; 
о. фуикцмок8J1ыlli.. яиобнам - А. Ф)lІК

цjоп8J1ыlll,' IІКОбіап (~ПІІ); 
О. lІСаРІИ'feptlCТIt'fllОllиll---)І;. - характерн-

етичний. -: 
ОпреАеЛIІТ .. давать д('фu;nutIUIQ~оааа. 

"ІаТII, оаUIІЧПТIІ; находить - ВИ8наЧ&ТIІ. 
lаіаllll"lПТIІ. 

Оllуснать п,рпеНАМНУ./ІІР - опускати Ilер· 

пе8 .... I)'.11I:'. 
ОРАннат. ЦIІIІ.ІІllчесна. - op)l.uor\Ta IIВJlJlіч

ііа. 

ОС8l01 -- ОСLОІЙ!!. 
ОСИ081Иll8 І'РХИ" - oc8,tвa • .!РІВІ; 

., иосоуrОА.М08 - о. JI~eOK1тDa; 

О. составвое 

О. логаS;lІфllОВ - О • .І(1rаРЙфllів: 
О. ІІІІЖН3В - О. вПЖІІ8; 

О. паралnеJlограма..,... О. lIapue.lurpII"I.; 

О. перпеНАИКУ.llнра - о. пеРПЄIljUlКУ""JIII; 
41; примоА - 1). ор,кої; 
о. трапеЦIІІІ- О. "РClп~Ші. 

ОсновкоА _. 0':Ц,'1І181. . 

.основыатьсв,' баЗllРО8аТЬСR rpУПТfшl-
ти~. (аll)"lІ.!.ТИса. 

Остаток - оста'!l. 
ОСЦНJlJlIЩIІIІ - ОСПИ.'IІІціа; 

о. фУIІКЦМН- IJ. ФУщщіі. 
ОСЦИJlJlироват .. -оСЦll.llllаd,R. 
ОСЦМJlНрyнJЩиl- ОСПИ.l~"I'" . 
Ос ... аllсцмсс - вісь абсnИс; 

о. вращеИIІR -1І.ОбеРтАUНIІ; 
о. гор"зонтaJlыlRR - В. гориsопта .. IоВn; 
О. IІНВОJlfOlі,НIІ - 11. іНIІОо1юціt; 
о. конуса - В. lІоцуса; . 
О •. мНммаll во УЛВВСІ; 
о. перспеКТМ8ІІІ - В. переП;'КТЯ8Н; 
е. ПОJlЮСІ - в, ПОАJOCа; 
О. ПОJlнркаll - во по .. " рва; 
о. проеКТІІ8НОСТИ - В. проєктиввості; 

". ПРИМО/.и"еliнан - в. Нp.RIІОJlіиіlllа.; 
О. радИнаJlьна. - в. рцIlшыl&; 
О. сн.меТРМI! - во СIІJllєтрі,. 

О. фонаJl .. наll В. Фо!!Шuа. 

ОТДЄilеМІІ8 вориеіі -'- lІіАОКР:ІJlєвиа кІро-
ніа. 

OTABJleHllloI1i - віu.l.а8ШI11, віАоирt!IJlЄUIІR. 
ОТАеJlЬНЬІIi - OBp~.BI. 
ОтдеJlИТ" - віЬі.1lА,и. віАОIlР~IІJlюваТIІ. 
(kKJlaAIoIBaHHe OTPOSI{OI-lІіАКJIаАаИllllllіА-

р{,ків. 

ОТНJlаДЬІlать -lіIl.RJJаА.Їтн. 

ОіКРЬІвать скоСі_І! - роакрпваm "УІІІКН. 
OttiDcmteJlt.hwl�-lіАнОСllиlІ. 
ОТІІОСІ!ТІІСІ- ИЇА"dСJIТJlС •• · 

Отношенне - lJіпJшtеВR; 

о. ВРМфlllеТlСчесное pal1HocmHOfJ-
••• риф.етИчне; 

о. AeJl'"MB - •• 1I0;ll,i.lY; 
о. ея"нмчно. - •. о.\ ... IІ'ІВ'; 
о. ПРО'МТІІІИ" - І. проеltli.ае~ 
О._сОст •• мО',.... .. eu .... i. 
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Отобразоеllние и80бра(}#сение - ві';ТВ6-
репвв; 

о. IІзогоналыlе • ." 11. і90rопальие; 
о. конформное - в. RовфОРllllе;· 
о. ссохраllением !ІОдобин в. 11 збо

р~жеllllllll подlбвості; 
о. стереографичесиое - 11. crepeorpa

ф{чве. 
Оtобра30llаНllwll - віДТЕОРОIІПЙ. 
Отражение - lІід6чттн; процесс - віДБВ

ваllllВ. 
Отрезок - пі)l.Р{ЗО&(-J5.а); 

о. НВПРВВЛ8ющнlІ-и. !ШUРIІ!lпйА; 
о. косоизмерКМlоІ1І - 8. oecYII{ рНИЙ; 
0'. IІtrp'nеl'lДИllrJl1lpm.l!t.,,- е. IЮРI!Сі!JЩКУ

.118РIl1111; 
о. сомзмерммwll - в. СУllіРВIІIІ. 

О трнцатеЛЬНbllІ ві,,·Є»виll. 
ОТСЧИТblввнме віД.'Іlчуваивя. 
Отсчнтwвать ві/tJllчувати. 

n 
Пара плоскостеll - шіра ПJlQщИп; 

П. примнх - п. ПРН!ІІіх; 
п. точек _. п. ТО'і\)К. 

Парабола ilОlІукубllчеснвя Ilар;$.60:1а пів-
lІуб(чпа. . 

ПараБОЛОИА равносторОННиll - оарабо.,Оі/t 
( -Аа) pillUOCTOpd пві!!. 

Параn~еJ!епипед па.ра .• ОJlепlПе)\ (-да); 
11. наклnннwіі - п. ПОХЙJlиJlj 
п. прямnl! - о. ПРИ.{ІА; 
п. прямоугольиwll п. ПРIІJlОКj!Тllиlt. 

Параллолограм - параЛЄJlоrрам (-ма); 
П. IІОСОУГОЛЬКbllІ п. косокутuиlІ; 
п. Hepa8Hoc",j1I1~!l1I1\ - п. lІоріВПОСТОРОIl' 
вій; n; пеРИОДМЧIІОСТМ п. періQJ.И'luості. 

ПараЛllельноСТЬ uарале.'lЬвість. 
ПараЛОllbllwll - uара.lеJlЬВИЙ. 
Пара.отр - пара.стр (-тра); 

11. пучна - п. I1УЧIl8. 
ПеРIІОНIІ'Іаllьнwl - Ш\l'lІіСlшl\. 
ПеРСАІКlllенме, перенесеННІ!, пересое .. •· 

ванне, перемощенне - o~pecyвdBBI, ПВ
llссіlll1lll1l1, lІереll~сеПIill; 

п. паРВJlJleJIьное - п. параJl~.Іьве. 
Переменная . стремктс. 11 предеЛJ - а.іll-

ва ПРІІ.У., ПАП ЛО rpаllЙо.і. 
переменныІ - 8.f8111111. 
Переменкость, измеНЧН80СТЬ - вх/ввість 
Перемещение. перестаllовка - пере.і-

щепив, перестав~еПI!ІІ. переставов'; 
п. СlІвгаемь.х - п. ДОАанкїв. 

Перосекать .0 .~uнUЯХ -перетинати; 
о тє.лах, в тnеорuu чисел - перері

аАп. 
Пересеченме диний - oep~TBII .(-ВУ); 
nовєрхносmєй, nJ~ОСlСостЯАfи mєл 

u 8 теории чuсм - перерїа (-В)'). 
Пересе'l8НИblli -перетятпІі;' перер{sаllllЬ. 
Перестановна .мн:ожиmелеЙ --пер~СТ8В' 

.ІІЯППП' IІсрестаПОВIІ; nер.мута1fUЯ
перестав.іва; 
п. переменнаА -11. 811IBB~; 
п. проектмвнаR - п. ИРО6ктйввеj 
п. тождественна1l - п. тотJжве; 
п. четнан - п. п8.РВ8. 

ПерестаНОВОЧНblА. номмутативнwА. пере

местмтельнwil- перостаВПиil, ко.утатЙв, 
ВИЙ. 

Периметр, контур - перІі!lетр (-тра), кJи
'l'YP(-ра); 
п. МИОГОУГОJlЬНl!иа - п. IIBoroKfTBllкa; 
п. осНО8аllиа - П. ОСВОВВ. 

ПериоД - ІІЄР{ОJl. (-да); 
п. прИМИТIІ8иwll-п. IІРПJtітИввиІІ. 

ПеРИОАи .. ес~иll- lІеріоJtliчвиА. 
Периферическиli - периферИчвиЙ. 
Перманентность - пермаиеl!ТИість. 
пермутвционныІ-- оеР!lутаціЙIiIlЙ •. 
ПермутаЦИR,перестановиа - пеРllутаціа, 

переставІва. . 
ПеРllеНАИИУ nяр -llєрпевдику.1ЙР (-ра). 
Перпендикулярно, иормаJlыlo - пероевJl.И

кулlІрво, ЯОР!l8..1ЬDО. 
ПерпеНДИИУJ1ЯРНbllІ- оерпеП;\ВRУJlЙllUиl. 
ПерспеНТIІВВ непосреАствеНИ.R - перспеR

~liва б~ЗI!осерt\АВIІ; 
П. парамельиан - п. паРlllе.:!ЬПI; 
п. n. КЛКllоrрафмческан :- 11. В. 1\J11I1orpa-

фlЧ.1 . 

П. п. ортоrpaфичесlWl 

п. п. ортографическая -п. о. opTorpa~ 

фічва; 
п. производнав - П. похідвв: 
п. центральнав - П. 116птрliJlьва. 

Перспективнwіі - перспеКtЙВИВfi. 
Пкраммда дополиительная -- піра.IАа АО

UОВВНJlЬИllj 
п. многогранная - П. IIBorOrpaS1la.; 
П. lІа~J10нная - о. ПОХЙ.ІІаj 
11. трехгранная - о. триграllИВ; 
п. усеченнвя - п. 8рlаа"а; 
п. '!етwрехгранная п. ЧОТIlРllгр4воа. 

плос:костныІ ПJlОЩUВIlIIIІ. 
"JlОСМОСТЬ - ЛJlОЩIlв&; 

31 

П. асltмптотическая -11. IІСllIШТОТЙ'lUІІ; 
П. бесконеЧIІО далекая - n. иеСJSівч~в-

ВО J!а.,~ІШ; 
п. веРТlІивльная 11. BepTI1K~.1ЬBa; 
П. гармоничеснви - п. r<lpJ\oni чва; 
п. глаl!Ші8 - п. rОJlОВШ\; 

п. горизонтаJlькаиц. rОРВі()t!'1'алЬПІІ; 

11. Авr,ilная - 11. подоlйна; 
п. Д'JОliиогО касаННIІ -11. подвІйного 

ДО'іНКУ: 
П. Дllагонаllьнаи П. Аіаrона!ьиа; 
п. Аиаметральная - п. діа»єтра.11.ва; 
п. касатеJlьнаа _. п. АотАЧШl; 
п •. It&&lt,II;ltиаТRII1t- n. wooрJtИlliтпв; 

п. ИРИВИЗІІЬІ - и. ІІРИВНЗП·Й; 

п. образа - 11. Обра.за.; 
п. осно 8Иli:а П. основиа; 
п. перпеИДИКУllарнвlі п. перпевдиву-

.1dpna; 
п •. погоккак - 11. грапичив; 
П. ПО~lОса.- П. пd.шСIІ; 
п. полярна. - о. ООЛЙI'8а; 
п. попере""1І.8 11. пооерб'l ВІІ.; 
П. п. 1ІІ110гограниого yrJla -по попеР~'1ва 

.ПOl'tlfраllUОro lІу,.а; 

11. ПРО8едеКНВІІ через точку - П. про-

ведеиа чєреа т&чку; 
11. проективкаК-II. ПРОСКТИnНl1j 
п. ПРОіllЦIІОНl!аl! ОО' 11: ОРОlllщfllпа; 
n. раВIІОАеЛllщаll- О. р!ВиОПО,1,IJ ... ·щ 
п. pIAIIKa~ЬKall'- 11. РIІАншьва; . 
11. сеМJщаli - 11. сl'II1а1.; 

П. ОJl,ВОСТОРОПВIІП 

п. сеЧІІНИ8 п. lІерерlll)'; 
п. cmmmeTPMI�-В. 01l1l6ІР(:.'; 
п. СО8падеНIІIІ- П. OPOCTAtlBo~i; 
п. СОПРИlасатеJ1lонаи - п. с:rЙ'l1lll; 
п. СОПРIІIІІІІ""а8 - п. спрЛsевr.j 
11. фокаllьнаR - П. фОк&JLП; 
n. ц.еllтраllьнаа - ~ nellTpULJla; 
п. чертежа - п. рисува. 
n. ЧМСJlоваll- В. ЧИСlUв4. 

ПJlОУIlОСТІ. ~ rycTicTL; о nрu._иганuu
щl.llыli:rь •• 

ПIІОТНIоІIІ -ryllтиll; () tlpuлeганuU ~ 

щf .. ьвиll. 
Пiloщадь:"- ПJ&ЩІ; 

.п. КРУГОВОГО КОЛЬца -- о. кpyroli&ro' 
КЇJlЬЦU; 

п. МНОГОУГОJlЬНlІка - п. ІІвогокітв"'; 
п. ОСlІоваКlІ1І - В. 0080811; 

О-М раВНblе - о-і ріВНі; 
n. сегмекта - п. єtlr.оитв; 
п. сентора .:.... п. сектора; 
п. треугольника - п •. трПКУТВIІІІ8. 

Поверхность БИЦllиnическаR - оо.веРІПВ 
біциltlічва; . 
п.боковаs - В. бічва, БОКОВІІ.; 
п. б. конуса - н. б. кdиуса: 
п. б. прмзмw- JJ.. 6.ПРИВIІІІ;. 
п. ВращеКиll .... ·п.~1IUt . 
п. Slolпукnая - п. ооуоа; .. . 
п. гиперквадратнаR-IІ. rіпеРІІвадраТВ8, 
п. двухсторnннйа - о. АВООТОРОВIUI; 
п. ДиаrОИВllькаR - п. Аіаrов& .. ьsа; 
п. квсвтельнав - п. IІОТЙ'lВ.; 
Р. коимчеси&п -- п. ·XOB:.~i 
п.lІ. A~oilHall"':'" п. R.JlbU'Вn' 
n. носаи - п. ІІОС&; 
11. линеllчатая - n. ПР.ІІOJ1іШIВ&; 
П.JI. носаа - п. п. коса; 
п. 11. миним~JlыlкK - 11. П. міiliJl.8.1.IІI; 
П •. ІІ. разоертwвающансі-n. n.polropTni 
п. 118РІ!диана - п.М~РИ.l.і'ва; 
п. I.ІlІогограинаll.- П •• BororpA08a; 
п. HBsaMIIHYTall- п. неа6.И8еu; 
п. об-ьеМJlема. -по е6ваfl;· . 
п. об-ьеМJIIОЩU - п,06.іава; 
п. односторО*Иll1 - D.о"иоctор~ип.; 
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". ОСНОВВМИ!! - 11. ОСВОВ; п. ПОАобнаR п. 1І01l.{lІв&; "nоимжкть, ПОНИЗІІТЬ степень уравнеМИR -
П. ПОЛhриая - rt. ПОJltlрпа; п. правильнаR _ n. nР~ВИJlьве; 3I1ИЖУВ3ТI1,3В{'ВIІТИ етепівь ріввЯпlШ. 
П. развеРНУТая - п. розrJРIІ&88; п. &оБСТВВlІива _ П. B.l3CTUвe; 110нятие О&НОlІное - пощlТ'l'IІ ООПОВН~. 
п. рвзвертыаюlц!ясяя - п. POSfopTua; П. состаан~я _ П. (Ш.'l'1І.8~. П.' ОR.1і1дdає; ~ flопарио нонгруеНТНblВ - попарип, П~Рil\Н! 
П. раЦlІональнав - п. раціоuаJlЬН3; о. тождест,винаи _ о. тотоаll9: і BOBГPY~HTlli; 
п. РммаНІ - 11. Р;!llІва; . n. зплИПТllчесна8 __ п. ВJїптЙчве. і п. пеРП9НАИНУJlВРНWЄ - п. перпев;!Ику-

Пп' ТтРрlУ"6СчЦатеНlІдеllтнав -;~. трnпсn;епдептпз,; ПодтверждаТI>" подтвеРДІІТЬ - ствеРА.У" І 11 .1рааРвlІкі:.е n РІ'ВПІ' 
. . а 11. "РУu.ЧІ?а; ва.ти, ствердити. • ~ -. • 

п •. унинурсаJlьнаа - П. упінурса.lьиа; Поиазатель, _ покаЗ8ВІІ (-ка): Поперечна. - ПОDер~чпа_ 
п.фоиалыlвB - п. фош\льпа: І!; Арqбнwli 11. IІ.робопЙn; яоп'еречны-- попере'lВПIl. 
П. ЦИЛННДРllчеснаи -11. nll.lіUДРЙ'іIla: А. ИОJIIIІІ- B.II~pellJl;" 1I0радок - оор811.0В (-.1ІКУ;; 
П. шарован, СфеРИЧІснан _ п. СфОРU'lва; П. отрlщатllІьныі _ п. від'';ИВИl!j . n. rpynnw - 'І. грjпв; 
П. шаро~ого сеrМ8ита _ П. сфеРЙ'lIlОГО п: степеllИ _ П. стJllеПL п. 8Р"lІоlІ - о. IІРОВ&і; 

сег_вата; , . поназа1'IІIІьиы.Qm.nосящuйсяя n~n""'II; n. OllpeA8J1KTeJl8 - п.детеРJ.їшіllта; 
п. ЗК8аторимьная - П. ОliваТU)JіJ.1ьпа. заmєд,ю степени _ ПОlШзвuкО8l1А. п. полн",1і - п. ш\спиЙ. 

ПоворачиваНИIІ - lІовеРТ3Нl!8. Поле nЛОС!l:ая cucme.fJa. 'll'opnус --' t 110СJlеАни!і oeTdllllill. 
ПовтореМ"9 - иовтЙреаlІа. 11'\.111; ~ 110CIIIIAOBaT8J1bHOCTb - IIОС.lіJl.Овпість; 
Поrаwение - поmUlЄlfПП, IІМQ))тиа:lllіи. П. деliствlІтельны чисеJl _ п. Jl.IЙСDI4Х П. 6есконечнан -- п. JI~скіllчеlIna; 
Поrреwность измвреllllН СJlуча~ная, СКСТ'- чйсеJl; і п. 80зрастающая П. з РQстаю ча; 

lІатическан - пJJllбка ВlІ)lfрюваННIІ ВП- П. рационаnыlстIІ-- П. раціона!ыlсті;; і 11. чисеll - о. Ч{ІСМ. 
пз;(к,!па. Сliсте)lаТllЧllа; n. раЦОІонаЛЬНblХ чисеJl- П. ріщі08UЬ' ~ flостоанныt - r.та.1иtt. 
п. наблюдения - П. споtтережєnвЯ; вих чисел; ~ ПОЄТОRНСТ80 - стаІість. 
п. С. IІзБЬіТНОIІ - П. і\ па~вИmкою. П. ЧlІсловое ивадраткое ~ 11. 'Іииоасі ~построеНМ8 - поБУJ!.dва. 

Подrруппа ИН6армаитнзв - підгруоа інна- квздратпе. ·noctpoeHHb�I�-- lІоGудdВilПIlЙ. 
l'іаН1'иа; ПОJ!ИГО!! енош"иli _ 11O.1irJn (-па) вdвпіlllвій; Посчитать - порахувати, ПО.lїчИти. 
П. Н. маНСНllаЛЬНIІЯ ~ 11. і. аі1ВСПJlадьВа. П. внутрекни~ _ 11. DнfтрїшоіЙ. ПОяС сферическиіі ,- поне СфЄРU'lПИI!. 

ПОдНаСlІтельнан _. ПjJЦОТU·Ш<\. ПОЛОНI8ние. ПО,<ТУ.ІІат, требование _ ПО.10~,_ flравило "Р&IIІІ.l0; 
ПоднореиііОИ - піікОрГllнпll. :копил, ПОСТУJl4т (-та). ри.Jга; п. прОПОРЦИG.налЬНОГG деJlении -.:. п. П('(" 
ПОАнормаль - ПіДl!ор.аJlЬ; П. паралеJlьное--ао!JжвИ811 napaJle.ablle; порціовй.1ы�огоo пJдіч; 

п.,ПОJlпрная -о. ПО.lldрпз. п. проентивное,- п. проектИвве. :п. смешенив - п. з»ІШУВ&П811; 
ПОдобие -1І0дlбпість; полоlІІительныІ,' позитивНwli _ ДО."Тllпl. п. товарищества простое,СlІожное-

п. перспективное -- п. переспоктИвца. ПОJlУllубичеСllиil _ ПІ'ку6fчавА. 11. ТОRарйств~ IlpdcTe, СКJl3J1.пе; 
ПодстаUIІRТЬ - піДСТ3IЦНТИ. ПОJlуоборот півdберт (-ТУ). 'n. тройное простое, СЛОlІ\ное - п. 'rpbox 
ПодстаllОВ.llа - підстав.1J!ППIІ. пі;(стаВд6ЮІЯ; nоnуперимеfр півперИ.втр (>ТРІІ). І ВР'!О1'і, СВI8J1,ие. 

П. арифметнчесная п. аРПфIЄТИ'lОЄ; ПОЛУЛЛ3СНОСТЬ _ півп.10ЩВUа. 'lІр?ilКАЬНОСТЬ.,... п~;..::і~'l:J.. 
~.' fЧI&1ttе'рнчеСllая -по гео.метрJ\чпе; Полупряма" JZY't -lІjВПРВІІ&. j правкАьиыІ-- ораllll.tЬНВЙ; 
П. rипер!1I!ЛИ4ескаи - п. rіпеI'60";чає; ПGІІУСИММ" r~ИЧ8скмА _ піВilИJlеТРИ'lRвlІ. ' і ПреД8' - rраRйnП; 
п. АВУХСТnроннвв - п. Jl.80СТОРОIІПС; . ПОЛЮС - 11.(.llРе (-са); і п. верхниil- r. I!t!РХIІИ. 
П. nннеАная- п. nіпlАае; п. гврм?н~чеСИllil _ П. raР!lflП{ЧПI10; J Пред_ет - IIР';.\1І6Т (,та). 
п . .ІІОIІ&одроммческая - 11 •• 101\СО;\РОIІ{'Іпе, П. &опрпжени.ыІ _ п. спрli.еВIiIi. ПреДПОJОЖ8нме - IІр"ПУЩЄUIІL 

! 11. несобсте811НВИ - п. IlеВ.lа~тЙве; nOJlHpa - ПОlнра; і IІреАста8J1ять--пре.в.СТ3111о1ТII, премтаВПТI!. 
П. ОДН(lсторG!lRН ...,..п. ОJll!OсторJПIІЄ: П. r 'РlllоиичеСИВIІ - П. гар.овl'lка; І IІрео6ра30ВІІНМ8 - пс\>еtвdреини; 
П. ОРТОГОНІІІІЬНИІ- П. "рrоrоп4J\hпе; п. кра тнаll _ n. IІратВІ; І п. lІесионечно ма.ое - п. вескіll,/rllИО 
п. ОСНОІНІІІ - П. основне; n. ООАОБМI ...; п. по ... rбвос1\. "J&a.l~; 
п. параБОАl4Ч8скаll- п. паl'аБOJlіч'пе; П~JЯРНОСТЬ ... nO.lllpвiC'1o. . іІ. бираЦИОНІJlьиое - п. GіlJlщіQпJiЛI,ве; 

. о. переменни. - П. ,,(кне: поJlIlрІІы-- по.1ірпиl. п. АОПОJlНМТ'''~lІое - п. іlм.аткОве; 

п. иррациоиаnьное - о. ірраціОШЬП8; 
П. конформное - п. кuвф6рмве: 
.0. координат - п •. IІООРАиuат; . 
п·. лине!!но. - В. JlіllіВli6; 
П. многоугоnьимко, -11 •• lІоroIlУТПВвів; 
п. иепреРW8ное - п. uепер!lРВВ9; п. ва. 

переРЙВlІ9; 
п. 06раТІІМ09- П. 06GpOTBe; 
П. обратное - n. оберпеuе; 
п •. оБыноаеннwхx дробеА в АесІтIІчны-
. о. апп чаЙlІ1П і\ рОбів па lІ.есаткОві; 
п. ОДНОРОАмое - 11. ОIl.ВОР{Аllе; 
П. ОРТОМОРфИllе - п. ОРТО)lорфие; 
п. ОСН08ное - n. ОСIІ()вве; . 
'п. параБОllичеСllое- п.па.рвБОllчве; 
п. подобна - п. ПОАі(\ВОСТі; 
n. ПОАоби!! простраНСТ89ИНО8 - о. по-

дібності npocTopJB6; 
п. прерыно99 - п. пвpt!Р8П8. п. перерввве; 
п. проентмвное-п ПРОЄИТЙВllе; 
П. рациональное - п. раціО8ЬЬВ8, 

п. tождественное - п. Tf .. rozвe; 
П. УНММОДУЛlрное - п. Уliі.ОIl.Уlар"е; , 
п. фигур-п. фігур. 

Преuбразо8Ь1ват. - переТв&РJ>IІ&Ти. 
П pepыно&тьь - ·перерввість. пврерВВВіСТЬ. 
прер"'вныі -' DереР~9иll, перерЙввlll. 
Прм6ЛНІІІ9нне - иаб.llЙzепlШ. 
прмбnижсIІныІ - паБJIІ\жевlІІ. 
Прнбор - прІі.~а)!' (-АУ); 

п. изм~рите~lониli -В •• rрвиА. 
Прнведенне дробеА н оОщ.еllУ анамен&

теJlЮ - S!І~МDІШ дробів АО I:пfJlьаоro 
SПI1lеIlВIІІІ3; . 
... н одноli ПАОСНОСТН - 3. АО o.1llld'( 

ОJlощаwi; 
. n. ПQАобиwх. '1.1'1&0&- L I!ІІАЮIlI4X'Іlе-

вІ .. 
ПРМ80АИМОСТЬ - звіjl.віеть; , 
прм.оАиIІыІ - aI!ЇAв.НII. 
Приводить к общему nоиааlтеАIО -IIUJ. 

Jlнти АО СП{,1Іьноro Dок4ЗUIlк8; 
П. подобмwе 'І.8Н'" _І. подlбвl ч .. ёа •. 

Призма ~рехrраИМІW .;., пріаlа триrp'IІВI; 
П. четwрехграина. - 11. чотирвrpf.ВВа. 

Призман РІІІНСТ.' - O~1I4кa "ІІПОСті. 



Прмнасание внутреннее - СТШс (-ку) ИПУТ-
рішвіЙ. . . 

Прикладио. - ПРWВАВЙJl. 
ПРКJlеНlаЩIІІ - прuеr.ввl. 
При_енение - ПРПКUА4ВIJII; 

П. uгебры К гео_етри - п. 4.1rебри 
АО reo_tlтpiї; 

п. ЧИСJlовое - П. '1ИО.lоllli. 

ПРIІ_енвть - ПРИКJ!а.іl.атD, Dpllltllас't'И. при
.І0ZЙТL 

RpIIHaAJleIllaT .. R IIOHa:iaTeJlIO - пв.lежаТ!1 
"О ПОМВIIWIII. 

ПрииаДJlежаЩllіі - ПРlІВtI.I&квий. 
ПРIІКllllать - прпйu'l'и; 

П. значеКІІ8 - П. 'МЧЄПD.l. 

ПРННЦІІІІ- ПРЙПЦІІП (-iIr); 
п. Обращекин - п. обеРП8ПП8; 
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n. переД811жения - п. пеР9сrв3ПН8. 

ПРllравне"нwlІ НУЛIO- прпрlВlUlІШЙ АО ПJ.ІІ3 •. 
Приращенне - приріст (.PO&'lJ). 
Присоедин.т .. - JlО.lf'iI't'И; єonряеаmь-

спраrаТIL . 
Проба npJба. 

ПроБJlе",а АЄJlВННIІ- проБJfеll3 п8ді.ll}'; 
П. I1З0ПЄРНllеТРllческаll...,- п. іВОllєри_ет

рйчпа; 

п. обращеllllll - п. ~p!fВnllП. 
ЯровеДЄnf - ПровёАЄПВа. . 
про8еденныІ-- пр(!IIItАеllllЙ. 
Проверна. ilовеРІСа - пер~вірlШ; 

п. уравнеНlІ1І - п. рівНі_. 

Про.веряТ ... провврит" - П81Iввір3't'И. пере-
ВlрИТП. 

Провести nря.пую - провесТІІ. 
nPOrpeCCM. арllфМеТичеСIІІІІІ:....:.. проrрtiеіа 
. арифметйчна; 

n. CleCHOHe'IНaH - В. веC)riПЧЄВDa; 
П. rеометрмческа.. "ратма. - п. reo

Jl.eTpU'I&a, Kp~Tнa. 

"РОАОЛlliат.. ФllНtЩUЮ - про1tdllm)·ватп.. 
ПРОАолжение фУIІНЦІІИ аIlU\lтмч&ское

lIРОIІ.ОвЖЄВlllІМUКції апuіТЙ'lве. 
ПРОІІІ'МВІІОСТ" JlУ'ІВ. - проеИТUlІ!lість npJ. 

• овів; 
11. Цl!IІJ"ЧIСIІ.' - В •. Ilвulчва. 

ПроеКТИІМ". - проеПЙIІIІIІIІ. 

П. ·IІРоеКТ)jВПО~ 

ПроеКТМРОlать - проектувАти. 
ПроеКЦNОlІнwl - ПРОЄllц{lІппll. . 
Прое.IІЦIІIІ аертикаnьна,. - проев:ців sерТПr 

юlльва: 
п. ГОРМЗ0нтальна. - п. rорпвоиті.1ыlijj 

о. МЗОlllетрическав - п. іаОllеТРUЧU&і 
о. косав - Н. коса; 

n. МОНОДІІМ8трнческаа п. JlOBO,il;U:ltCT-
рйчнв; 

П. НиНlНIВ·,.... п. ПЙЖIl8: 

П. ортогональнан - п. ортогоиuь~аj 
п. парамеJlьнаl - В. П!lрва~.ІІьDа; 
п. стереографическан - п. стереогра-

фfЧIІ&; -
п. точек - п. TO'lOIt; 
П. ТРlІметрмческая - п. ТРUlетрuчпа; 

П. центраJlыlнH - П. цептраlьа8. 

ПроизвеАение бесконечное· - ;l.Обj!ТОК: 
(-тку) пвскіlIчtlапиli; 

О. частное - А. частЙппиR. 

Производить подстановну -- Вl!копуватп, 
викопатп піДСТ8В.lН!lна. 

ПРОИЗВОДная ПОJlнав - ПОlі.Цва. повпа; 
п. частнав ~ п. чаСТlіВIІI. 

Про_ежутон- про)(іжох (-жка). 
ПРОПОР..,lІональиость - процорціоші.lьвість. 
ПрОПОРЦlІонаJlьн~іІ -пропорціошtлиmll; 

11. непрерыньlI� - П. пеuереРВ!lИО п. пе
перерJiВВIІО. 

Пропорции арифмеТllчеснан ПРОllорціs 
аРВфllеТЙ'1DIІ; 

п. геОll8ТРllчеСllан - п. reОllеТРlічвз; 

П. МНОГОЧJlеннаR ряд РШJНЬLX отно

шений :- п. _ВОГОЧJlеJlва; 

п. непрерlolllllU. - п. ОПЄрервва, пепе
реРИВВ8; 

11. праВИЛЬНІ!! - п. пра.ВВ.іьВа; . 
п. еПОНІна. - П. tl!.1l1л.ua. 

ПростоМ - npJcTlIl!j nеРIlОЖl'tаДЬНЬtu:'
первісщll. 

Пространство - np.(СТір (-ТОІ!!); 
п. б8спредельнов -п. БСlrРllпil~пull; 
п. лмнеllко св.анов ._~ п. ilї8illllO Ів·аа • 

IІпl; 

п. nріДIІІВТН08"- п. пре;'(!І~ТR.А; 
11. проекти,ное - п. проектЙппнlІ. 

ПРОТIІВОАвоlІственность _. ПРОТИ,і.вІlІніеть. 
П РОТИ80ПОJlОlliНОСТЬ - 6упротйввість, прр

ТИJlежвіСТLі 
П. симметрмчеснан с. спметрJiчпа. 

ПРОТIІВОПОJlOIІІНЬІіІ-СJПРОТВВВИЙ, проти
.:н!жнuй. 

ПРОТIІЖ8НИ& - ПРОТЯТ (-ту). 
Процент -. ПРI\Ц~ИТ (-та): 

П-ЬІ ПРОСТЬІе ... п, прJсті; 
П'ТЬІ СJlОlliиwе - П. С1\.1цпі. 

Пр"",ан - прям4; 
П. БВСlІонечнаR - п. IІtlскіП'l.;нна; 
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п. бескоиочио далеКІВ _. П. песRіП'l~Il-
9&. Jta.'l~иа; 

О-е взаимно оерпендинулариы& п. ВВІІ-

ЄІПО lІеРИ0И;J.ИllрАрві; 
О. гмпер60лическа" - п. тіперБОJlІчна; 
о. гла8ная .....; О. rOJ!OBoa; 
П. Д80Анаи п. nO;J.o{Oaa; 
п. ДеАСТВlІтеnьная п • .!JncHa; 
п. АИlfttетраJlьиая - п. JIia!leTpa.tLBa; 
п. МИНlІмальнаl'- lІіпіll.8зьВа; 
п. liаllJlоннаа - п. ПОІИJl8; 
П. на 80нечном расстоянии ... п. па скіи· 

Ч~ШІЇІІ вfДАIlJlі; 
п. неограничеllнаи - п. п~обltlжеП8; 
п. основанмlІ - 11. ОСНОВ; 
П. ОСНО8ная - П. ое.повші; 
п. парабоnичесная п. пара~UJl{Чllа; 
П. параJlJlеJlьиаи П. пара.llе.1ЬВ&: 
п. пересечеНIІЯ - п. пернріву; 
о. перпендику ~арная - D. ПЄІ,лепJl.ИКУ· 

.1tlрпа; 

О,. погонная - п. гранична; 
п. ПОJlпрнаи - п. ПОJlНРПЗ; 
п. opeAeJlo""" - п. траПИ'ша; . 
п. радмнаnьнаи - п. 11!1..'l.IIкa.tbJla; 
П-ЬІе снрещивающмеся - о-і liПІобrZві;· 
П. СОПРЯЖ8нная - п. СItРН2Іева; 
П. ЧllсJtовая ... ·п. ЧВС)Jоt&; 
п. 3J1лмптмческая - П. еАЇПТЙ·'1I1З·. 

ПР8"'01l - праll.ЙI1: . 
ПРИIІІОJlМllеllио - IІРЯ!іОJlіпllпо~ 
ПРЯІІОJlІІМ8 АнЬІ. -'- npaIO·JilliIlUBiI. 
Пря "'О пропорциональнwlІ- Ilрll"О пропор· 

IІ.lові~".ий. 

Р. провцвВIІІіАІ 

ПРНllОУГОЛЬНИК - ІіР~lІокtтlШК (-к&). 
Путь - ПУТЬ, ШJlЯХ (-ху); 

п. интегрирова!lК!і - П. іИТ8rруI!!ПИІІ. 

Пучеи Инв.олю",ионнwlІ ... пучок (.чd) і1l80-
.ІJ1ц!ЙВUllj 
п. насатеnьнІоІХ - п. .ЦотJ\чвяl; 
п. иривwх П. кривйх; 
п. Jlучей второго порядка - п. npJиеlti1t 

АРітого ПОРИJ.ItJ; . 
П. JI. гар",оничеСКIlIі - п. 11; rаР!lОIlГчпиllj 
п. /І. перспеКТМВНЬІА п. П. перспеll-

тивний; 

п. перспеКТИ8НЬ1і1 - п. пвРСnЄКТИI!Пlіll;. 
п. ПJlltC1l0стеlt - п. -ПJЮщіаr; 

n. полярнwх ОJlОСКIІХ СlІстеlll -11. ПОJlИР
ІІВІ ПJlОСRИІ євсте_; 

п. порядковыІ - п .. пор8.ЦКОоlfЙ; 
п. ПРЯІІІWХ - П. ПРЯІІП. 

П.терка - п'итfрка. 
ПитмграllНИI\ - П'lІтнгравиПlt(-ка.). 

р 

Ра8енство - рfвкість; 
р. треУГОЛЬНИКО8 - р. трпкУтввків. 

РВllІЮВI!ЛIІКllіІ - ріIlllОПЄZIl1m'й; 
Равновелииость....,. piSHOB8JfUкiOTLi .. 

р. треугольнмиоа р. ТРПКУТПlllів.· 
РаВІІО311аЧНblА, равнознаЧУЩIІIІ- ріввовпач'; 

анІ. 

РаВНОСМJlЬНЬІіІ - еквіваJ[~птвиl. 
РаВНОСТОРОNниl ~ рівносторонній. 
равIІыІ - р{вниl • 
РвеНІТЬСН - АоріВВl)ватв. 
PaAIIIJlbHWIi - Р'lo.\ЇUJ>ПВЙ. 
РаДlІкальнwіІ - ра~ПК;\.ІЬВIІIІ; 

р., иррацмоitаJlьнwll- раАик8:!ыll\.. іРI.а· , 
ціопd.lьшІІІ. 

РаАИУС - ра.l.іус (.са); 
р. ·вектор P"BfIlTOP ( -ра); 
р. нрмвнаи .. - р. КРИВlI8ИЙ; 
р. 06раТlllоІlІ·- р.Об~рпевиt; 
р. ОНРУIІІИОСтtI - р. кOJI&;. 
,. ОСИОВВНІІR - р. основ; -
р. проведеи"",. І ТОЧИУ ІІІСІ"МН - р •. 

np08~~CIIIIII .11 TJ'III}' АdrЯIІ.}'1 ,.. 



'Р.< COnpllZCIIRwI 

р. ЄОIlРЯlІІlІннwl -'- р. єnpаzевпА; 
р. СХОАllіІІІОСТІІ- р. з61znоеті. 

Развврнут", раскр"ть опреАеАІІтеJlЬ

розгорпjт!l, РОВКРЙТИ АЄ'l'ерхіпавт. 
<РаЗ8ерт .. вать на ІІІІОСИОСТЬ - роаrортз,ти; 

Р03ВІІвати иа U.llОIІ\IІИV. 
<РазвеРТi>lвающнlса - розrортвЙЙ. 

Pa3J1araTb на МНОIІІІІтеJlеіі - РОlІuвдt\ти 

на .иОЖИImI. 
Раз.sОlllеНllе - рОВIUЦ(·АУ}. РОIІКJIа~пп.ll; 

Р. в РІА - р. в РНА; . 
р. на MHDJllIiJBJleii - р. ва JШОЖІШIUI. 

Ра3101ll1l1lll0С'. розuhпість. 
l>a31101llllIlwl.- рои.І3J1ВВЙ. 

f'a3I1reЩВIIiIIf-- РО3!1fЩ8111!11. 
Разница - ріавЙц •• 
<РаЗНОlІменнl>Ііі - рівпоlІмЄппНЙ. 
РаЗИDСТIr- ріаПЙЦIІ; < 

р. аРКфllеТIlЧЄСИОI проrрессlІlІ-I'. ариф-

1ІЄТЙЧUОЇ проrр!lсії; 
р. аРМфllєтнчєскоl nропорцмн - І'. аРІ!ф

.етИчноі пропорції; 
р. тilб.Ulчива- р. таб3Й'lпа. 

РаЗНblХ напраи.ениl- різDПХ иапримі\!. 
l'азры8 фyn1іщии - рОЗрПIІ (-II~'), стри-

бок (-бка). . 

Ранг -pur (-І1)' 
р .. мриеоli - ... арИВОі. 

ра;скрыиеe ОПРЄАеJlИТЄJlІ - ро3крПТТН .'1е· 
Teplliml.uT3. . 

Располагаtь РОВlІЇщатlІ; в оnрєде.ІЄn-
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nо..ll nоряО1>Є - )'ПОРIІ.'tIlОвуватп; 
РасположеНllе - рusвrщеНIІ8; в 01lреде

.• 4Іm1l0..ll порядке - УПОРВ.'1I1Уnaпви; 
р. МНОГОЧllена.....,. у. мuоrоч.~еDа.< 

РасltOлеж __ <~ p91J:ИщеmIfl; JI10радко-' 
\!311111L . 

Расп"еАеJlен.е - розпJАі.l (-:JY). -
расnреде.,итеJlьныі - jlOзпо;r:{.tt.П!lП: Q аа-
коне {'''іЄ - ,\llсrрибутПmшfi. 

РаСПРВАеJlJlТЬ - РОЗПО:lі.ilЙТИ. 
Рассе.ат" .- pDаріааП. 

<РассtОJlllие. отда.екие - яі;u.аJЬ, lІіА' 
стаиь; 

р. по .. ир"" - 11. ПО'ВРІІВ; 
р. Сф."нчеСllое - І. ефеР»·IIІ.' 

р. фокусное -11.' фJкуева. 
Растворение - рОахн., (-.І)'); 

р. ЦИРКУ •• - р. ЦПРКУJlIJ. 
РаЦИОНaJlllзаЦIІR знаменатеJlЯ ирраЦИОНІJlЬ

ного ВblражеКl!1 - раD.іОВІІ~і8ація аВІ

lI~НВИJIa ірраціошіJlьпоrо вираву • 
Раціона.ьно - РlщіОllаJlЬJlО; 

р. вwра311ТІ> - р. IІliраIИТИ. 
РаЦИОНaJlЬНОСТ. - раціоu8JьпіСТL. 

рацI!онaJlыtll - раціОUЦЬRПіі.. 
Ребро - ребро; 

р. вертикальное р .. ВЄРТlІкаJlЬВЄ; 
р. во,врата - р. 8ворбту; 
р. ГОРІІЗонтаnЬ1l0е - р; rОРИЗ0птhьпе; 

р. Авугранного угnа - р. Jl.Borpa8110rO 
кута; 

р. MHororpaHlloro Yfla - р. Jllllororl,aa
Boro кута; 

р. Прl! основании - р. при оепJві. 

РеАУКЦИIІ УГЛОВЬ/Х фУНКЦИЯ К 1-1 чеt· 
верти ПЛОСКОСТН Kpyra - реАукцін, аве
хевWI куrовйх фjПlЩВI! АО l-ої '1J1єрті 
П.llОЩIJIIЙ крута. 

РеЗУJlьтант рЄЗyJьтапт (-та). 

Реll,."тат - РЄЗ)'JlЬТltТ (-ту); 

р. вращеНИIІ - Р,. 06ерт4П8<1; 

р.прнближенныі р •. uaБJU;о;єв.nJl. 
РеЗУ.ЬТllрующиli - РОSj'JlЬТУЮ'1ИА.. 
Рента оожизненнаи репта Аові'lна. 
Решать. РСШliJь,-роsв'нзуnатп, роав'язати; 

р_ уравнение- р. ріВIlЙDП.ll. < 

Решение процесс - розв'Н3УВ3ЩIІІ; от
вет розв'ЛIОК (-КУ), розв'лзавпн; 

р. алгебранчесное - РОБв'IІВ0К IIlre6-
ріl'lВПП. РО311'ИВ~IІВIІ IІ.НЄбрit'Іне; 

р. 31,11.IЧИ - ровв',jЗ~'вавпя, РОSIІ'иаоlt 811-
Д&'1I; 

р. особеиное - РОЗВ'ІІ80В особ.1і\Вilі1; 
р. побачное - р. ВОбіЧВIІІ; 
р. прмбllНlllеllное _ р. иIlб.lЙж,uНЙ; 

р. nроnорЦll1i - розв'Н8УВ8ВВllпропорціll; 
p~ треуmJlьиика -р. ТРИIІУТНН'и.; 
р. уравнеМlІ1! - РUSIІ'dауа110И', рОlв'ЗIQК 
рівпі81lа. 

Решимость - PIIIII'i8yвaBir.,,,. 
Р'Шllllwl- РО28',(8111а81l1l. 
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'Решить уравнение откоситеJlыlo нвмзве· 

стиой - в»sва'lIlТИ иєпі;tоау 8 ріввНвuи. 
'"сн ма1"емаТl!чесимlІ - РЙСК (-ку) IІlІте

.аТЙчвий.. 
'РlІсоваllИ8 - ." .. !Опаивв, 
-РИСУНОК чертез:с- рисунок; идобра
жение -lІа.'IDВО& (-ІІа). 

,"ОА - рі!! (-р. рох}"); 
р. rеОllеТРИЧ\lсии!і - р. r&ОХЄ'l'РЙ'Іпиl!; 
р. ЧIІС1l080. - р. '1исаовЙп. 

роIlсіоIlA!lJlыІlіі - РОВбоідd.lьвиD. 

,РаА - рll. (р. РИАУ); 
р. беСRонечнЬ/1І -:- р. пескіВЧ8ВDПIІ; 
р. нaTy~1I ·_1111- р. ЯІІ'!'УpUьввJ:. 

чЙсє.'l, 
р. кєопредєllеиныІ-- р. lІео~w!.'1еllиl!; 
р. ОСЦI!JlJlирУlOщиll - р. ОСЦП.lrbJ>'1нD; 
р. показате .... ныі -1'. ПQкаsвикdвий; 
,. равномерИD сходищи!lС8 - р. piBBU

мірв!) 116іжпйlІ; 
іР. равнЬ/х отношеииіі р. рfвDПX від-

пJmвиь; 
р. раЗИОСТКbllі - р. різвицевий; 
'р. РЄИКУРЄИТНЬІ;tр. рекуреllТВИЙ; 
.р. ТОЧЄН..,- Р тJчок; 
р. У. rомоrрафllческиlІ- р. Т. r"Jlorpa~ 

фf'lВИЙ; 
,. т. инвоJlю:J,ионныІ - р. т. іиво.1IQцfй-

пиА; 

р. т. ио .... икеарный - р. т. 1І0.1іпеа.рииflj 
р. т. Н)ІІІвоl\ р. Т<. КРІІВ{ІЙ; 
,р. т. наJlОRlЄНllbllІ - р. т. паll1адеаИ6; 
р. Т. перспентмвныі - р. т. пеРСIIЄКТUВ-

пиА; 

р. т. DоАоБныІ - р.т .. П911.lБВИIi; 
р. т. ороеllТlІ8l1Ь111 - р. т. ПРОЄltтІіВВПI!: 
,. т.єовмеСТИlllblіі - р. т. СУ.{ЄВПn; . 
р. т. ТОRlАествеНКbllі - р. т. ТОТ,\Ж",ІІІ. 

'Самоиасан.е - СIlIЮД&ТВК (,тИау). 
'С801СТ80 - lІ~аетП8ісlЬ; 

С. ОСІІО8И08 .. В. ОСВ6вва. 

С. ковачеСКО8 

с. конмчеСНIІХ сеченмlі -<ж. 1І0Вl'101 
переріііві . 

е. п,оскостеll- z. П.JоЩЙв.; 
С. поверхностеll- Ж. повt\РJОВЬj 
С. < проеиrМ8иаи - Ж. проеltтйвввl; 
С. пряIІІыx - Z. праПх. 

СвизиОСТЬ - Ів'';lІпісжь. 
СВRЗНbllІ- зв'Аавпй, 
Сгущеиие - вгущепOJl, скіО'l8ВiuI. 
Сегмент -: C~IM6I1T (,та); 

с. коиичеСИlІ1І - С. 1І01l{'1J1ВЙ; 
С. Hpyro8o~ - е. круrоВЙ.; 
с. шаровоli - ~. сферЙ'Ши~. 

Cell..,.Op<- e~lItop(·PB}; <' " 
. с. ионичесиміі - с. 1І0иr'lиlll; 

С. ируrовоrо ИОJl"ца - 1). KpjroB&ro 
кіJlЬЦИ; 

с. ируr080Jl- С. крутов"А; 
с. шаРОllоА с. сфеРВ'ІвslІ. 

СеиущиА - еі'lвіIІ. 
Сем еl1СТ 80 - сі.'а; 

с. ионичєсиих сечениll- е. ковl'ІПІІI 
перєрі8ів; 

с. НРМ8Ь/Х - С. крИВЙl; , 
с. ПОnИРНblХ полеl - <ПОJlЙРПІ ПО.!'І; 
С. преобраЗОВ!lниll - с. поретвОреllЬ; , 

с. Сll3l1гетичеСНО\t - I'h сизl11'6'lAЧВО:о"" 
Семмаармант - ceIlїBapi!!IТ (-та). ' 
СемидєтеРlІинант - сем.ідєrорШШт (-та). 
Середина отрезка - cep~ДBBa відрlака. 
СєрпеНТlІна - єерпентЙц. < 

Свть"":' сіть, clTкa; , 
С. иуБО8 пространствеННІIІ ... С. 1t:fБD 

npocropdкa;< ' 
С,< Jlучеll- с. прJ.еuіа; 

·С. оскоеиаll- е. Oj:иоаllа; 
, С. поаерхНосТеl.....:с. поверхоиь. 
Сеченме диний - перетин {-ву}; тІМ. 

nOBep:JJHQC11~eli и в <теории "иС8"''''

пер~різ (>'Т); 
с. аБСОJlЮТllое - п. аБСОJl~таR:І: 
с. B03BpatHoe - В. 8ВОР&Т8и8; 
С. r .1111"08 - ,О. fO.lOB8' •• 

СВІ"ИІ КОl!rруемтиа. - IІі'Ч!'!' ( •• &) ІІОНГРУ- < 

с. дмаrОНІll.иое - В. ~afOIUbUIII; 
c~ НОИ.'І.~"е. - В. Вol1l.III.~ 



С. 11.· Jlвоlвое 

С. К. Д80llНО8 - П. к. ПОАвіЙНВIІ; 
с. К. конфокальное - 11. It. lІ:овфок4J1Ь' 

ВВІІ; 

С. н. полярное - П. к. ПОJldРИIІIІ; 

С. 11. фокальное П. к. фока.lЬnИlІ; 
С. круговое -по КРРОВІІІІ; 

С. нормальное п. 1І0РllаJlЬВIІЙ; 
С., 01:0808 -п. осьовий; 
с. па раJlлельноо - П. параJlеJlьавп; 

1:. ПllраМИДhl Диагонал,,"ое - п. Ilіра

.(АВ )liarOHa.llhHRI!; 
1:. ПЛОСІ!08 - П. п.!ОСRИЙ; 

С. ПЛОЩRД8і1 nдоскоствй - П. ПJlО. 
щlill; 

С. поперечное -по поперечнпй; 

с. ОРИЗИW диагональное -11. ПРI\ЗIfll 
)liarOIlULHBII:; . 

с. СР8АН88 - п. сер~)/,ніl; 
с. С. усеченного конуса - П·. сеР~Jlній 

зрlзапого копуса; 
с. шара ПЛОСКОСТЬЮ - П. ку.1Ї П.l0ЩИ

П&ІО. 

С избwткоli - в RaДВЙШКОЮ; 
СИМВОJl - С"1І8О.1І ('Jla); 

С. неоr.ределенный с. веозюі"еппЙ. 

СммволичеСllиіі СWlВОJllчиий 
СltlllllеТрая......:. Clllf&Tp6.tIo. • 

Сlllfr.rетрический относительно .оон, цен-. 
тра, ПJlОСКОtТИ - СПХСl'рliчпuй віJJ,ПОСИО 
. ;сі, центра, П.llОЩИВ.u. 

С~м",еrричеснн ·nежаЩIlі'і - симетри'ІНО 
ШJ.10ЖЄПIІЙ; 

С. ПРОТИВОпоnожнwіі - с. IIРОТIІJlеЖНВIІ~ 
СиммеТРИR ОТносительно чего - СИlfетріа 

віАНОСIІО чоrо; 

с. относитеJlЬНО оси - С. віJJ,пdсно осі; 

с. относительно ПЛОСКОСТІІ - с. uiiiHJ" 
СВО П.lощuпll; 

с. п .. осиа. ~ с. П.ldска; 

с. ПРОСТРІlІствеННІН - с. прцсторdв&; 
С. цеНТ~lл"наR, 'ОТНОСlІт!ільitо центра--

С. цеИТIІ'~ЬП;і, віДlldсио. ц.lитра. 
Снсте_а .... CBCT~IIa; . 

С. БМRОАирна!l - с. с!іПО-lllрва; 
С. I"'Ч8ТО. ПО"НІМ ПО ... oDvдю 

С. .1 {Іш.іа по_па: 

С. ПАоскосте!) 

С .. деСRтичнан - t. деснткова, 

с. ИМПРИМИТIІ9КQСТИ-с. ilfПРИllітввпості, 

с. колинеарнан - с. I!О.1їиеарпа; 

с. ноординат носоугольна!l - с. КООРJlИ-
ват хосокіТІІІ, 

С. логарифІІ08 - С. .10l'аРЙфllів; 
С. иор!!аJlеи- С. ПОР)!3J10Й; 

С. nлосиа. взам!!"ая - С. ПЛОСК8 взаЄlІна; 
с. плоснаll поnярнаl! - С. П.llОсШ!. по-

J8риа; 
с. ПJlосиостеl! - С. п.аощUи; 

С. поверхностеli - с. ПОВ~РІОВЬ; 

С. ПРQтмвореЧНВWJI уравнеНl!іІ С. су-

псрё'lnИІ ріпшіпь; 
с. счислеНМ8 - С. 'ІІЇсо!; 

С. счмслеНІІR АеСlІтичнаR - С. '1.. деСЯТ-

кова; 

с. точечнаR - С. точкова; 

с. тройнаR - с. потрlllва; 
с. уравнениА ~ с. Рівиdнь; 

с. у. неопреДеJllІннаи - С. р. веuзн~

'Іова; 

С. u,ин"нчесная с. ЦПIIJI{ЧПВ; 
с. 3Н8иваJlентнаи с. еквівалентпа. 

СКJlаДhl8ать, прибаВJlI!ТЬ - АОll.зваТIІ.· 
JJ,ОАати. 

Скобиа квадраТМІІИ - Jtужка КЩЩJllТJlа. 
СIІОЛIa3IJТЬ - 1I0B~TII. 

Слагаемое.-' Ао)/,аИОIІ: (-КУ) • 
След -с.11А ('lІ.у); 

с. ГОРИЗ0нтаЛЬНblіІ с. l'орпаонта.;Щщll. 

СЛОJllеНllе - JlдцаваПUIi. 

Сло;! кубичеСКIІХ метров шАр (-ра) ку-
6lчппl.. )ltlтрів; 

с. nOIl!lpX~90'FlIWi "':"·If. повеРlllевиll; 
с. шарОВоil - ш. сферй'ІПИЙ; 

С. шарово" КОllцеllтричеСlІlІ1І ІІІ. tфЄ-

)'ИЧПИЙ коп!~еUТРЙЧIІИЙ. 
СJlучаil равемсува - ВЙШІДОК (-JtКУ) рів-

ИGсті. 

СмеJIIIlІоІА - СІ·.ІЖВІІІ!. 
Ємес" - еfаіш. 
СмеШ8НН, - Зllшував, •• 
СМblСJI нера8енст., :-єуть верlвності. 
СОВ.ВСТН.ООТ" - є)'.lсиість, 

с. П"ОСІІОСУ811 - с. ПJОЩІ'ID. 

()О8118і!ТИlьt!! 

.со;:;местимwlі - суиlєи!!й; са2JШС08аk· 
НЬ~Й - вгіJ\Пиll. 

.совмещеннWIl - СуltfщеВIІIІ. 
Совокупность - сУ.кУппіеТЬj 

с. азнгеТllческви - С. запгеТЙ'l.на; 

С. Сll3l1гетическа" - с. спапгеТllчпа; 
с. чисел - С. чЙсе.!. 

.совпадать о фuгурах - IІриставаrиі 
О 'Наnравленияж и реаудьmа

тах - збігатиса:. 
Совпадающиіі - првr.таl!nИЙ. 

.сО8пцени" - пристаЙuість. 
Согла:ованио~ть ~ вгf)!.пість. 

СQдоржание - 811іст (~TY). 
COAepll\a.TЬCIIc -lІістJ!тисJl., 

Соєдмнение - СПО-ljь; дейсщвие - спо
JlУ'lІlвпа; 
с. ИНВОJlюu,ИQнное в парь. точек при· 

мой - СDо~учаuва в шlрпточок ПРИХОЇ 
іUВОJlюцlЙпе. 

(оединительньій - СDО.ІІу'l.ПЙЙ. 
-Соедмнять -спо.,учати, спо.ччИrц. 
СОМЗІІоримь.іі - CY!llIPBIIII.. 
сонратимыі - скоротшІй. 

.сокращать - СКОРОЧуВати; 
с. ДPO~b - с. дріб. 

()онращение драбей - CKopO'l.YBaHHa. 
-Сонращеннwit- СкорОченвЙ .. 
Сомножитель - спів](нJжпик (-ха). 
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.сQответствие бинарное - відповідність 
бінАрна, 

с. нзогонаJlьное - в. іаогошuьва; 

с. неореРІоІвное - в. непереРВПІІ; 

с. ОДНОЗНІІчное - в. одпозшічпе; 

с. ЦННJlичоское - В. ЦIІКJI{'lПа. 
СООТИ!lшение - співві;щdшепва. 
Сопоставлвиие - зістаВJшвпа; 

с. ОДнозначное -- в. ОJ\ПОSn;і.чно; 

СопостаlJlИТ" - вїс:таu8ти. 
Соприкаl:вние - С111К (·ку). 
Соприкасатеllьнwlі - СТU'l.ппl1. 
CnnpRraTb - спр!lгатв. 
СОПРЯlll8нме - спрJжепlUl. 
tОПРЯlllеннwl - СПРП308вul\; 

с. rармоннчески - С. rаРllопічпо. 
СосеДСТ80 ТОЧИМ - Cj'Cr"CTSO 10'1111І. 

С. пераUIІC'l'ВІІ 

СостаВllеиме - СIUIІJII\вв.; 
с. уравнениll- с. pїsuam.. 

СостаВllать - CBJlaAaTB •. 
Составнав переменна. - СIUIІАОIІ& . в';вва.·· 
Соста8110іі, СI!ОJIIIlIolIІ ек.і:аДIІВА; 8аюдя* 
щ-ий (J сосmм -СlUцоішL .. 

Сочетаиие (І теории coeOuнeкulJ
КQхбіliаціs, CnО.!У'1ВПпа. 

Спир.... епіріIЬ;· 
с. КОИllчесна. С. :аоаіча&; 
с. лоrармфмичесна. - с. Jlоraриф.J'1па; 
С. u,илиндрическаR С. ЦІІ.ІІіцрава. 

СПllраJlЬНblіі ....... спірUьnиll. 
Способ ВWЧllслеНИR - спосіб оБUс.lОIШll; 

со .1180 ПРl!AеяеllкW.r. .IUIOIIIII.Т ........ кааф. 
фllциентов - с. пеозшl'1ВПUI (\11І8-
ІІuожuиків, коефіці~птів; 

с. подстановкн с. підстаВJdвна; 
с. равиbrх ИОЗффlЩИ8НТОВ - С. р{вВ1ІХ 

коефіп.іепті8. 
СравмеИl!е - ПОР{ВПЮВI\НВІ1, пор!впеulUl; 8 

meopUU4tUCM - ковгруtlвп.іа; 
с. ЗКСПОllеНl\иальное-к. еКСІlовеиціаJlЬВ'\. 

СраВІІИlJ:wА в шеори" чuсел- воиrру

ептви!! • 
СРВАнее армфметическое - CIlP~AB6 ариф

.ет.й'!lпе; 
С. rарltlонмчесное - е; rap.om"1111; 
с. геометрическое с. :reoaelpaU8; 
С. пропорциоиалыlеe -с. ПРОПОРWODJlЬ-

пе. 

СреАllllіі· - сер'Апіl. 
Степень -степів!> (-веаи); 

с. многочлена - е. IІПОlO'І.Іеаа; 
С. ОДНОЧJlена·- О. ОАDо • .tепа; 
С. оара6Q .... - с. пар4бuв; 
с. ТОЧНОСТІ - С·. точпості, .Іра тІІвостї 
с. ,равнон".':'" с; piBuвalli 
С. форм':' - с. ф6ра •• 

Сторона - отороп," 
с. бокова. tl~реllгQA6'Нu"а- С. бі'lв;l 

~. БОIlОIl'; . . 

с. касаМIІВ -'- с. ,,6ЩУІ 
с ... ОИlllоlІ- с • .11\.alloT; 
с. неравеllСТва .. ева., прана - е • ... 

riUBOcTIJliвa, а,ь.; 
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с. ПРОТМ80ПОJlожнав - С. супротйвuз; 
с. равенства .еван, праваа - с. рів' 

ності Jlівз, прана; 
С. УГ.llа .ІІевая, правав. - С. кута 

.а{ва, праю; 
с. уравнення - с. рівпdнпв; 
с. фмгурw - с. фігури. . 

Строка опрМє .... те ... ІІ - ря.ll.Jк (,ка) Аетві}-
кінанта. 

СуБД8терммнант - суБАетер_іиапт (-та). 
СуМнскр"м"нант - суБА\JСКРН!lіваllТ (,та). 
СуБСТИТУЦИR траНСПОНИРУЮЩI\Я - субсти, 

туція трВПСПОНУIOЧ8. 

СУМlІІмрованне - піАсумОв)'ваППIІ. 
СУlІІlІІмровать - u.ЦCy»,UlijIШTII. . 
СХОАММОСТЬ ко .. ебатеll~наR -.:. s6іжвіеть 

lіО.lивUьн&; 

С. монотонна!! - 8. _оuотJвиа; 
с. ОСЦМЛnНЦlІоннан - П. ·lІсци".цfl!на. 

Счет - рахувок ('КУ); .иічб&. 
С'Імтать - рахувати; Ol/lc",um'bleamb -

.аїчити. 

т 

Таб .... ца 8Ь1читаННR - Т1ІИ.нІца lІі,'l.пі

.аКНI!. 

Тело еращеНЧR - тіJlО обертаllПlІ; 
т. "pll"ItВfr - Т.· граnасте; 

Тень паденна - тінь шіJJ.!lВПIІ. 

Теорема. - теореllа; 

Т •. нолебаКНIІ -- Т. КОJlВВ3ВПИ; 
т. основная - т. ОСЦОВШІ; 
т. О среднем значенн!!':':" т. про св рея-
116 апзчєпвв; 

т: ОСЦИЛЛИЦІІИ - Т •. ОСЦIIАНцїі; 
. Т. ПРОТІІ80ПОllОНlкая Т. СYUРОТ{IВПn; 
Т. соедмненмlІ- т. enoJlYIL , 

Теориа вь.равнеНIІИ ОЩllБОИ .:.. теорів ІІИ· 
рівНlО!ШНUН. пОІUбок. 

TeTpK:<JAp ':"тетрае.і\Р ('Ара); 
т. сопрllженIІыІ - т. спрdжеП.ПIl. 

Тождество - тотОжиість. 

. ТО"Щ\lна - товщина. 
T ... e'lll';'. - 1'd'lIlOKIII, 
ТО'lКІ - тJчК8; 

T.aCCOII"HpOBall"IW - т. асоціn.IП3118; 

. т. беснонечко Аал.ilав -.1'. еескіuченно' 
,'I.a.ltкa; 

т. Оliпланарна. т. біll.lаиарва; 

т. 8НАнмаа А!lоАНIЯ - Т. вй",ка по",віЙIІІI.;. 
т. 8038рата Т. звороту; 
т. д"агон,,,ьна!! -- т. J(іаroпd.lЬВоІ; 
т. закругленн!! - вакрУr.а6RИЯ; 
т. заостреНI4R - т. заrdстреИИИj 

т. IР8НІІ8 - т. аару; 
т.мзо.ироваИllаll Т. іЗО.lьО.апа; .. 
т. мсходиа. - т. ВlIІіхна; 
т. касаНИІ - Т. AOTHIIj; 

Т. !lон"чаСИ'1 - Т. копlчна; 
т. н. Д80ilнаl - Т. КQнfчна ПОlвlJlВщ 
т •• lЮfоира'l'IIfIIt-·Т.IІ!Юl'&'J<рИlІІІ; .. 

т. иесущественно oc~eHHII - т. неіс

ТОТНО ос06.1ПБа; 

Т. ПОгоннав - т. rраuй,!оз; 
т. нодобl4в.внеWНИІІ - т. ПОАібпоСtі вlів

віШRJI; 

т. подобна внутреНИJlI - т. ПОJ\16вості 
ввітріmвв~ 

Т •• нучка основнав - Т. ПУ'Іва основна. 
т. самокасинив - т. са.о;tJrику; 

т. СГУЩСИИІ-Т. srущеUИlІ, т. схfП'lеJJПП~ 
І • • 

. І. сеТИ" -'І'. СІП, т. СІтКИ; 

т. сеч·еи ... - т. пеР';ТIlIlУ; 
т. соответстввн'наа - т. ві,щовГJ(на; 

т. существвнно особеинан -- Т. істотно

осо6.1ИІШ; 

т. треугО .... НlІна особенная т. ТРІІКІТ-
ви ка ОСОб.lliва; 

т. УIІДУJlRl(lІониаи - т. УИ,lУJlllціВпа; 
т. УННПАа!!арна. - т. YBЇQ.\aBapBII; 
Т. I(I!КJlИ~8сиаil - т •. ЦI!ІІ.ІI'lпа; 
т. IІ.ВllанrаРlІІоническа. ~ т. Єlиіurар

І 
IOJU'IJGI", 

Трактриееа - Тр1!ктрЙса. 
Траll311ТМВІІОСТІІ - транзитивність. 

Траll3ИТІІ8иwіі - трапвнтUаuвlІ. 
ТраНСПО31ЩІІR ~ трапспоsЙltі •• 
Трансроимрующиа - траuспопjll'lиll. 

ТР'ІІСПОРТИР - травспорnр (-ра). 
ТраНСфИНlІтиwll- ТРUВСфів{твиl. 
ТраНСl(емдеитност" - травсцеН,І~итuіСТI,. 
Траис:цеllдеНТNwll - Тl>IWtl\&Ц~IІТ8"'. 

І 
І 

ТраПВI("" - ТРВIІ6ці.; 
т. крМВОJlинеllиаи - т. IРИВО.lініlllll1; 
т. прнмоугоnьнан т. при_окутиа; 
т. равнобедреЦНlа ·Т. ріввобе.'l.РВl!8U; 

Траса вертикаЛЬНІ1І траса аертuwьищ 
т. горизонтальна1l - т. roРll50нтdльпа. 

ТреУГО .. ЬНIІИ диаГОIlUЬЧblll - ТРIIIІУТIIJlК 
(,ка)діаrоваJьвиlІ; 

т. НОСОУГОЛЬНblА - т. хuсокутицll; 
т. ооевой - осьовЙIІ; . 
т. ПаскlI.JIЯ - т. Пасlti1u; 
т, ПОJlИРIlЬІIl т.ІІ0І;РВIlIі; 
'1', равновелмкніІ т. рівпове.lіпшlІ; 
т. равносторонннlі - т. piBBoeTopOIIBiil; 
т: равныІ - т. pIBHB~; . 
... разносторОllниll ~ т. рі8ВОСТОРОВllій; 
т. сферн~ескиА ПОЛlРИW. сфеРИЧllпll; 

ПОJlЛРИIlВ; 
т. с. противопо .. ОИlнwіі - Т. С. Сj'ПРОТUВ' 

8иll; 

т. С, смежнwll - Т.С. СУІ(lЖllііl! • 

ТреХГІаННЬІIl - ТРИГР'ВIІUn. 
Трехкратность - трпкратвіСТI,. 
трехнрат"ыІ TpUKpaTIIВIl. 
TpeXCTopOIIHK~ - трпе'lорJнвіil. 
Трехсторониин - триетоpdппик (-на); 
. Т. пучна ~т.ПУЧll6; . 

т. ра.ВllобеАРЄIІНblіі - т. l'іВR~б,jАреПIШfi, 
Трехчлен нвадраТНЬІil-ТРН·1.1611 (-на) 1181111,-

ратний. . 
тригономеТРИI примозннеііll8В - TpllroBO' 

IІJтрія ПРIІIІОJlіnIЙва. 
Троilноl! - потріllНJlЙ. 

у 

УБWllани& - спa;t,а.ВUIІ. 
Убwват". уменwатьси - спаМ"п, lІеИIUIІТВ. 
УбblваЮЩlІ1І - С01l1l,0111l. 
Увеличение. - а6{JlЬШСUП8j 

у. ОД"ОГО числа на Аругое - 8. 0.\80Г': 
чnм.\ па )l,pYre • 

Ув,лич_вать - зМ.аЬШУВ:lТП, 8бl~l.mИТIІ. 
У'ВЛИ'lМIИТЬСI - Iбі.,ЬШУ8аТIІС3. 
YrOA 8еР1"каJlЬМЬІ. -ХУТ (-ті) lIepTIllц\~I.

виll; 

:" • ЬІ порврио равпно· 

у .. верwина которого .. eНlIIT 8ИУТР" ІІРУ-' 
га - Н.. НОрШUIІ~ иного .аеzЙr.. lIa· 
nQ.li apjra; 

у. внвwниtl - и. IІJввішвіll~ 
у. внугренниll- в. ввутрішвіll; 
у. 8ПllсаНКЬІtl - к. вшіСl1aWi; 
у. враЩЄНИI - К. обврrАвUj 
у. 8СІІОМllгатвльнwА -К. J,опо_їжиВ.; 
у. ВЬІГНУТЬІIl 11. ВЙГU)'ТJ!ІІ; 
у. ВblПРИIІ~еНIlItlIі - К. В3ВplUlAєвпD; 
'(. ДВУГРВНllІоІIl н. )ІВОl'рівВИІі; 
'!. д. В8РТМНUЬНWЙ - 1>. Авосравuпіl .ер-
ТИWЬШl)l; .. . 

у; Д, IІ!іІІІjmrлеННblit - к. І. n{l!!р8.uеИПIi;. .. 
у. д. допо"нмтеАЬНЬІI ДО 900 - И. АЕО-· 

грАIІВВО ,1І,IJUОВП!UЬВВЙ АО 900; 

у. ,1. ПО .. ИРНW.-J;. ,1I,BOrpaвUIII 00 .. IРВ811;. 
у. д. cMeнlHыl К. А. еу_fЖlllln; 
у. дополннтеnьнwll АО 9QO -І.. )1,00011'· 

Шl.1ьuнl! ДО 900; 

у. дополните.lьнwll ~o 1800 к. ,"01ІОВ'· 

lІ,і.'lЬВUЙ ДО 18(10; 

у. зренив -: И. sJpy; 
'/. косоl не ftрЯ,lllОЙ--К. косиl!; 

. у. лиtlеАнwil - Е. JlіufйвиАj 
у. л. А8угранного угла - к. .tіН(l!виlІ, 

,1І,восра1lll01'О кута; . ... 
'(. л: Mlloтoгpall!НIF. rFM~B • .I}!dAIIBA· 

Jlпогогравпоro чта; . . 
у. меньwиМ 1800 - К. _~вmий 1800; 

у. многограННЬІIl- Е. IІllоrоrР8иииА; 
у. м. вwпунлыІ К ••• IІПУlUJ!Й; 
у. ііі: ПОАярнwll 11. 11. DlІllрвllЙ; 
'/, м. праВІІЛЬМW~ - К. _. правВ.lЬИIlЙ; 

у, м. СИММЄТРllчеси"іІ - 11. _. СН'6ТРВ'!" 
вlIJI; 

у, нанnоненн!! - \r. в8111.1У: 
у. несоамеСТНМЬІI, нераВIІЬІ. - и. нес)'· 

_Ісввй, иеріВОиilj . 
у-ЬІ односторонние ВlІутреНllllе, ІМ" 

. ЩНllе - 11. ОJlпосторJВllі 80Вllіlllиі, Іві" 
рішві; . 

,. плоси". - К. IІJlJСllиl; 
у. ПОА!lРМ". - 11. ОO.lllрваl, . 
у... n.napHo раlМІоІе _. хоll поdРI1\пі.· 

1'1111 pillll; 



• 

:у. IІрll оtповаВ"R 

у. Прl! ОСНО8аНИl! к. при освові; 
у. прямоli - и. пра.lill; 
у. равм",1І - К. Р{ВВВЙ; 
,-ЬІ разностороиние внешнне, внутреи

ние - П-Н ріЗВОС70рОllnї sовиіWRі, 
впітрішві; 

.,. смежиости - 11. чхіil;ності; 
у. смежнwl - к. СУХ{ZВИЙ; 
,-ЬІ соотвеТСТВВIІНЬІе - к-п віАновіАві; 
у. треХГРІниwli - и. триrравИІІЙ; 
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у. т. ПРIМОУГОJlI>llЬІIl - L Т. IІР8)(0Il.УТ
віІЙ' 

,. 1'. ~авнобеАрениыA -11. ріВIІQБЄАрен, 
ввй; 

у. ЦОИТРІльнw8 -К. цептра.!ьпиl!. 
}'ГОJlIoИИК - косинець (,в:ц,й). . 
'Удвоеннв - ПОJl.вОЮIШНIlи, ПО!lВ"БНIІ8. 
YAOBJleTBOplITb SIlДОВОJьнати; 

у. аРНфllетичесиое отношение - '8. 

аРlІф_єтичпе віАиошеВUIІ; 
у. ураененме - В. рі8Н~ВWI. 

Уllеньшаеllое - ~lІеаШJваце. 
У"ножать, УИНОЖIІТЬ-lІвJЖIІТ!, ПОJlПОzити. 
Уммо.енме - IІпОЖ6ПВВ. . 

УМНОЖlJннwli - ПОJlиJzепnЙ. 
уlІимурсаllыllіі упікурса.аьнвlІ. 
Унмчтожать - 8вЙщувати. 
у IІІ!ЧJ·ожеllИе 9-динаIl&&МJl"'tJtell.. с IlpoТII'- .. 

воположнwии знакам 11 - аПnЩОIJIIП о,ц",!., 
КОВНІ Чl~вів а СУПРОТПВВПJIIl зшіМJ!Н; 
у. Оl\оllок - а. 1І.1жок. 

Уплата срочнан - сп.1ата тераіпJnа. 
УпотреБИТ" подстановну -- I!Жntн ці;tСтаu. 

.Іника. 
УПРІжмои"е - I!IІРnlШ; 
оу. HarJlAAHOe - 11. наJчпа. 
Ураенеиме :- ріI!В~ППЯ; . ураl1ни8акuе -

3l'івпаПВI; 
у. аJlгебраичесиое -- р. а.1гебрПчне; 
у. аНІЛИТNчесио. - р. аП3J1ітичве; 
у. бмнеIДРІТНО. - р. біКВіJtр.і,uе; 
у. tlунаенно, - р. 6fllвепе; 
у. 1І038ра'l'IІО. - р. св.еТРИ'IІI!!; 
у. 8ЬІсше. степенм - р. BillЦoro стеПОВІ!; 
у. Д'УЧI'НIІ08 - р. ;ll.DОЧ.lёвпє; 
у. Д8111НМІ иprrа _ .• р. п,IЮ.lJ &ріl'а; 

У. 'l'РlІlІЩС8j1еаТllое 

у. диффереНЦНІ,ьное - р. )l.Нфеl'еllці· 

.1.1ьве; 
у. д. Jlинеliное - р. А. J!івlйве; 
у. А. П'ГОnОРЯАка - р. ... п-го nu-

рІІ,,"ку; 
У. д. обwкновенное - р. А. ЗВllчайне; 
І. А. 1I0JlH08 - р. )1.. повве; . 
у. А. совместимо, - р. )1.. сумlсве; 
у. д.сопряженное - р. д. Сllражеве. 
у. д. с частнwмн ПРОМ380ДIlЬ/МI' - р. Ро. 

• • t 
& часТuнввхи ПОХ1ДИІІIІВ; 

у. канокнчвсное - р. иавовСчне; 
у. квадратно" - р. квадратие; 
у. 11. Н800.lное - р. Іі.. веПОВllе; 
у. 11. полное ... р. 11. повне; 
у. КОЗффИЦН8НТОВ - врівпавви І!оефі-

ціевтів; 
у . .ІІин,IІН08 -р. Jdвfйпе; 
у. Jlиwне8 р. 33ЙМ; 
у. логаРllфМllчесное - р. '.'ІQГ~РПфJlіч!!е: 
у. Moдy~e80' - р •• JAYJl6Be; 
у. HeonpeдeJleHHOe - р. пеоаш\чсие; 

у. непри.одммое - р. вєзвідпе; 
у. несовместииое ... р. весу.Ссас; 
у. нормаllыlеe - р. порма.!lьпе; 
у. общее - р. вага,'І.ве; 
у. ОАнородное ... р. одворlАП8, 
у. ОПJrВДВ.ІІІІЮщее.;.;; р.1Іцsвачве; 
у. основное ... р. ocaOBI!~; 
І. первоil степеНI! - 1'. nep!UOl'O стtЇпеоі8; 
у. norpewllocTell - р. 00\1160&; 
'/. помазатеJlьное - р. JlопаSПl!lІdsє; 
у. ПОJlНРН08 p~ ООJlярпе; 
у. прмвєдениое н ну 1110 - р. 8вtдЄПЄ JH 

ИУJ8; 
у. IІРИ80ДМIІОI- р. 1І1ІіАвІі; 
у. раІlІостное - р. ріsппn~ве;' 
у. раСПОJlожеиное - р. упорядкJвапе; 
у. СllешаНllое -- 1'. .IШане; •• 
у. СО&lІеОТІ"'ОI -:- р. СУJllспе; 
у. с ОДНИІІ НІІМ388СТМЬ/М -1'. а ... .,ніlм 

аевіАомца; 
у. специаJlЬно' - р. еПN\ііJlьце; 
у. тождєст"нно. - р. ТQтJжвє; 

у. ТОЧКІІ - р. Т~'1IИ; 
у. траисцеНАеНТН08-Р. трапсцеВl~вruе; 

{ 
! 

І 

І 

У. ТРСХ'IJl8пвое 

у. трехчsенное - р; ТРЦЧJl~ПН~;' 
: ~ у. тригонометричеСkое - р. трнгооомет, 

рliчне; 

у. УСІІО8ное - р. y~!dBne; 
у. фунIІцlІоналыlе-- р. фуIl!щіошlJlьое; 

у. хараl!теРИСТlІчссное :"1'. характери-
ст»чнеj 

у. числовое - р. ЧIIС,'ОВ~; 
у. чистое -р. чисте, 

у.зквивален1'Ное - р. еквінаJl~Н'<lе. 
Уравнивать, уравнять - 81)lвпюnати, зрів-

нати. 
УсекатьарlзуваТII, врізати. 
УсеЧll1lнЬ!А '-:" врІззноlІ. 
Условие достаточное и необх!tАllмое 

ум,lва Аостатви і ПСОбхl)l.ltа. 

ф 

<Фигура вращення Фігf)'!\ оGЄl'таипл; 
ф. вспомогательнаи - ф. ДОJ\ОJlі;Rшl; 

ф. ионгруент~ан paB1ta.~ - ф< )ЮПfI'У' 

ситиа; 
ф. nодобно·расположенмnя, rOMOTCТlI

ческая - ф. ЛQ.116110·РОЗJl{щепз, ro\!,'·, 
T8TiI'JH8; . 

.Ф. ЩlJl!.ШJlllнеilнаQ:'- qi. ПРЯ)lОJlіпlnП8, 
ф. раиновt'1I'II'Wli1l'''- ф. ріі!ііI,D~.ln!Ш; 

.ф. равносильная - ф. l'іППОСИ,1hlll1. 

'ФокальниМ - фока.'ЬШtЛ. 

Фокус - ФОКУС (~~a); 
ф. r"aBHbI~ - ф. ГОЛIІВ9І\Й; •• 

ф. МНИМblЙ ф. уЛВПЦІІ. 
фонуснwli-- фdКУСПlIfi. 
Форма ВПОЛЯРНІИ форма апол.!рпа; . 

ф. бllкваДратичная ф. .~і.В11J\ратUчпа; 
ф. бииарнаи, Двоі!IІИЧН8И - ф. біпарпа; 
ф. IІнвариантнаи - iUBapi~lIrl!a; 

ф. носая ... ф. "ОСІІ; 
ф. неопреАелеиная -- ф.пеО31Iа·!СIIil; 
ф. определен на. - ф. ОЗllачеuа; 
ф. lІеllтаздраhьиаа - « .. 1!l·llтllцрі.1ыlщ 

ф. ПОJlуоnределєннав - ф. ПllllіJ!~sшl. 
'ІЄ оа; 

ф. "рисliедмненнаR - ф. UIІППОI)R.1.Н':' 
вапа; 

.м.Т .... тичиНі. термIIfО<1. бю""enнь . 

ф. проиежуточная - ф. прохіжші; 

ф. простаll ф. проста; 
ф. сосеАНИIІ - ф. c!~iдВl; 
ф. троиничная - ф. трійна; 
ф. четвери'!"а. - ф.четверuR; 
ф. ЗRвиваllснтная - ф. eKвill&JI~I!TIIII •.. 

ФОРМУJlа ... фtlРМУJlаj 
ф. алгебраическаи __ ф., <lJlгебрfJ ~I!a.;, ' 
ф. ннтеРПОJlRционная ... ф. іuтерпола. 

ційuа. 
ФУНКЦНОllаJlьнЬ/А ... фуПКЦЇОЩ\.ІІьппlІ. 

функции - функція; 

ф. векториальнаll -:- 'фо 

ф. гкпереллиптичвСКВIІ 
ТОЧЦІІ; 

векторіальна; 
ф. гil!epe!in~ 

ф. двуrраИНИIІІ ~ ф, 1\DQrpaBDH&I; 

ф. А8уnеРИОАllчесиаll- ф.' 1І.110ш!ріо-
диqВІІ; 

ф. знанопеременнаи - ф. 8паItО3J11IПОIІ; 
ф. ирраЦІIОIl3J1ЬНВВ -, ф. і)1рnціошl,nьва, 

ф. исиоман - ф. шf!Wi&; 
ф. lІоничесиаll - ф. новlчна; 
ф. многогранниив- ф. IІногограпнвкв.; 
ф. моногеничеСllан"';" ф. хопоrЄI!I·ша;· 
ф. непрерынанH - ф. неперервна" Ф. 

нєнереРIiВВIІ; 
ф. lІечеf~- ф. непарна; 

ф. невеНІВ - ф. ооnова; 
ф. ПОИІЗІтеЛЬН4R ф.покваuнкова; 
ф. прерLl8ная - ф. 'оеРtl'ВП8, 'фо !l6ре

ровва; 

ф. присоедмненнан - ф. ,цО.lУ'lєнв, 
,ф. рационаnыl~~ - ф. l)аціовВ.tЬВ&; 
ф. СЛОЖН'І - ф. CKJaJt8~; 

ф.сфеРllчеСИIlI1 - ф. сфеРИ'ІIІIІ, 
. ф. тетраеАрмчесиаli ...:. ф. тетраед· 

рвчua; 
ф.траНСЦЄllдеНТНIR ... ф. TpaHc~ea. 

Аевтпа: . 
.ф. углован, rонмометрмчеСМlа - ф. НУ".· 

това, гопіUllеТj!UЧК&J 
ф.' ЦIfИIІМllеСНIIІ- ф. UnI!.Jr~UI;. 
ф. ЦИJlм"дричеснаl- ф. IІ.П.lIВАРИ'lUU' 
ф. чеТIІ.R - ф. О&РАI; 
Ф. ЧІСАОВ •• - ф. '1IIc.10вl. . 

Фут - ф)'., (-та). 



lаракrеРВСТИl!1І 

х 

ХараllтеРIІСТИНІІ - lарактерJiстика. 
ХОА КРИlоlІ - хіА кривdї. . 
ХОРАа - х6РJtщ 

х. rnaBHa. - х. ruoBB4; 
Х. касанин - Х. AOTIIIIJ; 
х. Hpyra - Х. Jtp;ra .. 

ЦеJl .. IІ- uJJlИI!. 
. Центр - Ц'ВТР (.ра}; 

Ц. rеометрическмlІ - п. reOlleтpB'1!1J!1!; 
11,. rOMolorii - ц. rOI:u.tJriї; 
11,. rруппw - 1\. rрjnи; 
Ц. МК80ЛЮЦІІМ - ц. iBвo~цiї; 
ц. IiРIl811311 .. - Ц. IІрИвЩIПU; 
Ц. IIpyra - И. gpjra: 
Ц. мноrоуrОЛЬНlІка - ц. .в~rокf'l1lпа; 

Ц. перспеИТIІВW- и. персоеllТПвв; 

ц. подобна - п . .пО)l.{бвості: 
ц. п. внешним - ц. п. зJвнішвіll; 

Ц. п. внутреин"1і ц. п. впjтрішв.іі!; 
Ц. проенцим - Ц. UРОЄllпії; 

ц. пучна - ц. IIJ'lO; 
Ц. раАикаЛЬНIіІIІ, трех ОКРУЖlІостеil-

ц. РВJ\пкаJlьппll, ТРЬОl ві,; 
Ц. симметрим - п. сиаетрії; 
ц. степенноli - ц. СТ8пвнеllпl!: 

ц. сферичеснмlІ - Ц. сфеРЙЧIJВIІ: 
ц. шара- Ц. кjJli. 

центраJlьныІ ЦЄllтра:l.В:Иfi. 

ЦlІклнда IІОJlьцеобразнаll- ЦІ!lllда "і .• ь
цеЩ)АfБПЗ. 

u. .. КJlllчеСllиll - nllul'lDI!. 
ЦМJlIІІІДР щцlв.1І.Р (·П.1l.ра); 

Ц. Hpyr080ii - ц. круговий; 

Ц. "а"nониніі - 11. IIOlU.lIlA; 
Ц. правмльиыі - lІ,праВI1JIЬВIІЙ; 

Ц. прим о:' - Ц. праJlоl: 
Ц. раl!ностороннкlі -~II' j1івпосторОцвііі. 

ЦІІJlIІНАРlІчеСКIІІІ с.ВJlіВАрUчввlІ. 

Цифра значущаll- l1І:фра апачуща. 

ч 

ЧаСТІІчн ... - чаеТlіПВIIIі, '1!1crnJBI!I. 
. ЧаСТНОI rеомеТРllчесноА ІІІ'ОПОРЦІІІІ _ ,._ 

"11'& rеом_трИ"R!>'I' aron&p1Iiї; 

ч. ПРllБJlllжеИllое Ч. ваб.аmаа. 
Частнwіі - 'l&tТЙИШlЙ; IJКре.вА; 

Ч. СJlJчаli-о. ВЙtшАОIt (-",ву). 
Часть - '1астщ 

'І. АОIiСТВМТВ.lЬМВI - 'І. АІllсиа; 
ч. Аес.тн - 'іІ. Accira; 
ч. состааир - '1. cuaaSвa. 

Черт&. - рИс:а. 
ЧеРТIІНІ. - рисjвок (-ва). 
ЧІІРТИТЬ - риеув1ти. 
ЧеРЧІІНIІ1І - j:!fC,мива; 

Ч. топоrpаtИ'lllсное - р. "ОПОFj!афfчпо. 
Четверка 'lI'fIIipкa; 

... азllгеТ .... есНas - 'І. а3JП'eтJIчвa; 

"'. AВOliнu - ч. ПОАВrвва; 
ч. спзмrеТ ..... сНаа ч. СИЗU\'ЄТИ'lпа, 
... точе. - Ч. .,.1'101. . 

Четверть - ЧIlЄрrь. 
ЧетнЬІіІ - париllЙ. 
Ч.тwреrpаННIІН - '1отприrpаlШиlt (-на); 

Ч. ОСНОliноіі - 'І. IJСlIОапПА; 
'І. 1I0nBpнwii - 'І. IЮJlВрввІІ; 
ч. npa_IIJlIoныil - 'І. пра'ви.Іыlй.. 

ЧетwpеуголЬІІІІІІ - '1ОТ11рllКjтИ1ІК (-ка); 
Ч. нриаОJlll6l1ll1wil-'1. itpиво.аівlliпnЙ; 

. ч. описанн'" 'І. llmiсапnl; 
ч. 1�0JlIlloll-... l1І;вlІІІІ; 

ч. IlРОСТоі - 'І. ~'J'ВA •. 
Четwрехст~роннни--чотиристор6ПВ11К('&а); 

ч. НРИВОJllll!eііНЬІЙ ч. крпво.uнlЙППIl;. 
ч .. полныі ~ ч. пdввий; 
ч. пвостоli - ч. пр8СТIlЙ; . 
ч. пучиа - ч. ,nуШ. 

четыехчJ1енH ЧОТ1Ірl!.Ч.JIЄа (-на). 
ЧНСJlи\,е.l1Ь- '1исе.!ьJПl1t (-ка). 

'ІІІСJlО аБСОJlМnllое - '1вио абсоmGтие; 
ч. абстраllтное O11llf.-ю"СеннОе - '1. аб~ 

єтрапає; . 
ч. аССОЦIІИРОllанное, АРУlllествениое

'І. аеоціIi6.ваве. АІфEll6; , 
Ч-Jlа .за"IІО "РОСТ'" - '1·.а RЗ:lСІВ(\ 

Ill'бсті: 
ч. AellcT811"lt ... ..: ч. "іllсне; 
... имено_аll'" _. 'І іJtr1ldвапе; 
ч •• рраЦlЮ"",.н" -'f. ірр;щіоні..,ьв~~ 
... ІІСІІОІІІІОІ - 'І •. П1і'13l1е; . 

ч. 80МПJlеllсное - '1. кОIІП.llекеае; 
Ч. JlЮДОJlЬф080 - '1. JlIОМJlЬфоВО; 
... _НІІІІО. 'І. уквве; 
ч ИВТУРПJlьное - Ч. П3.ТУРUЬВ8; 

Ч. несрввнимое - 'І. lIellonrpyeBTBo; 
Ч. Н8четное - Ч. пепариє; 

ч. общее - '1. sarа.lЬПЄ; 
Ч. ОДНО,значно, - 'І. ОАвовпЗ.чне; 
ч. однонменное - '1. OABOAII61JВ8; 
ч. относитольно. -- '1. Bill.B!lcae; 
ч. ОТРИЦIІТІІльное -- '1. віJl,'ЄИО8; 
ч. поДноренное - ч. піАКОР{ВНЄ; 
ч. nOJlHrOHaJlbHOe - Ч. nO.lirOBa.lLB6; 
ч. ПОЛОЖlІте.lЬНое - '1. _одатве; 
Ч. постовнное '1. CTue; 
ч. промеНlуточное -- '1. О pOMizвc; 
ч. просто. а. npocre; 
Ч. ПРОТМВОПОJlожное - ч. еупротйвве; 

ч. Рlщнональ"ое - ч. раціОllаJlЬВ6; 
с. совершенное - ч. Jl.ОСКОВНЄі 

ч. соприженное - 'І. спраmене; 
Ч. состааное - 'І. ClЦЗАпе; 

ч. еравнимое 'І. коигруевтве: 
Ч. трансфинитное·- ч. траuсфівJтпе; 
ч. трансцендвнтное - ч. трапсцевдевтне; 
Ч. ЦІІJlое - Ч. U{Jl6; 

Ч. частное - ч. OKpe!ll~; 
ч. Ч8'1'1Юе ~'i. парив. 

ЧIІСJl080і! '10СJ.ОвЙIІ. 

Член арифметичеСllоlІ прогрессни - члеп 

(,ва) аРJlфм:єтl!ЧlIо'і орогресії; 

ч. арифмеТllчесноil ПРОПОРЦІІМ-Ч. ариф· 

JlЄТЙЧВОУ пропорції; 

ч. геомеТРИ'lсскоlІ проrрессин -''І. гоо

хетрЙ'1l!.ОЇ !!pofpeciї; 
. ч. многочлена. млаАWIІА нидиИІU':'" 

Ч. .ІІПОГО'l.'';ОIl взilПИЖ'ІIІI!; 
Ч. м. стзрwиll вЬtСЩUU - ч. •• Hall

nВщоtl; • 
'І. опредеJlИТIІJlR rлавн .. 1І - 'І. JleTepilї

l!аВТIІ rО.101lIlИIІ; 
Ч. ОТllошеНlІ1 . 8ТОРОIl- 'І. вlАПоwевu 

.рУrпА; 
... отиошеНIІ. переОІ!! 'І. В. п';рmвlІ; 
ч. nо,(оllи .. l- 'І. ПОАіб'rПlі; 

ч. nOCJlBAOBaTe~bHocTM 

Jl.dвaocri; 

w 

'І. ООС.lі-

Шар соприкасатеJlьнwli - КУ.111 6r81Jвa. 
ШарообраЗНWIi - zpAC'l;Blli шаfJQ80t. 
сфер"ч,ескuа - j:феРЙ1JIJВй. 

. Шестерна - тОСТ/Ріа: . 
ш. А80ilнан - ш. ПОlІ.вІІва. 

Шестигранннк - wеС'l'вгр41П11111 (-и); 
ш. ПОJlНРНbllІ....;. ІІІ. ІІО.lВРIl8I. 

WeCTHrpaHHbllI - шесrиrр4ыllй.. 
Шестисторонниli - wестистор6Uі/l, 
ШеСТИСТОРОННIІН - шеСТIІСТОРоВlJВ1 (-аа). 
Шестиуr.о.lЬНIUt,- ше~".пtrпк+р.). 
Широта - швротlі; 

JП. yrJloBIIR - ш. IJroвA. 

Шкала - шка.lа. 
Штрих -:- ттрв( (-хз). 

З 
Знватор - 6кпЗ.rор (-ра). 

знваторизлыllll-- eKвaTopi~IыІІ •• 
Зививanентность - 6I1BIBUeHTllicn; 

З. мощностеll- е. пОтf.жвосrеl. 
ЗнвиваJlеНТНbllІ - 8Хllівиёвтввl!. 
Зисцентриситет - еllсцептрисвт6r (-ra); 

З. аСіс'l'РИ"'мwa. астрОlІСІМІІЧВС/ІІІІ' -' 
е. абстраl!.тниll. вСтрово.f\lВНЙ; 

З. линеЯНbllІ:- е . .Іїн/АПнl!. 
3исцентричесниil - еКСЦ8ПТРИ'lВИЙ. 

Зле_ент бесионечно Ааленн •. - - 8.1е.еВІ 

( -та) нескінченно Jl.uеIlИІІ; 
З. ОПРеАЄЛНТ8J11 - е. Аєтер.ів&вв. 

ЗnJlИIІС геодеЗIІ'lесниll - еАіос (-са) по
АЄВ8чвиllі 
з: иубичесниl- е. КJбl"~И8; 
з. софоиусныM е. ltовфОм..ьвиІ. 

3ЛJlИПСОИД вращеНИIІ - eJlincdiJl, (-І.а) 06еро 
TdllВlI. 

ЗJl.llIІIІТllчеСlІнl!- e.1in?~'fRIIII; 

·Я 

В811 ... -lІввиl. 
Rчеllиа оmдмьная _шура єеmІІ

uітЙь • 
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ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА 



А 

A.ve8MR - ІJI,feаlя. 
,А.АllабатмческиlІ - uJtіаб&тЙчввlІ. 
А.IІСDИАа - аксоіАа; 

а. неаОА811111наll - а. Bepyxo~a; 

а. подвнжиаR -'а. РУЖ0ІІа. 
АКЦllIІ дєііствuє - акціа. 

АIІПJllІтуда ИОJ/ебаННR - ааПJlітуда КОЦ· 
вЄПШl., ' 

, АIt'М8lU1ентность - аПТIlIIaJ1t!втпїсть. 
AlfтlIBaJleHTHыІ - авТпваJнlитииЙ. 
АНТНПОІІВНТНОСТЬ - а9ТI!ПО.'l~итlliсть. 
АнтмпоАентныІ - aIlTnnOJl~BTllhn. 
Азромеханмиа аеромеханіка. 

БаJаНСllровать - 6а •• авсува'l'lІ. 
БІІОІІ - б.lОк (-ка); 

6. сJlоIиныі nО.'lисnаст б. Сl\.lаJ.llИJl. 

в 

Вектор 11І111I1аJlе,НТIІЬІ~ - вектор (-ра) 
аВТИ8аJl6ВТПJ!Й; 

в. ІНТIІООIl8I1ТІІ\,І1І - В. а1!ТI!ПМ~ПТ8ИЙ; 

В.-ВIІХРЬ - в.-ПUІОР' (-хру); 
в. КlІнетмческміІ D. кїиетliчвиО; 

В. количества ,АвмжеНIІJI В. К!Аькості 
рfжу; 

8. oce801l~, II.осьовIiЙ; 

В-рі>! пересеН81ОЩllеСR в-ри, що не-, 

рвТИП<\J)'tЬС-ll; 

11. ПОJlаРНIоІIІ- 11. ПОJlІІ'раПIl; 
В. ориJlоlllенкыІ 'н точне, н прямоlІ"":' 

11. ПРИIi1!АОВlln АО '1'0'11\8, АО IIРJlIІО'і; 
в. реаУJlЬТМРУIOЩlІ1І - 11. РОВj',1ьтf!ОчпА; 
, в. СВОб,ОАНIоІIІ НЄnРUJlоженнwй -

11, 8І"І.IІIІIІ; 
•• СВІ'.ІІН"'. С точноil; с примоlІ

•• 118' АааПllil І Т('ЧIІОIO, а n 1>11."11; 

в. СНОЛl.зящиll nерє.иєща10ЩflUСЯ по 

nря.иоЙ 8. JtОВВУ'lиl!; 
8.-СНОРОСТ" - в •• ЩВИ",1Ііс'rь; 
В.-ускорение B.-ПРИШВИАшевва; 
11. ЗКВlІваJlеllТНbllІ - В. еRвіва.Jеllтииll; 

в. зilВИПОJlеНТНbllІ - в. еквіПQJн\втвпlІ. 
Величина векториаlьнаR - ає.шчииа ,век· 

торі4.1Ьв&. 

BeC'-ВIlr&; 

8. а6СОАЮТНi.l1І - 11. абсо..ютва; 
в. уде.lЬНІоІIl - в. Пl!т.!аа. . 

ВеСbl - вarA, тереа'; 
В. rмроскооическме - в. rіроскопfчНJI; 
в. пружиннwе В. uружа\вва. . 

ВещеСТ80 реЧОВІВ&. 

'8заММОАеАствме - вааемо;ц{и, BBatJlQAI-

авва. 

Вмбрацмя вібр&ціа. 
Внбрнроеать - DИбрJВ3'f1!. 
ВIlIiТ;;;" rB~Rt (-'f&). 
8МНТОВОіі ГВИIlТОlній. 
Виток ВlІнта -'- ВИТОК (~TP) 1'l!пптА. 
Вмхревоіі _. вихровай. 
8ихрь - ВЙІОр (-:ІРУ). 
Волиа падаlllщаJl хвиля шl.;цаЮ'JіІ; 

в. ПРОДОJlЬИВЯ - І. 1І0;ЦОВЖВВ; 
В. стон ща. - L стоЯча. 

ВОЛИООбразн",А хви.\епо;ціБВВIі. 
80JlОСНОСТЬ - bQ-'lОСиіс'tь. 
Волчок - АзUга. 
80СХОДRЩНІі - IІlІохі;цпіІll. 

ВращатеЛЬ~lоІіі враЩ(lЮЩUЙСЯ - ооер-

тJвпll; вРflщаЮЩ.tlU оllеРТ!JlЬВОIl. 
ВращаТLСR - обеР'fаТDСП. 
ВраЩВКIІВ - 06ертаввв; 

в. 'IІrКО88l1иое - О. IIBTЬOI!~; , 

8. равмомерное ~ ·o~ рівпо.lрие. 
ВреМІІ среднее -.ас ( .. су) сереАвіl. 
Вwсота' дав"еНIІIІ - BBCO'fA 'fЙску. , 

ВwталкмваlllЩIІIІ- 81Iшт,IВІУJ)'IIІIІ, BIIUlfJ •• , 
J.yвa'~.lI!lb. 

І 

Вllаш 

811ЗНІІІІ -IІ'SакЙІ. 
ВВІКОСТ' -- 11' В,кість. 

r 
!"аРКОНliческ.А - rаРIІОВ(ЧИИЙ. 
r еКТОВІТТ, reHToyaTT - гектоват (-та). 

ГиБМ)(,'fЬ - rвУЧJIЇСТЬ. 
Г J\адкиll- rJlа.;цкНlІ. 
r 011088 клина f<)J[ODa It.1ИП3. 
fравктаЦИR - rравітацш. 
,"рафОСТIТlІка - rрафостатика. 

А 
..да ВИТЬ - тИсвути. 
Аавлеине - ТИСК (-ку), тнсвенпа; 

Д. абсолютное - т. !lбеОJlЮТНRЙj 
А. ааРОДИНllІ1мqеское - '1'. аеРЦИUНllіч

ПВ!!; 

д. бо новое - т. 6ічвЙІІ, Т. боковиjl; 
А. ГИАРQди~аll1ичесное, гидравличе

eK08-'І'. гіJl,РОДПИ3J1{чнufi, гідравлl 'ІнвО; 
.ц. гидростаТIІ~еСRое - Т.' гцроета-

тuчниА; 

А. перпеМДНКУJlярное - Т. П6)Ш6В.l.I!-

'ІІУ.lЯрввlі; 
А." І\оверхностное ,- т. повеРХН~lІПЙі 
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Д. постоянное _о: Т. ста.ш!!, т. постllІ:впй; 
Д. статнчєсное - Т. стаТИЧВIІЙ; 
Д. тангеНЦИВJlьное -- Т. таllrепціа.'lЬШIЙ. 

Авигаться - PYJ.3TIICJI •• 

АВИЖllиие аБСОJllOтное, ИСТИlІное рух 
(,ху) а6со.,JI)твиЙ, сuр;\вжвіll; 
Д. 8ИНТ0809, геЛИНОМАальное р. 

rвuвтовиR, ге.lикоца3ЬНlll!j 
д. вихревое - p.BHXPOВlill; 
д. ВОJlllообразное - р. Іnи.~епо~lБВIІIІ; 
А. l!осхОднщее - р. нвсхі;!вйll; 
д. еращательное - 1'. ОбсртJIІВП; р. 

о(>єр'l'uыlll;; 

,А. rаРIІОНllчесное - р. rаl!lІоаі'lRl!П; 
,А. аамєдnеННО8 - 1'. еПОВ;~Luеnllll, р. 

сповl"ЬПl1вавпl!; 
А. нажущееСIІ - р. пvа{РПlIIІ; 
А. КОАебаre,л"ное - р.1tо.1Rвюіn. 11. 1.0-

• II1BA~.UIII; 

.ltрожать 

д. коАебатеАыloe затухаlllщее - р • .о
JlИВкНй, кмиваЛЬПIІЙ IaТУПIІ'lIlI; 

д. нрмвоnмнеllкое 1І..lІривo.ti.ШАвВЙ; 
,.. lІепреРbl8ное бєсnреУЬtвное - р. 

иеперервнаR, веneрерЙвиаl;., 
А. нераВlІомеркое - р. веРIВllо.ІРВIІI; 
,А. керавномерно переМЄlІное р. lІе· 

piBBOII{pao а.іВnИА; 
,.. НNСХОАRщее - р. Вlllllдоll; 

д. n ереНОСН08 - р. пєреВ&СВIІЙ; 
Д; поступательное - р. ПООТJ1lllйl; 
А. npoAoJlbuoe - р. UОА&вzиiR; 
,А. ПРlІмолкнеАное - р. UРВIІОJіиfIllИIl; 
А. равномеркое - р. Рівво.ЕРИIІI; 
А. равномерно замедлениое -р. рі.во

.lРПОfповl.lЬВl18зииАj 
Д. равномер"о перемеин" - р. ріllО-

IІІрно ВІІIВ6иl; , 
д. равномерно УСНОРЄllllое - р. рlв.о

.Ірво приmвu,-шуванl!Й; 
'А. ре:JУАьтирующее - р. ре'УІЬ'l'УIO'І~А; 
А. С40жное составное - р. сац

ийll; 
А.' ускоренное - р. ПРIIШВЙJUПУlІІІlВЙ; 
Д. ІстаковнвшееС8 сmационарноє

р. етаціOJніРВIІЙ; 

А., цектробеЖllое ~ р. віАD.'аТРОlІиlІ. 
АІІИЖУЩІІІІ- руinlйввl1. ' Iф1J.li.Ч81. 
АВllжущиlІСI - РУ10иuR, ЩО р#хаєтьCJI. 
АеВllаЦIІВ -девіаців. ' 
Аеllствив'- Jl.fll, .-11111111; 

А. на paCCTO~Hlle - А. на \I(I\AUb; 

Д. ПОАєзное -]І.. корИсиа. 

АеформаЦМR вторав rлаВНIR 'JЄре.иєна 

ФОР..ll,'Ь1 - дефОРllація JlPYr& rO.lOBII'; 
А. Об'ЬеМІ 11ервого вида - А. d'б'єму; 
Д. остаточиаl! . nQсдєдеЙСtlll1t1Є ,уn-
РІ/ме - А. 8uишltОIlll; 

Д. "РОДОJl.на • ..., А. OOA&UWlI 
А. УПРІга• - А. ПрJzиі. 

Ажа(о)уль.-;ЦЖОУ.ІІЬ(-.11I1). 

АllаГР.lІма yellAHI! - АіаrpЗl1а ІУОП"": 
Амнамометр -АВllа!lО8етр (-'11*). 
-ДІ"ІІ' - AOIl1ll1l&; 

А. ' Пp!l88АеНIІ •• - A~ 'МАРІ&, 
ДрОJIIІТ" - .1\.ижRті, T}lell'l'(" •• 
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Е 

Е,'tини"а весоваи - О.щпіЩIІ n'аrощі. 

ж 

ЖИДКОСТЬ рі.щиа;1і7IJJ> 11pUilnQn; 

pr,ll,KiCTL; 

Ж.ВЯЗКІІ~ - ріДllші B';a3R:'; 

ІН. rазооБРllзнаи 1). rаЗОПfi;J.{б";I; 
ІІІ. идеаnьиаа СО8вршекна~ - 1'. і.'І.е-

8J1ЬІШ; 
'НІ. неСНlимае.IІВ -р. иестUе.шпа. 

3 
3авешение Кардана - зав{шеr.llll liарл8.ffi. ' 
Закон МlIЄР"и" - закJп (-пу) іllерцїї; 

З. РLlчага - а. віЖЄJlН; 

з. СОJфанеНИR знергии -'з. 

ell~pгiї. 
Занручнвание - sвкрУчуооипа. 
ЗаlolедлеНllе - спов!.1ЬПОЦП.я, 

вании. 

За .. едлеНLlIІ - СПОВ/'lьцеНIІIІ. 
ЗаNед./lЯТ" - сповl.ІІьпюваТІІ. 
Затуханнв - sЗ·tУJ:а!!П/!. 

Затухат .. - затухати. 
ЗатухаюЩlІ1І аатухlIюqпЙ. 

и 

Иаги6 - вrИD (-пу); 

и. косоll в. Jtdспй; 

, ' 

rПОВIЛI,ПЮ-

и. ПРОДО./lЬИЬіIi - з ПО,J.Оr.жпіll. 

Кзw:ерение веЛIІЧIІНЬІ - сЙ.і JI (-рn м.1Ц
ЧОПИ; "роцесс - nииі})юваuва ВВ.1ИЧННЙ. 

Изокро~ность ізохрdlшість: 

11. I!a.ча!lиА .аНтннка,.... і. !,О.ШБ~RЬ .~. 
JlТПmta. 

И ЗDхроннwlІ- і'Оl.Рбіlllllil. 
ИIlПУJlЬС - СМПУ.lЬС' (-r.У!j 

и. вращатезьноil СМІІLl- і. оnерта.дьної 
CUJlB. 

И!lертн,,' - іцtiрТвиlІ. 
И~еРЦIІIІ - iaupVJa. 
Мнтеrрал площадеll- ill'l'crp:l.l (-.Іа) ПJl"Щ. 
ИспwтаИllена раЗАзвленме - ВUПРОБОВУ-

ваuп" Н8 lюал4\1.1Є811; 

11. на разрыB - В. ІІа I'О;/РИn. 
Истеченио - пнтіщ\пu.я. 

и 

Напил./lЯРНОСТЬ - капі'1НРНість. 
Кача ние - Itо.llmаппв. 
lІачаТЬСIІ n;О:lебаmьс.q, -Ко.1ПБіітн, 11_ 
KHJlOBaTT, НН./Іоуатт -кіловат (-та). 
Кllлоrрамм -ИЇ.llоrpаll (.)щ): 

к.· .. етр - r..·1I.61'p (-тра); 

Н.-сила - и.-СИJlа. 

КНЛО-Дlllа(О)УJIь-кj,1б-джJуль (-,1Н\ 
Коле6ание "а'шuuв - волнваПllS; 

Н. выrжАенноеe - К. 314ушене: 

Н. гаР.ОlІнческое - n. ГIlРJlопічпє: 

н. затухающее - к. заТУlаюче; 

Н. ируговое - к. Im.~OB';; 

И. круч'еиии - к. ItРУЧUDВВj 
:1. поперечиое - к. ПQперечuв; 

И. ПРОДоnьное- к. поJtJвжuє; 

к. прнмолинеНное - к. п'РlІl!оліU!Йllе;' 
Н. С ложное к. CKAaJl,I!t;; 

Н. зллиптическое -К. сліптUчве. 

НоnебатеЛЬНWI-КОЛI!Dш\IІ, J;олива.lЬНIIП_ 
КолебатьС'и- колвваТШJIІ. ' 
Количество А8МНіЕ'ІІ!Н иіJы>стьь l!i:xY; 

н .. ч·ис~а КОАеба~1І1і в сену!\ду - - К. 

ко.шваНI> за секуоду; 
Н. степенеА свободы - Іі. сr~пеDіu П{ІІЬ

ності. 

lІонстанта гравмтачнонна,; ....:. ИОПС1'ап1'3 
l'равітац{lІца; 
Н., flосmо.Ч,nlШ.ч. ЖК8Ь1Х СМJI - Іі. ац

lі!іІ ЄП.l. 

Конус треНИI! - копус (-ОО} '~l>fIi. 
КонфиrураЦИIІ снстемЬІ'- КОЦфlгурадіи си

CT~KII. 

КОЗффllциент безопаСНОСТIІ-lІоеФіці,lпт 
(-та) безп~кн; 

к. Аеформации-·... АєфаРJlil;dj'; 

н. заКРУЧИlаемости - Jt. ВЦКРУ'1уваво
сті, Н. 61l11рУтаостl. 

К. затуханИIІ.:..... 83ТYI&HBII; 
К. иреПОCfIl J!1J3j1УluіIЮЩЄ. на"р .... 
женив -11. 1I11\I,Qt1ij 
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н. пnастичности - к. !J~астitЧПОС'fіj 
Н. поnезного де~стеия - к. КОl'ЙСПОі'О , 

IЩluая; 

н. пуассонов, nуассонсвочисло 

1\. lІ)'ас~иів, nyacJnoB6 чпс.1Q; 
н. растяжения - к. Р081111'У: 
Н. расw.ренми - к. РОЗШІJреВilЯ; 
И. СГliбаНИR - к. 8rнв4uия; 
И. СД811111НОСТІІ, СДВllга, среЗLlваИИI!-

1:. зсувuості, к. 3C~!IIY, 1>. врСз)'; 
Н. статия - ко СТЙСІІ)'; 
к. сжимае"ости - к. СТЙСJlllвості, К. 

стиспості; 

Н. трения - 11. тертя. 
Кривав провисании - КРИВ;! ПРОJ.llсаІІІІJI. 
Иругообращение - кругоJб!г (·ry). 
ИрутнщміІ - IІРJ'ТЯ'!!lIІ. 
Ирученке - крУ'!онп.я. 

л 

ЛИНИЯ виитоеая - ,ШI1Я ГШIUТОI1~; 
Л. еихрОВI\IІ- Л. ВІІхроиа; 

11. елияния, ННфлюеНТ"іЯ - .1. ЩІлину, 
іllф.1юеDтна; 

А. паденна -.JI. па.l.аUU/l; 
л., проходящая через центр 1'Rжести 

.11 •• що прох6.\lIТЬ чероз цепу!' Barv; 
11. равного потенциала - ,1. 1'1впого' 11.'-

1'6вціа.lУ: 
11. силоеан - .1. СИ;10uа; 
Л. упругаи - А. пружmі. 

Лоwадииаи сипа - кІнська сЙ.1а. 

м 

Масса, ПРlІтигмвающаа - :u;ira IIІнп.пгаюча. 

Материал - IІlІтер!аl ('.1),). 
материалыІlIі _. иа:rері:іАЬUI!IІ. 
Материи - катерів. 
Машина простав ;МЄ.ll:єкmарная "а' 

шliоа прЙста. 

МаЯТИ"IІ-IІ3sтппк (-І;а);, 

м', ма темаТllческиl1, ПРОСТОI1 - •• МІ\
rемап'IЧllИlі,' ПІ'ОСТІІЬ, 

11. Оборотнwll - •• обор&таul; 

м. сеНУНДIlЬІil-lI., еекfUIІI!ПЙ; 
м. физнческиil, СJlOЖНLlIІ - ». фізіlЧlІвА. 

еК.ІІI1АВUЙ. . 

М гновеннWIl-IІIIТЬОВЙв.. 

МегаДЖІ(О)УЛЬ - ~егадшорь (-.Ів). 
MeTa"eIlT~ - метаЦентр (-тра). 
Метр, дока·, генто-, Кl1nО', деци-, саНТtI -
кстр (-тра), AGka',rckto-, кі.10-, і\ЄЦІІ-, 

С8111И*j 

•. -llІlЛограМIіІ - x.-кі.lогр4Х (-.а). 

Мех,нина IІ(»1Н./ІаАІІI\Я"':' КuJзuіta ПРІІІІ
.Іа.цва; 

... теоретичесная, раЦИОНaJlьнаl - 11. 

теоретична, j)аЩJОПUI.ВВ., 
Микромиллиметр ~ :міКРGllіліпеrР(-тра). 
Мннута 1/60 градуса -- lІінута: 1/60 ча
са - ІВU:ІІ\ПІІ. 

МИОГОУГО./lьии!\ иитсвоИ,веревочнwll-

ИIlОГОКУТIІПIІ (-ка) ПИТllmJlІ, шпуровій; 
ііі. оIlорныA - М. опОРIІИЙ. 

МОДУЛЬ кручення - :мJАУ.:lЬ (-за) ItрtчеПВIІ~ 
... СНОJlьжеИИ8 к. кJвваПIІJ!j , 

м. уnругости - к. прУжuоеті. 
Момент относительно чего - KOII~BT("BTY) 

, відвосво ЧОГОI 
м. вращательныІ-- к. оберта.llыlll;; 

м. времени - М. часу; 
I:!.lШlІ6аІОщd - 11. агвn8ю'lиil; 

. м. инерции- •• іперДlі; 
11. н. осеной ~ 11. і; осьовйй: 

1\1. ,11. ПОЛИрНLlI М. і. ПОІЛРВІІІІ; 
м. и. "еНТРОбеЖllblА -М. і. віщеЦТtJOl!lD; 
м. н. зиваториаJlЬИblll-JI. і. еКВ8торіЬь-

ВІ!"; 

... количества "Д8ИЖI!IІІІ,,; '- кикеТllче· 

синИ "7 11. KI.iЬBoCT~ РУ-'Т, lІіliета'l!!НI.: 
... IІрутищмlІ q"Pt/'НlваЮщU{J -'11,_ 

крутА'Іиll; '". ' , 
1\1. пары oceBO~:""·'. шlР!І ОЄloовІіlі; , 
ІІІ. napы' реЗУ.ЬТНРj'!ОЩIІIІ- к. uіри 

резу.аьтfючпlІ; 
, •• преJtОМЛRющиl"':' •• lаIІі.НIІIІ; 

•• ре3У"ЬТIІРУЮЩIІ~ к. РС3У""ТУ,Ю'lвlІ; 
11. соаРОТИ'''ен •• ;1; 11 • .І110РУ; , 
м. це"тробеIllМІоІ. -.. .1~Ц~IITpoaaї.' " 

МОЩІІОСТIі ...;. IІDtjЖllіtТ.. . 



н 

Наrрузиа - паван-:<іжепlUl; .мош.m'W cu
JI(UlU - 061'і2еО08; 
11. ДОПУСН81!!!!!!І о. Jtо:tшевє; 
11. СЖlllllаЮщаR _ П. ствсdllче; 

В. скIIJIыающ ••• - В. СМ.1I1J)ЧО; 
·Н. текrчеСТIІ. КРIІТlІЧеСЦIІ _ в. те

кучості, КРИТU'lllе. 
Направ .. еНllе -ВПРп(-ау); 

11. .Р8щеНIІI - В. ofepr.i1l1Ul; 
н. ДВllжеНIІІІ - В. рУху. 

HanpaBJlDHHOCT" _еХаНllчеC1llllХ ве_в _ 
ваоРНП8ність .OlaW'fBIfI ве.Dl."1Йir. 

НanpaВЛlIОЩllif':'" иапраlldй. 
НаприжеНllе - шmрjжеНn8; 

11. tlезопасноё, Аопускавмоо н. без-
пе'JUЄ, )l;0380.llllle; . 

н. ВТОростепенное -о Н • .:tp,fropA"oll; 
н. глаВllое - Н. ГМОВВе; 

11. IІскусствеllное - Н. W'l'jпе; 
11. на МЗГ1lб в. ва ЗГИН; 

м. на РІЗРWІІ - В. ва розрйв; 

11. IІормIlJlыlеe - В. oop.a.1fыl8; 

11. повеРХІІостнее':" а. оовеРІпt!ве; 
11. ПОЛІ - В. 00..!1І; . 

If,Пlfеде.lьное -в. I'раІІІАое; 
11 •. прнведенное -,- п. ·авеDп~. 

н. Р!зрушающее, RОЗФФИЧнеи... крепо-
Сти-в. pyfinYII'If, Еосфіціеп .fЦИО(}1'і; 

и. раСТЯfивающее - В. РОП.llr.W'ІЄ; 

11. єдвигающее - и. aeyвom'1e; 

11. СЖlrИIІ, ма ЄІІШ11Іе -п. стиску, 
п .. СТВОБ. 

И. єжимающвв - п. стискаЮ'JЄ; 

И. сиаJlыающееe - В. єкJ.nЮ~'Іе; 

И. танrеицIIIuIыlеe ..:.... В. тавreпці!lьае; 
н. ЗlІвменrаРНDВ_ В. ЄАе.евт:ірнв. 

flаТllfмsаЮЩlІ1І - ва'l'JЩ\J)'1I1I1. 
На!(ОАиrЬСIІВ P�bhobeCI�I�-'''ути.вріВlІовdзі, 

аВ:Щ;!lIIТllfа в piBlltlвaBi. 
1 ... aIlO площадаil ce".."lop'Ia.'f.Ь'НМa: cк:~ 

poctneu - laс.ім JlJОЩ. 
Нее,сомост. - Be.aic'l'~. 
H'8.coliwlI - певажвій. 
flаА81111УЩІІАСІ - &01':1:$81111. 

непеА8мIІІны-- веру:rJ.и/l. 
Неруши.ЬІ. - аеПОРУШDиll. 
НеСНlИllаемость - веСТИС.ІІОIІЇСть. 
НеСJIIимаемwli - веетІіс:.ІВВПЙ. 
НеУПРУfilll - нопружвЙй. 
НеустоliЧИ80СТЬ оеСТ(Йвіс'l'Ь. 
lеустоliЧll8Ь111 - пестіЙКnЙ. 
НІІСХОАЯЩІІІІ - В08sі,ll,вИIl. 
Ннт" . ЖМАка. витка рЦк&. . . 

о 

06J1асть 8J1МЯМИЯ - сф{,ра вп"ЦIІУ. 
0ІІ0РОТ поJlныІ - оберт (-ту) ПО8НИЙ; 
точ,IЩ по 01fРllою,.осmu~dбir (-rІ) 
пd1!JlИЙ. 

Обращение -- оllертаНIІ8. 
ОбоеllТ Д811ЖУЩИllСR, lІоБМJIь-ОО'еп (-та) 

РУІО.вЙ, .ОбіJ:Ь (-ди). 
ОбоВМ выесненнlоІ1І об'I:1І: (-ч) пцтіew 

аввиА. 

однородкыІ-- O,ll,oopf,ll,!!oll. 

Опора, устоlІ - опора; 
о. nОАВНЖНlа - О. РУХ ока. 

onы,, &dспеРИllент - .'I.,;c.~iд (-ду), єнспв
»Шlевт (-ту). . 

опыньlи,' зксneрименrаnыІlіі - дJс:аї)l,ИЩ!. 
8Rc1lсрllllєат!lы!А. 

OCecтp-81FIIТ8J1ЬHIoIIl - )l,ООСЬОIІЙЙ; 
Острме илииа - вістря IІ.1Йва. 
Ось абсолютно неПОД811И\наll - вісь абсо

,1ЮТПО веРУ10аа: 
СІ. Винтовав - в. rИВDтова; 

о. вращеНИ8 - в. оберт<іВПIІ; 

о. в. IІгиов8мна. - в. о. IІП'І'ьова; 

О. 8. спонтаннан ~ в. о. СпонтаННі: 
О. IІIГllба - 11. зrйиt; 

о. IІlІеРЦIІIІ_ В. іlltlРціі'; 

О. 11. rn~BHaR - в. і. ГО"овщі; 
о. мгиовекнаll -11. lІиrьова; 

. О. lІапражеНIІН ГJlа8иаll - п. напру_ 
ження 1'000овва; 

О. неllтраJlЬИІИ - в. пеllтрЬьва; 
о. иеПОАВИНlиан 11. ІIЄР)"10.а; 

о. пеРlol4меНтиаll -11. ООРІIІ&6111'lІа; 
О. привеСІ В. ПРllllісrі 
о. nРОХОДllща1l через цеll'Р TI�I��'011l-, 
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В.. ЩО ПРОІ'\АlІТЬ червІ центр 

ваrи; 
О. СВ(lбоднаll в. в(JlыІ;; 

а; кJВ3!1ВШї; 

о. СОПРЯlllемнан - в. спряжена; 
о. центраllьнаи - В. ЦЄВТР!J\ЬПа.. 

С)ТКnОН8ние - B!Jl.X1U (-ч), ВЇАІИJl8ВUЯ. 
ві)l,lИ.ldов.и. 

Отрамемм, - нідБИТТЯ; процесс так-
оюе - вЦбивАш. 

Отталкивание - відштОВІУ8!1ВIІIІ. 
ОттаJlкиваемwіі - ві,ll,Ш'l'ОВІJ1111ВИЙ. 
Отта'КIІ8ат" - вїдштJВХУВIІТIt. 
O.,,,all_'JItCI�o.-аі,l,ш.'іОIU.іУIІ&ШCL. 

()ттаIlКIІВlющиll- ві~mтdв:r.УI)ЧИЙ, 

п 

ПаАвнме - па)l;аИIІЯ; 
п. свободное 11. иі.llЬЦ&. 

ПаРIІ векторов - пара векторів; 
п. вращвмніІ -11. обертань;. . 
п. прксоеДМIІЄНllіЯ - П. ири.~j'чеllа. 

ПараБОЛОIІJt враЩОММR - lІuрабо.1Jід ( •• \а) 
обертRн!UI. 

ClаРIIJI.ll~!lограмм движения":' IІвра.1МО
rpa. (-ІІа) РУХУ; 
п. ·СНJI .;.. п. сп. 

flараметр 81111108011 napalleTp (-тра) 
rIШllТОВПЙ. 

Передвкжноіі - П8ресуваЙЙ. 
ПеремеН8 ФОРМ'" р,ефОРlolаЦIІ" вторав 

гnаенав - 8мlпа ф.lР!!IІ, деформАція /l,pjra 
rо.човоа. 

переlolёниыІ иеравиомернО - 8l1fнпв:А Р.е
. рівно.lрво. 

ПеремещаТЬСІ - пере.іщатв:си. , ~ 
ПеремещеИllе 8мнтовое - Ilєреlllll',еИIІВ 

rВИВТОllе; 

П. otНОСlІтеJlьиое, взаимное -п. Biд~ 

ВООІІО, вза~.ве; 
п. УГllО80е - П. ItYТOB~. 

Перенвсенме - переп~сепвн. 
переносиы! - D~ревdсuиl!. 
ПеРМОА - перlОА (-АУ); 

П., nрОАОІЖМТІ .. ЬИОСТ.. IІf.JlебаМIІI-

О" трива'іСТЬ IO~II.aIlIl •• 

Пермане нтны� - ПСРІІ&udll1'ВIІ8. 
Пме., Пlll. - о'ев ( .. а). 
ПJlаваlOЩIІІ - ОJlіваl{)'JПl. 
ПnаСТIІЧНWИ -ІІ.llастВ'ІцІ. 
П.ечо MllepqMII.paAIIJO СllраЦIІОНМЬІIІ

П!С'lе !оерції, раАіус riрацlйвиlІ; 
п. парЬІ - п. паРІ!; 
п. рwчага - п. 114I1е'IІ;' 
п. СНІ" - П. с1Їц. 

ППОСКОСТ" ГJlаr.иаll IІмерц.lItI· - п.10ЩВR8 
rО.lовиа іи~рn.i,і·; 

п. ноnебаllllll - п. КОJlивавиа; 
11. маКЛОН811 ••• - П. ПОIП.l&; 
п. HYJl8eoro даВJlен •• - п.ВУJlЬО\lОго 

ТИСК,; . 

п. ПllаааИМR - п. П.l&аавu; 
п. середикна. - п. сеРР.АЙВП; 
п. CM.IIW - П. СИ~ІІ •. 

ПJlоТНост ...... rjсТісТь; О npu,AtWIi'OIlUU

ЩIJ1ьuість; 
. 11. В точке - r. в ·1'.!чо.і; 
п. среАІІАН - f. ·сере ... !! •• 

. Пnоu\адь сечеНМR безопас"а. - 11.1dща 
IIF>pepiB)' 6еЗIІ~'Jllа. 

.ПН(;8маТМIІІ ':"'lІНЄВltl.тим. 
nСllеРХl\ОС1Ь rла,о,кан - пов~рхв. f.,lIl,1l.II{.; 
,. ". 1t~!IOCТei, 'It __ -L' 1I.ItIQ8и 

П.llаваВIІ8; . 
п. рабочая - п. ро60ча; 
n. . равноlІ ОnОТIІОСТІ - П. ОАваноlOЇ 

rycTocri; • 
11. евободиан п. ~lJlЬHa.; 
11. С. ИlIІАИОСТIІ п. В. ріJUl!lИ; 
П, сц.еплеНIІR':"" n. 1І'1~n"евв.и; 
П. уровни, уровеНllaJI - П. рlвв.и. рів

B~вa; 
11. шероховатан""'; П. ШСРЄJата. 

ПОА8мжноІІ - РУІО!!н •• 
-8011011 - спJкіll r ·кo~); 

п. аБСОАlОтнwll -с. абсо.~.&ТІІR •• 
ПОАІ ВВІІТОРОІІ - ПБJl8 JIellNpi8; 

П. ""Ю'ОНОВІ ПРМТІІЖВНІІІ - П. ПLlJ)тdво, 
101'0 J1Р1lТlr'ВИlj 

п. СIІJlовое - П. clIJleaё. 
nOlllcnaCT С,l/ожнw4 6.40"" .... по.,lсп'с'l' 

(~T.); 



П. B'I'01>o1'01'o)l,8 - 60 І'адиус l'ИрIЩIІОВВhlА' 
•••• -----~~~ -~~--~·---••• __ w.~ ______ •• __ ~_ 

11. 8ТОрОГО' рода ?IШ.1·Ь - 11. Др)'ГОГО 

pJAY; 
11. днфференцивльныІ '11. 1шферен-

ціа,lыlll;; 

п. первого рода - п. п~ршого Р';il.1. 
Положение неусто~чивое - ПОЛ.:;J;ЄППIІI!е

стіЙю!. 
ПО~Jlедеііствие упругое {)ефор.ff.aЦЩіОС-

mamQ'tHa.'t піс.1ядfИlIlIИ 1Іj!)·ЖІІН. 
ПОСТОlІнная нрученliR - стала Rрfч.8UИН; 

П. rrритяжеННIІ - 6. прит.я:піпп,.. 

ПООТОІІНСТ80 - ПОGтіliвість, CTa.licTb.: 
П. об'Ьема - с. Об'сну. 

ПОСТУllаТ!!JlЬНblИ - DОСТУППUil. 
ПотенцнаА - Dотеlщіа., (-JlУ); 

п. спорости - п. швіl)l.кості; 
П. уБыа.ющиАA п. спа).IІИIi. 

Правило параллелограllма - правило па
ралехограllа. 

Пре вращеlше знергии перетвJРЄИИIJ 
опеРI'ії. 

Предел пропорцlІоналыlстIІ - rpапuця 
IІропорціов<Uьності; 

п. СКОРОСТИ -. г. швидкості; 

п. тенучеСТіІ - г. ТРJtучості; 

п. упругости r. IIРУЖlІості. 
ПРС.llОIІЛЯIO:ІІ.ИIi. - Iі&ІО.НIlIi •• 

ПР_ТСТ1!1І1t .- перєпn:ыlll.. 

ПривеДенн!! векторов, СИЛ -- ввеJl.ЄDlШ 
векторів, СП!. 

Прнвес ПРllнlс (-су), 1J,\чіп (-чспу). 
Привести в движение - пустиТlI 8 рух. 
ПРИ8ОДИТЬ в раsиовесме,уравновеШIІ-

вать - Пl'lш.\ДІІТU а рівпощіГУ,31,іВUОElI
жув~ти. 

При"мпан"е - при!ишlипа. 
П"ИJlожение - ЛРІІl!.ІНIДЦIJПН; n11flJletumue 

- ВQCтосува!\nя. 

ПрииуждеllНbllІ - ВllУшеЦИIl. 
Принцип 'lfпЧа.t!Q возможк/x пере_еще

. НІІІ! -; ПРlіищш )lo:r..llieUl 11~118.!щеи .. ; . 
П. 1fa'ta..tQ.M~IIu"'nыI CIIOpoGTell _ 11. 

_oz.tЙВlll ШВ(lдtосrвll. 

Прмращение скоро ст. -lll'lirk~ ШIІИ,'lкості. 
DРllспособлени. -- прur.тосrВ~П8И. 
ПРИСПОСОБАR'МООТI> ..;. Ilpnrro",:IIHicrL, 

DритягнваеМt.lIІ_ ПРUТ';НШШlіu. 
Притягивающиil - !!Р!lтю·dЮ'lПIi. 
ПРИТЯЖЄ~lІе цритвг;\нlІЛ. 
ПровисаНllе --IІ}ЮНllса.НП8. 

Продолжитenьность OA~OTO lІачания - ТР1l-
ва.1ість о.\пJго КО.ilппапнн. 

ПРООКЦИИ вектора - ПРО';кці.я: вектора. 
ПРоизведение венторнальное. В!lеЦІнее-

Jl.оБУТОIІ (-ТІ'У) В9J,торіа,1Ь1шlJ, з.fnпіШllіll; 
11. гсометрическоє, 8НУТРIІ"нее - J!. 

геq.\lВТРlіЧIJНЙ. внУтріШGіll. 
ПРОИЗВОДИТольность, зффект, раб~чая спо

собllОСТЬ - п}Ю.'!уктlIВllїеть, IІпдfiтність, 
ефект (-кту), працев:(атоіпь. 

ПРОИЗВО;ІІRaJ'I веКТОРllіількая ,геометриче-
сная - похі,!l.ШI. ncI;ropi.t.Iыа,' геолеl'-
ричпа. 

ПРОТИ80деАствне - IIРО'rИJlі.я:ппн, ПРJТИ,\lн. 
Противодеilстеоеать :... ПРОТ!lJI{nТИ. 
ПУстота - порJ;J;uива. 

Путь Ш.1UХ (-l:У), путь. 

р 

Работа - робота; 

р. ВОЗlІожнаl р. II03>JlUea.; 
р. Двнжущая -.: р. РУіП{nпа, р. р\'хаючз; 
р. деформации - р. Аеф~Р3I!іціr; 
р. полиаа - р._ пJопа; 

р. ЗJlементарная - р. 6аЄllеитарпа. 

Раьн~веJlикиіі - ріВRОВ9J1UкиlІ. 
РавиовеСllе беЗРПЗJlИЧllое - рівповага бай

"11ІІІІ, ~ р. іD.!ІuфеР~JlТRа; 
р. неустоАчивое - р. пестіЙКlіj 

р. устоііЧИВОIІ - р. crilld. 
Рав~одеііСТВУЮЩ~R -С1ма - РіВltОА(ЙПR. 

ВИСJlі,l;на. 

РавнознаЧlІміі - ріВllоап&'ІПllil. 
Равно_ерио -)ІЇВnОХ{РВО. 

Ра8номеРІІО З8меАлеНllwli"':" ріВПОIІ{РJlО 
СПОВ{.'''8IОВВIlПIl; 
р. переlllенмыІ-- р. ЗJlІИRllіІ; 

р. уснорен"",!!· р •. ПРlІІuпЦ;(tuVRlІвиl. 
РаВНОllерность- ріВПОIІ{рпіоть •• 
РавномерНЬІIl .- ріВПОJlfрввl. 
РаАМУС ",раЦМОМНЬІIl, ПАечо lIIfеРЦIІМ
рйяі3'С (-сп) гірап(lІlшli,lIJеч& i,dpllii. 

РаЗ"'_ЄРIІОСТЬ )JОЗJ!{РJlіо'lЬ. 
Раз но сть гсомеТРllчеСllая різпйци гооме-

трична.. 

РаЗРУLUающиli -l'уilпfЮ'J1JI!. 
Разрушение - РУЙІІУDUUНН, р!ilшіПЇR. 
РаССI>ЯННЯ знергии - ровсіеаНIJ8 еИt~ргі'j' .. 
РастягиваЮЩlІ1І jJО8таГ!J!)чull. 
растhжимыі розтаГJJ11111111. 
Расширение - jJозшїlpешш. 
Расширение линеliиое, повєрХІІОСТНО8, 

оО'Ь!!мное, иубичесное - РО8шіlРОІІПІІ лі
uijjU~, 1ШВСI}ХП;'В8, об'є,ше, ч(,[чпе. 

РаСLUирпtЬСИ, расширкться - розширJ\ТИСR, 
РОВIІІ{IРIlТ1lСВ. 

Расшираемость - розшііРЮlluвіСТI,. 
Реагироватьрсагушітн. 
Реанция - ре~КI\іll; 

р. опориаа - р_ "JlI\рва. 
Репер, система сравненип - -PiНlCP (-ра), 

сп,:те)!а lІоріпшіIlП.и. 

Рblчаг - ші ... іJЬ (-... сли); 
р, двухпnечніі, р. І-го рода п. :\BOllД~.-

чиІІ, в. І-го ро;!.)': 

р. lІатемаТl'чесниli - В. -J!аТЄI!:lт!'I'J,Шj,; 
р. одноплечий, рblчаг 2-го рода u. 

QЩОII.lн\чиlІ, п. 2-rt! рОД)"; 
р. равноплечмl і рівuоилtlчиll; 
р. раЗllпnлечМіі - В •. pi~llol!.'le'lutl~ 
р •. фllЗИЧЄСНlІ1І - в. фі:J-/I'ІПНIі. 

с 

Свобода IІr:Іьпіст~. 
Связь - 31і .ІІз';lt {-:иtj}; 

с. без тренмя в. 603 1'ер18; 
С. ДJllІтельная - 8. трпвАлиfl; 
с. недЛlІтсльнаll я; пеТРНВ3.1пlІ; 
-с.kЄУДОРIІІИВlющап -8. псзаТРUМУЮ'lIl\!; 
с. удеРНlмвающ,ая-- в. ааТРUМУlOчиll. 

Сrмбание srIJlН!Ошr. 
СгибаЮЩll1І 8гишію'шll. 
САВИГ - асу- (-ву). 
Сдвигающнй - всуваюч!!!!. 
Сеченме опасное - npp~pi8 (зу) п~г.~8!!t'l-

111111; 
-С: УІIІОЕое - П. nуаЛОll1іD. 

",.<, 

Сжатие-СТ{Ir,11 (.Ky):IЦJO!feCC~TH6H4H811. 

сжатыA стіІСНСIІКй. 
Сжнмаемость - стUс.'Швість. 
сжимаем/и - стuс!пвпil, стl!скуваШIIІ. 
Сжltм.аТЬСR ..,..стискаТIІСВ: 
СжимающиИ :.... СТllсюіючпll. '. 
СИllа -ей!а; 

С. ВИЄLUНВR - С. sJВІІіШUК; 
С. внутрениии -'-- е-. IшfтріmП8; 
с. движущаR -- е. рушіllна. с. jJУlзюча; 
С. деllствующая е. Jtlюч&; 
С', .,згибающан с. uгипаюча;· 
с. мкерции с. іП';Jщії; 
с. насателыlll-.с •• JlІ)"'Ь'JП3; 
С. мгновеннаll - G. ~ШТЬОllа; 
с. иаТ8111еНМR - С. ш1ТIlГУ: 
С. 06'Ье1l1l1!ІІ - с. об'~!luа; 
С. ОДннанового направления -- с. o.\~a-

пового пIШРП1ll1; 
С. ОСtlстрємите,1ЬНПЯ - С:. ІІ.ООСІ,ОВ;\; 
с. осебежнаи - с. ni.10CLOBa; 

с. отта,1нивающая -- С. віJl.штdвхува.lЬПВ, 
с. lІідштJВ!УЮЧ:l; • 

С, переносная - с. перепJспв; 
с. постоиннаи _·С. постfяuз; с. ста!;!; 
С. потеринная - с. вrpачепа; 

С. ПРlІложєнirая - с. ПРI1&lаJtЄllа; 
С. пр"таrинающu- С. nр"таr!юЧ&; 
с. "ритяжениа - с. ПРI1Тllг~пва; 
С. протмводеііствующая с. П\ЮТІІ-

. Аfючв; 
с. растяги вающаи - С. ровтяrt!юча; 
с .. савзн - с. Ів'вану; 
c~ СДВИГП,УЄИЛІІЄ сенущее ~ с. BC)!"f. 

ЗІ'СПJШІ sріЗfl!)'ІО; 
с. tliiи~аlOщаR- с. стискаюча; 
С. СОПРОТИ8ЛІІННR - е. JПflI'У; . 
с. сосредото .. еllнаи - с.. 80СЄІJеАIНЄИIІ. 
С. сцепления - с. 8'1:п.ІЩШП, 
с. тангенцмальнаи - С. таПfIПI\іЗJlhJШ; 
С. тяrотеIlИR-С. ТШ!і.іВIlJl; 
с. упругостм - с. ІIРУЖlІості; 
с, уснорительнан r.llllUuшti:{шуааJLНI; 
С. цситробежнаl C.»iA\l.~BTPOU.; 
с. цс"тростремнrеJlьиаl- С. "'QIJ.~]lТровіІ. 

СIІJlIІМ!!Р - СЯJlо.lр (-І,а),_ ~ . 
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Система 11301lIlР088111181 - СИСтема іIО.!ЬО
ваНІ) 

е. ионсерваТИВН8Я - С. консерваТИВНIІ; 

е. _ер основная - с. .ІІі Р осиов04; 
с. неизмеИllаll- 0.008.11(ЦIl8; 

С. сра8неННІІ, реп6р - с. поріВI!.іпuя, 

репеРі 

с. 3ИВИВlлеиrНІІІ С. еквіваА6l1тиа. 

СиаJlwвание - скОJюВавuп. 
СНОJlьжение - КОВВ8ВВН. 
СНОJlЬ3НТЬ ковзав. 
СКОJlltакиll -. ковакЙй. 
СКОІІЬ3НОСТЬ - KOBBKicrD. 
СІІОJlЬ311ЩІІІІ - КОВВ)!ЧИІ. 
Скорост.. mвl'і)'(иість; 

е. абсолюrнаи:""" ІІІ. аБМilі&ТВIІ; 
с. ВОЗМОІІІИВИ Ш. JlОIІІ.!I'iВIІ; 

с. вращеИIІІ - ш. обертаив.ІІ; 

с. нетече"НIІ - ІО. ВlІті~н!LИ; 
С. Нlчении - Ш. кочеННIІ; 

с. JlНllеl!ная ш. лінійна; 

с. мгновеНIІВН - ІО. lІвтьова; 

с. начальнаll - Ш. початк.l8&; 

с. ОНРУІННВН Ш. IИ.llОв4; 

с. относитеJlыlяя -- r.I. віДНОСl!а; 
с. переменна" - ІО. в_інав.; 
с. переНОСНlа - ш.перев.lсна; 
с. ПОСТУПІ""!! • Ш. постушіинн; 

"е:. rюnipll'lІlІІІlІ-- Ш. утрачєll3; 

с. проте"а"нв ІО. протІкання; 

с. резулы1рующІяя - ІО. реsрьтуlOЧВ; 

С. Сl\ольженни - ш. К.!ВВВІ!І!В; .. 

С. СОСТІВЛВЮЩВИ - ІО. СКJlаАОва; 

с. СР&ДІІВІ - ш. середин; 

с. твченИа - ш, течі!, ІО. перебіry; 
с. угловав - ш. кутові. 

СНРУЧИВllllие СКI'УчувавlІВ. 
Скручмвающиll -- СВРУЧУlOчвlІ. 
CJlOIМ&HHe 881110Р08 - CUBAaHlI1I lІеnорів. 
СJlоil неІІтраJlЬНЬІIІ- ш~р (-ру) веnтра-

ilьuяli. 

Сопротивление - опір (опору), 
с; кручению о. nPY'l~I!.ilJ); 

с. МlІтери ... ов - о. _атері'.!ів; 
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е. СКОJlьженмю - о. кОваавнlО. 

СОПРОТ"ВJlIІЮЩIІIІСI -оniрwi1I. 
СостаlJlRющаа - еицов&; 

с; насатеJlьнаl - е . .ltnТЙ~IІа.; 
С. такген,," ... ьиа. - с. таагсацїа"ЬКІ. 

СОСТОНИ"!! ра.lІовесна - стан (-ву) .рів
иов&l'В. 

Сожраllеl!"е момеНIІ A'I�HleHHR-8б~рігав. 
!LИ I(O.llIIII'I'1 Рі11; 
е. секторllaJIыlоІхx скоростеli в. є.к-

торIl4J1ыІпвйlкосrеll;; 
с. цеllтра _асс - 8. цеатра ІІ&С; 

с. енеРГИIІ - 3. енергії. 
Сохранить равновеСllе зберігати рів. 

BOв&ry. 

СПОсо6ltос:ть раtiочаll,IJрон3вQAнтелыІсть,' 
еффект - праЦСВJtатн[сть, продуктив-
ність, впдатність, ефект. 

СреАВ - середJвпще; 

с •. СОПРОТIІВ!llщаиса ...,... С. ооі Рllе. 

Срез, сре3lо1вание-арls (-ву). 
Статика rрафическаа - ст.\тцlШ rрафlчвз. 
Степемь СВОБОАЬІ степіиь (-пенн) Ві .••• 

иості. 

СТОlІккоаеНl!е сfтцчlШ, аIТItRtВПІІ. 
Сторона tq.e"G Н!lнна-бік (6&111) к.tЙва. 
СтреJlllа нагиtiа- стрІІЦ sгйuу; 

с. ПРОвисаllИЯ - с. провис4нии; 

С. проrнба - с. проrВи,. 

СТЬІК flOBepxнocmeO двух теА
СТІІК (-&у). 

СубстаНЦНIІ_ еубстаllціll. 
СутеНIІ' звjжеllНIІ; 

С. попере'l"ОГО сече"к", ше!!иа - 3. ро
nepe'lROrO пеpliріау, ШцIlR&. 

СцеItJlенwe-l'1еIUIІВIlI. 

т 

Таль, nOJlMCnaeT 2-го РОА. - TaJL. по-. 
Jlіспuет 2·ro ро"у. 

ТаУТОХРОННDСТ" - TayтoxpduuicT •• 
TaYToxpOHHwl - та)'тохр6I11D1 •• 
Т8еРАОСт. - 'l'веРАіСТь. 
ТееРАІоІI - пеРА' •• C~ преЛОМilеИIІЮ . О •• а.1оІІ.!енвlО; 

С. РІІРЬІІУ - о. РО81,ввові; ·Т,ІІУ.'О'. - f8ItY,len.; 

Т. lІ'атеРilа.lа 

т. маТ8РИВJIВ - Т. IІlпtiрі.lііУ. ., 
Te.llo аБОлютно твемое - т{ло аБСОJlЮ'l'1l0 

таеРАЄ; , 
т. газообраЗllое - т. rаSОПОдlбпе; 

т. матермалЬИО8 - Т. IllтерillІЬВ8; 
т. неупругое - т. вепружпtlі 
т. ОАКОРОАное - т. 01l.норІI\В8; 
т. ПJlВВаІОще8 - Т. П:&&ВIlЮЧ6; 
т. твеМ08 - т. твеРі'; 
т. упругое - 'f. пруж~е. 

Теорема ПJlоща"еl, секториаJlЬНblХ сне

ростеіі - теореХIІ П.10Щ, celtTopiaJlblIВl 
mвЙдltостеЙ. 

Теори~ 8ихреіі - творіи ВИІрів; 
т. упругости - Т. ПРУЖIІОСтl. 

Течение - течГВНIІ, течіА; перебіг (-f1). 
ТОІІЧОІІ CUД'b~ - пJmТОВІ (-ху). 
Точка ",атериаJlьнаll- точка 113TepiaJlLu&; 

Т. несвободнаll- т. В8В{.аЬИ,; 
т. ОПОРW - т. опJри; 
т. приложении - т. ПРIІIIJНI,цI.ПUIІ; , 
т. привеса - т. ПРИВІСУ; 

Т. свободи •• - '1'. вfJьва. 
Траекторки абсолютная - траеltторія аб

союОтва. 
Тренке внутреннее - терти внутрішнє; 

т. во ерема движення, HHHeT"~eCKoe -
т. піл.'1ас РІЧ, 1tівєтnчиє; 

'т. качеКIІ!!, 2-ro J10M- т. 1t.\чепllВ. 
2-ro роду_ 

т. качальное, статичесиое - т. DO'l&T

ково, стаТЙ'Іuе; 
Т. ПОJlе~иое т. ltopilCBe; 
т. ПРI! СНОJlьтеНИlІ, І-го рода- т. прп 

кJВ33lші, l-ro роду. 
Тру6ка силован - труба СИJlОва. 
Таrотение -- ТИІІІІИВІІ; 

т. всеммрное, общее - т. DсєсвіТIlє, 
звralьие. 

Тнготеть - тяжітн. 
Тажесть - тяr4р (-ра), Gllra. 

у 

'.тт- 118' (та). 
'ro .. lаКРУЧ~lІа"МI, нручеМНІ - "ут ~a!lpY. 

'ІУІІВВП, кручеПUІ; 

6s 

у. паАВННІ - L 011.1'.ІІІІІІ.11; . 

у. IІnеввц,l!оннwll а. IІ:&СРцfЙВВI. 
УАар -УА4р (-РУ); 

У. 10с.1 -1'- хОсиl; 
у. op._oll-y. оравІ; 
у. 8ксцеНТРК'ІОСllиl- у. ексцватрВIJIIIII. 

УАJlIІ"еИIІВ -IІАJlUSувавlЩ 'АОв •• вlІВ; 
у. аБСОlІютное. 0041100 - І. а6сО.lЮе. 

повие; 
у. относите"ьное -11 • .цвdСIlе. 

J'АJlИIІIІТЬ -8хdВ8уе&ТL 
)' А.!ІНННУ.С:. - АО_ТІ!. 
УКЛОН 112М IІlІlІна - pdaIU ( • .а,.) L1Ива. 
УкорочеНIІ. - yкop&'1jвallllВ, JEOpd.еи .... 
УНАУАЯЦИ. - YВAyBцi.L 
УПРУГIlI - прyzвВl.. 
Упругоєть - прjжвіеn. 

Уравнение 8HYTp~K"ee - ріваlilllUl ввіт
ріШD8; 

r. аремеНIІ - р. 'Івс!; 
у. Д8ИНlен". - р. рру; 
у. жМ8011 CM.IIW- р_ жввJї СНІВ; 
у. креПОСТtI - р. .fl1И!ICrї; 
у. напрЯlНеНlІ1І - р. иапружевь; 
у. общее статикм - р. 1І8raПИ8 аlувЩ 

у. расчетное -р. розрпjвКDВe; 
у. }'АJlинеНIІI - р .. SАdlUSеиь; 
у. lІараllтеРИСТlІЧеСllое НlНА"ОСТ. - р.. 

ХІІI'lI1tтерист.вчве рЦввИ. 
УравновеШll8анме - вріВRОважува.вuв, ,рів ... 
ио.еиив. 

УравновеШН8ать приводить 8 fИJ6fЮ'" 
еесue - SPЇBHO_YPTD. 

УравновешмватltСВ - sрї8ВОВ3ВратlШІ; 
у. взанмно -11. Віаєпо; 

)'CII.\lIe· - IYC{IJI.U; • 

. у. 8иутреНl!ее·- 8. ввjYpJШІІІІ; 
у.. поперечНО8 .... 11. ·поперЕ.,8.~ 
,. прОАОJlьиое - а. nOAdll&at; 
у. раСТRГIІВ:llОщее -11. РО8тиrаlO.е; 
у. сеиущее сила cDt11lea - а. арЕ,у-

10'18; 

у. стнмающее - 8. cТlc •••• 
ускороние - првшвIrАIDtIl1l8;, 

У. аБСОІІIІІТIІН - D. &беоm.в~ 
у. ",onOJlIIIITellloll" - п. AOJta.,..;.; 

• 

• 



У. ХОJlебаТ8JtьіlOГО J;впzеВПR 

у. ко~ебаtельного движения ~ П. 11:0-

.швuОroр)tху; 

у. норма 'ьное, центростремительное .:_ 
11. 110рмаllьпе, АиЦ~Н'і:l'опе; 

у. относительнее - п. ві,'\uJспе; 

у. переносное - п. порепJсuе; 

у. СИЛbl ТЯI~ести свОбодно t~адаю-' 
щего t1IЄ .. lа - П. си.1П TIlIRrUHII; 

у. тангенциальное, насательное .,... П. 
таurспцї;\.п.пе, JJ.ОТI~чве; 

у. уг ловое - п. кропе. 

УСКОРСННbllІ - прпшвJiАшуваППfi. 
Ускори геЛЬНbllІ - ПJIlfШВИJ;шуnа~ьвпll. 
УстоlІчивость - стіllкість; . 

у. вращснии - с. 06сртаППIІ. 

УСТОIiЧИВbllі - стіЙкЙй. 
Утолщение - т,)вщаППR, Іlот,)вщеuпя. 
Учение о СОПРОТИВnСНИИ' материалов-

вчеUIIЯ про ,'пір JштерН.,ів. 

ф 

Фаза колебания - фlзз КО.1ІІваппа. 
функция с 'ЛОвая - фУlІкція сюов:!. 

ц 

Центр вращения -ц{,нтр (-тра) 'О6ертапнн; 
Ц. давлен~я - Ц. тиску; 

Ц. ннеРЦRИ - Ц. іп~рції; 

ц. к&чаlllJ~-Ц. и&.mвА~НIІ; 
ц. мгновеННbllІ '-- ц. НИНОВІіІІ; 

Ц. отталнивания - Ц. ві.J.mтJвхуваППll; 

Ц. параллельныx сил - Ц~ пзралGJlЬ-

ВВІ СИА; 

Ц. притяжеНИА - ]~. притягаПНR; ., 
Ц. тяготения '- Ц. ТЯЖІНПВ; 

Ц. тяжести - Ц. ваГІ'І; 

Ц. т. л~~ии - Ц. в. JI{uїі; 
Ц. т. 06-ьема -1\. 8. dб'ЄIІУ; 

ц. т. поверхностм - Ц. в. ПОВ~Рlni; 

Ц. УАара- ц. p~py. 

ЦеитробеЖКbll - Ві.щrВТРОВIlі!. 
'_ЦентростремитеJlЬНblЯ -, AOЦ~lITpOBiIn. 

64 Л"ро сєчеПП8' 

ч 

Час натуральны-годиовп>пураJtьиа. 
Число' ііУВССОНОВО, пуассонов НОЗфф_

ционт - ЧПСlО пуас,;пове, пуасопів ЕОН
фіці~пт. 

LU 
Шаг винта -1.рJI> (-ч) І,виuта. 
Шатун - шатун (-ші). 
Шсйна, сужсниепоперечного. С.ечеНМR

Ш{JI1];а, авj-.];епвя попер~чного llсрері8У. 

з 

Знвивалент - еквіваАепт (-ТУ); 
з. ,lинамичесни~ -е. ДIIJЩ\l{члпА. 

Знвивалентность - el;BiBa~eUTиiCT". 
Зквиваnенtи Ііі -'- еквівал~птопП. 
Зксперимент ~ еКСПОРЮІеuт (-пту). 
знспериментальный - скспеРІІlІоuтальппіі. 

Зластичиость - е.lвстіlЧIІість. 
ЗлаСТИЧНbll - Є.1RстИчмl1; 

Зллипс иltерцмм - е.llпс (-пса) iH~pцii; 
3. напряжениА - е. ваllpj'жеНh. 

Зллнпсоид мнерцим -е.,іпrJіl(-;І.В) iBepцii~ .' 
Знергня внутренния -eu~prjll Вllутрішна; 

~. нннетичеснаи, 3. скорости с-: е. кіне-
тична, е. ШВUJJ.кості; 

3. JI)'ЧIІСТIіIl-- е. ПРОИ8llirста; 

З. напряженин - е. Нllпружеuпи; 

3. пол нан - є. повиа; 

З, потеНlІ,иальная - 8. 1І0тспціа.,ьна; 

. З. СНРblтая - е. ззхована; 
3. 'Састнчнан - е. час'tИпва. , 

Зпюра изгибающих . MOMeHTOIt - епюра 
ЗГПD~JlЬВl1Х IIOIl~OTiB. 

Зффокт. nронзводительность, ра60ча. 
спосо61Юl:ТIІ- еф~кт (-IІ:Т1), ПРОДУlтів-. 
иkть, Dlц,іТІІість, ~працеаА~ТНIСТЬ;" ..... . 

. Явление - Авищо. 
Ядро сочеНМI - H.tpJ l1ep~piIY. 

ЧАСТИНА.1І1 

АСТРОНОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ 



• 

А 

АбllРРl1Ц.llа rОДИЧllав - аберВuіа pi'18~i 
а. :заВЗДнав - а. зор8Ш1; 
а. планеТllав-а. 8.'lапеrНіІ; 
а; ІЮ АОJП'l)т.е а. по /tOBfOT(; 
а. по IllllРОТ' - а. по шпрот;, 

Авryп - сЄрпєпь (·ІІПІІ). 
АЗllМJТ ииетру.екта - ази_ут (-та) iц':~ . 

:FJ1I~Jna;- ., . 
а.·J\ваАраит - а.-ква,'(рапт (-та); 
а. сфермеСІІІІIІ а. сферЙчвnll. 

АЗl1lут!.ru.нr.ll - а8n:1lут.і.чьпнЙ. 
АJlИр,ар,а -аМIt3j1.a. 
AlЬfieAB - uьБUJl;О; 

а. фотоrрафичесное а. фотографlчне. 
.\лЬ"'ilиаХ - 3n1ШШ!Х (.ха). 

АЛЬТ1llТfАа - 3J1ьrитУ1l.а.. 
АІІuиз спектраJlьныі - аШ!Jlіs (-ву) 'I1~K' 

траJlЬnВI. 

АКОlllах ... - апо_аJliJ!; 
а. истиииu - а. справжни; 
а. 'тиroуеRIIII ~ Р>. ТІІЖІВНИ; 
а. нсцеRтричес:наи .. ексцеНТРJJчш •. 

АIІТИРaAИallт-аПТllраліаит (-та). 
Апоастрвl - ano;iCTpill (-ріа). 
Апоrеl -аиоуєІІ (-rв.и). 
Al1olloвtli - апоllJвій (-вів). 
АnоеаТУРНllіі - апосатурni!! . (-піи) •. 
Аппарат IІОllпеllс:аL~ИОIІНЬІ!І - 'lIIap~y (-та) 

коапеисоціаппЙ. 
Апр' •• -квітеиь (.ТІІИ). 
АРВОFPJlф - .ІреJrр:Іф (. фІІ). 
Ареографllll- арєщ·раФі.і. 
АреоцеllТРИ'lееllllil - аl'еоnеu;rрliqПIIIІ. 
АстеРОIІА IlспрОі;!. (-,\а). 
АСТРОГIlОIlIlIl nСТРОfв.!зі •• 
АСТРОJl1і~ИIl-астро .. dбіи. 
АстронаВТІІка - aCTpOll.il\TI!ItIl. 

АС1'РН08 - а,·троиJ. (-)ІІІ'. 
Астромоммн 3В8ЗАнаll - \lСТР',II.;.іи 301'11811; 

а. сферичес~аR -- а. СФ~РЙ'lНIІ. 
Ас:троспектрографИR- асТРОСП6К'І'роrрафіn. 
АстрОфизина . - астрофlЗllка. 

АстрофотографМR - аеТIJофотоrрафіR. 
Астрофо.етр - аСТРОфотdаетр (-тра). 

Астрофотометри. - аСТРОФО10:М8трlll. 
Атлас звез4ныІ - атлас (-са) 80РRИ8U. 
Атмосфера - атмосфера. 
АфеJlиil - офеJlій (..аіа). 

Іі 

Базис: - база. 
Базмскыі tЩ30ВIІI!. 

Єалансир иомпенса~ионныі 1іалансJiр-

(-ра) КОIІВ8всац!lІппІІ. 
Бариивтр 6аРІі.етр (-тра). 

Баwнн - батт" 
БеззвездиыІ - вевdРЯППIl. 
Ііі ессолнечныі - lІесdпп'lВUЙ. 

6леен - б.'!ИСIt (-KJ); 
б. аБсоRtDтныі-- 1). ·uбсо.1J)тппn; 
б. внАммыІ - б. ВИДtlИЙ, 

. GiillMA бо.'!/А (;да}. 
Брусмерныі,' жваJl брус (-са) иlРlЩfj;. 

б. нарезноil б. варівші!!. 
Бюро допгот (,юpd .ll.OBrd'l'. 

в 

ВаРИЗЦМR - Вllріація. 
Вемовоil - віltовПil. 
Величина абсолютная - НС.1Ичuпа а6со.· 

JlЮ1'l1а; 
В. вмДимаа п. RUАпа; 
в. ВМ3УвnЬІІВІІ - n. liіз)'lіJlы!І;; 
8. звеЗДlllа В. зорЯllа;' 
В. отри~атеJlЬНlІ8 ,- Б. від'СІІ.ва; 
в. предвымсІІсннІнH - В. lІерє.цобчUс,tОlll1; 

в. фотоrрафllчеС~IИ ~ в. фотоrрафІ'ІПв. 
Bellepa - ВСЩ;РІІ. . 
BeHe~ CebePHblIi-llінёUl. ('ПЦВ) Піппl"lПнlІ; 
В. Юmнwll -'11. ШВJtеП!1I1Їr. 

Вервьер 

8ерньер вврпь~р (-ра). 
Вертикаль - вертикliJlL; 

в. первв. - в. иерша •. 
Becы - Т(lРQВЙ. 
8НДІІМОС:ТЬ - Вlі1l.ИісТь •. 
Внзированмо- віауваннв. 
Внзировать - візувати. 
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Бинт исправитольны,' корреКЦИО1lНbllІ
гвцпт (1'В) виправив!!. КОРОКШЙПIІI!; 
В. микро.етричеснм~ - г. мікрометри'!' 

ВІІІІ; 

в. lІаЖІІ",ноlІ - Г. ПРI!Т8СlІпйjj; 
8. под'ьемныA - г. піJl;іnкальвul!. 

8ксоІІосныA - виеокОсппЙ. 
вlІємеридианкыA - ПОЗі!.~ерll;J.іhВПlln. 

вода выонваa - вода ВВС&Уоа. 
БодолеА ВОАOJIfй (-лів). 
ВО38Р8щеllие - попеРllевпи. 
Вl.'зrораНl!8 за!!IІ3.ППЯ .. 
Возмущать, возмутить - збурювати, зб~'· 

рИТIІ 

Возмущающии, иертурбаЦIІОННLlіІ- збур

шій, ПС(JтурбацIЙsU!l. 
созмущение - збуреННІ!, пертурбадіи; 

8. ООИ0808 3. віков.\; . / 
В. nеРИОДllчесиов - в. uеРIО)l,IІЧU8. 

Возничиll - lliашіЧIІЙ (-QON). 
возрас:~ JlУ~- вік (оку) Jlі~lща. 
Волопас - ВО.1!ОШ\~ (.са). . 
волосы Верониии I:IOJlJcca Верон!ки. 
80)1011- НJроп (-па). 
Восточная часть неба схі:tпа 'шстйаа 

пеба. 
ВОСХОД геоцеН1,ичесииіі -- СХІД ( сходу) 

rеОЦЄПТРU'1IШn; 
. 8. истмниыR - с. справжній: . 
в. иосмкчсскміІ С. КОСJl{ЧНlln. 

восхождение rеJlиаИМЧ8СКО' .....: СХЦ (еХОАУ) . 
rеlіак{'1виllj . 
8. прамо. -:- піАп~севва . приз4. 

В ПОJlАенlо овІВАВ!. 
·ВращаТЬСIІ - 06"ртАТИСIІ, оборв'утиси. 
врвщеИll8 - об~ртАвни; . 

11. 8МДМ.ОІ - О. ІІЙАПВ; 
в. СМАермческое - О. СR;1,ерuчпе; 
о. СІІНQAllчеСНОI - о. CJloo;oi'llle • 

Г. Bt.1Qm~a 

Вре •• - чАс (.сУ); 
в. .0сточно-ееропеRсное":' 'І. схіДIІО

еврощ!АСЬВIІЙ; 

в.. .ращеНIІIІ - 'І. обертаНВI; 
. 8. года - порА pday; 

8. rраж,цаllСНО8 - час иобутJвпА; 
в. западко-европеМсное - '1'. пахідво

європейський; 
в. звезднов, сидермчєс:ное-".І. SdPIIBIII 

СІІJl,ерJiЧВDDj . 

е. IІО'IІIІН08 - 'І'. справжніІІ; 
в. местное...;.. 'І. аісщ:вulІ; 
8. обращении - '1'. обертаsWl. 'І. бil!гу; 
в. по~с"ов-ч. ПО'ВСІІЙЙ; 
В. ПРНКЛIlAКОО -''І. прниl>двliА; 

8, солиеЧIІО, - '1. rdпп'lВВЙ; 
,. СРВАнее _. 'І. сереАВ[IІ;' 
в. СРеАllе·европеіісиое - 'І. cepЄA!IЬO-. 

європейськи!!: 
в. Уllilвері:альное -'-. ч. увіверса~ыlllй. 

ВреМRнсчис:ление .tєmоuсч.uсденuє .,... 
.'!іТО'lJ!сленRВ. 

. Все .. енна. - всесвіт (.ту)і 
В. внеWИRВ - в. sdВ9іmпі1!;' 

в. островнаа - в. о~тріl!вЙIl. 
8Ь1сота абсолютная - висота аБСQJIЮТlllj 

в. гео~еllтричеснаR - 11. rеоцеИТРDuа; 
в. НУJlьмннациониая - в. КУ.lЬJlіпац{IІВI; 
в. лнкеі\нан - в. .,і8;lІlІа; 
В. меридиональнаа - в. lІеридіоваJIыlllj 

В. относктеnьиаа - в. вїАИОСIІ!І; 
в. ПОJ!юса - В. пd.lIlCn; 
В. приведеннан В. 8ВЄАепа; 
в. соответетвекuая - В. lІіАповіДВlj 
В. yr 1101101 - в. кутова; 
в. ЗIІIІ~ТОра-lІ.· еив4ТОРL . 

выIiсJlите.м,,''':'' об'lіІС,llOва'l,(~'ІI). 

r 

ГеJlнанмчеСllll1i - rєзіаRf'l11li8. 
ГелноцєнтрическмlІ - ге.аіоцеuтрЙ.ВИIi. 
Геодезист - rеодgЗlіст ("'І'а). 
ГВОАеаll1 - reoA'aia; 

г. 8ІоІсша •• сфеРllчес:каl, СфеРОМАм~ес. 



I'ЄОЦОПТI1ПчеСI(IІЙ' 

кан. геоидичеСllaЯ - Г. ВИЩа. сфо
lщ'ща, ефероіДlі'ша, геоі;іJiчuа. 

ГеоцентрмческиіІ геоцеПТРU'l!!иlІ. 
Геркулес - Герир~с (-са). 
r ермоцеНТРМЧССИll1\ - гериоцептрUчпвn. 

гиадw Гіадп. 

ГИПОТ8за КОСМОГОНМ'lеская гіпотеза КОС-
иогопіЧllа; 
(" Лапласа"':' Т. ЛIlIl.1110а; 

г. неБУJlярная т. Вебy.t>ірпа; 
І'. 311липсомдическан - г. U.1іпсоідіічпа: 

r Jlаз невооруженныі -- ОКО пеоабрJєпе. 
Глобус - ГJlО6ус (-са); 

г. небесны� -- r. псБССПl1Й. 
ГОА ВIІСОНОСИlоІіі - рі!> ВВСОКОСВIIIі; 

г. граЖАансииіі р. поGут,fВПIi; 

г. звезДнЬІ~. сндеричеснии'- р. зdРПIШЙ' 
сидеРlіЧЩlА; 

г. НОВIоІА р. пав!ій: 

1'. ПJlатонмческ~й - 1'. п.lаrОlllчпиll; 
r. CBeT080~ - р. спіт,тові!lІ; 

г. СОЛ1lеЧИLlR - р. сJПJ\ЧППI!; 
г. тропиqеСИIІ~ - Р" тропIЧППі\; 
г. фИИТМВllblЙ - р. фіКТ!\ППI!Й. 

Голова кометЬІ ГО;Іова j;О)!~ТИ. 

ГОНlІометр гoniO~lel'p (-ТРа). 
Гора КОJlьцєвая гop~Ki;IbЦ~Ba. 
FOJIiВOItТ - I'Орвзопт (-ТУ), 

г. астрономичеснии - r. аСТРО!!О1ІlЧНПIl; 
г. 8идимыі - т. вliДНIІIІ; 

Г. мскусственнwй т. ШТУЧІІИЙ; 
Г. МСТIІННblМ - Т. С!fpавжиій; , 
Г. рту ТIlIоІIІ - г. РТУТfiИIІ. 

ГОРИЗОlІтаnь - ГОРПВОПТ;\JlЬ. 
гравитациоІІІІыя -'- грапітац{ЙпllЙ. 
Градус граАУС (-СП).' 
rpaAYC1l1ol11 - граАУСПIlЙ. 
Гранумщин - граНУJlація. 

д 

А8мжснне ВНJI,имое ... гух (~IY) ш'I"l!lІn; 
д. вращатвльиое- р. ОбертdпиlІ, р..,обер. 

Т3J1м!ИlІ; r 

д. ГОДичное - р. рі'lюіl!; , 
,.. гру"повое ~ p.rpynontill; 
А. деllст 811Т811"1І08 - р. J,іЙСВIIА; 

ДЮЙJI Прll ааnевцц 

Д. орбктальное - р. орбітаJlы1l!й; 
д. OTHOCIITIIJlbHoe ~ р. Ві .... Иd'cввll; 
д. пеКУЛИПРН(lО -р. пеКУ.1іарпиl; 
Д. по ЛУЧ)' зрения '- р. ПО пр,l"еmo 1І0Рі; 

,д. попятнов - р. паз&диіll; 
д. пре цеССИОllllое р. прецесіЙПН!І; 
д. прямое - р. пра.liА: 
д. СУТОЧНОІ!І р. :АобовПй; 
Д. ЗJlЛIlПСОllдаJlьное -1'. !'.ІІіIІСоіJt8.11ьпвlt. 

AeBa~JI.{вa. 
Ае~ствие взаимное - ,.іи~шt ВR80пе. лія 

вsа~.иа. 

Деиабрь - ГРУАепь (-Jt!ш). 
Аелонмв, щеJlЬ Кассним - подїJI (':lУ). 

щілuпа lwiкi. 
ДефереllТ - :Аеферепт ( -та). 
Диа~lетр видимыі-діаJlетрp (-тра) ВllАниll: 

Д. IІСТМИНIоІІІ- І:' спрапn;піll; 

д. лоIІІныІ - А. иеспраВЖl1ій: 

А. ПОЛВРНblіі - д. ПОJlJlрицй; 
д. угловоіі -:n. КJТОВП!l; 

Д. зиваториалЬНblіі - А. екваторіUЛЬUUіі. 

Аt1афрагма - АіафраГJlIІ. 
Диафрагмироаать - ліафраl'llУna.ти. 
Аиоптр niOuтp (-тра). 
Амск Диффракционньrи ;tПСК ( -ск .. ) 

ДИФРlllшJ !lниl!: 
А; eollll8'111td - J:t. еОПIІ'lввff.·· 

ДиспеРСІІЯ космичеСllав - ХJlсп')рсіn Е:)С-
.1'1113. 

АЛlІна днн - J\Oвжnиа )ІМ. 
Аождь ЗВВЗДllwll- дJщ (-щу) ВUрmШІі. 
Долгота довгота: 

. д. восходящоrо узла - .,. Вllсхідп(,го 

В}'З.1lа; 
А. ГВЛllоцектричесиая А. rСJlіоцептгJi-, 

ЧВІІ; 

Д. геоцонтрмчесиав -)1;. rеоцеUТРЙ'lIlIl; 

д. пернгеJlИВ А. первr.1.11Ї11; 

Д.ЗЛЛIlПСОllдальнан -;t. e.,incoiA3J!bIl8. 
АОПОЛІІОІІИQ wиротьr - доп,fППСОIIВ ШИРОТІ',. 
АраИОНllчеСИIІIІ- дрввопl'lППfl. . 
Ауга днеlнаl! - -,yra АЄИП&; . 

А. 1І0чиаl - JI. пі'lшl. 
Аюям "р" затмеМIІІІ.- дЮn. (-•• ) nplt 

lат(..веиві. 

КlІ.l!lІпца 9В8S1J,llllИ 

Е 

[диннца звездная - ОДИНИЦІ! зОрнпа. 
ЕДІІНОРОГ - ЄАпворdг (-1'a). 
ЕlllеГОдlІlІК - щоріЧНI1К (-ІШ). 

m 
Жертвеннкк ,КеРТОВIІНК (-ка). 

з 

Занат геоцентркчеСНllіі - з.tIiA (-ду) re· 
оцеuтрiJчuВIІ; 
3. истиннЬ!lі- а. спрdВlllulА; 
3. космически~ 8. IІОСJI{чинlІ. 

Закон Кеплера - BaKJH (-ВУ) lteBJlepa; 
з. Ньютона - 8. 'НЬЮТОПІ. 

Зал мермдианнЬ!1І - за.l! (-М) Jlери"іllпппli. 
За1іIlВ Радуги Затока Весе.щп. 
ЗамеДЛЄИl!е поnяриое -- сцов{.\ьuеllП& nо-

.ІНРПЄ. 
ЗанеПТУИllчеСIІКЙ - S&neIITYU! ЧПВ!!. 
Западная часть неба - sоіЮ1J,llа ч~стuuа 

п~ба. 
Заря вечсрняя - зор~ nЄЧ!l'вв; 

з. утреННЯ8 8. равіШlllІ .. 
3атмєватьСЯ, заТМIІТЬСИ -- lІаТ~IІПЮВІІТU,СВ •. 

• атеIlЯIIТПСВ. 
Затмєиме - I�:1-Т,:lІuеIlU.ІІ; 

З. нолщеОбразное в. "іJlщепuдI6uє: 
з: лун ное ...,. З. IІfснчпс, В •• існца; 
з. оптическое - 8~ овтnчое; 
З. полное - в: повне; 
З. ПОJlутене80е - а. пі~'fіиьове; 
з. СОлнечное - З. сJUНЧВtI, 8. СОВЦ8:' 
3. фИЗИ'іеское - 8, фіsuчпє; 
з:цеНТРВJlьное 3; дєlІтріІІы\е; 
3. частное - 8. частішuе. 

ЗахваТblвание - Зіs.Jпл!ОВапии. 
Заходить, зайти З~ІJАИТН, заllтІI. 
Звезда -- 80Р';, вірка; 

з. БЛИ3ПОllюсная - 8. IIO.ll0I10.lIlCIII; 
З. lедущВВ:.....~. проВіАшl; 
з. газооБРilЗНIІR - 8. rIlВОDо.\{бва; 
З. затмеllаlOЩIІ.ИСR - 8. BaT~IIIIIOBaиa; 
3. ИЄПОД8МІІІкаll - а. UtljyxJxu; 
,. моваl - 8. 1І0nil; 

П. ЛlIВ УIIJ.ЬUО& 

з. ОКОJlозеН"Тllан - В. кмозспlтuа; 
з. ПllДlllОщав- 8. DаI\УЧ~; 
з- ... падающие. пеРИО.J.llчесиие - 8. па

Аучі IlеріодiJчпі; 
3-Ь! падающие спорадкчеснме - І·і па· 

дjчі СllораАПЧкі; 
З. перем&инвя - 8. з.івпа; 
з. ПСРЄllсІінан долгопериодичеЄllаи ~ В. 

ПJlіИl!1І довrопері9дцчuа; 
3. перемєнная lІоротиопермодичесваl! ... 

8. 8міПН!І RОРОТКQперіо,1l.UЧ!!&; 
З. погвсшаll:"':. noraCJlllj 
З. ПОJlврнан ,- 3. ИО.lJlрпа;, 
з.· прмзрачнаR - 8. ори»арUIІ; 

З. nУIІЬСИРУЮЩВН -8. ПУJlьсrlOча; 
З. с: бо.'ЬШОі\ иррадмациеА - а. з юслй. 

11010 іррадіАЦIЄID; . 
з. сложная .мltожеС1lluєнная - 8. 

C\:JIIJ\ua; 

3. СОJlнечная 9. сJШ!'ша: 
з. сраВllения З. воріввюваllПIІ; 
З. ТЄJlеСКОПИ'ІеСИВR' - 8. ТС.ІІеСllопl Чllа. 
3. тумаllнаа - 3. ту.анна; 
З. цестнаа...:... 8. IIf).I!.OpJrJI; 
3.зистраанскалыlвB - в. екстрааксі-

а.!ьпа. 
3веЗДНblіі - з(іl)Иввl! • 
3eHI�T-ТI/ЛilСНUIІ- 861Iі",Т8.1ВIІІІОІІ. t~IIa.). 
ЗеНИТНblіІ- вевітuиli. 
ЗериаЛОl:оставное ...: дзеРR!І.'ІО сК.'Іа. ... не. 
Зерна РИСОВЬіС -8еРНIІ lніжові. 
3мееносец - З.іспJсець (.сця). 
3ме. В.іЙ. 
Знан зодиака. -- щ:ік (-ка) ВОjlі:lЕА. 
ЗО,tИВИ - 3~]J;iall (-ка). 
30дманальныІ -.IIOAiaX~.!IЬBjjll. 

Золотая І'blбliа Во. отв. Рибка. 
Зона тропичеСНIІR ::.. 8~oa Tponi'llla; 

З. сиваториа~ьнаR - В, єкваТОl,і;\IЬПIІ. 
. 30нмыі - вОЩllllі. 

и 

ИІменеИН8 годо.ое ВМlна річеа. 
Измсренме базис ное - Iщ.ll'IОDalIНIІ (l4aollt; 

и. ВllзуаJlькое - 11. Bia!8.~"Be; 
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м. геодезичесиое - в. геодеаЙ'lве; 

М. градусное в. Гl'аАУСН8; 

и. фотомеrри~еское - В. фото.еТРUЧIІЄ. 
Изображение IІроцесс ВО6ражеППI!; Qб-

рав - Jг,\JaЗ (-а}'); 
и. lІони"есиое - 9. коаС'lIlЄ; 
И. пnохое - образ (-ву) п~гапиllj 

11. с сохранением ДJlннLI- ВОбрil.zеанв 
8 8б~режеПН81І АОва;пнй; 

м. с сохранениеll площадвІ! - а. а в66-

режепuв. ПJlОЩ; 
М. C~ сохранениеІІІ подобиа - 8. 9 вбе. 

реження. Dо.11БIlОсті, 
И. твлоснопичесиос - Образ 1e.t601l00;Ч' 

8иll; 

и. фОквльное - о. фокальонй; 

11. фотографllчеСllое - О. Фотограф"ЧПИIl; 
и. ЦИлиндричесиоо - зобраа;еН811 ЦlI' 

. ,іНlрЙчне; 
М. знстраансиальное образ еnстрааксі. 

аJlЬИИЙ. 

ИЗОХРОІІа заТllеИИIІ - іsохpJш.\ sзтемпеИВJI. 
Иллюзии оптичеСН~fl - іn\зіа ОllтUчпа. 
"!lдеец ІІЦІЄЦЬ (-.'Iili~a). 
ИНСТРУІІЄНТ аСТРОIІОМllческкіі- i8CTPylI~nT 

(·та) аСТРОIІОIІ1ЧПllil; ~ 
и. базмсны! і. 6а80ВIІІ1; 

~~.~И. raOдe:1I1'1CЦd,,~~. Р&lr'<f}зі''lIIIIIі; 

и. мериднанный - і. !lРРlllі,іll!!ІІlІ; 

и. пассажкыі - і. ШlсаЖВIІЙ: 

н. УГJlОlllериьtil - і. ку:roК{РПII!l; 
:1. универсальнwil - і. упіверсd.tьппli. 

и nтрам е ри у рка IІыІlі1~~ інтрaJ!~рR\·llіа.!ы�І!п •• 
Иррад:'аЦIІН ірра.<іаці.н. • ~ 
"скажение- СПI)ТIІQll!(lваппл. СП~ТlldреIIIIЯ. 
"скатель - ШУJJ:;І'І (-ч.і). 
и спрааЛl\liие наблюдении - ППП!lап.,.! .. пи. 

ПlШр,IВJlСВШI споtТ6реЖеШIН. 
ИСЧIІСАеllНВ єыаанонні! - чііС,1ЄНUИ пп. 

l,іВПlOвапь. 
МТИ КРУГОІІ - ітА ПО КО.,у. 

ИЮ"'Ь-.Іlіпепь (-ПІН). 
Мюн" - "~рвещ. ('ВЮІ). 

А 
!іОIl.цеНТptIЧІСКIІIІ - Йовіl,.втрliчяиl. 

н 
Календар грегорианскиll-на.tецар (.1'11) 

rреrоріанський; 
к. юnнансниll - к. IІІnіапеЬ1!IІі!. 

Канал - наиu (-.Іа). 
Каппа чернан краП.l8 чJРllа. 

Нарта - мрта; 
11. 38 ездна. К. зорина; 

И. зеllllыx полуwармlІ 11.. sежнйх ІІі». 
кУ.ц.; 

11. небесна. - к. lІеб!lсва. 

Карrографllческиil - картограф!ЧВИIІ. 
Картографи я картографіll. 

KapTOMeTp~ -карТОll8Тр (-тра). 
Картомет~ия -нарТОllетріll. 
Иассиопеа - Касjоп~а. 

Каталог звездныІ - HaTa.'lor (-га) udРlllш/і; 
к. зонныі - к. а&ЩIІІIІ • 

Катастрофа КОС\lllческаR - катаетр,іфа , 
RОСIlI'іпа. 

Качанке 'lЄО.lебанuе - &о.шваппп. 
Квадрант стенноil - KBaдp~1I1 (-пта) 

стіввЙI!. 

Класс~ з8ездкыІ - R.1dc (-су) аJI)lІlІпlІ. 

КЛНН lIeplIIoI~ - ІіJlIІН (-оа) .lрнпА. 
Козерог - Ііозер&г (-га). 

Колебание Ka'taHue - 1tUll.d.пWi., 

Колеllатьсir ко.~иватисв. 

КОЛЛИAlатор - KO.1iJlatop(-ра); 

Н. горизонтальнlМ!! - к. го!Jи80ц1'а.1ыllIi.. 

НоллимаЦИОННblJI - кО.tіиац{ЙннЙ. 
КОЛЬЦІ) метеОРIІТОВ - кільце IІСТЄl)рliтіПj 

н. Сатурна -11. сатурна. 
КОАЮР - HM~p (-ра); 

Н. раВllоденствніі - К. РіВВОДепь; 

11. СОJlицестоянмй - К. fOlщестоіпЬ. 

Номета - 1101ета; 
К. (не)периодмчесиаll ~ 11. (пе)періо,l,Й' 

'Іва. 

Н!!lІетомсматель - КОlетоlUУМЧ (-'І а). 
Конус ПОЛУТВНІ! - ІІОО)'С (.са) півтlві; 

К. то НМ - 1>. тІні. ~ 
Коордмната - коор.а.вцїта; 

к. аЗНМУТІ.ЬН •• - 11. а8НlутА.1ьпа; 

11. І"ДММІ. - R. 11\,1.8а; 

К. fli'актвчеСК!lИ. 

к. гаJlаКТllческа8 - к. га.'l!lктІЇ'.ІН!І; 
м. гелмоцеllтричеснан - к. rелпоцевт

. рЙЧllа; 
11. гєографическаи 11. rеографl'lВ<І; 
11. геодезическац К. rеод.6вll'lП3; 
11. геоцентричесиая К. геоцеIlТР'ЙЧIІ'I; 
. н. ГОРНЗ0нrаlьнаи..,.. к. горивопт.і.'ыl;; 
11. мстинная - к. справжн"; 
іІ. по~ярная 11. ПО.1Нраа; 
К. среДIІ!!Я -І. eep~II88; 
11. сферичесиа-в -11. сферuчn;;; 
". Сфероидическаа - к. сфероідйчпа; 
и. часоваи - 1\. ГО1l.Йвва; ~ 
н. зиваториаЛЬН8Я - 11. Сltваторі.uЬП<l; 
н. знлмптичеснаа - к. єкліптИ'lВа. 

1{ОРОНз. солнечнаа - !ЮрJиа еОПlІчва. 
Косм""есниli - КООIІ/',шцll. 
1tосмогоннчеСНllіі - Rос.оrопrЧПIІЙ. 
Иосмогониа -IІ:ОСllогОпіа. 

ИосмографИR - lІоемограф:и. 
НОСМО.ІІотіів - ЕОСМО •• &гія. 

ИОЗффlщнеит ~ аесово. - КОЄфіціdнт (-т) 
ваrОllйli; 
И. притяжєнии - 11. ПРИ'lягаuШl; 
11. рефраицю, - к. рефракції. 

Кре ст ЮЖНblіі - XpJCT (-та) Jlівл.ёIlПIlIi. 
Нривав fОРНЗ!lнта.~еіі-- крива roРП:lОп-

TAJlelf.~ 

:Нруг -lіРіг (.га); JrUflu.<J IІ&JlО; 
К. азимутальнЬІ~- к. а$пмутol1ЬППі!; 
к. вертикаnьнwй ~ к. 1ІОРТИМnЬПИl!, 

КО.llО lІеllтlша!lы�е; 
Н. еblСОТЬІ - ком ІІИСОТЙ; 
Н. горизонтаJtы!ll - круг ГОРИllоп1і.lЬ~ 

ппО. ІІОВО ~Ор!lsоптuьпе; 
~И. меРИДllаниwll ·-11. !lЄl'lІДіашшll, І{,1.10 

IІСРПJ\іа~lІе; 
11. отражатеЛЬНbllf - R. lІіАбllВИIIIІ; 
11. nо&'І'орительныІ - 11. ПОllтJ\lnПn; 
11. П!)ЗИЦlІоннwil, К. ПОJlОJllеНlf1 - n. по-

31щlйциll, ·к. ПОJlожеиь; 
Н. положен"1І к. по.,&жепь; 

~ іІ. ПОn~Р"bllІ -110.'10 ПО.1арве; 
И. прямоrо 10СІ(.0IllДе""1І - 11:. IlpallJro 

піlоесевн,; 

. Н. CKJlOH8111f1 - "JIIO СХlі.1t1Ві.; 

Луч све:roвоіі 

. 11. часевоl - 11:';.110 ГОАйвве; 
IL _1101'''- круг шпроти. 

ИУ.lоІІlfнаЦІІоннWI 1ІУ.lьиіваЦ!ЙВIІІ. 
ну.llыllпltllll - Itу.u.lliиаціа; 

11. верхн,. - и:. вер:па; 
н. ІІІ!JIIНАА - и:. вВРIІ. 

Hy .... IIIIIН.pOllan.- иfJlы�вув!тв .. 
ИУПОJl OOДBlllllнwl- ItjПОJl (-ла) рух.!МI!Ь. 

л 

Jlазурьне60 СіJlаIlШ. 
ЛаНАШафт JlУННblіІ .J!ацmафr (-фту), 

и.раєві:t (-ві\АУ) .Ь\lIJl!Й. 
JlеlieАЬ - лебiJ.ь (-6еАІІ). 
Jlето.еЧИС.llеНllе вРЄdfЯfJСЧUСМЖflЄ -;- ~ 

.lїточИеJlЄIlWi. ~ 
JlибраЦМI ~ деіс1'lІlІтеnыІ-- lІібраЦіа i,fJJ

сиа; 

11. иаж,ЩІІIІС. .І. поаірва; 
.11 •• 0 AOJlFOI'B -Jl. по MaroTf; 

JI. no широте .І. РО mи]Ютl. 
./11111І6 - J1:м6 (~). 
./ІНІ/еliва парUJlаИ1'ичеСllаll - JlінfйlШ 

IІ!1РЦПТЙ'11Ш. 
Лин~а 08,IІIІРIl811 - JlrПЗ!1 ОltУІІ!l'РИ8j 

11. пре,AlrЄ1'1ІІІ1І -.It, пре'ц.еrll~. 
./ІиНИІІ 8ПСИА - .. Ма апен",; ~ 

lti !ІІІЗ1IJIIIIUt7t_е~-JI. вїsЙрва:. 
л. АеllариаЦИО8t1аfi"':" JI. Ає){аркзцlйна; 
.11. ИОJIJIИllаЦИОRИU Л. KO.lilll\ulnHilj ~ 
.11. неб'Л~Рllаа - JI. 1l0б:rлll"рнаj 
л. ПОnУАеНllаа - JI. ПОЛУД6)1па; ~ 

~ JI.. npoTy6epallI(Qall - .•• Ilротуберав-
цева; 

.11. раВНОАеНСТВЄlІlІІІ - Л. рmИОАЄIl91і; 
11. ~ теlllJpllЧесlUUl - .,. 'I'tJ •• урIlЧllfi; 
... yaJloa- JI. ВУіJlІо. 

IIICНII,a - JlисИца. 
Луна неоо .. "а. - .ісиць (~ЩІ) пеIlJВIІIІЙ; 

11. lІеР8А nОJlИОJlуиием - підпdенаj 
~ JI. серпом :м[евць серпJа; , 
•. серпи ПОСАе noc~eДHell четаеРТIІ-

старА •• iCollnJo, етарпв (-ка). 
JlУИllо-єо .. иечнwI - .СС8'1ио-с6u,в.l. 
JlJИIIWI- .іеа'lВиt. 
1''Іс8''01 .. ·- аpd!llіиь (,lІеШl)с.I~Т.30вirli. 



.lY'l"eOJlUU'lRЬl8 

ЛУЧИ СОJlнеЧНblе·- ІІРО_{НВН сdВRЧВ8. 
ЛЮК КУПОЛI>Нblіі JlЮК (-ка) КУIІUJlьниll. 

м 

Ма.М - травень (-ВНЯ). 

Март - бtlJlеВ8ВЬ(-8ВИ). 
Масса возмущающая, м. пертурбацмоli-

на.1І маса зб}'рююча, ІІІ. uортуРбаціtl!!!l; 
11. критическая 11. КРIIТИЧlJа. 

Машина делитель~аll - _аluйuа ді.~ИJ!ьuа. 
Мантикк - хаатннк (-ка); 

11. КОllпеllсаЦИОКIІЬІМ-И. КОJlll8псацlйвнй: 
М. ионичесии~ - 11. КОП{ЧНИЙ; 
м. сеНУНАНblА - х. сеКУН))'9111!. 

МЄД8едица большая ВСДIІ~.1ИЦIІ BCJ!illla, 
Ша (Boaaj l:!е.1Нl\иl!; 

М. Ma~aB - В. )!а.1а, В{н ~llIJJllЙ; 
меиlдузвездныи - JlіжзОриuиЙ. 

~'epa концевав - х{ра lІЇНЦ8В3; 
I~. нарезнаR - •. нарізнА: 
м. нормальная - 11. НОРllальна. 

Меридиан - И811lціаu (-ва); 
11. гаnаИТllчеСllиіі - м. ra.,аКТnЧІІІІЙ; 
м. З6мноіі - ІІІ. зе}lнИй; 

,м. места - 11. иіСЦIІ; 
м, иебесныІ 11. небtlС1lНIІ; 

м. пеРВЬІ,іі,- ІІІ, II';РШIlЙ.' 

МеР,ИJ1.маI!Н!>І~ .~,,!lСIlIlАіащщй. 
МеркуриА - Меркурій (-ріа). 
Мерцание ..:.. миrт:IІW!, )шгuтіIlI!Я; 

11. хромаТllчеСКО&-lІш'тіUJlИ хроматичне. 
Мерцать - мигтіти, IшготlТIІ. 

Место видимое - місце вnлве; 
11. геоцеНТРИЧ6ское - )І. геОЦ~llТР~Чllе; 
м. фиитивное ')І. фіктllНll6. 

Месяц дракоиическм!І- МІСЯЦЬ (-ца) Ара-
копіЧВUі!; , 
11. 1І111КІІІІ СЩlоiJU'tI?Сh.--Uf#-lІ. енш)","ч-

ОИЙ; 

11. МОЛОДОIi.- 11. _0.10;1.1111, :ІІО..\ОДЙЕ (-ка); 

М. С;tдерическмА •• сшщнічнuі!; , 
м:тропмчеСНIІМ -:- _. ТІІОIIІЧНИIl. 

метеорныі - 'II&TeJplluR. 
Метод -:- хtlтщ (-А),); 

м. 'Акффереllциа~ыІlіі -.. Аифер,'иці. 
o\.tьвU; 

'12 

Меч Ормона - МС'і (-ча) ОріОна. 

Микрометр баЗМСИl>!іІ-lІїкрtlМ8ТР (.ра) 
(iaBOnlll1; 

м. Бммтовоіі -11. гnиитовUА. 

МІІКРОСКОП ОКУЛЯРНblіі ИЇКР'ІСКОП (-ІІа) 
ОКУ.ldрuиІІ; , 
М. отсчеТНblА - '11. від.аі'luИtI. 

Минута о вреА!Є1Щ - хвц.lНII"· U частu 
01>РУЖtЮсm,u -я1IІУта. ' 

МлеЧНblіІ ПУТЬ - Дор,lга Мо.~Jчuа, Ш.1НS: 
. (-ху) МОАJЧlJиl!. 

МОllент ВОСХОАа - ИО!1~ur (.ту) cxJA)'; 
м. заката - 11. заходу. 

Моктировиа - IІО8туваПНIІ; 

м. азимутальная м. аSИ:llутаЛЬ!lСj 

м. параллаитическаt - IL цараJlUКТйЧnО; 
м. Зllваториальнаи - М. eKBilTopia.~ЬBe. 

Море Дождеіі·- Море Дощів; 

М. КРll3ИСОВ М. КРИЗ; 

М. Нектара М. Нект4ру; 
М. Облаков ~ ~I. Хмар; 

М. ПЛОДОРОДИR - м. Ро;J..ЬЧUСТl; 
М. Споко!lСТ8МН }І. Спокою; 

М. холода - М. Xd.'lO,J.Yi 
М. НСІІОСТМ - М. НСll\!сті. 

н 

НаблюдатеЛЬНЬііі щ/н,к;m - сuооте~ЖIНІ.Iі;' 
~tMOffe'h- -, СlІостерt!ЖJ.UВИ!l. 

Наблюдение cllo~rtllir8.HIlII, ,спостерtl~ 
аевнв; 

н. абсолюrное - с. !lr.смЮrВI)j 
'Н. sизуальное - С. nізуа.tl'ВРj 

и. внемеридман~ое с. 1l03~.CI'\I.Й<ilJlle; 

Н. диффереицмалыlеe с.. .\нфереll-
ці4:\ьпе; 

И. меРИАманное - с. Jlфuдіuие; 

н. поаСIІОО с. IJОlІснІіі 

Н. телескопическое Т6J1ЄСКtlпічuе. 
НавеАенме - ш],Р~.,еППIІ. 

НаИlІонение ~КАИПТИИН 11;1.111,1 ('04)') ек-
,аIПТКІІІІ. 

НаnравлеНllе меРИДllаиа - В~111!JI. ('ч) 
lІеl'идіаОIl. 

HanpaBJlRTb, H~npaeIlT" -lІапpllll.lJіtи, 11и.-

updllllTU, lianJAIITII. иаlltїств. ".' 

НаРОЖjl.RТЬСИ 78 

НаРОlIJдатьсв. наРОДМТЬСIІ Q .месяце

"арdАЖУВRТIІСВ. Народ:ИТRСВ. 
Насос в03душны!-- Насос (-са) ПОВ!Т-

рIІUIІЙ. 

Небо ЗВ,ездиое 1I~60 uОряuе. 
НеБОСНІІОН lІе60СІИJl (-лу). 
Небулиli пе6УJlіО (-.аЇН). 
небуляркый иеБУJlЙРВВЙ. 
Неравенство 60~ьшо'rо пеРИОАа - Ilєріll

ність ПЄЛИl\оrо періОIl.Уі 
н. малого nер"ода - 11. M3.10rO пер!оду. 

НеспокоАствие атмосфеРbl lІеСD,;кій 
(-КОЮ) аТllоєфеР1l. 

НивеJlлир-піВ6.1ір (·ра). 
Нивеллировать - uї\l6J1ЮllаТll. 
НИВ6J1ЛИРО8на. нивеllлироваине віве-

АlОвавнн. 
нивелвциоIІиыli - lІівеЛ.llцjйюU!. 
НИТh sертикальиая шітШІ пuртив&льпа; 

Н. rОРИЗ0нтаЛЬИ8Я - п. гориsQнт3!ыl;; 
Н, минрІІмеrреннаR И. !l!i&pOMeТPC!llla. 

НОВОIІУНllе неви(}и.мое Hontin м/снць 
(·ца). 

Ноииус - вdиіус(-са). 
НО!lбрь .ШёТОПе.)1. (.да). 

Ну ІІЬ часов - В)'АЬ ГОДИН. 
Нутацмв лунная- lІутація Jlісяц.ІІ; .. 

11-. ,.ес.ВЧН8!1с--.. IJ. 1Iіе.а'l.\ш" ... 

о 

Обеrать - обігаТIІ, оМпll. 
Облако косммчесиое - хмара lІосmчна; 

О. светящвеСIІ- Х. світна. 
Обман зреНИR OGJl3H (-пу) аору. 
ОБОJ\очка комеТІ>! - 060JlJBKa 110116111. 
Обработка - 06рJu!юваИН8, uБРОБilНUUJi, 

ОбрОмопв.ІІ. 
Обращеllме ог.Оllтаиu.ІІ; ооороm - обіr' 

(-ry); 
о. аllОllалнстмчесиое - О. ilПОlluістичве; 
о. АраКОllическое - о. Аp&lковічве; 

. о. Сllдерическое. - о. СИАоричве; 
О. смИОАМЧВСИ~' - о. ЄlшодitЧIІО; 
о. ТРОПllческое - О. ТР·Оllічu~. 

Об<:ерваТОР"І -о6СЄIНlатсріll; . 
о. roplI.a - •• l'ірсысі. 

Обстоятельстеа заТllеИИI '-':eбl:т6ввnв 
~а.т6мвевви. 

'Обьеит телеСllопичесиніІ - об'є&т(-та)/ 
ТО.llЄСІІопl'іннll. 

Об-ьеИТИ8-",о6'єItТЙВ (-ва). 
Овен - ОВ6В (Овна). 
Оrкеllножкдииll - ВОfвпсторіАdn. 
Океаll 6УРl> - Океан (-ку) Вір· 
ОККУJlьтаЦИR - о&у.аьтаЩа. 
ОиоломеркдмаКНbllІ - КОАОllеРllAіаІШвJI~ 
оноJ\ополирныІ-- IIО.аОIlО.l.ИРИI!Й. 
ОиолосолнеЧНІ>ІIІ- }lОАосdIlllЧВий. 
ОКТRбрь - ЖОВТ611Ь (-таа)., 
ОКУЛЯР - oкy.ul.p (-ра); 

о. ведущиll - O~ провіAllиll; 
о. двоіікоіі - І\. ПОАВfllНИЙ. 

Ор611та - орБІта; 
о. а6солютнаа - о. а.600JlИВIІ; 
о. видммая - о. вІіlІ.иа; 
О. їАJlкиениаll- О. !І)l.Jізжеna. 

ОроитаЛЬИblЙ - ор6ітuьн:ий_ 

Ореол ОР&&JI (-ла.). 
Орион - OpiJB (-на). ' 
ОсвещеНllе носое -: освІт.аенІШ ... оСе. 
о становиа RяанетЬІ - 3УШІВІШ П.llаввти... 
ОСЬ вращеНИR - вісь о~ертівнЩ 

о. ИОЛnИМilционнаи -, в. jЩJlill;sціilВІІ; , 
О. мира - в. С\ІІТУі . 
е-. I}&Jlврl!ali -' в. JlUJl3 рва; 

-о. СIІJlОllеииіі -в.Cli\:aellЬ. 
ОТ8ес - висоlt (-ші). 
Отсчет - ві ..... іК (-КУ); 
оточетиыи - BЇll.JlЇKUI!II1\. 
ОТС'lIlТІ>Івать, .отсчитать - BiAJIt'iy»alJJ, 

1!\)І,.ІІtчUтп. . , ', 
Ошибка азlІмуталыl.·. noгрешmн:"IІ>-' 

пJJuбка ввultj'та.llыlj 
о. ННАвиса _. ~. іИДQIІС&; 
О. ;:ІксцеН'fрмситета -в. tlКСRillІ.т},иеll

тtlTa. 

:П " 

Лара 311еЗДНІІЯ - nal'a alp.I'" 
n.OIlTII'I801l.1 -11. OIlTil'i" 

П. ТРУДllора8Д8Лlllllаl - n. 'Ia""IIIi~. 
.іАЬва. . 



Параnлаке параЛRI!С (-са); 
п. а6соJlютныІ п. пБСОJlJlтяий; 
п. веновоіі - 11. вікошій; 
п. гелиоцентркчеснкlі -. П. rВJJіщсвт-

ричи"!!; 
п. геоцентричесниіі -по rеОЦОЯ'l'Р{IЧНН;'; 

П. годова!! - п. ріЧU{IIІ; 
п. ГОРИЗОИТЯЛЬНbllІ п. горпзоп,,4.1мшfi: 
п. нитеil - п. ПЦТОIr: 
П. относительныі п. віltнdСRпlІ; 

п. отрицательиwll -п. пєrаТИОllulІ; 

11. солнеЧИbllІ - П. СОНИЧНПЙ; 

П. спеИТРОСllопическиА - п. спектр'" 

СКОllіЧНЦ\lj 
п. средии!! - п. сереАпій; 
п. суточныA - 11. Jl.ОбовІіIl; 

п. тригоно",еТРИ~!lсиміІ - П. 'l'рпгопо' 

М6трпчпп\l; 

П. зкваториаRьиыl П. екваторі!l.1ьипh. 

lІараЛJlЄЛЬ - пара1l~.'I .. 
Пассажнwll- пасаЖJlиll. 
Пере",ещєние видимое переміщення 

RЙАuе; 

п. УГЛОВОІе - п. KYTOBJ. 

ПериастриА - Ilєріастрій (-рів). 
Пермгеll перпгеll (-rея І. . 
ПериrеЛIІIІ- перпгелій (-.11іа). 
ПериltО811Й - періоllаій: (·вія). 
Период скдеРИЧ4JСIІIІIІ-- пер{оJl. 

J\еричипl!: 
(-ду) сп-

N. С~ШGД"ЧССЮ~Я - П~ СUЩ;;;:Й~,іннй; 

п. СОJluечиwи - п. сОвячни!!. 
ПерисатуримІІ- псрисз-rуршй (-Ши). 
Персеидw - ПеревІДІІ. 
Персвіі - Перщ;й (·сея). 

Перспектива иосая - переспеКТlівз коса. 
ПиргеЛИОllетр' aipr~~i,lJ!eTp (-І'а.). 
Плаиета веРХИЯR - ".1Іав,Ітз веРХВIІ; 

п. занептуническая - 11. запе"тупf'!на; 

п. иктр~меРI\УРllаЛьнаR - 11. іllТl'lшер. 

'Куріа.1lЬІІВ; 
п. маЛІІ!:"" П. ,",8,.18.; 
. п. НИЖИИІ -11. ППИliВВ; 

п. потеРЯМIІ'R - п. aarf~~IIa; 
". ·Т8л8СКОlІнчесиа. - п. те"ЄCJіопrчua. 

ПАа",таРІІW. - J.1I1ПеТ~РПIІА. 

П~аНllсфера - n'1анісфtlрз. 
Пn8НДW ll .. еа)lll. . 

11. ІІGТППНЬJІІ 

ПJlОСКОСТ!; галантичесмая - п.10Щlша Го-
.~аll:тJiчна; . 
П. горизонта п. roРИ30НТУ; 

п. lІоллимацион"аи - п. КО.lі IІпцlйн&; 
п. меРИДконаnЬная - 11. IІЄІІІціоваІьва; 

п. орбитw - ОРБІТИ; 
п. уровеннан - piBB~Ba; 

п. фОН3J1ьнаи - П. фокuьпи; 
п. зиватора..., п. екватора; . 
п. зиnиптиии - П. ек][JПТИКIІ. 

Поверх"ость сфервчсскаи ПОВ~jlХВП 
сфсрачва; 

п. Сфероидаnьнаll-П. сфєроj).UзьПа; 

П. уровня, уровеН!іая - п. l)IВВЯ, п. рів
иєва; 

П. 3J1J1J1ПСоидаJlьнаи П. Є.'lіпсоідахьна. 

Погасать, погаснуть .. ~пог",·аТ!!, погаСIІУТIІ. 
Поглощение І!збнрательное - уб:JРІ'lШIІ 

ВDбірвё; 

11. ПОЛllое - П. повне. 

Поrреwность абсолютная 1l,tlп6ка а6со. , 
,1ютпа; 

п. вероятная - п.Ймовірна; 
П: допусиае",аи - П. IljlIII1УСТIЇ!щ 

п. IІнструмонтаnьнаа -п. іНСТІ)УIІРIІ-

s&.чьuа; 
.п. нолnимаЦIІОНИИН --- п. ІЮАі!lllціliП<l; 

п. иомпенсац.,оннан - n. 1\О:\tпєпt;ац{fiu3.; 
п. iiiii'CТpakiiMaa - 11. liеУСУі!ііа; 

П. относитоJlыlии .. _. Ц. пі.:tIl!lсп3., П. 118-

.1ІНТИRП3.; 
П. ПРЄj\ЄJlьиаR -п. граlllі'lва; 

П. систематичесная - П. СIIСТ6!!!.тй'IП~; 

П. сnучаАнан- п. 1!1щадкОвu.; 

П. среДIІ""- П. сереДНІ!. 
Показатель окраСКIІ -'- покаЗUlIК (.ка) 83-

б.!РВJlЄIІІIЯ. 

понрыать,' поирыьb DОКІJIIваТІI, по-
ЕРПТІІ. 

ПОНРblваться п"тнамм 110ІІрнваТIJСЯ П.l,I-

.'І.п. 
Понрwтlt8 - ПОIl}lII'1'ті. 
ПОJlД'М" - пrВlІ.ень (-Itlll); 

". ItСТllииwll -.- П. СПРUЮlніА; 

І 
l 

П. 

п. среАииll - п. cepeAui!l. 
Ооле зреНIІІ IIJxe зору. 
ПОЛ"04)'IІИ8 - U!~Щlllіі нісяu.ь (-ця), пJвuя. 
Положеllие по.аJlllеulU!; 

п. 811ДІІмое - П. ВUI/.ПQ; 
П. геоцеllТРllчеСllое -:- П. rеОll.еитрЙчuе. 

ООlооа с8е,....1І - С!lіга ясна; 
П-ІІІ тенев",. - С'В тіНЬОВІ. 

ООЛУГОАІІ8 - піВрі'!чи. 
00JlYAe1lHwii - ПО.lJJl.ЄПВJlIІ. 
ПОJlУ1Іощнwll - пївіnЧВIlIі •. 
Оолутеиевоil - півтіньовlil!. 

004утень - вівиllЬ. 
По"уwаРIІIІ (не)ВIlAИlllое иіВКУJlН (aO)BIi~ 

Ана; 

П. (не)оСJещеиное 11. (uе)осв!тлева. 
По.оос - пd.lЮ& (-са.); 

п. гаlаКТllчеСКIІIІ- П. гахаК'І'll'!пиll; 

п; ааТlllеНlІ1І - П. 8ат~.цеППIl; 
п. зеМllоlІ п. зєинНіі; 

П. ІІІмра П. св; ту; 
П. севєрны\ - п. оівоіЧВllfi; 
п. южи ... - п. піВItСИПUЙ; 
п. 3И.llllПТІІ1І1І - п. ек.,{u'l'UКП. 

поJlIlрны� - по.1Лрииіі. 
ПОlІнжеИllе fОРИ30ита - анuжовви' ГОРI!-

.80вту. 
ОО правка чаСОIl-- nonpftRKB ГОі\.іШIlJIЮI .. 
попатиыІ-- назадній. 

ПОСТО&1ІН811 аберраЦIІОННВIІ стада абера-

цlnп!!, KnR~'J.';iIJT~ !1б~рац; ЙШ!: 
П. СО.ll1lеЧIJаи -. 11. е,luя'ШЗ, к. с6lU!чпа. 

ПОТОН ааєздI\ыі нотlк (ТОКУ) з,\ряпuй; 
п. метеОРllІІІil 11. JlстеОрппn. 

Потухать - потух атп. 

ПОяс Орнона - П.)ас (-са) Оріона; 

п. часовоit - п. 1"І,І;ІіППJlI!. 
П01lС1l0!і - П"8СDЯIІ. 

ПреД8арение раВНОДЄИСТВllіІ ВЙIIСllе-
ItжекWI ріВПOJ1~ВЬ. 

ПреДЄJl ПОГР&ШКОсте!!- ГI'IІШ\l\1І пОхuбок. 
ПреАска&IНlІ8 111'6)'I,iK:\nllll. 
ПрецеССМОМIІІІІI\·- ПI,0цесіЙUНіі • 
ПрецеССlІ1І прецеСIIІ; 

11. rOA0811 - 11. І,і'lпа; . 
п. Jlуико·соли_еЧJlаа -11. !lіСЯ'lllо.сОIIИ'ШI;. 

IIРnІОЖАЄпuе-

п. общая - іІ.ааrUьиа; 

п. ПJlанвтиа. - п. ПJlап8тк&. 
ПриееденміІ - 8В~Аепва. 
Принцип АОППJlера - принцип (-пу) Доп

JlЄРа. 

ПРМТllжение - притиraJllU!\ 

п. JlrHKO-СОJlкечное - П. I�rca'!ko-є6ва~пе. 
Проенцм. - проекtdI; 

п. аЗИІІутаJlьнаll- п.· аЗИ,!,ТUЬJJ!І; 

П. геоидичеСКl!1І П. reоі"ИЧlJа; 
п. fмОмОнмчеснаll- П. ГИОllоаlЧIІ&; 
П. гомаJlогра.фическав - п. rOllaJIorpa-

Ф{'1иа; . 

п. гормзонтаnьнаl'- О. ГОРИВОIІТUЬиа; 
П. картографическаа - п. Kapтorpa.-

фfЧІІ&; 
П. ноимчесиаll - о. 1І08lчва: 
п. МЄРНДиа"нав п. lІери)І.Ї;!.вва; 

п. Мериатора - Р. MepxlITJpa: 
п. MHororpaHlla8"':" П .• lІоroгр~пна; 
п. ортоrрафичеСКIІВ 11. ортеграфl~ва; 
п. ПJlосиаll П •. пJ!осм; 
П. С сохранение .. ПJlощаАеll -п. 3 абе

реженкя. DІОЩ; 

. П. стереоrрафичеСIІВR - п. tTeporpa-
фrчuа; 

11. сферичеснан --по сфеРИЧИIІ; 
п. сфеРОНАllчєі:кая - п. Сф(;роіАйчиа; 
п. Цllnitндрическан -11.ri.П,1іllJ.рЙчпа; 
п. 'зкваториаllьная - D. екваторіЬьпа. 

Пространство' меЖАУЗВЄІдное ~ простір 

(·тору) lІіжаорикиlt; 
п. мировое - п. світовЙй • 

ПРОТМ80СМ~Иllе,rеrе1lW8Rн upOTllnd\lBo, 
rer~Bmri\lK (-ву).' 

Противосолнечнwil - протвсdН8'1ПиА. 
Противостояние, оппоамц"" - проти~то

l R/ІИ, епоза\:uіа; 
п. 8e1l1l1lOIl- П. 1І&,1l\lІе. 

Протуб~ранц - прnтrбераи1І. (-ца): 
. п. м&верженнwll п. lІRб)"ІАи11 

11; л)'чеобраsнwll п. 111!\!И6JіепЙ"ПВIІ; 
n. облакоо(\разнwll -- 11. 1.арог.О,l;Jбппll; 
П. пучкообрааКIоІА - Н_ 11!·чкоаЙАПlіll. 

Протуберанцевwll-:- ПIЮ'І'}'!іер!ПIІ.ЄВИЙ. 
'ПрОХО!llАtкме -UРОldJ.жеПII.; 
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п. верхнв8 - 11. lІІірхпє; 
О. нижнве - п. нижнє. 

Пуннт геодезическиl! пункт ("та) }'оо-
;.еsИ'lНИЙ. 

Путь виднмwil- ШJlIІХ (-ХУ) IІUJJ.lшfl; 

п. СУТОЧНIоІIІ - ш. А060в/llІ. 
Пwnь космичеСИНIІ пЙ.~ (-лу) KO~.rIJBI1II. 
Питно солнечное ПАВ.а СОIIJI'lва; 

п. туманное - 11. тухаВВІІ. 

р 

Равноденственньаіі рівцодЄппиЙ. 

PaBHOAl!HCTBH8 ріВПОА~вва. 
Раднант - ра;ФtВl' (-ТіІ). 
Радиометр -\JаJ!.іJиетр (-тра). 

РаАИУс"- радіус (-611); 
р. -lІеитор - р. -B~KTOP (-Іm); 
р. звмли - р. 86ИIІ{; 
Р. полирнwil р. ПОАаРВIlIl; 
р. среднніі р. середеІІІ; 
р. УГЛ080!і -- р. lt}'товйD; 
р. ЗНВl)торнальнwll р. ~КШ!.ТОрjад"НИI!. 

Разность AonroT - ріsпuци ;tOBfJT. 

РазреWІІТЬ, -ся, разреwить,-св о ту.nан-

1lQсmях -- ровв'аВУВIlТП; "С1І, РОЗВ'Юllітв. 
"С8і-

Разреwение lIIeдeCX:07~a P088'JI'saDВ.II. 
РІІссветать - l)овсвіті\.тп. 

P!'-CG.TG- афоJIIIII віЦll.:iJ..афіМiIl;. 
р. гелиоцеНТРllчеСllое 11. N.lїоцоп-

тричва; 
р. гориз0нталыlеe В. ruРВ8.штаJlЬ1lll; 

р. ИСТІІнное В. спраВЖНІ!; 
р. перllГОЛМЯ -В. перитtl.аіll; 

р. ПОll911110е - 11. Ilо.аllрпа; 
р. сокращвнноо в. CKOpOlJellil; 
р. фонусное 11. фJКУС1І3. 

Ре,llуцирование. реДУИЦМR реД}'К)1І:!НВВ, 
редукція. 

Рефрактор - рефрактор (-ра.). 

РефраИЦМIІ- IJефракців, 

". аСТРОlІоммчеєиаи -1). I\СТРОПОJJ'l1lll; 
р. аТМОСфеllнаи р. аТIІ\}.СФ~I,uа; 

р. IІОИ081111- р. бlчва, р. '0110114; 
р. вортмкаАьнаll - р. 1!epTHIt~IЬBa; 
р. '011І11111-1'. аСІна; 
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.р. истиниа. р. сnрАЮJШ3; 
р. lІометиаll р. ·коиетnа; 

р. lІонмчеЄВІIІ-- р. 1І0аі ЧВІІ; 
р. среАНВIІ р. єередия. 

РОСIiИСЬ звездная pe~cтp (оТI'У) ЗОРИШІ!!. 
Рwба Южнаа Рllба ЛіI!.'І.евва. 

с 

СБЛllженме мвРИДИАИОВ - зб.1;·!;КСDlIlІ !lВ-

ридіапів. 
Свет зоАмаllальныі _. СВ(ТАІ> зодішШ!ьпе. 
СВ8тать, рассветать - світати, P08CBiTaтu. 
Свод небеенwА uеБО8В{~ (.oJ.1Y). 
Северное СИR~lІе 1I0000HPIJC с.іЙво. 
Секстант зериальныі свк.'т;\пт (-та) 

Азерш1:'1ЬВИЙ. 
Селеноrраф - I:СJlClIJrраф (.фа). 

СеJlеиографllИ смеuоrрафіll. 

СеЛЄНОЦlІlІтричесииА се:ШRОПОJlТРUЧПlllІ. 
Сентиliрь вереСОПI> ('СlІа). 
Серп солнечны\ сери (-ІІа) еJШ{Чlшfi. 
Сеть триаНГУIІRционнаи - сітка т[н!~пгу-

.азціJlпа., Itерuжа ТllІшurY.1.ІІціlluа. 
Сечение мормДиомanьное - пере ріа (-ВУ) 

!l6рuдіОПSЛЬJJИі\. 
Сигнал времеинwit· сиrllад (-.1У) Щ!І,ИВ-

впІІ. 

СМАеричеСНllіі СUJ\СJ1JіЧПllfi. 
Сила о.паllllll1lAТIIJI.I>.\ІІІR.,.... СlІда.. пї.uu1;Jп

:xyвa.llb1lll; 

С. ПРИТlІгнвательнав - с. IlpnTara.llbнa. 
СинеІіа 'Неба сІіВI!Вв. 
Система - CIICTeIl3; 

с. галаkтмчесиая·- С. га!lактuчuа; 
С. гелnоцентрмческаи -- с. ге.1)оцеnт-

РU'lиа; 
С. геоцентричесиаR - е. I'ЄОlІ.сптрЙчnа; 
с. горизонтальна. ~ с. ГОРnЗ0нт;іАЬВи; 

с. звезДнаR С. 3UР8П8.; 
с. КопеРНlІка - с. І{ОЩ\РІІВЮІ; 

. , 
е. мира е. СВІТУ; 

с. ПЛ811е11\811 - С. 1І~:щётна; 

с. Пто.-оме!! е. 11TUJO!:t\>I; 

е. еолкечнаll С. сdUІІЧUllj 
С. ЗІІват6Рllальиаl С. Інсваторіа.1ыІІ;; 
е. 'К"IІIІТlІче-СИIlIl .-. С. ек.1іnтіlЧIIIІ. 

Силонение - СХ{I.,евнв; 
є. свв.риnе - с. півкІ'!В8; 
С. ЮЖllое·- С. піВА~иве. 

'1'1 

СНОDлеМІІ8 гвлаитичвсное -- свупчеВИR 
rаJlа.IІТЙ'lВЄ; 

С. звездное -с. зJрапє; 
о. неправильиое - С; пеправ>І.'ыljj 
С. обидьмое - с. ряспе; 
с. oTHp/оІІ - с. ві!(крйтвj 
с. Пn:l.llетарНОIІ - С. мапе тарне; 
с. скученное Сll.JtО'f,CН//ЩЄ - с. urY' 

щепє; 

с. wарообразное - с. ВУJlНсте. 
і:КОРОСТI> вращеННR -'- шви!(кість обер· 

таВI!В; 
с. гедиоц,еНТРllческаи ш. rЄlіОД911Т'о 

рЙ'lва; 
с. ор(іИТНJlьная - ш. QpGiT~Jlt.Ha.. 

СиорПI!ОН - СкорпіОн (-ва). 
След от Мі;тсора -- СJI{і\ ('1\),) niiIlleTeJpa. 
Слоіі о(іращаЮЩIІИ - І!.шр перетвОРЮЮЧПIl. 
Смена АНЯ и ночи - sяlиа АНІ! і ночі. 
Смернатьсн ~ церюlтп. , 
Сllещєние абеl'рационное - ЗИlщеШ!R 

абвраціl1ве; 
с. ІІИJI,ИМОЄ - 3. віIДПС; 

с. параnnаитнчесное - 3. пар~лактjl'lне. 
Собак\! Охотничьи --: Собаки МПСJ!Ивські. 
СоеДІІН8Кие євеlnlt.·~ - СІІОJlУч.еВВІІ, СП\}

.!Іра; 
С. верхнее -: с. В';РІПЄ; 
с. нижнее _ .. - С. НИШІІЄ. 

СозвеЗАИІІ - сузір'S; 
с. 30Аиаиальное - с. sодіаМJltпе. 

Солнtlчнwli - сJПS'lI!ИЙ. 
СО.llнце первичное - с&пn.е первісне; 

с. приарачкое - с. ОРIІ.~арпе; 

С. фи~тивное - с: фіКТ/IВНО; 
с.цектральное - с. lІ.єптра.,ьве. 

Солн~еСТО.Нllе ·-соnцесто80ВIІ; , 
с. JlеТlltlе - с. JlIТВС; 

С. ЗІІІІН88 - С. пirМIІЄ. 

СОПРИllоеиовеНИIІ внешнее CTillt (-КУ) 
l!JвuіШilіll; 
с. внутреннее - с. IJпУтріШllі&. 

С)остаilIlIЮЩ.І - ск.,аА.:IІІІ. 

Т.· rОРИ9flВТIIJIЬIІNА·· • 

СохраНRющміІ АlІМНЬІ - sберіrаlО'l.ВЙ AOII
шини; 
с; пnощаАIІ--1і. П.lОщі; 
с. подобме - 8. ПОJ\fбпlсть. 

Спеитрометр- СПЄКТРОlll8ТР (-тра) •. 
Спеитро~етричеениli'-;- спеКТРОllеТРИ'l.lІlІliо 
Спєнтроскоп окулярнwil - спектроск.lп 

(-па) 0КУJlарВIІIІ; . 
С. протубераиц.овwli с. пРотуберав. 

цениll. 

Спектрофотометр звезднwll- соектро-

фОТ'\М8ТР (отра) зJРI1DИn. 
Сплюенутост .. - СПIlк\спутіСТЬ. 
Способ - сцоtїб (-собу). 
Способност.. разрвwающаll 81І.8т!liст .. 

роsв'ЛВУIO'!&' 
Спутник - супутвиs (-ка); 

с. с обратныM Авнженмем 1:.1І.3ВО-

pOT!lII~ рухох. 
ставить по глазам ставати 1111 свіЙ вір. . .. 
Стемненив - СТЄІІПІІІОН. 

CTOlIlIHOBeHlle - сfтнчка, аіТКВЄIlНИ. 
Стрелец - Стрі.аець (О.llьда) • 
СтреЛllа lІииутнаа - етрілк!\ IBII.I~BlIa; 
с.сеиундная-с. сеКУПДUlloj 
С. чаСО8ая - с. I'(І)l.ИВНIІ. 

Сумерки -IIРUСJl6РИ (,ку); 
с. астрономмчеснме - п. а~Тl10по.r'lllИlІ; 
С.· rраждIlИСIІ1\8.- П. побутОВІІЙ. 

CytRI�-доб.; 
с. rраЖдr.иснке - с. поБУІJва:; 
с. звезднwв - Д. 1І0РВВІІ; 
С. нстиинwо -". епраВЖIl8; 
с. солнеЧlІl>І1І -)І.. СОURЧИ&j 
С. среднме - с. еерtlАВІІ. 

Сфера армилnярнаR сф':ра !\Рlllj.llАрю~; 
С. ИРНСТНJlьнан - с. I,РИlUтаIЬПIІ; 
r.'кебесиав - с. веб~СВIІо. 

. Счетчик сеКУ!lА - Jlічімьuиа (-ІІа) С8ИУВJI.. 

т 

Телескоп - T6J1eCI\.lu (-па); 
т. а!lланеТllчесииА - т. IIП~iluеТИ'flша; 
Т. баwеннwА -1. liаШТОIІ!lП; 
т. веРТlІнаnЬНЬІIl- т. IIBPTIIJt3JbIl1l1l; 
т. гормзонтальиwll .... т.rОРИ80Ilт8.tlollиll: 
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т. зеркaJlыllяя Т. Jlиеркd.sЬПИIl; 

т. неПОДВННІ"bllІ Т. lІерухJJlИЙ. 
ТелескопмческиА те.1есltоп{чuпЙ. 
ТеллурмА ТeJlурій (-ріll). 
Тело небесное тlдо пебеСП6; 

т. неннднмое темно в - т. певй~ие; 
т. центраilьное - Т. nCHTpUII.He. 

Темнет!. - теJlвіти. 
Теин IІОJlвБJlящнеся -тіІІі RQ;tНВИ{. 
Тень нонусообразная т. ltонусопод{6пи; 

т. ПОJlнаи - ·r. п.IIІН3. . 
Теории контранционнаJl т~оріll контрак-

цIЙВIІ; 
Тип спектраnl>ны-тJIпп (-пу) сnоктральиий. 
Точна BeceHHero равноденетвия - точка 

песпянJrо ріUПОД~IІПЯ: 
т. визированив т. г.івушlВПIІ; 
Т. востона - т. cIdAY: 
У. ВОСХОДа - т. СІО)!.У; 
т. -вступления '1'. вступу; 
т. 8Ь1СТУПJlенив - T.BiICTYIIJ; 
т. заната вахода т. 8:1101\У; 
т. запада - т. оаХОіШ 
т. знмнего СОnНЦЄСТОRНМИ Т. зіllIВЬО-

ro совцєr.тодНП8; 
Т. nеТllего солкцеСТОЯНIІЯ т. JI{ТИЬОГО 

соnцесто,іn"пп; 

т. кулевая -~ т. ПУJlЬОl\_", 

Т. oce~lIeгo' -l'aB~OAeH~T8H;; - 1'. аСІП-
нього} ріВНО1\еIlПIІ; , 

Т. падеина т. !l.iAaIlHII; 

Т. раВllодеНСТВ8нная Т. ріnIlО1\еИИЄfа; 
т. ранкоденствия ИСТllllllаll- Т. ріВЕ<!-

Jtluua спраВЖllа; 
Т. р. СРеАНIІН - Т. р. сере"IIИ~ 
т. севера- т. пlВllочіі 
Т. стОвння - т. стоdППIІ; 
Т. юга -- т. пlп"пя. 

ТреУГОJlЬНИИ ~nnНПСОИДаЛЬНbllІ ~ ТРШІУ-
ТІНІ! (-ка) е.lіпrоі.1а..ІІЬПl\n. І 

трнl\нгуJtяцмонныІ-- 'І'рпnпгу.'Лl\IIІПUIl. 

ТриаКГУJlRЦIІ. rРU<lиry.l.8I\ЇIІ; 
т. главкая· т. го.l0вна; 
т. МI\Jlая -.,- Т. lIa.la: .-
Т. промеlllуточнза Т. 111'ОJlIЖIШ. 

ТРОПІІІІ -ч,.I:lіх ( -ХІІ); 

У. rОрВ30ИТ3і1ЬПНЙ 

т. Козерога, ЮIІІНblіі - '1'. I\Oa6pdra, пів
,,"Іенннй; 

т. Рака, севI!ркыІ-- Т. PaКil, ШВЮ'івиlt. 
Тропичесииll- тропІЧНІІЙ; 
Труба аСТРОНОМllческая - труба встрово-

І 
IІ.lч~а; 

т; ведущаll --- т. "ровіАва; 
т. земнам т. В8l1ва; 

т. зрительнав - т. ЗQ))ова; 

т. подзорна1l т. піАudрпа. 

ТумаННОСТІ> ту!lаВllість; 

т. бесформеннаа т. бозфороз; 
т. ееретеиообразная -- т. верєtМопо-

1І{6нв; -
т. гаЗ08ая т. r4aQвa; 

т. rалактичесиая - т. rВJJЗКТИЧВЗ; 
т. ДВОliнаll т. ПОiJ.J!{nuа; 
т. ЗВ8зднаR -: Т. зорана; 
т _ ИОJ/ьцеобраЗНIІIІ - т. кj.~ыІ.под;6uа;; 
т. краБОВlІдмаи - т. Itра6uвіщна; 
т. неnраеильнаJl - Т. неlJvаНIІJlьпа; 

т. (не)разреwимап - У. (не)роаli'Азв~; 
т. пеРВlІчная т. церuінш&; 
т. перемвниаl Т. Зllінна; 
Т. планетарнаR- Т. П,1а!Jепірвз; 

т. правнnьнан - т. IIp;\1!II~Ь8a; 

т. сеРПООбразная - т. серпопо)li6пз; 
т." СJlОНlиан - т. Ch.!lBAВ1I: 
'Г. сIІиllаnыllя---- т".'спіра!Іьпа; 
т. сфероидалыlв-- ,Т. сфероі;(~31.!!u.; 
Т.· темнав т. Т6119З; 

т. УАлинеllllа~ Т.3А·!в;кеuз; 
т. чечевицеобразнаи - Т. l"О'lенвцепо

Jl.іБВu.; 
т. зкстрагалаКТllчеСllан -- Т. CKcTpara· 

.1акті.ЧШI; 
Т. еМlІптичаcu.а -Т. е.Jіптll'l811. 

Тиroтеииє '~:-Т8жіI!ПН: 
Т. всеМИРН"О8.7' ~ •. Be(!i~HiTп(. 

Тяrотеть ТЯЖІТИ. 

у 

У8еЛИ~М8ать аr,{.'ЬШІ'Оати. 
YroJl аСТРОJlябичеСММі!' 11. ilстрол"IІIЧПIІА, 

'1. вертикальнwil - к; ВfРТІІU.lьвпll; 
,. ГОРИЗОНТln"Н". ·~K. fоризоmJlы�ІІD;; 

, '/. АИреIЩIЮННW" -:- к. JtI1PЄllціJillиli; 
у. 3р8111111- к.. 11&')'; 
у. ПОЗIІЦlЮииwli К_ UОЗВWЙПJJЙ; 
у. часовоl. - к. roАИаввI. 

УАобнwіі Дill ваБJuoАеамв - spfчивl ,k.'1.8 

споетеріrdlШll; 
УЗ84 ВОСХОAllщиli - вjsoз (-.'ІВ). висDjl.ВЙі\. 

у. JlJHHWi- J!. JI{rа.ЧВIІIІ; , 
у_ ННСХОАRщllli - J!. IІнаdAийЙ. 
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Ураlнение:- рівшіlШll; ураВlfовєшива

пив - IІріВП~ПП8; 
у. базиса - р. БШш; 
'/. IІремеии- р. часі; 
,. ГОДИЧllое - р. рі'lиё; 
у_ ГРИВltТ3ЦIІО_-lІ. rpalliтaцfollB; 
у. КВОJlера - р. K~lUepa; 
у_ ЛlІЧное ~ р. особйсте; 
у. орбllтw - р_ op6imj 
у. norpewlloeTeli р. 1t&~OK; 
у. пtJlигdиов - р. ПОJlirбlllll; 
!. СВ8товое. света - р. CIIЇ'f.lOBe, свfТЗllj 
'!. сторон - Р. &Торів; 
,. УГ.llОВ-:- р. кy:d"в; 
у. цеитра- р. цевтра. 

УравновеШl\8ИНІІ8 - 1ІрillноmiжуІШИЦ spia
нов4женпп. 

)'ровень -Р{ВСПЬ {-11118}. 
Усиорвние 1>,",lІовое - прпmМ.amєllUП ІІі . 

КОЬ. 
Ущерб JJупм-ущер6 {-6J}
УщерБJlIІТЬЄІІ,' ущеpБJeтliСIf- ущёр6JlЮва

тиса, ущер6Й'rJ:a. 

Фаза затмеИIІИ - ф:lІІ3 ааТІЇJlпепнп; 
ф. ЯУIIW - фо ІІ'МЦВ; 
ф. 00411811- nJBвa; 
ф. частичнан- ф.. '18СТUПIШ. 

Фаllе4 сOJtПечнwlt-ф;\'R:е.1 (-ІСЄЛВ) сJПlІчвнlІ. 
ФевІ'lUЬ - JlЮтий (-10М). . 
Фигурі.а. В;tАмаиwтЦТОВ" - фіrіРп щ-

.аВШ~Атові. 
ФJlОИНУJl - ф.l!t1&1.1 (-.ІІа). 
ФОIlУС - фокус (·са). 
Фотометр фОТО:tJIЄНТРКЧllСИI!IІ - фот&-

)!ІІІТР (-тра) фотOt'.аеВТРU'lииll. 

Фотометрня фотогрвфнчесиu - ~ 
ріll фотоrрафі ~BII. 

Функцltя пертуРбацнонна. - фJ1llЩia 
uертурбаи.ійua. 

х 

ХВОСТ ИОМІІТ" -хвІст (хоост&) ко •• тв. 
Хронометр - хровОхєч.\ (-ТРlф 

Х. мореноli - І. Ifорськай; 
х ПОJlусвкуиднwli -'- 1. пjllсекjВ.\ІІИI. 
Х. среДИll1i -:J. cep~,\IIiI; 
х. ТРlІнадцатиооilЩIІК -:І. 'lpИП&.\ЦІІТR

бfйlUIК (-ва). 
Хронометричесмиl_ IРОn08етрп~ 

Цапфа - ІДи .... 
lІ.елостат - ЦО.llоcтl.т (·1'4). 
Центавр - Цеит4вр (-Р4). 
центрировать - ЦСIТРУвап. 
II.BHTPIIPOBII& цептруваива. 
lІ.ефеіі - Цефей (-фев). 
IІ.ИlllІ метенов - цliкл '(-.ІУ) 1f~вD. 
Циферблат цuфеpl\JJат (-та). 

Ч 
ЧаСbl верТilналькwе -l'ОJ\lIUIІП (-а) ве,.. 

тIJкuыllй;; 

ч. воДинwе r. I!ОДllпйllj 
Ч.· rОРlІзонта'ЬНblе - r. fОРиsoвt!nии1i. 

. ч. ~е3ДІШе f. lІоравllll; 
Ч. ндущие по среднему вре_ - r .. 

що цо .за ccpe;J,ui. часом; 
'І. контрОJlЬИblе - r. -KouTpJ.u.uвl; 
ч. С. lІ1аЯТНIІКОМ f. 8 JlbrIl8.r. 
ч. СОJlиечнwе r; с.!ва'lпий; . 
ч. знеаториаllьиwе r. 8квaTopili.u.!IJIi; 

Чаwа- Чаша. 
Четверть пу!!.. '.IB~l'TЬ .iC!!IUI"IO.aTapa; 

Ч. пеР8аи .11fНbI. - ч. перша. 11:. перша~ 
Ч. пос .. 8ДIl811- 'І. OCTnIlWl, к.&t:тШtlіИ. 

w 
Шапка 'ПОJlIlРИИIІ - шапка ПOJlрва_ 
Wарообра1ноетІо IІУJlїсТIОТ ... 
Шарообpuнwl- К)".ІIiСТвli. 

Широта - щвроrli; 



. . 
'" 

Ш. ТР.llІОЦЄIІТРllчеСJtU 80 .lIспость 
--------------~------------~----

W, . rеJlиоцентрмчеснан - ІІІ. ГeJIi~цeaT-

:r{IЧIlП; 
w .. еоrрафнческая - ІІІ. rмrраФ(Чllа; 
ш. геОl.\онтрмчеснаи - ш. rеоцеПТРUЧПR; 
Ш. сферичеснаи -- ш. СфеРIІ'ша; 
ш. зкваториаJlьиая Ш. еКIJ:lторіа.иьаа; 

Ш, З~JlипсоидаJlьitаl! - ш. в,l!і[!соі.!\а~ьпа. 
ШИРОТНbllІ- шпрJТIIJIА. 

ШТРИХ нулесоli Ш'l'рііІ (·ха) IІУ.llЬО1JПЙ. 

з 

ЗВОJlЮЦИИ космичеСlІlИ - еВО.lJЬі\ЇЯ кос-, 
.Ічка. 

3кватор - евпатор (.ра): 
з. галаКТllчесн мІ! - е. fалаRтнчииJl; 

а. lIe6a~ - в •. иеМСIІВЙ; 
З. средниil- е. сереJ\пій; 
з. зпохи - е. ео.IХIІ. 

Зкs3,ториал ломаи..," - ЄІш&торіаJl (-.1<1) 
Jl3!1аивй; 

З. ОРІІ'.lоlІ- ПРЯІІИЙ. 
3кваТОРИIJ!ЬНblіІ- екваторі4ЛI..ВПIl. 

3КІІИПТllиа ОIl.1IПТ1lIlП. 
Зкспозмцин - еSСDозіrціll; 

З. СУlоІмарнаli - е. сумарна. 

ЗксцеМТРИСИТQТ - екщевтрисит&т (-ту). 

Зисцентричность . ПСЛОJКО"ИИ - еIlСIІ,Є8Т
Р{Ічпіс'J'Ь ПO.'lс!жеиои. 

Зломомт орБНТW eJlеll~1!1' (-ту) орбіти. 
3nлипс аберраЦИОНllblА - Є.lіпС (·са) !ібе

рпll,{Пппй; 
з. иснаJКеН"R - е. CnOTn,lpe1l1l1l. 

ЗЛJlIlПСОИД вращеНМR ~ e~Їllc,!iA (-Аа) 
ОбертОIIIІІІ.. . 

3лонгацин наиБОJlьwаи - моиг!ціа иаtt
М.lЬШ:l , 

ЗПИЦИКJI - епіциu' (K~Y). 
3поха Вblчисленна. - щrоха об'lИОJl!па; 

З. наблюденнаll - є. спостер~тепа. 
Зталон - ет3.І!Оп (-па.); 

З. на.резно. - е. наріSlltiЙ. 

Зфемерида геоцентричеС1lаи - ефЄIl6РЙ.\>\ 
гєоцевтрlІ'Іпа. 

3ффент краевоil ~ ефі>кт (,ту) ~paЄBBIi. 

я 

ЯДРО кометЬІ' идр6 IIOlleT8. 

Январь - tfчонь (-чин). 
Яриость .ІІскр!\пість. 

ЯСНОСТІ> Исuіt:ть • 


