
БІБЛІ0РВКА - АРХІВ 

МИХАИЛА ПЕЖАНСЬКОГО 

УАН - ІУНМ - Технічний Відділ 
Матеріяли до YKpa~HCЬKO~ термінологі~ та 
номенклатури Том ХІІ 

Словник Технічно~ Термінологі~ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА /проєкт/ 

.Інж. -еле к'гр. І. Шелудь ко 

ДВУ 19 28 



, 
І ' 
і.: • 

h 
і' " 
:~ .... 

"!~, " t ' 

.. -: ," ',"~'" :,..;, .!:~;j, '(" 

/~~;" 

, ' . ~ 

. ':КP!ЇH~ЬKA. А-RАДКМ;'Я НА.'УК ' . 
, ІВСТИТП, УКРllась~ої lUJ'IІ:ОВОї1l01P,L 'ІЕХИІЧИИЙ ВІдJ\l.JI 

МА.ТЕРІЯJIИ Д~' УКР А1ИСБRof ТЕРМІНо.п:оrIЇ 
T~ ИО1ППВ'.1ІА'.fJPИ-ТОJl ХІІ 

lвa.-~. L ШЕJПДЬRО 

СЛОВНИК 
и ТЕХНІЧНОЇ ТЕр'иНОJlОflї 

< , 

\1',:;"'~ , 
.,{. , 

. , .. 
{,. 

!;J ' 

f: 
" 

І , 

EJIERТРОТЕХНШл 

(111"06 ВТ) 

БІБЛІОТЕКА -- АРХІВ 

МИХАИЛА ПЕЖАНСЬК9ГО 

.. J 



І';: 
І' 
[) 

рлТЕРІЯЛ~ ДО YRPt~ЬКої 
ТЕРМlНОЛОШ ТА НОМЕНКЛАТУРИ 

І 

ТОМ ХІІ 

І 
! 



І • 

\"-' -------

. ~-

унрлrнСЬКА АКAJ(ElfJЯЩJL . . 
ІНСТИТУТ УНРАіНської НАуковоі мови.· ЦхНIЧНИЙ ВWUI 

UKRAlNlSCНE АІШ)ЕІІІІЕ ВЕа WlSSENSCHAFТEN. 
INSТIТUТ DER oКRAlNISCНEМ W1SS.ENsCНAFl'LlCHEN SPRA.CHE 

';j • 

СЛОВНИК 
ТЕХНІЧНОЇ TE-РМІнологrї 

. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

ЗРEJIAГУВАЛА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА сЕ1Щ1Я 

ІНСТИТУТУ УКРАїнськоі НАУfSОI;ЮЇ мови 

[ \.1 



5Ш.ll.іorpaфічихА опис та tllJ'fфpn .::Я 
6і6яіO'fellИо aтaaoris ка UIO ЖККt'J амї

- • .J\iTOn. Ухр. 14>1"1': T~ .,карт-. 
ЖОВDМJ' penepт •• Укр. Кни*к. nanU1C~ 

,. 

ДОЗВО-'ІЯЄТЬС>l випуC'!'И'l'И в світ. 
Неодмінниil CЄKPЄ'l"t\p УКРalВСЬКО! Ака3,ємі! Наук

~дeMIi& А. Kp!!~ц(i. 

Тр;,і:т .КиiD-ДрУ"·, 8-';';: JlРУоіарн" ·(-.ул. Толстого. 5) 
Ки;в. O"PJIiT. 2з2. 1927 1210-ЗООО. 

\ 

Світлій пам'яті першого дослід

ника української електро

технічної термінQЛогїі 

д-ра Ів. Пулюя 

присвячується 



ВІД ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ ІУНМ. 

'Випускаючи серію слогнш;іє ів усіх гШlузеfi техні"и. Технічнuіі 
Відділ lн.стumуту У"раїНЄЬКбї НаукогО'і]Мови (/УНМ) звєртає увагу 

користувачів на те, що г рігн.их причuн, а гр.llОВНЄ черєа потребу яг.-nаі1-
швuдшє дати можливість широким колам огнайомиЛIІІСЬ 8 українською 

технічною терміН().flогією, словники доводuлоса. _ складати нашвuдку, 
одночаСО80 вироблюючи -методику термінологічної роботи та пере

водячи органігацію lnстumуту. Тому ці СЛОВ.lшки Відді.llУ не мо:нсна 
вва:ж:ати га остаточно оброблєні й опора.джєні. Це, на нашу ду.м.ку.; 

дише ПОПЄРl'дні проєкти. які вимагають дальшогорогроблення та удо-
скона.llЄННа. . 

3sa:нcаючи на це, Технічний Відділ І.У.Н.М. 8вєртаєmьєя до всіх 

l'i:ористувачів г проханням надсилати свої поради, думки й гауваженн.'1, 

особлuво про таке: ' 
1. Чи 8адовольняє 3.М.іст словника,-що зайве, чого бра1'і:УЄ? 
2. Чи вдалі окремі дорівн.ювання украіНСЬJ<UX термінів до pociйcыix 

та навпаки? ' 
:~. Чи вдала форма та система Уl'i::lадання слогНUI\а? 

Коди що 8 словн.икогі здаєmьєя, користувачt8і навдалU.At., Heдocт~ 

ні.lf, нєаручним, ЧU невигідним, то дуже просимо нє оБМЄЖУllflЛlись 
IJKasi8l\aMQ на цє, а в міру гмоги подавати до Відділу коН,кpemnу дуAlКУ. 
ЯК та ЩО саме сдід бу.Ilо-О виправити і в якому саме СЛОВН-lшогі. подаючи 

його точну Hasвy. 

Особішf,(; нас, цікаlJJlять н'ародні місцєві технічні терміни. 
Усякі, навіть найдрібніші, гауваження, «"asi8l\U та поради Відділ 

з подякою npuU.lft й використає г да.llЬШUX виданна.х технічнux слов
никі •. 

Адреса: Київ, БУЛЬ8арШе8Чен"u, U,доТ~н.ічного Відділу I.У.Н.""l. 
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО. 

У&раіисьr.а електротехнічна ТЕ:рм:інологін ПGчннав свою іеторію 
а 'ІЮ-х років минулого (ХІХ) СТQ.літтн, відколи електрика став прн
ступиою ширшим· верствах громадянства на українсьЮІХ зем:лях. 
Західня Укра Іна , яха через, політичні умови· с:воїи тереном була 
БЛЩБ:ча ДО иа)J.бань европейської техніItИ., раніше від~ла потребу 
!l!3ТП 1І.1МН}' теРl!ilіИОЛ\lrію ;.:;д:! фах{}~их "ужомовних назо-в,!що потрап
ляли до неї переважно з Ні:llеччив.и. Цим і з·ясовувтьс.я:: ЩО перші 
зарод&п електротехнічиої термінології виходять звідти і ЩО УТВОРЮ': 
валасн воиа під переважним впливом німецької мови. Розвиток 
фахової мови вже в пеРШОМУ'стані йде двома шляхам:и: вона утворю
сться стихійио в колах в:а.родніх, як засіб до· зрозухілого спрпй.мани~. 
нових. иадійшдих з елеКТРИRОЮ,ПОНЯТЬ, а одиочасно <І цнм її студіюють 
квадіфіковані фахівці, збираючи народні мовні матеріяли і застосо
;вуючи Іх до едектротехнічної TepMiHO_~OГiї. 

Наслідки термінологічної роботн видно хоча-б 3 тог!'!, що НІІ 
початку ХХ СТО.1ітта українська електротехнічна термінологія 
була на високому рівні і вже могла обс.туговувати електр!tтехиічи.у 
справу. Так, в «Збірнику Математично - nрнроДописно - .1ікарськоТ. 
сt'кціТ» Нау.кового Товариства ім. Шевченка у Львові (Х, 1905 р.) 
зустр'часмо два фахові дописи д-ра Ів. Пулю.я, писані українською 
МОВОЮ: розвідка на тему «Кругова діаграма генераторів· дл.я 
Ilеремінних прудів» та ОПИС «Електрична Централка Готенфурт». 
Та ще й раніше в тому самому «3біРНИRР було вміщено, почи
наючи з 16'95 року, кілька статтей на е.lектротсхнічні теми Ів. ПУЛЮj! 
та инших ·фахівців. Варт відзначитн ТУТ заСJ!УГН д-ра Ів. Пулю.я в па
РІІні 1ермінологічніЙ. Пулюй, цей відомий ді.яч і вчений, що пого 
називає~автор пеКРQJlоrу в журналі .Elektrotechnik und Maschinenbau:. 
(\Vien, 36,1918, ст. 184) піонером едектротехніки в Австрії, поклав 
![(,рші підваДIПІИ до наукового опрацюва~н.я електротехнічної термі
нології,написав чимало фахових статтей, дописів та низку ПОПУ
. 1ЯРН(І-наук()вих розВідок, що з боку мовного можна! вважати за взір
цеві .Він був ОСНОІЮположвнком елеRтротехнічно1'О т-ва. У'Відні, пізніше 
(1888 р.) закдав такІ' Т-ВО в Празі та іі. взагалі, стоячи БЛИЗЬRО до 
!·лектротехні.ки й зроби.l!JШ{ чнмалї внескн до .всесвітньої. иаУRОВQЇ 
та технічної скарбниці, д-р ІІулюи поруч ЦЬОГО ВНСОКО ставив і справу 
піднесення )'країнської культури, уділяючи час на розроблєнна едек
тротехпіЧIilliї термінології та й цїдої фахової мови. 

. НеСПРИЯ.'і",1иві поліТRчні обставИИП, ()соБЛRВО в Наддніпрянськііі 
;І."країні ставали ве.іІИItИ.М опором та перешкодою до відьного розвитку 
фахової мови. УRраїнськнх шкіл не було. русифікація україн
СЬКОІ'О робітництва, брак друкованого слова,~усе це разом uризведо 
.10 того, що тідьки сільські та дрібно-ремісничі кола були вогнищем 
українського слова, а в таКИХ обставннах зрозумідим: стає і сuіз
неННІІ живої технічиої мови проти везшчезного ПОСТУПУ. електротех
І!і!ш. І днше поодинокі особи, свідомі українсь:коl 'Культури, сам:о-
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тужки, поодннці. досліджують. народню мову, щоб р:а JtPYHTi її дійти 
одиос'таиної фахової терм:іи6логії. . . 

; ШеЛИ револ.юціі 1.1905---16 р. Термінологічна справа прв::rягає ;уваl'У 
ширших Кj)Л .. ~p.OMaДSHCTBa., З!>Rре.маукR3ЇНС~КОЇ молоди: при Високих 
Шкодах ~аРОДЖУЮТЬСЯ терміиологічно-,овні організації зі студеа
.тіВ та ВПБJIaдачів, ЩО їх потім. об'єднуе (191,3 р.) Хнївське HaYKO~ 
Товариство. Але, як ці. організації,.як і пізвіші, приміро)( «Техиічно~ 
Т.ермІRОлогlчНа ·Комісі.я'» при ДепартамеНТі. Про~сіовальної Освіти 
Т1918 р.), коли й відв!)дать увагу поширенішии галузям техніки, 
іо вужч:ilх фахів, НЕ от еJ[ектрот~хиіЕУ .• вони зовсім ие стwдіюють, 
-бо, ДО речи сказати, за дореволщііипх ~aciB і спеціяльних електро
технічнИх шкіл не бvло на Україні .. Єдиним надб1l.ННЯМ цієї доби 
в гал;узі елеRтротехнІчноі терщпологіІ були,: 1) «Проєкт· терміно
логії по електротехниці», що його опрацював іиж. С .. Риидик,. зі-. 
бравши щось з 100 фаховri слів (1916-:-;18 р.,Київ); збірка .. пя так 
) JІИшплася' рукописною, ве побачивши .світу, та 2) КЇ;Іька дес.ятRiв 
назов 3 електрики в «'Словнику :укр. фізичної терміиоль()гії» (1918 р.) 
ТерМіНОЛ:ОТічиоі Секції Наукового Т-ва в Киі~і. .. . 

На ширшпи шл.ях стає опрацьоваиня .. е,1еRтротехнічної терміи-о
,10Гії y~e піСJ!Я. гpOMaдs;вcЬKoї війни, колв васта.1И спрцатдивї.обста
виин для розвитку українСЬкоі .культури і. ко.ТШ збіЛЬШИВСIІ доилив 
до Високих Шкіл сільського елемеиту. В Т.ермінологічно-Перекла, 
довому rYPTKY при :КиїВСЬКОМУ ПOJ1ітехиічному Інституті <І 192~ р_ 
вже утворюєтьс.я окрема Еле.Gтротехнічиа Секці.я:, Правда; належнu 
розгориути справу не пощастило, через переобтяжеиість членів 
Секції иншою робото.ю, але Секці.я: змог.n:а використати етудентс,тво, 
що роз'іжджа;ІОСЯ на ;rітиі вакацїї ПО всіх <lакутьах Украї.ни, д()py~ 
-чаючи йому. збпра'Ш иародні матеріяли, придатні застосува'm .. Н 
C,1eK:rpo'.CeXHini. " . . . . . 

3 щ)чатку 192.5 р., ко;rи Технічиий Вjдділ Іиституту У:.краІнської 
Наукової Мови розпочав планову QргаВіЗацію терм:інологічноїробо:rп. 
при Техвідділі будо засновано Електротехнічну Секцію. До робqти 
в нііі було запрошено І\.()лишніх aRТИВJfіших робітників 3 Терміио
ЛОl'jчио-ПереБладового Гу,РТ&а при К.ІІ.І.-Ш ел у дька, І. М.; 
Фаворс.ьR.ОГО, В. Н.; Миро.ненка, П. Х .. та.губеика,.Т. П.; 
lТізніш~ (Н125 , р.) буші поповнено склад Секції, запросивши 
Вовка, К .. О., проф. Горбачевського, 1. д. (аккон· 
cy.~ЬTaвTa до чужомовиої термінології) і (1926·Р.) .костенка 
Л;. П. Разом 3 цим було'налагоджено зttосини з Харківськими е,а.ек
тротехнв:.к.аМіl - українцями і зо;кре,ма запрошепо проф. Пот е 6 ню 
О. О. дО уч&сти. В роботі Секції, як науковщо спіВРобітника . 

Наукове опрацьоваин.я терміНО'10Гії можна було оргавізувати ДВU
ма способами: або ВИJ;от~в.:rятИ тлумачні СJlОВНИКИ (прикладом таког« 
типу словпиків може бути от хоча-б в російсьКій мові - «Кра,ткий 
слов: ьзлектротехнических тер:шшов», ИНЖ .. ПолонскиИ С. МОСКВа,. 
19:21, р.), або студіювати українську термівологію ріВИОбіжНО ДІ> 
певної чужомовирї. В' першу чергу Секці.я ваміти.n:а опрацювати. 
слектротє.хиі'lJJ'у термінологію рівнобіжно. до ;\Шших Mj)B, взл:вща 
за 'об'j\КТ внвчання ухраіВСьку мову .. 3а такою системою терхіни 
українські опрацьову,ЄТЬС.ІІ рівнобіЖJfО. до відпо.:в.іДlШКів З Ч~" 
МОВ,.а саме з H~M~ЦЬK?.ї. та росіііської ,~9. з боку їх ,YKpaїцc.ькa .. ~~~-
теХНlчна теРМІНО'n:ОГlЯ зазвала наjЩщьщоro впливу ... ІІІ! :~~)(" ___ 
вихідну мову взято було нім.ецьку, зважаючи. на, вис(l. .С. нток '" 
едектротехнікв. в НімечЧині та й па. те, що російська - е:рміво-. 
.n:огі~ творилас~ веСЬ,;Ч/іс під різвим,! чужом~вцим.в: в. - '( tH'~" 

\.~-~ . \ r,~, 
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сподіватися від pociiCЬROЇ >JЮВИ, щовоиа має власну О}lиriнаnну 
терJriНОJIоriю, ке можиа. ' 

Добравпш новітню фахову ттератур'У' та словИ:в:хові джере.1І& 
8 зазначев:нх мов, Е:u:ектросеlЩЇН розпочала 'fRШ!.Дати реєстри терміно:" 
лоriї од~очасио Tpьo:мa.MOBa~. Уже в цій cтaд~ і роботи стадо очеви;цв:о, 
що сту:~ю~аВИ.ІІ теРЮНОЛ:Оnl з е.1lектротеХИl1tИ та иаукове. усТадЮ
в~:в::в:я ЇІ ВІдбере:в:е 2-8 роки, я.lt це гададося раніше. Е.лехтроorєх
НІ.ІІ:3., як иау.ll:3., що має досить KOPO~Y історію і разом з тим 1JeJIВ:
чезний теип РОЗВИТКУ, не ~ИlПе У нас, а навіть і в народів, що 11'0-
сува.ли вперед еJIектротехшч:в:у справу, не встиrада сприймати ДО 

своєї терJri:в:озrоriї МОВ:В::В:Х корективів від иарод:в:і:х: мас. Це сприч:в::в:ю
ва.лося дО ТОГО, щО мова фахова відходнла від иарод:в:ього, націо
иа..'Іьиого Jtpуиту в бік Ч'У'жих УЦВ і симБОJIіч:в::в:х иазов, що й становило, 
зайві перешкоДв: до ширшої пристуниости :в:а.'У'кИ. у Шмеччim:i остан
ніхи PO.ll:3.M~ ПОи1чається ~ажаиня створm;и свою оригіиaJ!,ЬНУ 
електротеХВl'С1'l!'f теРИІВ:ОJIОГIJD, як от приюром Srtomwandler; 
Spannungвwandler, Scheinwerfer, то - що; а:в:алoriчие явище маємо 
в Чехії, в Польщі. Варт відзв:ач:ити, що з саИих початків українСької 
е:u:ектр?теХfliчної тер:иі:в:олоriІ вже вамічадися перспеRl'ИВИ до пере
ходу ВІД запозиче:в:ої, заЙПI'JIоі термінолоriї ва народ:в:ю, ТИМ'"'lO проф. 
П'У'JIЮі' подає д:u:и ;rRоtог:о--<:верТJIJIR», для «Stаtог:о--"'стояк», ,«'R.olle
uружіч.ll:3.". то-що. Тепер-же са:ие на ч&сі, УJroРИОВ'У'ючи україВ:С:ьку 
електротехfliчв:у тер:иі:в:олоriю, в міру зиоГІІ звільн.нт:в: іІ від чужих 
слів, наближати її до мови образиої, мови иародиьоІ. 

В-осени '1925 року від Укрголовнаухи надійшло заМОВ.11е:в:вя 
виготовити пpaRТИЧ:В::В:Й елє:ктротехнічний С.І0В:В:ИК, щО відпоВідав
би сьогодиішнім ВlUIoгaK украІнізацir школи та ВИРОБJШЦТва~ 
і орієитов:в:о приділеио tepMiIr-l1/2-2 ро1tИ. В нlІ.слідок Т3.К9Ї ~опо
зиції Електротехнічна Секція Ів:ституту УкраїиськоІ Науково! МОВИ 
і вв:пус.ll:3.Є В свіТ цього СJIОВника. КороткотериїноВість за:ИОВJIенин 
не дала зхоги внкїв:чено опраЦJOвати СJIОВ:В:И.ll:3., і він є лише уперед:в:іі 
проєкт україИСЬКОі терків:ологіі з єлекrротехв:іки. 

Приmвидшев:иі текп роботи вим:ага:в деиІШХ спрощеиь. Так, до 
с.п'6Jlив.ка заведено, ик рівнобіжиу мову до украіисьКОї, тїл:ь1tИ росіі
сь:ку :МОВ'У', бо дійсність свідчить, що ,ІІа сьогодні переважною ковою, пк 
'1іТЕ!ратури, JIR і практи1tИ на Ухраlиі, є :мова' російська. ТИИ ТО ]і і 
вміщено в словнику иа,першоиу місці, сео-то укладено його, як р 0-
с і й с Ь к о-у кра ї и с ь к ,11 Й. Ми гаД3..1J:И, що сучас:в:і електротех
ники на Україні, ви:&:оваlli російською мовою, будуть її иати на пер- , 
шій порі за :вихідну базу. А щоб одночасно з дни даний СЛОJlIDIR міг
би обслуговувати тих, щО чита'fШIY'rЬ украІиську літературу, напри
кінці його додано' украіИСЬ.ltого по:ка.зIlJl.ll:3.. Проте до кількох де
сятків слів більшоl BaГII (як сток, Strom»;, <:шунт, NebenschlusS1>; 
то-що), щоб проїлюетрувати їхііі ріВНQбіжиП1tИ в чужих :мовах, в 
тексті піСJIЯ російсько! иови поданQ в такоиу порядку-англійський 
териін, за в:ни нїиеЦЬ1tВЙ і далі фра:в:цузькв:Й. 'Jiaкi ілюстрації подано 
також коло вдаених назов. Секція вважає "за потрібие подати В 
СJIОВИИК'У' попrиpellimi прізвища чи винахід:в:икі,в, чи вчених. з. еле.к
тротехві1tИ, зважаючи иа СDOєрідlli JI українській мові за.ко:в:и пе
редавати власfli назви, иабл:в:жаІОЧИСЬ ДО фонетики їхвьо!. первісної 
мови. При чому прізвища подано В форJIi pOД6BOГ~ відмінку (gene
tivus), бо ци форма, прзв.JIНЧИ в териїно.1!:6J.'ЇЇ за родовий надеж
ности (genetivus possessivus), ціива ТИ!l(,; щО її. передається в 
україНСЬкій хові прикметии.кох, чого, не наглидаЄХQ от хоча-О у хові 
росі:\іСЬRій, це ниоді рівнобіжно вживається Qбидві фОРМИ: «фотоиетр 

ВУИЗЄRa» і «ф. буизmtоВCIttdb>. "JI"fЧИ Pe:ll'l.Тe}la~' і' а, реитгЄJЮВС1tИє> 
то.оЩО; aзrе чacrJше Фориj РОЖQвОl'O в:ідиі:в:ку:. ,,' • , . ' 

QБМI! СJIовиика обіймає В О!1В:ОВИОМУ ел:еRТРОТеюпК'У". вел:иВJI~ 
струмів (reopi:a: іі RОИС'1'рytЩЇ:ї),; paдio'1'exнiRY, заеrоеовв.:m ~З~ 
ЄJIєктротеХИЇRи-електрохемію, сЮ'М'отехніху,.та р~еио~XJIl:КУ І 
л:и:mе часткОВО теШRУ звa3Rу. (тє.л:еrpафіа:. тe.uефоmи, ГАeJIl:ВИИЦТВО 
Ji: цеитралізаціs:). Радіотех:в:іRY'і,~ОСИТЬ- поnо ОХОП.1lеио,· зважаючи 
иа вe..JШ1'tе'cv.часнЄ її пomире:В:IІИ; ,Б.ха.ліЙиірі. (в Jlеж&ХЮІ. «А.М·. Ву
новс1tИЙ-Курс желєзнор;орожной телеr.;pаф;иИи те.1lеф~:Ь, 1![ооква, 
1921 г.) розроблено тешку ДРО'1'mIOГО ЗВS:ЗRY' З тиХо ЮР1tY'ваи!'. що 
це вже ВУЖЧ'ИЙ фах Ї' дли вього,(}ев:ці:а:, ила:в:ує. В1IДa~ о:кре1ШИ том 
('І. n еJIєItтpоте:&:в:іЧ:в:ого словиишф ДоuаДИ1JШl зюст буде ВИДИО 
з подано:м далі перепку вuориeтas:Оі: Ю'rєратурн. .' , 

н.рїх, суто фахової термінолоriї В сзіOВJi:в:к:у подаємо. щось JЗ 
20f1!o до'1'ИЧИИХ до еJIектроте:х:ві1tИ' 'rерJriиів; та'.фр&8ЄОЛОn'1lШX зв~
ротів. Ел:е:ктротехвіха' весь час роSвивавтьc.s:.'if oJUtro:o боку иа ф1-
ЗИЧliОХУ єсnі еJIeItТpики, а. з Apyrort'-Ira Т'.1П' мexaJD.ВИ (:коиструк
тивна частина), отже, це і зБJ!И3ИЛО' .ііз. иllШИ1Ш дішпma1Ш зи~ИШl 
і в праRТИЧIiОИУ словmrr:у::в:е JlОЖИ,а· БУJl:о, О.IDUI:YТИ И380В голо:вшших 
доти'l'll.ИX речей, чи ЯКВ:Щ; так, ОПИєy1Dчи «JI;ИJШJIО:м:a.:lПJlИVl>; довелося 
подати назви її ооновних мєxafliчиих, частив: -'':В&nllI!':::;и~. «про-
гоннч"', «BaJ[i>, «Стовба7і, то·що. '. 

. в Jlетодиці терJriиолоriчної роботи елеitтросеІЩІЇ. пpaJJИJIИ з~ 
провідну ідею такі заоади: наблизиш фахову, )ІОВУ до JlОВИі. иаРОДВЬОІ 
і як - :аайбільше відбити 3Иіст ПОlШТТя зовиi,mmioю фермою с:в:ова
Правда, в цьому виданв:і СJIОВника, по:sваПJIИВО вИroтOВJ(IПО~ його! 
Секція !lе ЗJlОГJIa в достатиій кiJIЬВOCтi опрацювати за:lmJ!l ЧУЖІ 
С;іІова.(барбарJЩИИ), але по. зиозі, подаємо евої украшсьЮ' про.єкти 
на чужои~вfIi терміни-:в:апр.-«ковraкт-дотир;· сфотоиетр-СВІТЛО
иір:t;, .:myв:т.-узбічипкt-; «ШТепсель-пр:итич.ll:3.:& то-що. тут- ХИ' 
викорнстовy:вa.n:и:" пк наро;цШ: ковні иатеріSЛИ, застос~:вую~ 
їх у фаховому розvиіпfli, акі побудоваиіза .заковаии' yIq)A1HCIiKOI 
морфології :аовотвори. Коло теРJlіпіВ, що набули прав поmиpеИИIІ 
в кількох. иовах (так~и JlОВИТИ «Jliж.вародmх») крім 'украінсьхвх 
розва:аа:в:ь в:а другоиу Jlicцi, як .ПРlШfокні варіанти подаєnо іі чужо- • 
ковиі терміни з відповідиu: иовmrи фоветJliЧНИК офОРlIJIЄнинм. Коли 
C~к:цi,a ватраШІШl&, що термів невірно відбиває су.ть ~еиого 
в ,JП;оrо поJШri'я (чи то,з випaдRОВИХ, чи: 3 історичних причии), то воиа 
намагалася уточни'!'И Т&ЮlЙ' терміи, набл:в:з:ивпш: його до сучаоного 
в:онл:т.тя яке вінм:ає внзиачати. Току :в:а, TepJliH «СИJIа TO.lta:, Str6m
sta1Оkе>даєхо проєкт' «струи» (JШ: вик:ірова ,вeJIнчнна R& ~ількись 
ах .дріВ, вапр. «СИ.1Іа TO.11:3. В, б.ампер", доріВНЮЄJlО-:-«СТРУJl '~5 аиие
рів"), бо величина, що її визначає "СИJIа '1'0.11:3."', в:е ВІДПОВІД&ЄФІЗИЧИОJlУ 
розумінню «сила», таКож' дu'<ЗлектродвижУ:Щas: сила, E1ekt:romo
torische Кг.att:»даєио (ва, взірець «:ааприжєниег-иапрухь) «елєктро
зворушеННі\7і, ои:в:иа.ючи зиов-же ':СНА'у» З попєрецmх иїркувань, або 
для росііісь:коro UОJIлектор» (в дв:иахо)-даєио «кои~:rоР:t, що 
ближче відповідає, фуuція.ll ввзвачуваної речи .(та Й у :ннmих :мовах 
йоro звуть-Коmmutatог). .", 

До осв:овпої украіпСЬRОї термінологН, що до неї оул:в: варті ва 
увагу синоfliиfli Jlaтepi~, в.в.t;mca:в:i 3 а~ри",етв:іIПИХ що-до мови 
джерел, lIfИ,подаЄJlОТ8Кl ха.теРІЯДИ в T~KO"'l, С;JIО.DJЩка, пqЗИАчаючи 
YJlOBHO, звідхивзатої:&: .. ДoТ!lгo-~, коли Ce~l.Il ~e yxвtI.1DI.:Ia їх до 
llЖИтку, то ЇХ изБР8.ll0 XypCJIВOK; а '1'1, щі) CeKЦla вважає 8а мало при
датні, взnто в квадратові ДУЖКИ. 
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Через Обмеженість приділейоrDeJr6Вивm:oвї JЮзмїру (13'ДРУRОВааи:х :Іркушів) не було змоги і,люст.ру:ва:m те:риіm:впр:икладаии, оообл:ивq фразеологічВ1lЮl зво1)ОТа1lШ. ПРО1'е RО.л:о дієслів та UРИШfЄтИИхі}! подав:о.(КУРСИВО){ в дужках) одно, двоє слів, або ПОSlсв:ев:и.и;' 
II аКОlllУ сполучеииі, чи розуміииі зуст-,і:чає:мо даниіі термів:' в е:лектротехніці. Иноді такі позВ3.чеив:я є споєНі' дифе:реиціювати, ~д'І'івlt:И. да.ного JIОн.иття, напр. ЧОПРQтmмен:аlt <п о в: sl '1' Е е) опір», а ~conp. (и а б оре о пр., р е ост а. т)-опірииця:»; «8Шl1Iа(е о' Д е рж lf К'О е) - купіль~, а dШfН(1 (с о С у д)-~. , 

Териіни розиіщев:о в словникові за гшздовою систеllО'lO тав; що'зложені 8 кількох слів терміn треба щукати, виход<sчи' ~ речі:вника. При чому прню(~It'В:., що ВХО,$lFl'ь до СRЛаду т&юrх зложених термінів, ,мають і свої осібні гиіада, а в разі спМучения і'х: з JIIt1{МСЬ речіВНН:f:ОМ становить віД!JfЇние JЮзвязав:в:а: в у:кpгlRськійс мові'ПРОТИ f!,аматично~ сItолученl!'", .. ORpeux слів, то тоді і коло І1р1Шметmma !!ОдаЄіІО такі зложені терхіии,' напр., «JI{(l(jt!./ll>НNi1. - ЖИJFЬшшовий, .&аблевпЙ". а «"00. зпвод -жильиикарп, . абляркя:», отже ТОМ:У- 'й подано ііОГ6 та&ож і в ПРИRИЄТRШtООмry гШзд1. РечівпJШ, що походять вііІ: нри}>_еТКИRів, подано· в ПРlШмеТИИRОВИХ гніздаХ, як· ОТ'р!:'гудируемость» подано .в гв:ізді «реГУJlИр-уемЬІЙ',«св:ихронньtй~ і <СННХРОНИОСТЬ» теж в одиомуrкізці. , 
'Коли якісь синонімічні с.'юва відрізняютьс,я: дише паростхом, Чll с-кз:адои, 'Ін ,я:хоюсь JIiтерою, то пишемо іх ,як одно слово, замИкаючи варіяитови:іі СRлад.,чи окрему JliTePY в ДУЖJШ. Отже тому cгpa(~)ИИЧНlliіі» можна на до.бір користувача чит<l.т.и як «гр,я:иичкий» і ,я:к«граНIIЧIІИЙ:О, або «с(за)пізпеннн» буде мати варіянти - «спізнения»' і «З<lпізиеВ:ІНI», так само і «РООJlоЩх)а, .• 
УхраїНСЬка мова знає звичайно дві ф9р:мі діссліl\JfИХ речівииків відповідно до неД"КОНа:&ОГО та ДОRоиаИОI.'Q видів дiecmB, ТИМJ}'О й подаНІ' в С:ІОВНП&У систематичв:о обидві ці фор:аш, налр. «прелOJ/'JІЄНUf':'заЛОМ.'1ювання (н ,е Д о :S:. фор !ІІ а), ЗaJIОМJIЄННJl(Д 11 х О В. фор !ІІ 3')~;' «.llй3t.ilМЄнuє-уземлюваННJI, узеилев:ин»; <IJIt/lЮЧЄНU(f- )'lIfикаиин, уві

мкнеIIИ.а". 

ПіСДJl того, .ак термініщогію опраЩl}вaJ!а іі ух.ва.,1ила на'СВОЇХ • З'lсіЮ1ИИЯХ Едектросе:кцїя, упор.1lд.I:I:ИR СJlовнина --, інж. - елек. Ш t' -'І ~. il ь к (І І. ~[. звів її до СЛО:ВИИКОВ!jй ф&рми і уклав рухоппса. Цнй рукопис надііі.шuв до Р~JШО.'Іегіі: Техпічио!t'о Відділу. До складу Т,!lШЇ увійшов упор.аДНИК словни-.&а, шта7Ниі редактор ПРВ'Jнзчеииі :ВІД Акиде.v:ії іиж. Тур ка )f о. К. Т.,' член 'ГехиічнQ1'О Відділу ~ ФаВUРСЬКИil' В .. В-. та філолоr Відді..лу~е. К: Воло
IU 11 И. Копію рукописа було надіслано також l.t>O Харкова, де iiltl'U' .Пt.схав(. переГ:IЯНУJ:l IlРI'ф. О. Пот е б н .11, зробllВШИ" свої: 
:1<1 vваження., 

, Наприь;іиці Секціа' ВИСДUВ.1ює СВ01 споді ванвя, що' українські едектротехники своїми ПQрадами та вказівками допоможуть, дійтв: УПОІ)~[Ованої, одностайної е.'lектротехиічної' термІНОJlОГН, побудова'НОЇ 
на r.'l'уиті, народньої образноі ){ОВИ. " ' 

УlНфЯДИИК С.'[овни:ь:а і.вж. ,І в. Ш 1; .. 1 У Д ь к о. 
l/УЦ 1927 р. 

ПРИ')1 і Т R а .. ХємічВі TepMiII~ щєреіЩСЬ», ~ОЩlс"", .. ~_СЬ»·Щ)Jl.Щl:О· (I,ОГО;\ИВUU1 ;3, ХеиіЧ!'ою Секцією) !!& }'ХВ8.Jlою ~родпЕ,Оro ,~O~J!(!~Y~, <1<' цією ~XBa.;IOlO/ ВСІ ВОНI!':шuo'1'Ь сrШ1ьне РО3ВJi88IIНЯ <ОК!ЩЦ~, а розр!зв:нє:мо іх числовими додатками, ВИХОДЯЧИ о МОЛСlo/JI:Я:priot І:х: формулн; Тu,1IfiiOі' .:іудІ' «МalП'ановиц ДВООЮ::ИJt:>; Fe,O.--.тРJl38.'1lЗOmdi ЧOТRРІІОКСПД>- і Т. п. 

РЕЄСТЕР вино~:ИеТА:ноі чужОМОВНОї 
ЛІТЕРАТУРИ' 

1. А 11'ge шєі п є Е J'ektr і z;ita,ts-'G є;;е 11 seh.a I~ - Elek-
trizitat Еіseпhііttenwerkе. Вєrliп. 1922. М Гu& 2. А л л ,)І 80.11 Д -'Ос!Юиьt' З')):е~ИИ. оеква. • е счетчшси ра-. 3; А,и д:р'и,еи'С к.в й А. - с6вреиєlІІ'!ыl6 ,з.лeR'I'рическв , бoты. Москва., . М . . Гm!" 1926 ' 4~ Б ар к'г а у О'Є R r;. ~,Катодине Л!\:l.l:Ш>l.. 0С&Ва- -' тeJJe..:..a ..... ~ в 5. Б у б н О В С .It и й А. М. - Курс жел:езнодоРОЖВ:оа •• ~ ТЄ-'1єфонни. Москва. '1921(, ,." ф' • ~~eн';" в кaтoдных 6. В в ед Є' Н,С к и ft··Б. А.,. проф: ..,.. И3ИЧOOlCИ " , Ла.шІ8Х. Москва. 1925-.·' " ,. ," .~';ВOl< И'Сооіав-7. Бе р п и ке К. - Пр03ктир<)вauие Wiєь:трИЧ_ИХ,:\І, " ;IЄВИЄ смет к НИМ. Москва. 1924. 'м . 1926., 8. В ,О Є в ОДИ Н П. - СЩіТНИК ЗJlelCТ!'нфикатора. OCKВQ. Преііс.ху-9. Все о б щ а я Ко" пан и Я <) лек т, р І!' Ч е, ет B~, -, ' pa.��t-1913. . ' , 1926 10. В У;1 Ь Ф А. В. - Е);rєктричеекаи тяга. ,Ленниrpa.!.t. ': . Fra.nk ,11. На'! t т а 11 n Б г,а u n - Elektrisclle Schalttafe1-Messgerate.. -Сип ат Маіп. 1921. " ',Москва. 12. Ге іі;1 е рЛ., ИНЖ. - 9лектричеетао В'CЄlIЬCкеи.хозяиcme .. 1925 .. . із. н о І z k пеС h t Ueber dВiJ Chromoradiometer. ·В~іП .. 190'l: ЛеН. Гор б у,н О В Г. Г" инж.-ГрафНКВ З'JleR'I'ричеекои нагрузкв. 
нингtJ8д. 1927." • 1912' 15. дан в е ;J ь Г. - 3J1ектрохииШl. Киев. , т. 16. Д.)( и три е В В. В," ИНЖ. ОсНОВЬІ Пр@КТИр?~Я neнтральиыx злектричееких етаицнИ. Петроград. 19'./:3. ' '. 17. Д Р е ерА. Б. ЗлектричесК06 освеnw_е фабрично-заводC!WX зда 
'ний. Москва. 1922. . Ь' r •. "'--}іп 1925 18. "Ele'ktrotechlli,sch'e ZeltsC Гl "". ""'" , іі ~ ко-, 19. Jlt а 11 к Є н В. -,СелЄКТНВllaJi за~ мектричееких СЄ'1;е •• ' роткнх заиl>lRa.ииИ н зaseмлениИ. Москва. 19~... . 1 . t 20. Z'e r а,П s k і Т. і L u t О s..I а w s k і - Мateryaly do s OWD1C wa elektrotechnicznego. Warszawa. 1~, . , 1926 , '>1 3 е r ," е JI ь Д в: е р. <)л~чеCRаа тяга. М()С&Ва. 92--22: 3 . о в МЕ' CвeтoВ1lJl техника. ЛеНИllГр8Д. 1 ... із: и;'~'~~~ия все'обшей Коипаll'ИИ 3лектричества 
за 1912 г. Це 11 Т р. Р а й о 11 а за 24. И з в Р. СТИ Я З,. е к l' Р от 'і' еСТ а 
1924', 25, 26 г. , 1923 2- и "6 гг 25 И з.в е-'с т ня <).'1 Ь '101 а ш тре ста за ,,, ~ .' q е-: 26: Как ст р:о и т с Я В 0.1 Х О В ска яги Д р 0-8 лек три 

М 1 2 3 с ~ a2~. f//Sl~ ~ ИН: 'Dipi.-I~g.:"Diе elekttische Kraftiibertragung.!Band. Ш. 
Вerliп. 1924: "'.' 'D-Inc>. Ваи gfosser Elektrisi\Atswerke. Вег-28.Kllllgenberg,-" " .. 
Ііп; 1924. . Л пинг""п Изд' .Книга:>. 1925. 29. К .• <1 В Ь,е. -Короткие 1ЮJ1НЬІ. "eD.,...,..' . М -ГВИВ • . 30. К л,у с ь е С;- Ніра'J.'КИЙ 'словарь радио-тершшов .. осква 
192631: кос ь' s t е'с z е 1.~F'reisli5te Т. ІІІ. Ausgabe 1925. :м 32:, К О'И ао р ко В. ~ ТехН\мОГНЯ злектротехвичOORНХ :u:атериа..lОВ. осква. 
1924. 
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33. Kpy~. К. А., проФ. - ОСВОВЬІ 3Jre1CtpO'reXШI:ItИ. МООШІа. 1926. 
34. Кур о а т О В, с. 1І. - Сpиr фаз в мектричесиих устаооВК8Х. 

Мосхва. 1925. ' ' '. 
35. Кур б а. '1' о В С. И. - ПарвллЄJIЬR8Jl' работа СИВХрОИІІЬІХ :машин. 

Москва. 1924. 
36. Ку R е 11 ь С. А; - З11eJo1еВ'nl и а:к:кумуJшторы ·МоСква 1926 r 

1911~7. Л а Ц и І{ С кий A.-Злеl!;Тpические прoRa.т,кыє ·стаВЬІ. c·.-ПетерБУрг; 

38. Л еви Ц кий М. Н. - Кою.r;yтации мектрических ста1ЩВЙ 
39. Л, и ~ д е И. В. - Спра.воЧваз кви:га. 1f,JШ мев.трOТЄXВlШOВ. Москва. 
40. Л О о е JI ь Р., инж. - Te:r.:вmca юmеиатографии. Jlевишрад-1926 т. 
41. JI юст Г. А. и Ф Р и Д бер r Е. н.":'" EfёиЄЦВО-РУСCRИЙ CJ'1oвapb 

~~я злектротехlПl.ltов. С.-Петербург. 1906., . ." 
42. Лют е рР. A.-ЗJI~есиие СRЛОВlilе установхи: РаспредєJII!.ТeЛЬ

ныc ycтpolk'l'Ba. Леuиuград. ]926 т. 
43. Ма JI еви ч И. Н. - P;-КО!lОДСТВО ПО уходу аа 'ЗJlектричecRllШ! ак

кумуляторюrи. :Москва. 1926. 
44. М.и л лес, Даюн - ПИСЬШІ. радиО-ИНm"Єв:ера К свое:му СЬ!ИУ. Лениu-

гp~, 192,>. 
45. М І!. в Ц А Л; кa'I'oдные JIa1oIIIЬt. МOCItВa. ГВИ3-1925. 
46. Мит к е ііі И Ч. проф. Курс пepeкem!ы%токов •• С.-Петербург. 1910. 
47. Н е 11 е 11 о в. М. - РЄ!ГI:fЄIЮТeра.!ПШ. ГИЗ-1920. • 
48. 4; О С В еще и и е n р оо ]І[ ЬІ 'ІІІ: .tt еви ЬІ: х П ред п р в я '1' И іЬ> -

cБQрвm:. . , 
49. n е)lЛ а Г., проф.'- Ио.в.изаци.а ra&oв. С.·Петербург.l1JІ0. , 
БО. Пер е х ь • а в Н.,. проф. - З.n:єв.трвфиІащиа cem.cкoгo хoзяilства. 

9ле&ТРвФика.ци.и хe:пd ,. ХУСЩРВri.l! ПРОlШШJIеввQCТИ. москва. 1923.,' , 
31. Пол Q И С R 11 Й С., IDIЖ.-~ словарь злектротехвичecюrxтер

ІПІвов. Москва. 1927. 
52. П о я р R О В М. Ф. - Центра..'l.ЬШiе ЗJIe&ТpИЧeCIt1!е craшuш. Москва. 

1924. 
53. Р а А И о-Б u б л и о т Є к а. под ред. Тур JI ЬІ r U наС. JL 12 ВЬІ

ПУСКОВ. РИЗ. Москва. 1925. 
54. ,R. і с h t в r, R. - Etektriscl1e Мa.scЬіпеl1. Band І. Die Gleicbstrom-

'тазсЬіпеп. ' 
550 Р w 11: И I�:-КВВ6JlaТОГраФия. 
56. В іі d е 11 Ь е r g В., рrof.-Кurzsсhlusstrбmе Ьеіll1 ВеиіеЬ von Gross-

kraltwerke1l. Вerli1l. 1925. 
57. 8achs811werk-Preisliste. Т. 31. AnsgaЬe 1925. ' 
58. ее л. а R о в Н. Я. - Техuи:кa и рев.тreиовЬІ JIVЧП. 1925. 
59. С и и е u с-Ш у к к е р 1.' - Преilс-~ ч. 1,,'2 - 1914. 
60. В і е 111 е 11 s - S с h u с k е r t - EleКtnsches Schaltzeug. 1923. 
61. В і в 111 е 11 $ - S С h u с k е r t Preisliste 81-812. AnsgaЬe 1922. ' 
62. С и и е u снГ а л ь С R е - прейс-кypaвты А, д, Е-1913" 
63. Сир ОТ И 11 С R и й Л. - Перевапражевия и защита o'l' перева-

п~ииli В мектричєских ycтaвoв!t8.X. МocRвa. . 
64. С 11 рот и u С R 11 Й Л.- ОсаоВЬІ технв.ки зле!Wр1lЧecкorо освещения. 

1926. 
65. Ск н р д ь В. - приборы и схемЬІ для пв.рал.'ІЄJIЬНОro В&'ІЮ1lЄния 

маШ!!!1 nереиеnвого тока. Лвввнград. 1926.· , 
66. С R О ІІІ О Р О Х О В, A~ А., Проф.-Расчет травсформаторов. Киев,. 1926. 
67. СК О Т т-Т а l' r а І! '1' Д. - Здєктронваз Ла:\ІІІа и ее ПРШl8иевие • 

..:'1еннвгра..ц. Изд. <АcзdеmЦI>. 1925. 
68. ему р о в А. А., проф. - ЗлектротеXlШШ!. ВIilCОllОГО вапрsжєния И 

передача мектричєскоli знерrин. Ленишра.д. 1925. 
69. С (І п о Ц ь к О И., ииж. -Злектрическое оборудо.вавве трa:ивail.uЬІХ 

вагонов 1'ородс:ких ш.-д. С злектричєской ТSlГQИ. Москва. 1922. 
70. С пра в о ч U а я к н ига для р:.ієценки ЗЛЄRТpомонтажНЬІХ работ. 

?lОСІ:ва. 1926. 
71. С]І у Р о в, А. Г. Злектрoтexuикa BыoIlo1'oo напряжевия и пере· 

дача мектрнческоИзвергии. Ле:ни:в:град. 19'>..5. 
72. еуш 11 и В. - цеитральuые Ме&ТРИЧЄСЮ!е c:.raнцuи. Москва .. 1924. 
73. Тих о І>! и Р о В, В. Н. - Техио,,10ГВJI: злектротехничєсЮІХ матерна

.'ІОВ. Мооь:ва. 1926. 
74. То.1 вин С It И іі В. А. - мaшu:вы сиихроины •• Денвиград. 1925. 
75. ТРУДІіІ З~спеРИ]lеuтальuого 9.'І.-Тех. ИlfСТН-

т '\~ Т а. .' 
. 76. У r р И И (І в Б. И. н Г е Іі сел ь ОсИОВЬІ "техники c.IpIbныx ТQкoe. 

MOCK~:1. 1ІН2. 
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77. У r ри •. 0 В' Б. И.-Т~ ВЬІСоХих на.пражев:и:li. Bьm. ІІІ. Пере-
!iWIP.!ІЖеввя в борьба с _. Москва. 1923. . 
• 73. F е d e'r В. N о r,d і n J.-lnte,rnaciona Radio-Lexiko вп ldo. Stock-
Ьоlш. 1924. . 

79. Фо дор о в. -,9лектроi.teтaл.1Iур:rиs. 1926. 
80. Ф р е іі ]І{' а в, проФ. - :Курс:paдIЮТeXIПI.ItИ. MOCRВa. 
81. Х а Щ вн С It И ft в. П., И1ІЖ.-1taим:и3aциs: ме&ТрИЧЄСКОЙ єнеРГIІИ. 

ч. l-Злектрич. расчет; ч. І1- Мехаиический расчет. Левииград 1926. 
. 82. Х о л у $І В О В Ф. И.,проф. - Альтернаторw и преобрааователи 

переивнuо-постoяuного тока. Jlевввград-1925 •. 
83. Х 0.'1 У s; и о В Ф. И. - АСИВХРОИUlilе двигатели однофазного в трех-

фазВОГО' ,~. JlelШlП'Pад. 1925.' .' . . 
84. Х о JI У я н О В Ф. и.-трансфорхаторы однофа.ввого и трехфазиого 

ТОка. Л\:иивrpaд., 1925.., _ . _ 
81). Cerv,eny F.,.prof.a,R.ehorovsk1 У., ргсf.-ТесhПlck,. pru-

vodce. Svazek П. V Praze 1902. • 
86. Ч е:.р.Д а н ц евИ. Ао, проф.-ЗлеlCТpOМllnШТвьre 1101100_ 11 ВОВВЬІ. 

Макиз:>. 1925. 
81. Ч.е р Д а. в ц е в И. Ао, пр~. - Твория,переиеввнхтоков. 1924. 
88. Шат е Л е в: :М. Ао, проф. ':""Лекции nо.мeктwтeпmке. 1912 т. 
89. Ше н Ф в,р :к., проф. - ко..1ле&торвы·· двиraтели перемвввоro тока. 

Москва. 1922. 
90. Ш е н,ф е р В. - Злектричєскне под'eшuпm. Леиивrpaд. 1925. 
91. S 1 о 111 а. 11 n - О І d е 11 Ь о U r g - Illustrierte 'technіІісЬе W~rterbii-

сЬег. Band П. Elektrotechnik. МiinсЬец. 1915. ' 
92: Ши а к о В П. В. -Рз;д:іютелефовия. Москва. 1925. 
93. m 'іл ь П: ;3. - Болвани злектрическвх иamвв. MOCRВ8. 1926. 
94. 3 й х е н В а..Л ь Д А. А. - Злев.тричecтJ!О. КВев. 1926. 
95 . .з лек три ч в ств о:> - журнал аа 1925-1926 г. 
96. с9 лек т рв Ф и к а. п и.ІР - журнал за. 1926 т. 
97.3 л 8 11 тро тре С т Центр. Ра іі о н _ПреilскуравтЬІ 1925г. 

8, За. 11-12. 
98. 9 л в к '1' рот рве тел а б о r о ток а - преііскураш"ы. Москва 

1925-1926 т. :;,;, 5-А. Широко_тельaьre Радііо-стакции. N! 5-Б. Радио
,'1Юб1lТeJlЬCКSЯ а.ппа.ра.тура. JIIi: 5-В. ГpooLltоговорители. N! 5-Г. ЛІШИЬІ УCWШ-. 
~ИЬІе в re:вераториwe. N! 7 -Ртутю.іе вьm:pIDШ.'l'ЄJl. 

99. З п'шт е іі Іі Г. Л., npoф. - ПереиапряжеВJtЯ :ва мектричес.квх 
установках. Киев. 1921· , . " . 

100. З п ш т е.Й Іі Г. Л.- Липни передачи ЗJlе&Трнческой звергШ! пере
меНнЮlИТОК8.1ОІ .. Києв. 1925. 
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.УКРАЇнсЬКІ ДЖЕРЕЛА 3 ПО3НАЧRAМИ УКОРОЧЕНЬ: 
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. г - Гри н чен R о Б. -:- СлОВ<!.РL yКpв.IBCЬКQI МОВИ. Ka�B-І9()7.· 
др - д >І Р ~:J'. оси М. 1 Л. - СлОВRИR <teХВЇчв:оl терміВOJIоРіlі КВІв _ 

. дст Д у б р О в С ь кий В. - РоеіЙСЬКО-уКра.tиський техвічниіі сдан-
IIИК. КиІв - 19-26. 

КС - Ка л ~!! О в в ч Ф. - С'ЮВВ:ИК Шl.тематичиоУтерМЇl10JIоrіІ. Ч-. І 
. 1 Ч. П. ІУНМ. КиІв-l9-l6.· . 

E:JC - К:м і ця R е в В'Ч В. і е'п і л 1\ а - ніхеды\-украІпський c.;IOBap~ 
ЧеРнівці-1912. 

К'О б И':'1 я и с :ь It и И Юд.; проф.-Латинсько-укрв.ІRСЬКИЙ· e.'loaa". 
ВІДень - 1912. ...... . 

. ~ О р_д И m Л. Й. - Електротехиіка. OesОВИ теорет_і. 1926. 
.ЕХС - К ~. р И :І О О.-:;-Сло~ хемичноІ теРШВOJIоПІ. lУНМ. КиІв-1923. 
JIф - л еви ц:ь К и и - ФІ_. Ч. П. Пparа 1925. 
J1сФ - дис н В С Ь К И іі Б. - Курс .1еlщііі по фізиці. Ч. �V-Еле!tТро

статистика,_ ],(агнетвзм. Подебради-1924. 
JlеФ ЛИС 8. не ь s: и'В В. - Курс' декцііі. по фізиці - ЕлеКТРОд1lва-

міка. По"ебрадв, 1925. 
JlсФ ,;r И С я !І С Ь К И Іі, Б. - Основи E-деь."І'ротехніки, ч. І, Подебрй~u 

19-25. . -
ММУ -'- сМ ат ері н Л и Мор С ь к О r Упр а В И~. 
.'ІТИ - М~терismи 'РериіНOJIОГІчвоli КохісіІ Міпістерства lIL1ЛХів •. 1918. 

Н 1 к О В С.Ь R И іі" А. ;VкраїПСЬКО-J?OCїНСЬRИЙ СЛОВНИК. КиІв-1926.· 
<Н а у К О В О • Тех НІЧ f{ И іі: В І сни ю. Харкїв-19-Z6 і 11127 •. 
л и в о в а р - Лоп~днрва радіотехвика. Kb�b-1926.. . 
л о n о ВИЧ. О. - PyCRO-Нlхедький C-І'Іовар. ЧеРНівці-1904. 

Пул Л У:І ю н, Ів. д-р - .Кругові дінграми~. «Опис ,едєктрвчпоІ пев-
тра.1КИ' та ииші. Збірник Математично-Прир.-Лікарськоі СеК
щі. ЛьвіВ-1895-1905. 

Рнд - Ри. н ДИК С., ін>К. - Едектротехиічнии 'сдовннк [(РУКОПИС). 1918. 
С" - С е К у 11 даТ., інж.,-Німецько - Р9СіИсьRO - украІнський сдовник 

ТАРМінів З обсягу мех<tНіки: ДВУ. КиІВ-1925, 
«Сі.1ЬСЬка е.;Ієктрифішщ.і>! Ук.\?а1ни>. Роботи за 19~4-1925 р. аюх. 

~В8. .Едев:триК8.>. ХаРКІВ - 1926. 
Фе - Тер м и НОД ь о ГИЧ наК о 114 неі н У!< р. Н а у к. Т· в а-

с.~ОВIІИК укрв.ІНСЬКОl фізичної терминольогіі. Київ-1918. . 
ТВ - «Т е Х ніч н і в іст и» Треххісячни!< за 1925 і 26 р. У Львові. 
т_ - Тнм чен к О, Е. - PyCCllo-Ма..'ІОРОССИЙскиіі СдОВ8.рь. Киев. 
Т - Тут к О В С Ь!< И Й, Л.' А., a~.·- с.l0ВIШК геоЛОГІчноrтеР)lіводо-

1'11. КиІв - 1923. . 
.іПС - У.А.Н. - Росiliсько-у!<раlнсь!<ии мовник правничоl ],(ови. КиІв-

1926. 
А У.А.Н. РосіііСblю-україНСЬКИИ С,10ВНИК т. І і ІН. 1"l�lb-1925-

1927 р. 
У У ман е Ц ь М. і С n і _'І 1< а А. 1;.10811І11< російсько-украIнсы<lіі.. 

Львів - 1893 р. 
Цег - Це г е .1 ь. с ь КИВ, Р. - Із сучасних ДOCJIідів над мІІ.ГНетизмом. 

ЛЬВlв-1916. . 
~ я в о р 11 В Ц Ь R И Н. Д. І., проф. - с,10ВНИК украІнської )ІОВИ. 

То}!. І. КатєрННОС,18в-19:Ю р. 

А 

1. Д ... о6разная мачта _. розн6гувата а. контропьнwЙ--а . .контр{шыlи;; 
щбrда. а .. максимanЬНbtЙ--il.макснм8,ДьниИ; 

і. Абажур-дашок (-шка) (А .. Т ..... ); а ..... H .... anb ..... iii-<l. Мі!lїМВ.дь)шЙ: 
даШОI1 па дямпу (Н .... ); абажур а. теnефонн",lІ-а. те.1еФ6шши. 
(А .. Тмч.); ["льош (Т-,,'1.); уб..,ра 18. А"то .. атизация-аВТ(JЩ1ТІІзіщін. 
(Н.м.)). 19. Автоматически й (хо.м..муmатор, ре-

а. бумажНblіІ-::\. шшаровий; гуляinор. {і.;Іо"uровl1а)-автоиаТЙч-
8. глубокиА--д. ВИС6киіі; ний; С'МfQQіЙlli.il (Пул.);' .1 

а. жестяноЙ--;J.. uляшании; а. ВКnЮі1:атеnь-<:uмовмпкач (-ча): ... 
а. ааКРblТЬіЙ-.l~ закритим; а. аКnJOченме-СU~JОВ)'ИК3.ННН; 
а. аащище"нwА (с предохран.UlIZfЛЬ- а. ВblКЛlOчатenь-самовими:кач (-ча); 

1l.0іІ. сеln"ОЙ)-Д. захищений; а. выnаочениє-сuмови:микаинn;; 
а. иа моnочноrо CT8Кn8-Д • .мО.і'І6ЧlIО- а. аажигание (огня) - са:МО3Clшілю-

ск--zянйіі; вання; 
&. n&UПОВЬІ"-,'J,. ~'Ія:мп6вий; а. аажигание \свt'lПQ')--самоза(;віq~: ... 
а. ПnОСИИЙ-,:J,. І1~16СК1іЙ; BUlIlla; 
а. руб"атьоіІ ( Голофаn і-до .ПИ:ГУ- а. аажигатеnь (огня) самозаШ1ЛЬ-

в>ітий; ник(-ка); 
а. ОТОКnЯНblЙ-Д. t;:К:ІJ:ІІf.Йіі;: 8. иамеритель. 1іШf.О - с&Иовимірю-
а. wепковwЙ-д. шовк6виJ1~ вач ( ... ча); 
8. змanированньаЙ-д. склиць6в~ниЙ. а. мотапка, намаТbtааТ8Лtr--СtlМОН8-

З. Абажурнь.іІ-::\ашковli.іі. м6Т~'вач (-ча); 
4. Абажуродержатen .. - .:\аШl<одер>кав- а. на .. аТblвание-самонам6т\·вюша; 

ка, ::\ашкова .... ержавка. а. преРblвание-са,.оneр!'рива"I1Я; 
G:. АбонемеНТ-йt~ОlIе.:\lеIIТ (-ту). a~ преРЬ1ватеnь - са.мопеРf;~РЙВ1!И!< 
І;. АбонемеНТНbllі (о плате, mарuфе)- (-ка); 

f1UОllе.м~нтниіі. а. реrУl1ирование~"вка (са.м.орегулu-
•. Абонент (ЗШl1тр., телефон.) або- рованue, ... "а)-саморегудюваl!lІ',!. 

нітт ('та).. СІІ}Юf)еГу.1ь6ваНIІЯ. ;;аморе!',..1:!-
t<\.. Абонентны�1-абонентниіі.. цін. 
Н. АБСОПЮТНblЙ (п()тСllЦUал., QЛОJ;i.UРQS", ,tQ. АВТОНОМНblЙ (І/агон. пt:реdача)-IlВТО-

"а, гальвuно..,еmр)-аОсо.1ЮТllИИ; н6щши (А .• . 1.11C .. Тмч.); [само-
абсоnютно-черн ... 1І (о теле)-абсо' ря()nиu (Тмч.)]. 

".'HbTl�o-ч6рннЙ; 21. АвтоnnеКСНblЙ (о СХі'.і!е, npue.we)-
а-ность-абсо;нотиість (-НОСТИ). . автоп.1ек"нии. 

10. Абсорбировать (свет. ;m.ргuю)--вбн- '~2. A8Tonpo .. oA .... OCTb (авто"онду"-
!ніти. ,·бр>іти. ,·вібрати. ци.ч) - С'ШОIlровjдпїсть (-ПОСТИ). 

11. АIiСОРБМРУlОщая способнос>ть-вбйр- ЦВТОКОНД'ІЩЇЯ. 
ність (-нuсти). 23. Автореrynирование, • .. ка - саморе-

1" АбсорбЦИR (света, знергuи)-вбиран- гудюваНIlЯ, сам"регуль6ваюl>l., . 
ни, tlбе6рuція; С<імореГ'Улnцій. 

а. пвременная-в. змінне. 24. Аатотипна, гаяьвQН.-.а;втоniція. 
1:1. Автографи"."киil (mе.леграф)-авто- 25. Автотрансформатор автотраис-

графічний. . форматор (_ра). 
14. АвТОД"н, радиО-<lвтодИlІ (-на). 2!,. Автотрансфор .. аторнwil-автотранс-
15. АвтоД"нн",й (волnо.м.ер, приєм) - ав- фор",>іТОРНкJi, . 

тоднн6внІі. 21. Аггnо ... рат (в злєментах}-агдоме: 
16. АВТОКОНДУКЦМА самонровідніСть . рат (-та) (А.). . 

(-ности), аВТОКОНД;ікція. 28. Аггрегвт-агрегат(-т-а);lс"уnня (Т.)); 
17. Автомат-автомат (-та) (А. АЛС.); а. Во_буд .. тenЬНblііі-а. ЗБУДнИи; 

са.морух(Т.I<Ч.); lавлюмuта(Тмч.); а. аапвсноі'і,-м ... ііі~а. зanаснИй; 
самод,(і (Рнд.)I; а. рвбо"иil-а. роб6чий; 

а. ВКnIO"аlOщиil-а. (у)в:мичнии; а. регуnировti"н",іІ - а. регудяцlй-
а. ВblкntOчаtoщиіі--а. вимичюіи; »'[іЙ. 

CnOSHKIt зnеКТ'рQТОХНіЧииЙ. 
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211. ArrperaTHbfii-агрегатннй. 
30. AreHT (дєятель}-чйвllИК (-Ra.) (аа 

ІіС.); агент (А., АЛС.); [aгeюna 
(Т..кч.)]; 

а ... аrнитн ... іі-ч. магнетний. 
31. АдИТ (ШOJl. вещест.}--адйт (-ту). 
32. Адмита .. ц(с) (nOJlНая nріХ1oдшtость) 

-ПQвна провідність (-ности). 
33. Аа(о)6ест-азбест (-ту); • 

а. Вупна .... ,..роааиН ... іі-а. ву_і
збваиШ!. 

114. А8{с)6ест"т-азбестйт (-ту). 
35. А8(с)6.сто .... " (кар_, uшур, бу

.ttага}-азБЄСТОвШ!. 
36. A86y_Mopa-аБЄт1t8. МОРЗЇВС<>ШІ. 
37. А80ТИ"''' (о КIlClloтe, CQJШ)--.а.:Ютвий, 

ротQвпй (ІіХС}. 
38. Аllку .. у .... ровак •• ,-а""а-ахумула

цін (А., Т.); скgn_я (А., Т.); 
Hazpo.ttaд;oк;ysaHH.11.. 

39. АІІку .. упироаат~улювати. 
40. АІ<КУМУПВТОР (мцтр.}-аху:мула-

тор (-ра) (А., Рм., Фе.); 
а. деііСТВУlОщ .. іі-а. чИнний; 
а. ДnH тв", (тмовоЙ}-а. таглQВЙЙ; 
а. жепеано-.. и_е.wЙ а. за.лізо-

ніклевШ!; 
а. кар .. а ....... іі-а. Еешевьковий; 
а. l�aCCO.blii-а. касовий; 
а ... едНО-ЦІІ"l<о.WЙ-а. мідно - ции

R6вий; 
а ... едио-щепо .. и ... й-а. :мідНО-Л1Ж-

. ни.й; 
а. п.реиос ..... й-а. переносвйй; 
а. Ппа"те(а}-а. пдаитеIsсыш;; 
а. ра60ЧИЙ-З.РОббЧИЙ; 
а. раарвжаlOщиііCR-а. висважува-. 

ниа~ 
а. ра .. о .. ""'іі-а. ра(а)!>ШоJ:I.IiЛ; 
а. реwетчатwЙ--а. rра~иИ; 
a~ С8икцовwіі-а. одив' Я:ний; 
&. с ..... цОВО-цМНКО8wй -- a~ о .. 1lИВ'Я ... 

ho-ДинкбвШ!; 
а. тарenОЧНblіі (Трuбц!'?орна) - а. 

тарі.'lьчастlli1 (Трібельг6риїв-
ськцй); 

а. цииков ... Й-а. циЕШ6в:s.ii; 
а. Здисона-а. EдicOHiвcЬR.l!i. 

41. АИКУ"УПЯТОР"bfіі (сосуд, бamаре.11., 
цсnьzтатель}-аку:мущtториШ!; 

а. поко .. отив-а.ку:иуляторотЯr (-га); 
а. по ... щение--акумулЯторна. 

42. АИКУ"УnЯЦ"R (зн.ерlШU) - а.кумулЯ
ціа; fLагрu.м.c.дж.н.н..11. (Лул.). 

43. Акnинический (іmtЮЛWр, F>рuвllЯ)-
акдіні'ШШ!. 

44. Аксиan"н",й (об Q3.:ЛQЖдefl.lШ, шре 
вала) - віс.1:!ЙЙ (Г., А.), аксі8ль
ний. 

45. АКТИВИbf;; (no.rцoc, луч, cтrwpoн.a)
чинннй, актИвний; 

а-ност"'--чйнність (-ности), a:&'rЙВ
ність (-ности); 

a~ маrНИТНО"'ОПТllчеокав-ч:~,. 8.. Mar ... 
нето-опmчна. ' 

46. Актинич ........ -и ... Ск .. іі (fjЮлю.м.emр, 
Лa.ttnа)-Ш<ТИвічIl.l:lЙ; 

a-"ость-актинlчв:їСТь (-ности). 
47. Akt .... o ... Tp-актнВометер (-трз). 

48. Аит .... офото".тр - актиносвіТJIои1р 
(-ра), Ш<ТИRОФотоJoШтeр (-тра). 

48. д.cr .. Hoan.KTp ..... oт_ - ахтивоепes
ТРИRa. 

БQ. д.cr .. ,,_еКТРИ".с_Й-ахтивоєлек-
тр:ачннй. . 

51. Акуотичас_іі (сuгuал, yдap,.иcnы
mmшє)-а.кустИЧII:.f!!, слуховИ.і!:. 

52. Дn.6aCT.T (стєltilо)-алабастет (--ту). 
53. Дn.іастров",Й (F>o.fnax, cme1l:ll0)-

алябастровий. 
54. дnnlOp (F>рllOOа)~хода, алюра (А.). 
55. дnфаа .. т (те.Ішрофны}-~Ra;; 
_ а.Мора8(ааБУF>/J:)-а . МОРЗ1ВСЬка. 
;;)6. Дn .. TepHaTOp--QJI.ЬТ<jpв:aTOP (-ра); 

а. саМО_НХРОН"."РУlОщиЙCR (Гун.
mа)-а. са1ll0сив:хронізад.іііНИЙ. 

57. Дnоо"иниав",й (ВШ1рJlМ.Uтель про
вод, бamaрея)-а.ozюмінШИИЙ. 

58. ДnIO"ик .. й--а.-хю:мfнШ (-нїю); 
а.~~~Пllт .... ескИіі-а.електролі-

59. А .. атор (Л1()бumель) , рaдuо-аиатор 
(-ра). 

60. Ан6роин(а)-ЗМброrна. 
61. А .. 6роииоа ... Й(uaолЯJnОР Atamеpuо:я) 

-змброrновий. . , 
62. ДМ6УШlOр(а}-ріжок (-Жка)~ 
!іЗ. Ан_О"ДИ"''" (о h.umu}-акіЛ6Ідв:ИЙ. 
64. дмметроrраф'(рєгистpupgющuй шl-

nep.ttemp)-aмneрметер (-тра) са.ко
IIliсВИЙ. 

65. A .. nep;a.mpere; Атреге(п); атреге 
(ш) (еduшща)-змпер (-ра); 

а.-•• с ... -а:мперотереmi (-зів); . 
а ..... десаТWiЧНWе-&. десяткОві; 
а.-В. пружоіонн"'е-а. пружйнні; 
a.-.~ coteHHb�&-а. сотеННі; 

a.-мннута-aJWIерохвилИна; . 
a.-саНт .... етр змпероцентнметер 

(-тра); 
а,'с.кунда-а.мперосеКj<Н;Щ,; 
a.-час--u.мперогоДЙна. 

66. Ампера; Ampere's; Атрегез; d'Am
pere (правило, mecpuя}-АюІерів. 

67. А .. п.раж; a.mperage, current in ат
peres; StгошstArkе (і) іп Атреіе, 
Amperzahl (f);а.шрегagе(ш), inten
site (!) еп ашрегеs--змпер8ж(-ж;:). 

69. Амп.рантаи а.мпероавіЙ (-звОю); 
а.млеРОСlq)gт (Рltд.); ш.mер-гaJqJgm 
(ЛсФ.); 

а. д.ііОТIОУlOщ .. іі-а. чйнниіі; 
а. проТ .... од.t1сТВующий -а. 'проти-

чйиний. . 
70. Анп.рметр-.змперметер (-тра); 

а. ""Д)'''Ц''ОНИblіі-а. індукцШний; 
а. кар .. аин",іі-а. кешеньковні!; 
а. маГИИТНblЙ-&. ма.rнетлии; 
а. преЦИЗИОНН"'Й-а. т6чний; 
а. пружии ..... іі-а. пружйинии; 
а. реrистрируlOЩИЙ, ...... ОП .. wУщи" 
-а. са:мошісний; 

а. тепвовоЙ--&. тепловИи: 
а. точн ... Й-а. тБЧll.l:lй; , 
а. уотаиово..н",іі-а. уставвйй; 
а. 3I1актро .. аГК"ТНblіі - а. ~po-' 

Магнетвий. . 
70а..А .. паРИblіі-aJWIервиll. 

І 
І 

І 

Амперцровод; - Аппарат' рЩ:lIpЄдмитеJIІі lІЬІ.і!. з 

71. А .. пеpnРО80д--а.м:о:еропрОвіД (-JЮда). 
72. A .. nnllТYдa (бш.нuя, ROлєбcuшя)-а:м~ 

пліту;<а., р6зиах (-ху). 
73. А .. фотерн",1І (ал.еF>mjЮлшп) змфо-

т6рвиИ •.. 
74. Анan ... -ане..~іза; 

а. anаострм ......... - електpoil.иа.ліаа, 
з. епеRТPЙчиа. . 

75. АИIU1 .. а8ТОР (1U>лєбaю.rЙ, вьu:uш:r:-гар
Moh.UF»-аиалїзатор (-ра). 

76. Аи .. аотропи"еок .. it'(nріХ10~)-ані-
зоТр6пниЙ. : 

77. Анион-а!liон, (-на). 
78. А ..... ри ... 1і (болт, мита, OIWP/J:)

.шхерний; 
79. Анод-анод (-да); 

а. аажиraющиll-a_ зап8.люва,ІЬВИЙ; 
а. ппоск .. іі-а.плОсКИЙ; 
а. раОТВОpRlОщиЙ_а. ро3Чli:нlШ.іі; 
а. pт:rтнwЙ-а. живосрібвий; 
а. ру"ной-а. ручвИй; 
а.-nnаотиниа, рєнтг.-а. платівча-. 

стий; . 
a.-ШТ"фт, РЄ!ітг.--а. шпинькУВА

тШ!. 
80. AHOДHbIii(тrwK,' mР.11.ж.,баmаргя}

!1ИОдВИЙ. 
81. АНОРllanЬНblЙ (.\taгшиn)--аиорJll8.ль.. 

нии, ненорм~,ьВИЙ. 
81а.Анр", .... нри-геНрі (не Ші.А(.). 
82. Антенна--аатена; 

·а. &евеража-а. Бевер&жівська; 
а. в ВНА8 бenН'Іьего нопеоа-а.·lЦ[іт

кова; 
а. в ВНАе двойноrо конуса-а. по

двіі!но-дійкувата; 
а. ІВ ."Ае зонта, 8ОНТО'lИая--&. пара

сОльна; 
а. в вмде кр",ши-а. шатрова; 
a~ І' В"Ае опрок""утоіі: пираМИAW-

а. ;Іійкувата; 
а. ВОРОИИОООр&8ная-а, лійкувата; 
а. веероо6рааи~а. віа.чувата; 
а. вертикan"нак--а, стоvчова; 
а. внутр.ннян (ко.инamн.ая)-а.. хат-

ня; ~ 

а. вращвIOЩаяCR-а.. пооорlтна; 
а. Г-оОраанав-а. Г-подібна; 
а. roРМ80КТавьная-а.. позеиа; ", 
а. двуконусиаа--а. подвiil.но-лШку-" 

ватв; 
а. авеадоа6ра_ная-а. зірчаста; 
а.З0нти"наа--а.парас6льиа; 
а. искусC'tВ8иttая-а. шТl"tlиа; 
а. наружная-а·. !!адаірня; 
а. настра .. ваlOщався-а. иастроlсть; 
а. ненаотраиваlOЩАЯСЯ a~ нена-

стрО!ста; 
а. отпраантеп"ная-а. відрядна; 
а. при ... "аа--а. припкальна; 
а. пр06ная--е. спробна; 
а. при.маТИЧ8ская--а.приаиатИчиа; 
а. ра"о"н.я-а. ря(а)мкова; 
а. с иanpaвnен"",,, А6Йстви •• -а.. 

скерОваиа; 
а. суроraтная--а. сурогатна; 
а. Т-о6раан--.а. Т-подlбиа; 
а. УДnIlН8ниаа--а. зд6вжена;. 

83. Антени ... іІ-аитенОвШ!. антенний. 

; 

84. Ант ...... АУито~~в:тор (-ра). 
85':A/fти ....... ОА; peh.m.-'-ПРОтИК1,l,т6д·(-да). 

aJi'l'И.&aт6д; (-да). 

86; .АМтиИатоди ... й-протиlt8.т6ДВВЙ, аи-
'ТИЮ!.тО.цв:иil:. ' 

87 .• АНТ1Іиоr{х)ерар-щ:Ютикогер6р(-РЗ), 
. ' amихоrepeр (-ра). 

88. АIІТ1І .. 8rИ ................ пpo:rииa.rиiiт:lшй •. 
89. АИТИС8nтичіоониll (рупор, a.tlбуш1О

pa}-а.втисеIl'l1iчНИЙ. ~I!!!i 
90: Аперtilод,;, ... ок .. 1І (npu60р)_єріО-

. . ,ц1ічв:иі' . 
~ ..... ~апері&дИч:ність (-ности) . 

91. Annaрат\- anaрат (-та) (А., Фе., 
Т.); [пристрій (ФС., Т.!<ч.); 
nриcmрой, прилад (Фе., У.)]; 

.а. 6enоп"wyЩий-а. білошісmrii; 
а •. 6nо .... рово .. и .. IІ-а. блоківmtii; 
а. &OAo-а. Бодо(вCЬR:ИЙ); 
а. 6уивоп ... атаІО_Й (tlIeлєzр/J:фныi)) 

~а.9УквоДРYEdв!!ЙЙ; 
а.6 ... cтpon ... атаlOщиЙ--а.ХУТRОДРУ

ківшtii· 
, а. 6 ... ~ра60таlOщиіі -- а. хутко-

чИННИЙ; 
а. Витсто .. а-Il. ВітстОиівсьюm.; 
.... 8Ь1р .... н ..... _" - а. вирівня.JІЬ-
, ни:ІІ; . • . 
а. B~W.KOA--a. викличнИі; 
а. maaнwй 6nоиироео"МblЙ--а. го

.10ВвИй БJIОRівmtii; 
а. ,...,. .... одеIlCТllуlOщиА (D1Є./Щfi.}-а. 

далехосПжиий; 
а. Ayror.aca_I�-а: лукогасвий; 
а. дynn.ИСМbfll-а. стрічвИ.і!:, д1-
'. плекснии; . 
а. иа ... р .. тen,... ... іі--а. ви:мірчий; 
а. мндукцис"н .. Й--а. івдукп:ійний; 
а. и ..... матоrpа ..... ес .... іі--а. кіне_-

с,.".'· тографічнии; 
а. И .... о-проеицмО"иbfіі-а. ківо-про

&lЩїйвий; 
а. ко .. п.нсациоин ... 1І (nomeн.чио-
щmр}-а. ко:мnенсз.дШвиА; 

а. "ноroкратм ... іі-а. :ив:огократв:вй; 
а. Мо..-в,. МорзівCЬR:ИЙ; . 
а. Наrpeватеп .... wй--а. иагрівнйll:; 
а. маМОТОЧНWЙ-ВИЧIJIКat а .. н&МQ... 

" ~ 'тувальвий; 
а. направnяоо_іі--а. напp.mшИй; 
а. onpocнwii-a. запитшій; 
а OCВ8Tмтen ....... ii-a. світловИи, а.. 

освfТJllQВальии:ll; 
а. печатаlOщиli (темгр.}-а. друків, 

ВИ.і!:' 
а. піо..qщміі-а. шісиий; 
а. п. реп",Фно (бцо)- а. біЛошіс- • 

ШІ.Й; 
а. предохраиитмь""'іі-1>. запобіж-

lШЙ' 
а.при~ .. " ... іі-а. прий:мальний; 
а. ПРО8КЦІІ_и ... й-а. проєкцШвий; 
а. редистеп.rpaфмbfіі-а. PMїoтe.ne-

,графRИи;. 
а. радиотеп ...... К ... Й--а. paдioтeJIe-· 
, ф6нвий; 

. а. рuпредепитеп .. иwЙ--а, розпо

.', Д'I:ЛЬЧИЙ; 



4 Аппарат реГИСТРИРУЮЩИЙ Баика З'l'aJIоиная 

•. реr!,СТРИРУЮЩИіІ (часЬ!)-а. реє
C"l"РlвшtА; . 

а. реrистр .. рующ .. іІ. оа.,оаиwущиА 
(B~emp. {I,/tfJЦlp.ItЄmp)--a. са-
340mн~ви:й ; 

а . .,ентreновс"иА-а.Реи'l'r"ЄНівсьюrl!' 
а. ротаЦ"они.,іІ_а, ротаційlШi!' ' 
а. р..,чажи ... іІ-а. важlльнни; • 
а. _Оn .. WУЩ .. й. реr"СТР"рующиil 
-а. саиоm!С!fніІ; 

а, саи ..... й (для градgЩJQВ, mO"a)-
а, ПОJ10зкбвиіі; 

а, с .... нan .. и ... іІ-а. гас.іlівшtй' 
а. с .... nn."сн ... й - а. ординАРНИЙ 

сй:!шлексlШі!' ' 
• , :Jf;оnечатн':'й-J.. хуткодруків_ 
а. CJIуховоЙ-а. СЛ)/)(ОJЙЙ; . 
а. ста"циониwА-а. сrаційииіі; 
а. СТ.ИМОіі, иастемиы�і (meлerJjtж.н.ы1)) 
-а. иастінниіі; 

а. стOnО .... іІ. наст ............ іІ (тед.ефон.
Hbl(1)--а. настідьииіі; 

а. сто,,?же80іІ (Блокuр080чRы1)--а •• 
вартщШій; 

а. стреn ... чат",Й (телегр.)--а. стрілу
затни; 

а. тen ... раФНЬІ_а. те"еграфнніі; 
a~ Т. MHor~Kp;tTHblif - а. Т. много-

щ>.атнии; 
а. тenефонм",й~, теJlеф6НIІИИ' 
a~ tennoboA--а. теIL10зИй; , 
а. тонора. ·!'ДИН .. lОщиЙ а. СТРУМО-

розмичНlil! ; 
а. Ч.РНОnИWУЩИ.іі (тел.е?р.}-а. фар

боm!сиий; 
а ... ет"!рех"ратн ... іІ (Иеі1гера)--а.. 

чотирнкратиШі; 
а. Юаа-а. lUЗів(ськнй); 
,а.-реаонатор-а.-резона.тор (-ра). 

92. AnnapaTH_ (_ата)--апараТН$!:. 
93. АnnараТН"'іІ(стол, .чщu"}-anарат

ний; 

а .. аал, комната, .помещекие-a.nа_ 
раТІІЯ. 

94. AnnapaTooTpo8H". - апарМ'Об.удv_ 
вання. ' 

95. Ар .... Ро,М.,тр ...... ОИИ8 аесЬІ - срібло
мірч! ТЄре3!і (-зів). 

96. Арrоноа ... й (<lЬІ1Іря_тель) - ~pгo
в6ВItі!. 

97. Apmatypa-РI!IПТ)і H~:, (-нк.у)(Р.нд ,). 
a[МIamypa (Пул .• А.); , 

а. ноnодвижиая_р. нерухомий; 
а. :ТИ'!'еп .. н_,-р. осв!тлювa.nь-

98. Арретир-аатрнмШі:к (-ка). 
99. Аррет"роват_затриму:вати, аа-

тpfiмати. 
100. APP"T"PO_O"H",i�,-щиЙ_затр~нИй . 
1 01. Арсоlt_an""ац .... -арсонвa.nізаці$!:. 
102. Артинуп"руюЩ811 сnосо6"ост .. (те-

., ЛЄфон.а)--ВИХ6Sllість (-ности). 
10~.Ас(з)беот-взбест (-ту). 
103. Аоси"'"тр .. чес""1І -.асиметрИчниЙ. 
104. Аоинхронньой (.мотор. двигamєль. 

ген'ератор ).,-аСИ.llхр6JiНВН; 
а. мотор (8 уа ... с.мылєe _ l<e"()lMtN

т,,!=н,ы)) - іНДУІЩій/[ии м0т6р 
(-ра). 

105. Астааировани .. -астазуsання. аСТ3.-
з6ван.ІІЯ. . . 

106. Астааиро_ать--acrвзvватв 
107. Аста:ИЧ8С"И~,-и"н",ії - ~статИч

:ВИП. а.стаЗl1fllиіі {ПеФ.); 
a-ЧНОСть--астатИчність (-НОСТІ!) 

108. АСфan"т-асфальт (-ту). . 
109. Асфan"тиро_ани ... іі (кабель. лента) 

-асфальт6ванюf. 
110. АСфan .. то.",.й (ла". по"ров)-ас

фа..lьт6вии. 
111. АТМОСфериl;olЙ (рааряд, npeiJoxp. 

устРОі1ство. :мєк:mрuчество )--ат-
112. мосфёрн:ии. 

АТОМНblЙ.(Об :ме"трuч., _нерши)_. 
атомиин. 

113. Аудмон-авді6н (-ІІа). 
114. Ацетои-ацет6н (-ну) •. 
115. Ааро: .. аrнитнI;оІЙ (о сеченUU)-лові

тр" НQ-магнетниfi. 

& 
116. Еі~-~аза; б. (.межdу ое.я.м.u)--

>НЖВІССЯ; 

б. жесткая-м. цупке; 
6. nоД_иж ...... -,М. рух6ме; 
6. троnnе"-ба3а ТРО2lеЙна. 

117. &акenит-баКМіт ~-TY). 
118. БаК"'ито .... іі--баке.ЛlТ6виіі. 
119. 6anа"сиро_ат .. (о як:ор.<>.з::)--зрівно

важувати, зрівноважити. 
120. Еіanансиро.на - зрівноважу:вания 

зріВllо:важенна:. ' 
121. Бanансн",й (о .l(одуляциu)--рівио-

ваr6виіі. . 
122. ЕіannаОТНblЙ. (о .tUМ<Ле. нагруа"е)--

бадаст6виЙ. . 
123. &ann~отичеокИіі (галыJfJю:мreрp .l(е

тод, еПособ}-балістйчний ' 
124. 6а11п0Н-ба .. )16н (-на) (А.); • 

6.n..,n08b1.ii-б.21Я>1п6вий; 

125. 

126. 

127. 

128. 

б. стеКn"ННЬІ~-'-б. СIUIЯllИЙ. 
ЕіамБУ_КО.blЙ (о IшЛ!и. 80Л(ДііНе)-
бамОУК6ВИЙ. 

Бандаж (як:оря) (аа ПРО80/l0/Ш)-
пов'ЯЗЬ (-ЗИ);бан.даж(А., дст.), 
[лер,naс"а (РН,д.)]; , 

б. (иа лолосового ;желеаа)-un!ва. 
(дС']·., Др.); 

б. wнуроаОй-л6в'язь ЩВоркова 
&андажНblЙ (иа ЛР0801l0КU. шнура):"" 
пов'язнйй; 

б. (иа nOЛООО80го ;желе8а)--шин6-
в!іЙ. 

&анна-бан",а (А.); БШlЬ/'іа (Фе 
Г.).; ело!.. (А., т},(ч. ДСТ" 
Фt: .• КХС.); •.• 

6. n.іід ... о ...... -плащка, :zаtlден
ська. (ФС.); 

б. aTatlOHh_-банка етмОнна. 

'І 
і 

БарабaJt - БезуД~рl!.осТь .5 

129. liapа6'ан' (я·/(оря. тел.егр. annар.)- 6. 1;8J1еrpaфная-б. те:Jегрitфна; 
барабан (-на) (Г.); тараБQН 6. ".р .. wn.ктрll ....... ая - термоба-
(Т},(Ч.. А., Г.);' бубон. (Г.); теріп електрИчна: . 

б. (для навuвQНШl лровOJIОКU набє- б. у"оЛьнан-б. вуrляна; 
л"')-навlи (-в6ю); 6. уравимтenWtаа-б"внрівня"ьна; 

6. аа_одной-барабан на.КРУТIІКіі: б. ФОР""РОIlOЧн_-б. формівна; . 
б. ка6еп"и",іІ-навfйжнлыІковнй.. 6. центрanьная--б. центральна; 

каб.левиіі; 6. 3I1иn ...... ая-б. повозова; . 
б. nод_щий (телєгр·.)-б. 'пода- батарею пр .... сти _ pilct_ ... -б:J.-

вмьнніі, лодава.ч (-ча); терН надатl1. ч.ИИ1'. 
6. пружиин",іІ-б. пружli:ннвй; 137. Еіашмак (ЛG.1юса)--·.JреВЙк (-ка)' 
б. р ..... отрирующнй б. реєстрів- (Г .• лсф .• А.); [чоF.'!т (ЛФ.»); 

нИй; б. (СКО/lЬ8ЯЩді! для mo"оroбupaн.uя) 
6. т"нущиil (телегр.)--б. ТЯГДОВЙИ. -п6ковзень (-аня); 

13О. Бара6ани ... іІ (ЯJWрь •• об.l(от"а)-- 6. винтообрааНblіі (аe.мJIя.ноЙ вuнт} 
баРі!.бапний. -rвИm (-та) :аєМJIЯшtй; 

131. БараuJКОВаА raЙка. 6араwек--бара- 6. КONТaКТHbllI (СI<OЛЬ8ЯЩдй)-п6-
ніщь (-мца). . КQВзеllЬ дотичнИй; 

1:32. &арете_баретер (-га). б. к. поворотиьой (СКОilЬ8ЯЩдЙ)-П. 
133. БаскеТНаАкатуwка-ллєскаташп,- д. поворітюіИ; . 

ля. 6. мас,,"ви"'й (ПOJlЮCН .. і1)-черевИк 
'134.' Еіассейи-оасеЙIІ (-ІІУ); суцільний; 

6. на6en .. и ... іІ-б.ЖИ'Іьннк6виЙ.кз- '6; nпастинчат"'Й (полюса)-ч .. ПJlа-
олевин. тівчастИЙ; 

1:35: Батарейн ... Й-батерійниіі; :;. nОПIOСІІЬІЙ-Ч. полюсовиіі; 
6 ... астер. н'аiJс.мотpщu" при бата- 6. ток';со6иратen"НblіІ- п6ковзєиЬ 

рее-батерійник (-ка). струмо:абірчнИ. 
136. &атареА; battery; Batterie(!); bat- 138. БаuJМ"'И"'Й (о полюсн. бaшw.)-

terie батерія (ПУЛ" ДСТ •• /··' черевнк6вий; 6. (о бatшt. токо-
рна.), .бamарР.я (ФС., А.); •. СОбир.)-,-ПОКQвзневиJi. 

б. аику .. УПRторн .... -U. аКУ.МjIШ!- 139. Баwн_вежа; башта (Г .• Т ... ч.); 
тори\!.; б. neреХОАИая-в. перехідиа; 

б .. anЮNин .. еваР.-б. а.1юмініЙна; б. постеваа-в. nOC"l"OBa. ПОC"l"-вежа. 
б. анодна .. -б. анодна; 140. &."еража антеина - Беверажів-
6. БУТblnочная-Б. пляmкова; ська антена. 
6 •• одонan"вна .. -б. водона..'1ивиа; 141. Бе",име (tЮJ!ьт. дуг)-бігаl1lіЯ. 
б. аоn"таи .. есная. Вonьта-б. ВОДІ>-' 142. Eie~aT" (о. tЮJ!ьт. дgи)-бlгати. 

, тівсь:ка; 143. ЕіеrающмііоrОИЬ(ВСЩ<ХрОНОCIWле)-
о. всnомогатen"ИаА-б. допоиічна.; обіжне свІтдо; 
б. гan ........ и ... ОК8Jl-6. гальванічна; б. ДУ'" (вольmoвая)-перебіжнИй 
;;. гааО.811-6. газова; " ~:Ч:УК (-кУ). 
6. /111" тяги-б. тяглова; 144~ Б .... "'-ттнЬІЙ; wattles; wattlos; de-
6. зар .. диая-б. наснажна; . tk (то ... СОcmatlJ!яющая ... ощ-
о. звон"ова,,-О. ",звімова; носmь)-нев3твиіі, нер066чий; 
б. "аснадиан-б. к\!.скадна; БЄ88Uтн.uЙ (Пуд.). 
6. нсп ... та't'en .. н .... -б. n:р6бувальна; 145. ~шн ... іІ (nростран.ство) -
6. па",повая-б. дпип6ва; безповіТРЯlШі1.. 
б. nииеЙная-б. лінійн\!.; 146. Еівадействи. (..кaшu.ны~нечRвB (-ну). 
б. м"сти ... -б. місцева; 147. БП-Т .......... іІ (:ю.eкmрод, CQсmoя-
б. иакanа-б. жарова; ,/(ие желеаа)--неЧliвииіі, неа.:ктйв-
о. м"n~р."осная-б. lІєперевосна; . 'нИй: 
б. ооаетитеп .... ая-б. ОСН !тлюsалl>- 148. IieaИИАУмц"они ... іІ (COnРОПШIIJI_. 

на' цепь; нагру"J<a)-неіидукпlЙIШi!. 
о. пеР.и"ная-б. пеР1'!иниа; 149. s .... сироВ ... 1І (о к:о ...... ута!jШ1)--без-
б. переносная-б. переносна; іскр6виЙ. 
б. под'еМн .... спуснная-б. занур- 150. lieaоnаси ... Й (о работе, .дeЙcтвu.u. 

ІІа' Л(l.l(1lе )-безпечllИЙ; 
6. n':"евая (телегр.)-б. ПО,lьова; б-сиост .. (оБСЛУЖU8а.!Шя)--Безпеч-
6. nonяр,,:іацноиная б. поляри- HiC"l"b (-ности). 

заціі!:яа; 151. Еіе_раanичн ... Й (о точкє. 8онеНILR-
б. посто .. ин .... -б. стаціонарна; д'УЖJi!Й; 
б. ПОХОДНWi-б. походна; I�-чиост ........ байдJlжіC"l"Ь (-жости). 
б. раВиосиn .. н .... -батеріІ рівнопо- 152. IieapenЬОО .... іІ (mpa..4шlЙ, дорога)--

т}'жні; б!!зреЙк61'!иіі. 
6. рааР"ДН8ll-б. виснажна; 153. IieaреосТ ..... н ... А (пgсJt)-безреQcтa.т-
6. отанционн_-б. стапi!lна; нИЙ. . 
6. ступен .. аТ8ІІ-б. східчаста; 154. 6е8уррн.., .. (о tmJUOЧєнuи) :-без-
6. сухая--б. суха; ударний; 
6. Тenефон ..... -б. те.леф6нва; 6-мвс..-безударНіСТЬ (-ностн). 
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........... _М.О'І' ... _-'l'. гаш.-
вавОUJIaA:'Iйчні ; 

...... QJЩМО .... --.т. іJIдyIЩ.ійИі; 
'". I�Opo .... _.--.т. КОРОМИC1.l6ві: 
•• "РУТ ....... _ (RgJUЖtl) - т. за-

крута!: ' 
•• ...... мт .... е--т. ШlJ'аЄтиі; 
••• П'8IUIO...,. ..... _е--т. Jleтa.1tO

»:етptчні; 

•• -~- (-/НІС
CI>l}-т. eJI~дииа:иічві: 

•• 8. ару88_""-т. Є. прyagiшri; 
'·.-..... тu. (ддя 3_011_) 

--т .-трu:u:aчі(-ч1в). 
301. в.т. .. (~. uoря)-гizl:кa 

(.4,., Рно •• У.), ra.~зва (Г.): 
18uцa (Г •• Др.»): 

•• - ...... _ (JqXl80U) - r о ДО-
'1'l1'О; • 

ао ~Г. ;цодШьва; 
а. а .... __ '1'. р1ваоОіжиа.. 

302. ~~ii!-,вi.тep (-тру) 

303. --....... tI8ТP8_ - 1IL'ШВОК 
(-rшa). 

304. --.._ (~}-вітрові\:й. 
:.ю;.о 118щevтae-peчОIlЙR&; , .. _.~p. іаМЯЦ.ійва; 

в. ~O ..... OТ_ - р. і. BOJI.QВ:ВY-

•.•. 8ОС_6_ ... - р. і. восв:у-
вата; 

В. м. ryoтoe-p. і. густа: 
•. •. ЖМ4к_р. і. теч.на, рідШі; ......... _ ..... __ .. р.ї. 

нeзa.naJIыilil.; 
в. м .... nn .. _ - р. і. нетопкА; 

•••. OМl.OToA_p. і. воrвест.ій-
ка; 

•• м. nn_р. і. топкА; 
Во •• l11Іаот ..... _р. і. IlJIaC:'Xii.чва: 
в .•• nопУЖ.А_ р. і. напіврід-
ш, на.ШвтеЧ1lа.; 

в ••• т.моупор"о. - р. і. теІШО
тривш: 

в .•• TBr)"I_p. і. Тяr)чз,; 
В. СIUI.м __ р. С!\:;'1єйlilil.. 

ЗОб. Вааа.н ... ііі (потшцuал., БJUЖlJjЮ(flta) 
-взаємнlІ.і:і; 

в. ИМАУк", .... -взаємоіIlДРЩі.и. вза. 
емиа іИДУlЩіа. , 

307. ВааММОА.Йcr_. (тО1і:OIJ, cuл}-взає
:моЧИв (·ву). 

308. Ваа~.ОИНАУКЦ"R - взає»:оїllДjК' 
ЦІИ. 

309. Вара (ршага, сmpеюш}-розчіп 
(-чєпу). 

310. 8a~ ..... iii (np0600}-розрізаний. 
311. Вареаиоііі (р6іЧаг. aaJ(b�'<Ka)-розчіп

шШ. 
312. 8ара"""м. (провoiJoв)-розріаУ- . 

SШUlИ, розріЗЗШ!Я. 
313. 8ар .... ват .. ,.аат .. (npoєoiJ)-розрі

зувати. розрізатв; •. (CЛljIМRg)
розчіпа.ти. розчешІти. 

. 314. Вар",в (~а}--вltбух (-ху). 
315. Вар ..... т ... (ЗІШШІpuчecкuu)-Щхо

зaп8..;u,1ШR (·ка). 
316. 8ар .... т .. , 880раат .. -вис&джувати, 

ВЙсад:в'1'И;_вибy:Urи-,:вй6У:І:-
аути. , 

317. Вapwnaт ... A (гаг, t:.I(Єсь)---аибухО.
І!ИЙ • 

318. 8аат ... ClратІо о .вата (о.аоторе)
рyпu\ти. рхlПlIТИ (аа Г.) • 

319. "'&рвтор-вібрaroр (-ра); 
8. Квnп_в. кaщn:всышй. 

320. IIdpвцllоии ... іІ {ВIIUlpЯІаШІЄЛЬ, ре • 
, гg.л:ятор}-вібрад!Йииіі:. 

321. Вм&_ (.ае.кбран/;l)--трe:u:ті.иаа,' 
вібр8.ціа. 

322. Ba&Pllpo8BTIr-Тpєитіm. вібруве.ти. 
323 •. ........,.. ...... nb-Ві:гаидівСЬШ!. ло· 

па. 

324. ....и.. на раССТОRииll--баче:иви 
ва вfдд.аль • 

325. В_.ост .. (Cttета}-вйдиісп. (-ВО
ств). 

327. ВМА (8ШU.IНOCть) вЙг.<1яд (-ду); 
в. (рaauовuдпОCЛlь}-вид (.ду); 

•. uиуоо._ .. и",А (1і:РUfЮй) - вй
ГJШД СІІнусоІдальииіі:, 

328. В"А"'_И". (n011Ю1і:а свєтоеого. 
AШZЮll1I1Юго) - ві;циіва. 

329. В_ (топов) - ВИд:ll (-дів); вид 
(-ду) (eдwt. 'С.) • 

330. В ....... ' ............. иМ.(В;illlєR. ceтu)
р"ЗВИ.1lXa(ааГ.); [ріЖ1i:U(ДСТ.), 
~,рогУJlЬ.Щ (Др.),вuдєлко, 
• цдемчко (А." Т.м:Ч., Г.)]; 

в. (..ttex. RtЖстРУR/f11Л) вИлка 
(-лох); 

•• (багор) (для удєржцв. стол/io;l)-
роra.ч (-ча): 

•• (для noijBeca) - ЧaWIін; 
в. 008А8иИт ..... и&В-В. злучиі; 
В. ш"пс ..... _ пptтичка ВИлl>-

часта; 
•• aRеКТРОПИТIІ ... ОIlaЛ-В. елект~ 

ліТ.ІІЧ1Іі; 
в. 3'. 6"n_р_ -:в. є. двопOJIНР

ИІ. 

331. ВIUl1СОО6Р88К"'іІ - розвИлкуватll.i:i. 
332. Вмпо..к .. ііі (1WНmaкm, npuспособле

nиe}--вилку:ватий. 
333. ВІІ"Т-rв:ивт (-та); •. (шуруп)-

шр:Уба; 
•• ~мной--r. заТИСКвВй; 
в. кс"т&КТи",й--r. ДQТиЧ!lOвlІ.і:і; 
в .• "нрометр"чвс_А r. !l[iK~ 

метрИчний; 
•. реryп.ровочи",Й r. регулів-

вИй; 
•. ynop ..... iii-r. упірвВй; 
в. Jста .. овочн .. іі--r. уставоввВй. 

834. В.нтваоА (R(М(.щрпаmор, до.аІ!рат) 
-rвиитовИй. 

335 .... О".нО .... й фмn"тр' - вісцйв:ове 
цідИло. . 

336 ...... чllil (ROJUl<l1i:, ЛaJlUla}-висвВй. 
337. "'тков",А (о coei1wreшщ, UЮЛSlЦІШ) 

-звоЙовйli:. 
338. 8мтоА (шпур, nPOIJoO}-кр:учеииіі:, 

ЗвИтИЙ. 
889. "'ток - звiil (зв6ю) (аа Г.); аа

~!!~(ТAlЧ •• ЛСФ.);скрgm(Рнд., 
С.), об7ірут (Др.): вumЄЛRа, 

ціВІЄа (ТAlч.)j; 

.. 

&. 
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во ..... _~звоJ поБJIWlЬRі; ,,362. bMeIrao-rи", - поаароарахупх6-
•• ,IIII8I8panIIIIA, tI8II8A' "АУЩІІА--з. :вll.i:i. . . ' 

звоplvrml:й; , 363 ....... ниА (nр/ЮoiJнuR, сила) аО-
.. 1I8pnIIoI1�---!!. веЧJtв:ии:й; :вШшвШ. 

. 8. noaepmMIo�A-а. ПqiJ:ере.чииіі:; 364. ВИутр8иииА о' (npoвoдпa, 
•• а~cmayJOща.-зВОI(с:у)- mul1Л.>=-в~трішиіЙ. 

DpO'I:ИЧЙIIRi; 365. 8оав no_ ........ - вода пlдmi-
а ___ овкци_мОтamкa. М&иа. 

340 •• "триииww (реф.л:mтop) вітрЙн- 366. ВОIlO ........ "'ОIl (ме.иент)-водова-
. вай.. '.' ли:в.нИй. ' , . 

341. Batp.t-вїтрИ.т (.,ту). 367. 8од0иепроИIil(a8I1 ... іІ - ВО;J:овепро-
342. B.тv:roMa; Wheatstone; Wheatsto- ml::кливll.i:i. 

·пе; Wheatstone (шulaрат, . ..v:о- 368. ВОАОРОаиwA (аппарат. Л<UU1а)-
сти1і:)- вітcrбв1вc.ышй. вод1і6в:иJ.i. 

343. Ваxpuой (тoJl:, noлє}--вихрошШ. 369. 8одор __ ...-іі(sлє..иatт)-
344. ВМХІІ_вИхор (-хора); . :вод:в6во-Юil~. ' 

а ....... итtfыі!-,в.. иагиетl!ИЙ; 370. В __ Йи",_ВО.Jtостру:шівниli. 
а. anектро ........ ити_В. єлехтро- 371. Воаяноli" (дllUгl1l1leAb. tr.JJ1.ьлш.tttmI[А. 

J(3nmтl!ИЙ. . оиtl:>lc&нuеr-водя::нИЙ. 
.345. В_ .. __ (столБOll • .иaчm}-аа- 372. 8о __ А (те.игрQф)-віЙсьR6ввЙ. 

R6пува.ввя, 3акопfmия. 373. iiio36yДJ4Т ..... : exciter; Erreger (ІР); 
346. В_ .... оп.т .. - iQ.К&пувати. ехсіtatriсе(f)-Збудimк(-ка);[по-

закопати. ' . . о. буд1ШJI: (ТAlЧ.)]; 
347. B .... IO ... t ...... -),!(В)миш!.ч (-ча); аа- в. гертца-В,1-ертцівськиіі; 

miнач (Лул.);·' •. _"'.Нтр .... _ - 3. ковцев, 

. в. 6.tapeiih .. A-у. батерlЙвиJ.l; тр.l!:чвиJ.l; 
в. р ............. ііі..:...у. вlIжільиll.i:i. 1>. n ....... АО8аТМ .. и ..... - 3. нвако-

348. ВlUIlОЧат",-.. ит_у(в)миш!.ти, у:ві- вИй; 
:OUCНYT.Ij. В. wуитов ... й-а. узбіч'ни:кбвиіі. 

349. В .... ІО....... у(в)миш!.ииа, уві-, 374. Воа6уамтеп .. м ... 1і (аггрогmn)--3бу,ц-
JoШвеввя; вИИ . 

в. в цеп_у. в к6ло; і о 875. 8oa6y_t ... -6уАит .. - зО:уджува-
а. BO'�'PB'� .. oe--у. (зу)стрічве; ти, збудити. 
во А .......... ""' .... н08 - у. дифе- 376. 8оа6praalOщиli (mOJl:)-збудmШ • 
.ревціальве; 377. Воа6У>КАВНие. excitation; Erregung , 

в. нactlВAи_у. каскАдне; (f); excitatїon (f)-зб}'ДЖ}'ВаВИИ, 
в. косвенное,--у. посередвє; зб~джевия (А., J1сф., У.); аво-
8 •• rи_ин_у. миттьове; рушення (Др.); [о:нcuглення 
в. нucтp.ч_у. ~стріч; "[" !'pRd.)]; 
8. ка ropeиие--у. на. світло; . В. "'мн0е--3. азаємве; 
..... первааоо_у. из,перееилiuшsl; в •• КАМ.НАУ""К08 - з. іИДВlІl.цу-
в .... потухакме--у. на темно;, &.'1Ьие: 
в. на nр..,.....:.у. ва приШ.tAвви: ' а. .. _мсм.ое - З. веаа.'ІЄжие; 
в. nарвnn ..... и_у. рівн06іжие; в ..... T.To .. Ho!lt-3. зs.дИІІШ6ве; 
а. пonупрям_у. вan1вцocep(!двє; в. otlo.no.. ... H0e-3. ві.цra."І;'жe.liе; 
.•• nOOnВА_ ... _у. B~вe: в. п.pannu"н0е-3. рівиобіжие; 
в. прим_у. бeзnосеред:llЄ. В. nвp .... иМо., ....... _Ся з. 

350. в_ин ... ііі-увiшlвевиJ.l._ " :иіaл:li'ве; 
351. Bn ......... ii--ВОлОГий; в. nо_оввт .... ь ..... -з. ииахове; 

......... ост .. (ШQJlЯЦІШ). волб'l'іСТь в. nостороМ ..... , К"авмсмм" - <І. 
(·гости). , " незалежне; 

352. Вnвao (еращЄRШ}-Лі:в6руч. в. nocтоанное-з. CТ&.le; 
3f . в" .... нм. (npoвoдoq, .waгн.uma) - а. _.w_иое---з. мішаие; 

вплив (-ву). во со6ст_нно.-в. власне; 
854. ·a..-ии",іІ (l'q>1<m}-у(в)>>:Ааавий. в. _трап ....... -·З, цellТpМЬBe; 
355. В ... _ (.tЩCCI>l) - у(в)мА8укаави. в. Wl'итовое-з. уЗбіЧВJШ;6:вe; 

у(в)nзaВНИ. в. ",n_.nayМA - g. на;цко»:-
356 ...... чик-у(В)>>:а.зувальвиь: (-ка). паувд6ве; 
357. ...._м. (..иаСС/;l) - у(в)мА8у- •• _n.YHA-з. ко:ш;ш.увдОве. 

ваиии. 378. 8oa6y_hwA-raб)'джєииіі:. 
358 ....... _ТІо,· ... т.. у(в)мА8увати. 379. Во .. рат. (тО1і:а}-вертанви, повер-

у(в)>>:АзаТИ. " вевва; , 
~59. ВмвcтMM~ (_а. mpа.квая)- •. ЧВрва .... lIJO-В. зеШІею. 

MICТRicть (-кости). 380. B-..."' ...... ii:(gдap. тoД!IЄJ;, С(о<мь)-
360. В"."n"lоІ11 (о,га.кШUlНlШ, noe_ зворОтиий. 

юш Ha4P.}-рапт6ВИЙ, 381. 8о •• рвщат .... тит .. ,._ - вертати, 
b-ноот_,рiШ'l'OВіСТЬ (-ВОСТІІ). ,"івер~тв,-СИ. 

361. Вмвnon_иwА (о ЩЮС11ІpalШlIВЄ)- 382.;,Воавращвнн.;-.ра"(Ale..aб,pauw, zno... 
ПОЗ8ПOJI.юсОвИЙ. •. " ' па) - вертаввв, повераеииа. 
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"/. . ":Щ:~~{'~:~~~)-~~~~~~:~f~,,%~~}J~f~~;О~~~:'~'і~~~f~:':.'? 'с":" 
. ·Дещ-..ф}iliр!)=-~ с ;r1Ji'jJ!iUt КOJIJIеIrn>РIUШ . ДИWUl.O]lllmипе:.Gе~· 867 •. ~ро __ .~~JКlЩПИф

рОlIYJI&IIИИ. JЮ3ШИфрув6ИвЯо ,8.68. Де .......... _ ..... - розшифр6ва-.' вий. .~. 

869. Деш ..... ..-~~. ро3ИІІіфрЬвува. . .ти, роашифрувати. . • 870. д..т.ц. (aZeНm) -;- ЧІіВ:ИИК (~кa.); Ао .. antllТllмA - .ч...кarвlm!ий. 871. д..n-м.нocIтIo - чйв:иiC'rь (~); А ... arнllТo-oaт .... _· - Ч.·:мarв6:rио-оD:rйШ .. 
872; Д8Jrren ....... '- чИв:!шІІ. 873.Дж8и (д.ся в1WO'Ii1шя в i:єть~ IlМИКiч (-ча). джeg (-ка.). 
874:~T''t1:1!~P.AfaplWl/Il) 875. ДIoioyD __ теnnо-'- .Джав.певе.тепло. 
876. д...оУJI"""!ТР - д:IКaвJi~p.(-тpa.). 877. д.oYa~; Jou1e; Jou!e{IIl)", JouIe{m)дZaвш. . (-в:nя) .• "~ . (ФС_) джg.itь· (ЛеФ:. РНб_>, .~ (Др)" О'·. 878. ДІКУТ:": ДЖУТ '-ту). о 879. д.кY-r" ...... (nOlEJЮll • . o{i.IwIRJril"h-l1)ItY-т6Вl1Й;; .' .... ОО . 880. Д...,...._ - дimplool.; 

А; __ н ...... - д. часова; 

А. r_1Inaнp - д. n.AЛа.вдова.; - А. lipyro.a.; - д. :l\OJIова; 
А. npllМA8КH ... - д. з~деиа.; . д. npooТpaнoтuнtI8JI -' д. просто-р6ва.. . 881. д_ктр-а ТOt& - дimapИmий струк(-ку).. . 882. Д--'-. дівлlзе.. 

883. ДIoan.T - дівлlі- (-ту)_ 884. д.-rн.._дiиxarвєтИЗJ4(-ку). '885. д._rнмTH ... ·-дi~ •• 886 .. Д ........ IІТО .. 8ТР· - дiSм&rНетоме.. . ' 'тер (Jrpa).' '. 887. д.. .. отр-попер6чиик (-ка.)о 
А •• оаоту-п. У пр6світі; 
А. _ут_н'" - По ~ішвiJl; д ...... YJIII8мА- п. зоввimвiй. 888. ДIoaмoт~"" .(об об.-иure)-попере_овий. 889. Д._IІТ •• -ДЇJШ08Jl'11bJ (-ва); Д. ронтroио.ОІОІіІІ - .ц. реитrеиів-сьхИЙ. . 890. Д_nuoн (_) - діяпа.в6н (-ну); .А. _POP"~д.. ИlЩЄp6pВІІИЙ .• 891. Д ....... _n-діяфаа0ск6п (-па). 892. ДнафоIlОО __ - ділфаиоЩ;оП!я. 893. АнаФ........ - пер6тиика. (Др., ФС., А.), дів;фpania. (Др •• ФС., А.,ДСТ.); 
А .... ІО .... Н...... - п .• Д. a.moщ-нtItиa. 

о д. 8ОРОН~ООlljJUИaR - п" д. ліlШy-вата' .., 
Ао rи6":'" (для peюnг. mpубох)-п., Д. rиyчкa;, . А. roP_HTaII~"", - п., д.поае!48.; д. ro.p .. po_H ..... -По.' д.бриж6ва.ив; А ... 80rн~-п., До зiraута; . 
А. картонн_п., д. ~pнa; А. НIUКII~~П:t д: в&тИс&в:а; 
А. И8ОТOn"И8:R, ~eн.. - п., д.. настільна; 

,,-отр- D:.;ід' ~ИА;: 'R-' .....-,- п.,· ,ц, 1І6!Іі.ПИа; ~ . .....-r"" ,. О~....;..,П:;~ ,ц, .;від;-бивва; ; о 
д._н..--п ... д_~; . до _ (peнтгeнoeIrorш'Я'f-п., . 

'~. ИPl'Iriльва; . о . ".Т8ІІ8фо_-тректівка,,:иембраиа. телеф6в:иа; . . .... ~~ т...,: м.., вугJUiиа... .894. ~_ - дШфрв.rмy.• вamш,.. дisф~6ва.вия_ '895. ~_wil.-діяфраш6-.вaв:и:t. . . 896. ДllaфparмJlрооат~ .,.- ділфраг:иу. вати. 
897 •. Дн...;р-ПОДШИИR (-ка) вапру':' rи, дивізор (-ра.)_ .. 898. д-_тор ....... -.ДЙ3eJIЬ-аль-тepнarop (~pa). 
898а.;ДІІ_ - дИна. . .89~. ДІІ_ (eдwшца:CIlJl6l).--девАма. . 900_ ~ .. -а- (о Пepe1U111pл:нceнuu. lЩдtpщzш) . .,- ди:иaJriЧІШЙ.. 901: д..-к ... (о 3fCeJleвє) • .,-дииiw6вИЙ_ 902- ~orpaф--дива.І46rpaф. (-Фа);. '. д. Р8М1оіТр .. ру.., __ .. _WУЩІІА 

-До С8.И0цйсиий. . ~З. Дн __ ~ - диие;м:оруmіі!:: 
(-ша). 904. ДІІн",_. __ (_дв-

. Jl8ИобдJiха...· 905. ДІІкаіо-.rn.-дииамо~ 906.. ДIІН8Іі_а,:нд - динамо-ко:и-. паувд (-ду). . . 907. Д .. нам_1ІНА; dynamo - electtic: шмcb,inе, dynamo;; Dynamoma~ schine(f), dynamoelektrtsche Маschine; dynamo(!). mафinе(1),d"ynamоеlectrіq~дии8.Jl:о • ..цщuwо-. 1о\amИвa. (ПУЛ."Ф.С.,ДС1., Др .• ); А. lІyфeJi_-д.. вирівиШіьиа; Ао 8ODOIiO ... _. - д..ДоПо:иіч-на; о. О 
А. atop�O'�haa--д. вторJi:ииа;. А •• __ Д. В1IКJIJIЧИ&; 
Ао r_д. головна; о 
А.а.оlllaя--д.поди~а; 
А .. _yxDjНIlООиая - д •. ДІІОполюсО

ва; 

Ао ""O~_~ круж8льна; 
А. дnя ООUЩ81UU1., OO8(8Tl�r8llwtaR--Д. освітлювальна;. . 
А •. aaкpwт_.д. ЗакрИта;. 
А. aanаоная-д. за.пасщ!.; 
Д. _HHOr,o, т"_ - д~ RЩIiв-захИщена; . 
А. "НАУкТорная'-д .. іЩКТОрна.; д. _nауJtдНaЯ-д.-кошza.уид(-ду); А. IІноrо.nonlOOНая - Д. иноrопоJUO-с6ва.; 
А. отнpwтая-Д. відкрИт&; 
А. nePO""""'-Д. перВИнна.; А •. n~.!fOllllауIlДllРО"";'ая,- д: пе-реКОШІВ-уид6ваи~; . А. nOnуа&И""""А nOJlYpTJIIIWТ_ Д. напівзакрИта;' . 
А. о _)'ІІЯ ІЩм_рам":--Д. ДВОкомутаторна; 

, 
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950. Дпитem.,. .... (nepuод, .ltО'ЩНость)-
трив8imй;. . 

А-НООТ.....-тривamсть .(-лоети). 
"951. Дnlrщн.liСJl (1ШН1JIQ1mI, Hazpyaк,a)-

трив8.nий. . 
.952. ДНоннн (rювpe:ж;iJe1ш.Й) - щодЄlІ

IIIIR (-ка) .. 
953. Дн"ноА (сит, ClШIШl, mapщfj)-

дЄвиий. '. 
954. дм .. _ (JUO.!(lIepa) - деце. 

955. Дно (каб. бшw., JШl itля 1ta6.)
дко. 

956. До6а.о'lМ". {1lOJIJOC, (1Н.0і7, оощю
о rntuJJ/J!IIШ) - до.цатк6вИЙ: 

:$57. Доверт .. аат .. ,-нутІо (паояятор)-до
ItР1ЧУВ&ТИ, доІсрyn!.ти. 

958. До_оо. (1tOJlJ1(U;, tIIXt!!P) - дощО
вИй. 

.959 •. Д_ (рeюn. луч.) - д6за; . 
А. rnyllHH_ - д. r./ІИбlillв:&; 
А. нор ..... _ (ND)-д. звичАйпа; 
А. 06' __ - д. oбcяr6м; 

А. поll8pХИOOТ1l8Ж - Д.' поверх:вева; 
"" ......,..._ (ED)- д. ерИтемна. 

:960. Доаll ...... р (pєн.mг.) - дозиметер 
о (-тра); 

А. """ор ............ 'І80 ..... -,ц. 1tS.i10РИ
~; 

А. oтнplolТlol_Д. відкpй'r,ий... 

.961. доа-np_доз:m.teтp1а. 
.962. ДО8НРО8М (peкmгeн • .а.учєЙ) - дозу

.в8.иJш, д0з6:ва.вия.. 
.963. Дcкpacнa_ ...... ,-Jl~,-_дO 

черюиоro розжарювати, розжа.
РIlТИ,-СЯ. 

.964. Дonro .... н .. .Іі (Олa..ttnє)-довroтpи
в8.nий; 

А-"НОСТ" - довroтp:ива.лість (-ло-
. сти). . 

.965. ДonronOnIOCН"" (.мaгншn) - ДOB:ro
ПОЛюс6вий. 

966. Доп ...... _ (.мама, RЖ.IWmbl.)-ДОЛВ
:в&!!ШІ. 

967. Доп .. ват",-JI"Т" - д0JIИВ8.ти, ;до-
• 'Ilhи. 

.968. дon"т .. І-дomiтий. 
969. ДопОМIІТ - доломіт (-ту) •. 
970. Допо •• то ... I- ,цоломіт6в:Ий. 
·971. ДО.ашНIІІ (mЄІШрa!jJ, mpан.сфор.ка

тор), ДО.0801 (о прOlЮдк.є, уста
Н0611Є)- - дом6ви:іі, хатній. 

972. доии .. 1 (:мeнmpoд) дЄввJШ. 
973. Доплата - доплачува.ввя, допла

чекШІ. 

.974, ДопOAtt .. т.,. ..... 1 (11/ОК., аа.рлiJrш. 
njJO(Joдlla) - додатв6виіІ.. 

975. Допу_'" (о н.anpя:нcmuu~ АО-
пуст ..... 1 допускнИй. 

.916. Допущ ...... <_w на wuJl.ы.' парад_ о 
лельн.оЙ рабоmw) - допускЗ.ния, 
ДОПJi ще.в.ня. 

.971. Дороп IШLI!X (-х,.). дор6т&; 
А. _: ......... рсфмЦllро88Иная 
~ізшЩя елe1Lтpифік6ва.и&; 

А. _ .. иая - .... ч.ес- -мек
трозалізmiц.a; 

11 ..... о. lIupan_ - е. безpeJl.-
116в&; . 

. А. не ..... _оро_.--, Є.· п03aJli 

CbIt8.;. '. 
"" ....... ropнo_ТIII1a"- 6". гipcыdl.; 
А ......... ~....;.. е;, зубч8Сжа; 
"" ....... ·.·_а .......... нaбen~. 

код!.льва:; . 
"" .................... -е •. місдев&; 
""_-. о .......... -., ...... 1'Ш--е. 

.вацзе:шm; 
А ............ _он_ ... о.н .. ....-..е-. по-

чШиа; . 
11. ж .... IIIhU"OPDAИIUI - &. примі
cькa.M~;: 

А· ........ тон __ -·е. 'l'YиЄ.пьи&. 
978. До •• а - д6ЩRa; 

А ........... и_ - до висувв:il.; . 
А. _и.и_ .. ща.,ои· дощеЧIt& 

ПРllТВск6аа; 
А ....... ~,ц6шка,випроб

В:іІ.; 
11. ко.мутатор_·- .Д. кo~тop

ка; 

А. комута_н_ - Д. It<!JIt1i'Та.цій-
ва.; 

А. ионтаитнан - д. дотичк6М; 
11. "_ри_·- д. мармор6ва; 
А. Н"--"_-Д. иа.т.ажиа; 
"" ну-.рнаа-д. Вptериё.; 
А. OТII_-.....~д. Відrа.'Іузиа; о 
А. предохроиllТ8l_ - Д. запо-

бі:ІК.!!ІШ6в&;. . 
11. раопIМllМИтen~_ д. розпо-

д!.льчз.; . ,. . 
"" р. ИоРIl8П~Н8R - Д. р. HOPx8JJ:ь

ва; 

11. р. оrиеуnoрн_ - д. р. J!оrие-

тривIt8.; 
11.. р ..... 00 ........ 11.. р. пл6ска; 
11. р. ПОIl ___ Д. р. рух6ка; 
А. р ...... 60дио.у __ .-д. 

р. blJ.1.bI�O-ПOC'1'ШlлЄва:; 
А. р. ст ......... -д. р. на.стівиа; 
А. _.ру_-д. реЗоиаис61J

ва; 

А- токоpacn...,...._ - д • 
СТРУМОРОЗПОд.lm:>чз.: . 

А. "" .. ферм ..... - д. шИферна. 
979. Доотaan.НІІ.,.ака., .... __ (то

о ІІа) - постачавви. постаЧ6ИВЯ. 
980. Дoo:raan ... Т ... • ... Т .. -постачати. по

стз.чити. 
981. Доотаточи ... 1і (об оС8ЄЩЄІШU) - до

стё.тиіа. 
982. ДОСТУnН"'-ПРИ~IlJUI:Іі; 

ІІ'ИООТ" - при~пв.ість (.вости). 
983. Доще'lка:-д6щеЧll&.; 

11 •. нат&6ернан-д. кa.Illберва; 
А. кn ..... и_д. притRCROМ; 
11. но_риая - таOJUi.чRa вумєрва; 
А.puoиаТ4РНая-д. резоиаторва; 
А. """онируJOЩIUI--Д. резоиз.",с6ва; 
А ........ lOAo"""ah-д. цe.n.юл61ДВ&; 
А.О.ап •• ая-д.сКJlИЦЬОва . 

984. ДреЬеажаи .. е--де,евчЕШв.в. 
985. АреІ:ІеажаТlr-деревчати. 
986. Дро6оансащИіі (aBoltoJi) - деревчлй

ВВВ. 

987. ДреВ8си ... 1 (деготь. с.мола)-дере.в
!!ІІв. 

:988. Дро6и~. (ucточн· •. СіШ1Ш) - роз-
дрібиість (-вости). 

:989; Дроб .. т .. (8OJlЬпt. дугу):- дробйти. 
-990. ДроБПtllt .. е--дроБlивя.др6бЛЄИВЯ. 
.991. Дробntlltи .. lі(v /ЮЛьm. оуи) - по-

др6МеНИЙ. 
.992. Др""",н. (щenюк) - тремтlния 

(А.. ТА4Ч.,. У., .Фе.); [:ш
танн.х (ФС.) J; дРI_Я (А., 

, Г •• Др., ТА4Ч., У.). 
993. ДроЖ&т",~-тректепь ("!4ТЦ.Й), 
994. дpoжsт.., ..... ут.. тремтіти, за-

о тремтіти. 
995. ДрожащиА-тремв:Ий. 
996. Дро_"РО .. ИН8-·дроселюваввя. 

дросель6вs.ивя, 
-997. Дро_ироааи .... 1 - .црocem.68з.

ИИЙ. 
-998. Дроо_ироaa:no - дросел:ювАти • 
.999. дро_ .. -др6сель (-ля); о 

11. Р8АИОЧ""-ОТН .. ~ - д. ра.,цlОча-
ст6тиwt. . _ 

.1000. ДPO_~Hbll- .цр6сель~ 
1001, Дуп (Вольnwва), a,rc electnc, уоl-

. taic; Licb.tbogen(m); arc(m) еlес
trique ои volta�que-лук (-ку) 
(.А., Г., Т.!tч., ФС.); дуга (.А., 
Г.. ДG1'.. Н<:.. Т.ltч., У., 
фе .); [l!аБЛУІІ (А.); r/абl<JJка 
(ТА4Ч., l'н.О.); І!аблuv;:а (У.)]; 

А (гeo.tIєm"., кoнcmру1Шt.) - д;1і'1'ё.; 
А. ІІО."ТОН - ду;х ВOJIЬТ:З;. 
А. а •• раЩlUOщая .... - л. В. ІІРУЖ

лli.1tь.lnШ; 
А. аcnwxи .. IОЩ8" - Л. спа.лахА.ль' 

вий' 
11. "08~РЯЩIUI--Л. roвірllЙil;. . 

. А, r-poдy .. ро .... иlUl- Л. ПОД1JШ6ва.-
иwt; .' 

А. 8811pWT8R-Л. закрИтий; 
Д-. __ IОЩая-л. 38J(ИЧнИй;' 

А. _и~дуra до'Ї'JtЧRa.; 
А- миоroнратиан - лук м:иоroкрат

вий; 

1019. Ед .. и .. цв-о,циllllця; . 
... а_ПІСТ..... О. а.бсоЛ1Ьтиа.; 
а. аапаоиая (оборудosaнuя)--о. зз.-

пасиil.; 
•• МВUlнниая-о. :иа.швв6:ва; 
8.0бра8ЦОeaя--Q.зра.зкО:в&; 
•. си .... са--о. CRиеа~ка; 
•. техн .... иlС8Я-О. ТЄХІІlчв&; 
а .... то ... три .. 8С...... -. О. світло-

мірча, фотом:етРИЧІІ&; • 
•• ап.ктр ..... с ...... -' О. елеКТj:>UЧ

ва; 
а. _П.КТРОЙllиа .. и ... сная - о. мек

тродииs.мічиа.. 
1020. Едни"_,,й (паояяmор. 1l0л:н.а)

UДИИЙЧllИЙ; а. (ОmOeльнwй)-по
од;ии6киЙ. 

1021. Еж8roди .. 1і (nроцeюn. хOJU1iЮнu.я) 
-щорlчвв.і!. . 

1022. Еж-траиСФОр_ТОР (Сlll.IJI.бурна)-

Е. 

Iadш.-тра.исфО"рlШто~~ра.) (Свін.
бурн.ігcьнulJ.) • 

1023. Еааа. - Ізд8. ... ,.р ...... - ... 
(noд~e.tUШRa). пересувAи.l!Ji. 

1024. Еадо_1і (о_ЖU!Шl) - і<щоmШ.-
1025. ЕІІо ......... расП_I .... (lIpO</oдotI) 

-роз.міще.аи&..с0с6R&Oю •. 
1026. Е"кости'" (<<OJЦЮ.IЮ.К., .мшqюфон., 

СОnJ!Oпшв~) ....:..~lCRИЙ. 
1027. Е .. ис.с.Т ... - €ШlістЬ- (-иj)CТИ), 1180-

бірчи:вість . (Пу ... ), ~~ь 
(Фе., .RXC .•. ЛФ..); Ш(:Ш1llсть 
(.А •• Рно •• Др., ДС,і. •• T-!fЧ., 
У .• ФG.,RХG.);н.аcuнчacm!CD!Ь 
(.А •• ); OO'є.AUdcznь (ТВ.); 

' •• aIlCOllIOT..........-є. абсолЮтна; 
•• 8XoAlUUI--Є. в:х:і,циfl.; 

.•• rapaктиро .... н ... - є. rара.llт6-
вана; . 

е.даЙОТ ... Т8ПІоН8Я--Є.дlllсиа: 
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• 
1041. Жe.lrтwА (варnwк, .иедЬ)-Ж6ВТ:В:Й; 
1M2~ ЖесТ_а (о.ш.иne, Pel//m •. mр'уб-

Re~ЖОРcткИft; . 
ІІІ. (о .ltєз:aнuчеCJWМ coeдшteнuu)

цуmmй;. 
JOi.eoт...... . хар ...... ерИСтIl...\ (ШУn-. 

l1lO8<m}-nер.ца. харакrep.l!СТІШа;' 
ж-кост,. (дaмn6l)' - ж6рстхість. 

(-КОСТИ); . 
.... (~ехшшч. criєдшшшл) цуп-

юсть (-КОста). • 
1043. ж.on.-блЯХа.; 

. ж. 6ман-б. б!.JIа; 
ж. _ан-б. мідна; 

........ рфорИро_НН ...... n..-......... 
".Ннан-б. дір:к6вава; 

ж ....... етчаТ_б. rратчаста. 
1044. Жеот"ноil,-н ... іі (абажур, 1іОЛntlR) 

--блmп8.ииі. 
1О45. ж.rтeр-ЖЙІ"е,р (-гра). . 
1046. ж.АКиіі (i:JимєIiЛ1РШ<, nШW)-теч

вйи. 

1047. ЖJtAКoст"wй (ШJ.Rрофон.. nреРШJQ.-: 
meдь) - течивmiЙ. 

1048. ж.Аllоrtt,.-ті!чиво; 
ж .............. ирУIOЩ8Я Т. а.мал:ь-

І'амаціавє; 
ІН. ran .. _Ни............ Т. raльва-

вічне; • 
ж. АА" nроnиТ ..... Н...,_ т. нan6ю

В8JIЬBe; 

ІН. иаоnмруlOЩ8Я_Т. іsomщШиє'; 
1049. Жмna (RаОЄJlЛ, actieєma) - ЖЙJ!а. 

(Г., А., Т..ІІч.,.v., Т.); 
ж. ао6....,-оеая--ж. азбестбва; 
ж. брон .. ра .......... -' ж. па.нцеп6-

вава' . -
ж. _Ан_ж. пОДВійна; 
ж.. n_"aJI-Ж. почшва .. 

1050. ЖJtp""'іІ (шод • ..IIaтepиQД, nяmно) 
-lII8Cmiй. 

11>51. ж.ра ...... _жирокетер (-тра). 
1052. Жиро (ЗJlЄlШlро-nечь) - Жір6-

(вський). . 
1058. Ж:ркжание, rp (.npoooдoe)-дзuж

ч{шня. 

1054. ~"-дзижчати_ 
1055. ЖJЖlК8Щloil (npовод)-дзиз~ЧІШ_ 

_ ж. nlШиа - слухова П8.IІИЦ.я. 
10;>6. Жури ... (nО8~Й,' наБJUOдe

нuй) - журнал (-лу). 

. . . . 
~ЗаерIПt!ll1Шlb •. 
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1109. з_ ...... 11 за(під)пfl.леиий; а. 
<сгеm)-засвічеВИЙ. а. -01"0....,...0· - М!lОГократио

вземлеИІІ:Й. 1110 .......... ra ..... -- за(D'iд)IW:tюВ8I11Ш. 
3а(під)пfl.левищ а. (cшna)-за
свfчу.ваивя, засвічеlПЦl. 

1111. auo.raтu .. -гaUriд)пa.m.виx· 

111S. ~Уз8:млюва.ч (-ча); 
а ........... у. ВОд,lПlИ:llJ; . 
а. 1IC>AНТPyAtt.wj[ у. BO.цvcтpy_ 

(-ка); 
а. "скронlІ -- 3. іскрОВИй; 
а. ІС8ІІМ ...... 1і -- З. 3аровИй; 

r.пI.в:вий; 
а. А8УХСТРУIi...... ДВООтр}'XЙl!-

ииIt: 
а .... и - :иін03II.iLїIJxышR (-ка), 
а ....... lС'І'р .......... 1І -- 3. еле~ 
шm. 

а. ~.H"'. -,/. ОДJЮстру_ 
МЙни:в.li; 

а. ~wli-y. BOM~ •. 
1119. a-.-n..-_ -- ~вати~ 
~. 

1112. 3uoи...an., __ ._~пiд)п8.Jm.. 
вати, за(пiд.)пaJniти.~; _ 
(о ogгt:) -- ~еи. 38Й!1а
'I:'ИCS; а. (сгет) засвічувати, 
засвіТ!І'І'И,~. 

1113. auo.ralOщd (mюд, чєnь):...... за
пamoВa.JIЬиий. ~. 

1114. iuau. (npe.д.мem.oiiнocmopoнний>-, 
при:rвскАч(~чахлсФ.,кх:с.);!пpu_ 
ь.рж.r.:а (К.); aaJZfI'UЩJt (РНо.); 
[JUZtIa (Pzt".); <ЮПШСІШЧ. {TB.J; 
пpuпшcli:ач( - ча} (К .• · Др.); 

а. (np.O.мem) (дІІуcmoроюшй) -:- за
тисJta.ч (-ча) (ДСТ •• Др.); 

а. (npoцесс) (ОднocnwР.</юшЦ)--;при_ 
тиск (-СІСУ) (К.). притискtшВ:я; 

а. (процесс) (двУC/lЮроюшй) _ за-
тиск (-СІСУ). 3атисRAв:iiя; 

а ..... одноl -:- д. ВИПУCRШi:ii; 
а. A801 .. 01i-11. 110ДВШl!;IІ:Й; 
а. карllonиr08 .. а-п.хаРбoJIil<>вlІ:Й; 
а. kOНЦ8ИТР .. _ ... 1і -'- 11. lCOвдєн-

тричвий; , 
а ...... от0о6 .... "... :...- 11. хреща-

тий; . • 
а. и .... ич .. -..-. __ IL насвив.т
mШ; 

. а. ОТ..,.."'"" ....... __ п. відraлyз.. 
mШ; 

а. ПР"~имт.n .. и'" -- д.при-
.11У'ІИЙЙ; 

а.пр~инмli_п.пр}~; 
а. распор .... li-п. рооп.ірmШ; 
а. с08Д8lимтen ...... li-п. 3JIyЧIIЙЙ; 
а. троАиико ... 1І п. тро.а:к6вJfЙ; 
а. УІПОaoli П. EY'l'O.ВIi:й; . 
а. уroП"и"'А, ААА уrneil -' 3. на 

BYГmiнy; 

а. фаРфоРО."'1і -- З. ПОРЦЄ;Шн6-
вий; 

а. W"rPO"Ii-П. ІІІ.!!уроmШ; 
а. W_"И"'li-п. ПРИТИЧR6ВJtЙ; 
а .......... ит ..... -- д. елеме!1Т6Вd. 

1120. а...-ІО .... (npoвoд; _yuoш, . 
--~вd •. 

1121. а....-J.IЮ8.(-зу); •• (~Y' яко
. р...м II l/ti.4Юca.мu), ~Y:JICe.J1и

ное .ll~ -cyroчюt. 
(-ч6к), ш ара {Г. 'Т.); 

а. 8O~c. ПОВітрmrl; 
а. OTWllOboli-л, CТ'II:Кomill:. 

1122. ~(M. Im.j, - гапо-
311ЧA!пut. запОЗЙЧеmrs. 

1123-. 8", .. от_. (об 1Wl!/'leНШl)-
запозйчевd. 

1124. 3~ Зt!.ПOЗИЧimt. за-
поЗЙЧИТИ. 

1125. ЗаIlaПЧ,,_ (.мacnа) - закіJIЧy
. вa.вшr. захіпчєввя. 

1126. 8aвanчи ........ -ИOnТ18ть,_. (.I(aClta) 
~inчувати. за:кіПТ!!ти.~. 

1127. зана ..... Н .... (ЄnWд;б) -З8JJЗ!тaJшit, 
112S. з_ч ........... (cmм6ов) _ 3аХІ!ту_ 

138.I!ШL, 3а.хит8.ввя. 
1129. аа...а .............. чa:r.. зa:.t1iтyвaти. 

З8.XlI.'l'S.ти. . . 
-1130. 3ataJад_. __ (nрfНЮдoв {І na-

(l1>�}-зaк.tщд8.liвя, З8.lCJ:t8деJШa. 
1131. 3aкnaAьo....-r",-дат" зaк.nадВти,. 

зaк.nасти • 
1132. 3ataJ.паии ... 1і - 3аМЄпali:в.li: а. 

«(I~) - ЗlШют6вавd. 
1132а.3aиnапиа (npeд_m) в:rbтa,. 
1133. 3aиnan .. _ .... -пиа __ зaк.nеnyваи

ня. зaк.nепl\вня:; а. «(lIViЛezшa.. 
.!Ш) - зашот6вувавия. ЗІ!ШОТу_ 
В8.lIн.a. 

1134. 3aиnen ... ват .... пат .. __ 3~ 
ТВ, оахлепати; а. (г~)-
38.ЮО'1'6вувати, Зa.RЮ'I'Y"ВAти. 

1135. 3ataJ .. H ......... • (на (ІМУ. nрооод)
З&lCJIЙ.!{е:вll:Й. 

1136. 3акпиии ...... е-З8.RJIЙНюll8.iП!Я. Зt!.
клИвеllllЯ. 

1115. 3uoИ""~.-ИОIi (tIL!Н.m. шюлмrюр) 
-ПРИТИск6вни; а. (с двух cmo-

1137. 3акпиии .. Т .... Н .. т .. - Зt!.КJII!нюва
ти. зaк.nивИти. 

1138. ЗаkOн - за:к6н (-ву): 
а. Ампера -- з. Амперів; РОН) затиск6вв.Іі. 

1116. а_ ...... и ... -у~ванв:и. у._ 
.11ЄllНЯ [га:грyюnуванн.я (М.М .• 
.У.)]; .. 

а ... ПУх_у. CJIіпе; . 
а. Мr8стаии_у. Haтyp3JJЬнe; 
а. nep ... __ -у; перемеж-

не; " 
а. npa .. o. -- у. безпосе~є. 

1117. ааа. ...... ии ... (mPOCC. неi1:mpaль)
узЄМ.11євd; 

. а. КIIprx .... - 8. Юрхг6фів; 
а. 0_ -- 3. Омів; 
а·Р~ОRИИЙ з.в~ей: 

1139. ~ -- за:кріп_: 
а. -ми .... -- з. залізна; 
а. С_чо.wli З. олив' ана; 
а. cnиpan""wli - з. СIFЇр8льШ1.. 

Н4О. 3aкpana, ааироn - за:крinRa.; 
а. liоко ...... -- З. бічва. 

1141. 3а:кре1lКТU .. и .... <П80л.яn:юр) ва
крiшniй. 

31 
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тlmrся, спл:естася; .... (I1~ 
. JW.I:I;·МєCJnilZ)·-'-nОСШІіта.тиCSl. 

1245. ~~.-зa.щ1nВ,ивя;, а. 
(llвт/).,мtl11l/1.ЧЄC1ЮЄ) - заcвil.ку· 
118ИВЯ.' . . ': 

1246. 3aщe.nии ... ,....·tCнyn·- защіпМ'и, 
за.ще~m;...,..'-:- 8аскfшy1lam, 
заC1Wчити.· . 

1247. зaщ.nии8аlOщиll (~) - за-
. CROчmtй., 

1248. а. .... _.~·(А:<і.неч ,;о6єля}
за~ .зачИ:eтиrи. 

1249. а. .... ЩІІН ... (IЮН"а.Raбе.яя) - 8ачк· 
. щішнЯ; заЧJi:щев:в.я:. . . 

1250. а. .... щ.НН ... 1І - 8аЧJi:щев:в:а. 
1251. защита (лшт.u) - s8xист (-ту) 

(Г., У •• -Т.); [вamшuo1і' (Вс.); 
аа11ІlІла (Г., У., Т.м:ч.); o:z;o
po1U1.'(Др., У.), JQCJ/JЖQ. (У., Т.); 
O6e8neКa (Лул·)I; () . 

•• _НТИn_З. ~в:в:a; 
•• А ......... I(ИIUIWfUl зо дифе-

ре:нціЮrь1ШЙ; 
8. ecrтauтu ___ • В8'1'Уральa:иll:; 
а. IIJМAYnpeдМтe.n ......... - З. засте

. режиий; 
.. PDI'OIIUI-S. ріж!!&тий, рогатий: 
а. 08I18JCr1l""" - з. вибlрчий, се-

JlеlrniвlШ.ll. . 
1252. а.щититen_...а, ааЩllтн ... А 

(траю:фоp.wшюР, 1Шlр.иа)
захисв:йй. 

1253. 3ащиЩ8т .. ,-ТМТ" - за.:х:ищата, за,. 
. x:acni.тJl •. 

1254'. 3ащи_кк ... іі· (пaliи.ь) ..;.... за.хйще
а:иІІ:. 

1255. а_. nayac. (для 3Юe.IШIQ роmoра) 
'"-Зірка; . 

•• ПDП_ая-з. П()JlюсОва; 
а_оА ооедмННІІ. - ва зірху 

злі чеllШl. 
1256. З __ (8 mе.л.щі. аппар.}-ROІІЇ-

~ ковтр6льве.· . 
1257. a~06_ ... ii (ЯlЮрЬ, aнmeшю) 

-зірхува.тий. . 
1258. з..,...атwіі(яmрь) - зірхува.тий. 
1259. 3.8НО - JIiШкe.; . 

. а. OD8АІІННТ1ІІІ_ Л. ·злучва. 
1260. З8DКкоJlDii: (8_. щ.дукmор, ба-

щарєя) ..,- дзві~РИЙ.. . . 
1261. З80нои-дЗВів6R (ош) (Г.,У., 

Фе., ДР"" Щ::.Т.);дашш.Іс (Г., 
У., Т.кч., Фе., Др.); 

а. ~щЩі-дз.дереlNЛЙВИЙ; 
а. ННАУкт .. ан ... іі,. _АРи.о ..... Н ... 1І 

-да. поляраз6ваиий; 
". кокм .. _А.- дз. ковіЧ1ШЙ; 
а. _тpon..нwii--дз. ROвтр6льввй; 
а • .naжн...а - дз. иe.u.рзвДЙВИЙ. 

фальпІйвий; . . 
8. __ НWЙ (CJnOJl(ЖьШ}-дз. ва-

стільВ!ІЙ; . 
• ,,0 l18умА __ . ~,цЗ.·ДІІО-

чa.пm:6ВИЙ; 
а. о ОАКОА. ч.аwиоА.. -, ДЗ. одио-

Ч8JП1C6і1и.1!:; 
а. О·ОТП8А8Ющим ~anaкoм-дз. 

З відnади6Ю ~~; . 
а. OlllrKu ....... it-.ца •. I'8.CJIiвийй; 

з 



-8.'n..-.....;..~;· 
8.мonи •• --з.бли~; 
8 ........ -'- з. :м.~1!СЬЮ!Й); 
8. 0'nI.~"""'--<f. вiдм:iвшrIi; 
8. ~_а--з. вирiз1m:й;. 
8.n..-_а-а: 1'jJOПlJi'Пiиll; 
8. ~""'-'-з. peJIЬ4!фmdl:; 

1284. 3И8 __ <_аяа) - звачemm:; а. 

(CUЛIJl тmш, .кат.) в8.ртість 
(-тости); . 

8 .• ат.И_-ІІ. спр8.вжия; 
8. I1118ap&Тfi-' В. ква.дра,'mч~ 
вa;··~ , 

8. к. CJI8AIiee - в. к. Jreресічиа~ 
•• ~ ...... _в.WIXCmd..П:ьI!ll.; 
a~ .сн ...... "" - В. JШ"l."ТЬOв8.; 
8 ............... 08 - .а... :М:ізumл:ьиа.; .. _1Ifion_ - в.1L!IЙбiльцta., 

:мa.кc~; 
:І. иа .. lІ8иW1188 - В ... :вa.tt:мeв::ma:;.мi

иЦrA.lIьва; 
8. 0_- - 11. пересічва.. 

1285. а __ -- ПОЗ0JI6<ryвa.!1Шl. по-
золочеивя; . 

8. _ ... _п. зелене;. 

8 ... красно_п. червоне; 
•. _то_п. кат6ве; 
.. ром_п. оожеве; 

.8. "1UI08-З. тЬп.nе; . 
8. х_о_п. холодає. 

1286. 3опоч,инWil-позол6чеНИЙ. 
1287. 3опwno .. (дуг. JUl..Itl!ЬІ) попіль-

ник (-ка). 

• 
1296. Иrn8 - І'б.7!.'Ка; 

.... атрenка (cчeтчwtа}---c'rD1І1ка; 

... ионтаитИая - г. Д0ТИЧ!t6ва.; 
и .. пonая, p~il1nZ .. - Г~ дy~; 
и. счеТ"ІК_t XWiO - r. JIічильии:

к6В8; 
и. )'Ка8аТ"''' - _ївиА го.'1ка; 
и. "'!.кrponнтиая - 1'. електро

ЛІтна. 

1297. игПОА.р ..... ~ (г гoJI1>lЮ./t()1tl1I!UIeре} 
-голкотримач (-ча). 

1298. Игon .. чат",Й (гJXМlООm80д, рааряд
fШ1і)-ГОЛЧастиil. 

1299. Иrра (гала) - гра; 
и. аКСllan"_гра Віс!!а. ахсі-

ЯЛЬЕа. ~. .. 

1300. ИАean"н ... іІ, Тl\Орат_іІ (тolt, 
дJlШ<а) - теоре'Шчннй. ~ 

1301. И~ .. ~стат,,"""'- (МЄ1<mро.иеmр)-
IДІОСТ8.Т!іЧНИЙ. 

1302. ИД)'щ .. Й 8а8РХ (часть к.ршІОЙ)-
догірний; 

1303. 

1304. 
1З05. 

и. ВИна (часть кривой) - доділь
НИЙ. 

Иа6 .. ратen_wЙ, с .... exnc.и ... 1і (об 
WJЛfIЧJ:ШШ. 1U1OЛроibre, noгяQЩe~ 
НІШ) - виБІрчий. 

1486 ..... 0 .. (eюroCти) - зai!вImA. 
И,,6wточи.... (о НІ1ЛрR:JlCl!НlЩ)-:-
38Йвивний .. 

1306. 

1307. 
1308. 

1309. 
1310. 

1311. 

1312. 
1313. 

1314. 

1315. 

и-ст .. тen ....... іІ (сшнал), - спо
вісшій. 

Иавещатen.. сповіснИк (-ка). 
И .... щаТ .. ,-от"т" сповіщати 

сповістИти. ' 
и .... щеии ... іІ сповіщений. 
И .. вn.кат",-.neч .. (сmoЛ<J. прогод)--

ВII'l'.Iі!га.тп, miтЯrти. ' 
иа"",ечен ... (столба, onopы) ВИ-
тяraв.eя, miтягнеilШ!. 

иа_чеин ... іІ miтягнyrRЙ. 
и .. roто......... . ВИГОТОВ,'ІЯння 
,в!і:гОТОВJIеивя.' , 

И"roТ __ ІІ вИготов"їєний, 

ВЙГОТУ1'8.ІШЙ. 
И8roтОВD ........ іі виr0т6вл:юва.-
НИЙ. 

1316. И8rот .. _ .. ,_в...... виroтОВJIЯ-
ти, m!:гoтoШи. 

1317. Имок - злі:v: (злоцу); 
... IIUIри ... Й(фщJфoра)-з. ка.св:Ий; 
". рако.иат ... іі З. СR83увЗ.тRЙ. 

1318. ИlU1yчu ..... іі (о ємне) випро:v:і-
'шовamdl:. 

1319. И8nучатen.. (ви)проиішовач 
(-ча); 

и. вторичиwА-(ви)п. вторШший. 
1320. и.nучат .. ,-чит" про:м:ішовати 
. :ви о~в:ювати. ' ' 
1321. ""'1"IІИМ - прошшовааи.я:, про-

:швь611З.ВНЯ (Фе •• . 1: •• де1' .); 

вun~> (Qkф!);~ISI'ШJЮ" 
.. ію. (Рнб.)]; .' .' 

.,.(~}-світJiувЯmtя,. -світло;. 
вamrя;. .<" :. 

". -_w_:.:..:!'!f.запОзйче-' 
!lе' 

.... .in.~;~~. 
вибlрче- '" ' , 

". "ИІІІІ-*--"'- ~ іп;ци:ві.Цу-
&льве; . < 

". ОАНооторо"_' - П"С'. одно
бlч:не; 

... ор ... итиро...и- . - П. скерб. 
ваве; . 

... ..-кnoвио_п,' :вибірчв; , 
11 ..... ...,..........IІТ1ІІІ>*'-П. єлектро-

магнетне; , 
1322. и~.-зміim; 

... _ (ЮI2ЮШllfьre)'-зміви 

річні; . 
И.N~ТНW.--З.~; 
И. ~НO., ОCТ'lrlO1Ц88СЯ З,. 

З8.'ІИПІКОва. 
1323. и...._и.ии ... іі(обобмоШ/tє) - змі-

иенRЙ. . 
1324. иаМ_RТ1>,~Н""",-CR - змівlіти, 

змінИТи ,-СЯ. • 
1325. И .... ияlOщиilся - мінлИвий. 
1326. И __ ие - вишv (-ру); (Г., 

ФС •• Тмч., Н;, ДСТ.); 1lQ.AI.ip 
(Рнд., ЛtФ., Пул •• ФС.); .мі
рЯJШЯ (У .• Пул., Рнд., Фе •• 
ТМЧ., ДР;); обмір (У'., Тмч.); 

... (процесс) .- вииірЯmm. вИШ
рення; 

. и. &вnnист ....... _ - в.. БВJIіeтliч
, ний; 

и. BCl1Ol�Oraten_·-·в. допошq-
шій; . 

и. Н&liopll...-rp .......... -. В. капо
рИllfетрJtчниll; 

". anектр"ч_ -, в. електрйч
вий. 

1327. Иsм.реии ... іІ - вИиір.яниil, XЮJ(>
ряНИЙ. 

1328. и_ .... тen ... -Вииfрник(-1С&);, 
и. авто ... т ............ --:: ~ВИlIfі~ 

НИЕ (-ка); 
и. rpoмKoO ..... - гучноШр.(-ра); 
K.~· (peюnг. mруб<m)--

жорсткоиір (-ра);. , 
... самопкwущи.'. - в. са.моПЙе-

НИЙ;. . 
... сиn ... сиrиanoв-гасломfр (-ра). 

1329. иа ................. 11 (anлapam; прибор, 
/,ро;юд) - ВИlIfірчий; ; 

и. )'строЙ..-r_вимірня. . 
.lZ30. и ............... 1І (molt. нanря:жenцe)--

ВИМ ірювamdl:. ~ \,' 
1331. и._PJIт ... -р .. т ........ - ВИlIfіряти, 

ВЙ)(іpgти,"СП·. .. , 
1332. Ианаw .. ваи ..... ора&от.......... (ча

стей мaшuн) - спрацьОвував
НЯ, спрацюв8.ния; ... ~ стиран ... 
(щєтоlt)-стиранвя, ,стерти. 

1353. И8иаw .... тЬСА.-иОСит_. '(0 ча· 
ст.ях .шzши.н)' -:- СПрацьбву.ва
ТИСЯ, сир&ЦІОВ'~ся;: И., f.'1I.
рато..ся - СТНр8.'l'ИСП, cr6ртис.я:. 
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133\f ........... "'в;w'·wr , .1(~й_ 
шrш, .1/ШI'II'LВ'Л/l.IlDe)::'::';" спра.ць6-

. ~i <!lфвaIt' ,.~ ••• 0ТIf00 

,=.(~:,,::;.~, 
lЗS5. И-'I",мn.)(IІ&'~' __ , 

шunil··.'_1:--~ 
'l!iсть (-вости); к. (ОШ;mpeнtt.II)
cr6~.(~.;: ""., 

1356. Иано ............ , сітврТма - C'.I'6~ 
mй;:' '.' " :0'.. ' 

·и., оpal5oТ8И ....... (о :чаетяж .АШ
шrш) - спрa:дЬ(iJ!lamdl:; 

1357. ~-8ТІТЬF'-Ііиображати. 
mобpa.sити. .' .. 

1338. Иao6paмnlТ. _ образ (.~ (Г •• 
Т..ItЧ .• У .• Фе., ДСТ., Т.,'А.ІІС.); 
lШобра:исенпЯ (Т..ILЧ.); a.ТU1JUO
ваннЯ (т.кч:.z. ;Ji'., ~'., :АПС.); 
lШЯiIJIIIl<.IU( (:t..ILЧ.. У.); ао6ра
жеІО!Я (Т.); 

и. r'P&!It ...... IIO. О. графічний; 
". :If8IЖU .... ОІ - .0. ~р6вий; 
". 1СОМТр8n'и08 - .0. '. 1СОв.трё.с-

В:ИіІ:; . 
и • .!'f8IТОИ08 ве1ШР.aзБ:иit; 
и. npwralO_ О. плигюUf; 

... . ...-.--.'-:'0'" радіо-
скопіЧШІЙ; ..' 

". реи:rreи_:-- 0." peBТJ:"elriJl.. 
• с.ький.; , 
". т ..... _ о. тівьошій; 
.... ТАну_ •. .іш. .• о" ~ о. затmк-

шій; '., . ' . 
....... тИО8, От .. .тП_.....:О •. вирft.з.. 

ВИЙ. ' 

1339. И80rиyтw~ , ' 
1340.И-Н"'-'",_. - ізо.пюв/і.н-

пи, і.3ол:ь6в:з.ния" 
1341" иа.ш .. puattНWА.,- .ізо.1lь6вamd1: • 
1342. И8ОА11Р,ОТ1&тт.----іЗОШі:)в8.ти. 
1343. Иаomopoвмкwli-ЇЗOJI.lЩi.ibmй. 
1344. И_Р)'lОщиіі (..u:unepuШl, 1U1I:llI11Jt" 

СЛОil).- ізошщiй:lшil:. 
М.0000о6_, ізоляційиіСТЬ 

(-аости). 
1344&.И __ - ізолЮR(: (~). 

1345. И-тор - і8ОЛЙТО*,ра}; [IUIIIQ
нець (Г:»); 

и .... 6 __ Й · і .. а.м:БРОІиО-
вий; 

... aитtIИи ... :-і; ~6вий;. 
и. &annJt--i. БitJшiвcький; • 
м. 6ас_анти ... іі -- і. бєзце.м:ент6-
~tвd; 

и. ""аФИА .. - і; БрадфiJIьдiв-
.ський;, .' ': " 

Н. ~і._у;пуек6вий; 
и, в __ Иlllltі - -і. високо--· 

~;." 
и. Гам:ran_ї;~; 
и,.гр.~і;~;, 

". rpoмOOТ8OДИWit. - 1. б.1.ш.ска-· 
в~вий; ..:. ' 

и. А1ІОіІи01i.'-- і, подвIlщlй; 
и, ·Aa~-.-f,.; JI.1ЮрбmA: 

{с.к.',. 'А8У"О.,,_ .......... "_ 
тОр)і . '~.' .• , 

. -,."~ 



зб 

•. ~-і. IВO!la.C'l!:ltO-
виВ; 

.. ~ ~ .. _i. розд.im>чий; ... ..,р._. __ і. дерев',Sі:a:иfi; 

......... ~иоА--і.поодин6кий; 
•• < ___ і. 88'ШСЮІЙЙ; 

•• "...,. ............... "'. - j. зшtpіИ-
ВИВ' < 

....... 'фnюrтrм_і. фJIіВ'l'лаОО
вий; 

и. "сn"",тen_іі - і. -"""-
ВИВ' • _W1"'v 

... ~ .. и",. -"і. жилыш1l:ви:ІІ:.. 
ка.бneвui!; . 

и. И""О_0е6раак"., 1ID6oot .. 1ІооІЙ
і. ocrpiImt6ви:ІІ:; 

•• иОllТpon....... - і. ItOВ'l''p6;IЬ-
ВИЙ; < • 

и ... _и .. _і. олiйви:ll:; • 
и ... иоrоllD6ootиw. - і. !Шого-

ocrpі1Ш't6ви:ІІ:; 
и. lІотор .. ",_і. иотор6вlіІЙ; 
•. _о_і. нат.s:aшИII:: 
и. onори ... А-і. оп6ршdl; 
и. ореlo&l .. 0 __ 1; roрi1Ш't6:a:иfi; 
... __ i.B~;, 

•• _Jr'IIIO ....... ~i. пasучку-
ва.ти:ІІ:; 

... nо_""'_1. почіпвИй; 
... nOP0p .... ~i. підп6рвиJl; ... nО ___ l. ПОЛЬОВЙЙ; 

... nМОIIQА - і. пiдn:Огбви:ll:. по
иіст6ви:11:; 

... noтono~"~1. стелевlіІЙ; 
м. nро .. енсуто ....... а - і. проJllliж-

ВИЙ; 
... npoxQAМo_i. прохідвИй; 
н. р406,*" .. _1. ребр6вав:иlil:; 
н. <І _ІмоІ ........... _IID6oot ..... 

-і. двоострішх6ви:ІІ:; . 
н. <І троlмоА oo6tIoA, тp4tJIU06oчм.wА 

-і. триocrріIIlROВИЙ;. . 
.... _0е6-" - і. Сідлув8.

ти:ІІ:; 
.... ооот_щмА И8 ~ "'ОТІІ-

і. суцiJl:ьвиJl, одв0чacrк6ви:ІІ:; 
.... СТ8КnЯННЬІА-=-і .. ~; 
... отем .. _і. иаст1Rии:іІ:; 
... от.р ......... 1 - 1. ~еви:ІІ:; 
.м. taIMRO'�horo-тм.na, таpenочнwй-

і. тарimcув:&ти:ІІ:; 
... Ten.rp ......... - і. те.легр8.фиllЙ; 
м. т-Фои ..... _і. тeJJеф6ИJШЙ; 
<а. Tpe:IUIOOТ1IUI"JlWA - і. трир6-

гlilЙ; . < • 

а. трехча4ІІТ ........ а<- і:. 'rpИчa.cти6-
ии:іІ:' < <' 

а. Y~ii -'- і. ~ (дл~ 
/ІН. утр. Yг.ROгj; вар іЖВИ:ІІ: (для 
_I.UНШI: y~; < 

м. учаоткоа ... l, _он ..... 1 і. 
дiJl:ьийчви:ll: ; 

•. фарфо_ .. іІі - і. порцemш6-
ви:ІІ:; < 

......... pex ... CIr_..... - і. чоти-

Р~Jjи:ll:; 
•• цеано_і. JI8.ВIOOгБВИЙ; 
<а. Ula.-І*wа-і.<суСТilввиJl; 
•• ШИ""WА-,і. ІПИ!!овйй; 

.... wираИOlOs-.. а - і .. " ЬІИlіОКО-
. ocrpіIIIR6ш; 

... <а6ан..т __ і.< ебовітовlІЙ; 
". 1ID6oot ..... _i. ocrpiIIIR6Bd; 
... ~t...ps.. роадуппітв; 
... -~ЗOJIJЩШна. Jf..fжR& • 

1346 • .и-npм...-іао.іІЯторtml. 
1347. и-.о.--..._iIюmЩШішй. 
1348. И~ізо.ІШціJf..; . 

... a60anlOTJtaR-і. a.бcOJIЮтва; 

.. ·6yм. __ L <папер6ва:< 
а. 6.-tI08AYW...... - і. IlIШер6во-

по'Sі"rpJШA; 
... ~i. звойов~; 
м. 1ІО8А)'Ш"IUI-і. пові.тряиа.; 
М ..... _і. висОR&; , 
•• rynepoвo-i. Г~перівCЬR&; 
... _Ім_і. подвШиа; 
.... "Jr'lymo8IUI-і.< КІ1Вчув6ва: 
............ _1. ол.lйиa:; 
... _ноа_і. :amcтtвнa.; 
м. "_І. низькЗ.; 
... n ... _ ...... - і. КОВ:ОПJIil:на: 

... по .. рхмоотиая - і. поверхие
ва; 

... проб_і. коркоп; 

... ·проти_ .. pooтмaR і. проти-
в6rRiсиа' •• р __ "':"-і. Т-ух6ва.: 

•. T~_i. ЦЇJIкol!l!:тa; 
•• xnon .. bto-6уМвж .. UI ба.вов-

няна; '< 
... ШRIJКОRRJl-і. шо:вк6ва • 

1349. M"OTpan .... 1I (о среде) - ізотрОп
ниіі; 

"'''OOTlo--із0тр6пиість (-иocrи). 
1350. Изохрам .. _ізохроніЗJIII (-ЗJIiIy). 
1351. ":o"",,.........a-іаохр6ии:Wl.; 

",m .. CHITtr-їзохр6нв:іСТь (-ИQC'm). 
1352. Иnn ••• __ ....... 1і (патрон., ФО

нарь) - L1юJllliшщШии:ІІ:. 
1353. Иnn __ -ЇJIюw.нЦія . 
1354. Иnn ..... м .. рова ....... I< - Iлюиіи6-

ва.ни:ІІ: • 
1$5. Иnn ... _ирова';'.. ілюмінувати. 
1356. И"1ОЩІІ1іі nonну.· ... rpyaнy (о 

сmаЮJlШ, .мaшwre) -повнооб-
тажеии:il:.. < 

1357. И.WnЩИЯ (peaинl!l., IWжu) під-
р6блевня, імітація. 

1358. Импед.нц(о) п6вии:іІ: 6пір. ЇJIIIПе-
дfuщ (-цу). 

1359. И_уп .. а {тока}-!Мпульс (оСу); 
..... хвн .... __ і JIIIe::&:.a:llїЧИИЙ: 
... нараот •• щиА-і. ~Чиіі; 
... :oneктр .... еоимА - і. м.еf>'.l'Pliч

ии:ІІ:. 

1360. ""-..... й {уt:U./llШlЄ.llЬ) -mвepc-
ии:ІІ:. . 

1361. И_.llAYвn ....... 1 (об IШlgчeюш)
iвдивiдy:8JIьии:ll: • 

1362. И_катор....іlЩИllAтор (-ра.). ви~ 
Нвнш«-на.);. . 

•• ТоО_ - СТРУ:М:ОВИ.ll;вIШК(-R&); 
". фаа-фазовиЯвIШК.~ , 

1363. IОІидИ_ТОР .. 1оІ1І (о<бу.ffI.QU., дua
. 2pa.tии) - іидИltа .. ~ории:ll:. вияв
IШR()вd.., 

иа; 

И. ooТR~i. peIIlТROп; 
н. п_ио-~. ЗJIIIШ

b:o-полЯрна; 
М. п~і. попереЧІШ.; 
... ПООТОА .... о-~і. -ста.ло

полариа; . 
... nP�>AMloIIRR-і.:подQ1!Жіш.;· 
... ун"попярмвя· <- і. -одвопощ!:р-

11&; 
М. зпектр",,8ОН8А.- і."електрliчна; 
ііі. "п.ктрод ......... __ і. мек-

троднваиічиа; . 
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,11 .... прер_ ...,.."і;.·бe8nереРвиа.; ... ~T"'~_ .,..,. і. гiJIьчАста; 
;11. ~~роасва.жва. 

1403. ИО","ІІ. - іCRРyвtшвя, іскр6-
вaиsa; 

,М. tёpyro._i. Ro.'loвe •. , 
1404. ИСІКрІІт_іс;хрyвa.m. . 
1405. Иокровоll (xлan.aн,' аажпг_, 

npo~yтo1i) іСRpolIIiй. 
'1406. ~о"""т_ієкрог8с1шк(-ка). 
1407 •. ИоКроrlЦll..... , іс:крогас ів:вя. 
140& •. Иокро06ра_~. - ісКрOТlЮрев:-

14()9,.' И~~~раар ....... _ - їс:кророзри-
, ваив:а; 

1410. ~C8Ipo~""'тм.. - іСRРОРОЗРИ-
вач '(-ча). , . 

1411. ИСКpoтjw ...... , ІІІСКРОraшe .. не-
:,. ,Їc:кporac.l:нвa. , 

1412. иокроту ..... Т .... ..-ісщюr8c1шк( -м). 
1413. ИСКРОУ_U!l_і~ (-за). 
1414. ИокуoOтn ...... 1І (А«a;uШm, фааа, 

. ,ocseщeнuе) -:- Шl1чви1. 
1415. ИСАар8НИ. (1IШlШ, lіШ:Ііonш)-'llИ· 

пар6в~. вапаруваивя. 
1416. ИОIlllflММОО1"..-виitaрв:ість(· иости). 
1417. ИСП.рАТІІо,~Р",Т".'CR - ВlШар6ву' 

вати, mшарвти,-са. 

1418. ИОПOl1 .. IІТ ....... wii (nocm) - ВИRQ
!lав'ШЙ. 

14'19. ИОПOl1Iо8_IІІ. (А«IІСаш, жeJleза)
ВШlорв:ст6вуваl!1Ш, вИкориC'm1i
п. 

1420. ИОПOl1 .... 0_ .. А - :вmwриста
НИЙ. 

1421. ИСПOl1Iо.8<1I1&Т.. ВШІОрист6J1у:ва-
ТИ, вИкористати. 

1122. Иопорткт~іпсувати. 
1423. Испорч.ки~с6в&ИИЙ. 
1424. испра ......... - 1ШIlp&ВJIЯв:вя, ВИ· 

пра.вл.енв:я; ІІІ. (n(lЧlШКа) - л8r 
roдженв:я: 

1425. Иапрaan ........ 1І вапра.вл.еЦІІЙ: 
... (nо<щнеllНwЙ}-ц:ол8.roджеИИЙ. 

.1426. Иопр ...... Т .. , •• иТ .. - ВlШp&ВJIa:rJt, 
.8І!:правити; и. (nОЧUНJШlI»-лаго-
дити. полагодити. ' 

1421. Иопрааи ... Й~ра.зв:иJt; 
и-"ост .. ~ра.вв:ість (-ностн). 

1428. ИСПУОнан... (ilJlЄlШцхщ,()/і, іІ/МН)
В!!ПУСШlНШі; и. (Л~Й)-ПРОAl:і. 
июв8.вв:я. ПРОAl:інь6ванв:я. 

1429. Иопусиат .. ,·СТ"Т., (:MetU1lPOJtw)
JlIШУС~ТИ, J!IЙIlуєтши;. ... (лучи) 
-про;шв:ювг.ти .. 

1430. Моп_аи ... - ВlШроббвуJ38.IШJi, 
вИпробував:в:я; . 

'Н 

11. =:, ....... ~.eQXoвe.' ~i... ~.~;. 
11<. ~IO •. ,в_~ие; , 
..... p~,",a. В. ~Be; 
... 11pOAOIDИ1I"QR-S., ~в; 
It. о-.-ое -.8 .. ваднасв(іж-, 
SЄ'. . 

1431. ~~увАч (-ча); 
... ~-.ti..- в. lЩ){JIIу-

шіториий; . 
и. lІатар"ііиwll-8 •. батеР'iihmIi; 
и ... _.А.....-в. ді.п.ilbш::ii:> 
11. т...,._іІ--і!. стацШIШЙ. 

1432. иonwтaтen ....... (-IWJlOдеq .. транс
tjjo~op" . Jltl.IШu). - 'випроб- ' 
.ІШй., " , 

IL ~випр0б6НШі. 
1433. и .... "" .. _Т .. ,._ В!!проббВу-

. вата,·{lІІІ:)пробувати. 
1433а.и ...... ту ..... а (Образщ,. ме.м.єюn)

випр6був&ИИЙ. 
1434. и"",, __ - дбс.'liд (-ІІ;У); ... 

(процесс) - досліджування, до
слlджeив:я; 

...On"TH08--д.спробвИй; 

... '"КМ.Р"_НТ"'''ИО'' -:- д. еЕсnе
p_ell,'J:liJIьae. 

1435. ИСCn8/l,08анн· .. А - досліджений. 
1'436. и ....... eдr ... "'1І (щ:шоЧНl.lJ< свеmа)

ДОCJIі.цжу:ваlШЙ. 
1437. ИО1"........... "С"-И_ (3JlЄIШZpUЧ., 

, сєеаш) - B~. 
1438. иО1"8КаТ ..... _ - ввтШЗ:rи, вИ-

теRТИ. ' 
1439. ИстииИЬОіі--СпрIi.вжШ;, 

И., . р.an .... wii-дійсвий. 
1440. ИОТОЧНИК (света. ал,. 3,н.)-дже

рм6; 
и. ИСCn8ду •• ",А - дж. досліджу

ване;! 

и. ра3НОЦ8ОТ ...... - дж·ла· різно-
KO.IIЬop6вi; , • 

... ТО ... ч .... й-дж. точ"ове. 
1441. ИотощаТ",'Щ"Т" (бшnaрею, ме

.шшm) :-- знесйлювати. знесй
JI!lТИ. 

1442. исТОЩ ...... (бa.rrшpeu.. ме.иєюnа)
знеCЙlIЮВВ!!НЯ, знeeйJIенв:я. 

1443. иатощ ..... "'А (алЄА«енm, ' бшnарея) 
-звеCJiдениЙ. 

1444. иахОА .... й (о. mочке, uc:.wдящuЙ)
вихідюiil. 

1445. Ио_т..,-aиyn. (б noтo1l:e, І<адре) 
~иШl8.ти·, зиШшУТ;il. 

1446. иа .. _ .. о •• и ..... ~_ 'Зни-

кання, зНЙlr.вевня. 

к. an_~A. - Ж., к. мюмі
в:шниlt; 

к ............. т __ и ... lІ- Ж., к. ас-

фaJlЬ~; 
... IіоиИАУIЩИOIt ..... А - Ж., к. ве

іццуІщiihmli; 
к. 6_0.... - Ж., К. побер6ж-: 

виіі; 

... /IpoIUIII08&II_A - .ж""к. пап· 
'цар6ваНий; ' .. 
... .-.. 11 7"'" ж •• 'к. папе{і6вий; 
К ..... ~мA. - Ж., Е. BaJlЬ-

цьбвг.в:ий; 
к. _1"011- ж., к. . .aиИ!rий;" ' 
к. 1IOJIAY.w ..... ~.;:R, на;цзехвиіі; 
к. !l""1!_"'~ , ж., К. до-

пошЧІІЙЙ", " 
К ..... 6k .. ii--ж .•. R.,~ 

з9 

К •• , ~ •. ,ИИ!ІІ6--ж ••. к. тeJIеф6В- . 
'ВИ!!:' . 

к. ~І.~Ж.,R. стру
мOIdдвi,u;вйй; 

К.,_~іlll.:--ж.,.К. стру-
" Х'~ЩвіІй;..... -

'к. ~~m.~.lIЬИИII:: '. (·ка);.к.'ф " . 
.... ~ .• к. шarr6ВИЙ; 
и .. '~:iiOIIPJ,'ncrtL- ж.~ К. 

к • .,.....,.,.~"x .. roлOllintй ; 
и. rТrтaii ........... II, - ж., Е; гута-

ас~тy:вkrи.·· " 
,.1450. ИaiieaмlwA--'жиль1ВDCOШ. кa~ 

левий; , , . перч6J!ИЙ; . 
и .. ~' - ДІІоЖЙ.lIЬJШR 

(-ка);. !с. д;аоЖЙ.lIЬИ:SЙ;, , . 
и.~,!t.~; 
к. 1I8'QIIIIPOII8И ..... 1І-Ж' ••. ,,"'. lS0ль6:-

в8.ІШЙ; .. 
... ио.рoawii--Ж., ·К •. :ки.nв:и6Вd.;. 
и. ИОИ'l\pOA~ •• , к •.. в:овтр6д:ь-

ИИЙ~ , 
и. ИОИЦІІІІТРІІ-..иіі-.-Ж., R.ROИ· 

цевтрli.ЧВИЙ; 
к. __ А_., к. ·и·lДВІІЙ; 
...... иoroжиn ...... 1І Al:ИогожИ..'lЬ-

ВИВ: (-ка), к. Al:иоroжй.lIышй; 
К. _аж ............. · - оДlloжШtЬВШІ: 

(-ка), к. ОДІІоsИJIЬИИЙ; 
к. _"""'8и ..... 1І (тОJiOА«) - Ж., к. 

ожli.:вдВ!!ИЙ; .' . 
Н. оионИТ08wii - Ж •• к. oROBIT6-

ВИЙ; 
... оn~ .. и ..... lІ- Ж., К. обni:с-

вени!!; " 
к. ocaeт .. тen ....... 1I' - Ж., к. освіт-

JIЮВЗJlьв:и!!;, . 
8. nитаТ8І'І18КwА,- Ж., К. ЖИВЙдь-

иий; 
и. nlloo .. MA - Ж., к. пл6с!!ий; 
к. ПОА80Аи ... А - ж., к. під;а6дв:яй; 
К. n. тяж.nwіі: - ж.) 1(.. П. важ-

юі!!' 
к. ·no,p ..... "'1t - Ж., к. ПЇдзеАІ:!ІИЙ; 
и. nOА' ........ 1І - Ж., К •. піlJ;ойм6-

вий; . 
K~ прмооед .. иитenьнwit Ж., К. 

прв:лyqmill; 
к. npoкатаи .... IІ- Ж., Е. пр,озaJlЬ' 

ць6завий; , ' 
к. про •• кcyr_ЬІіі - Ж., Е. про-

міжвИй' . 
К. nRТИ~""WЙ - п'SlТИЖЙдьв.ик 

(-ка). к. naтmюi.льmtlt; 
и. . ... р ...... 1І' - ж., к. запаснИй. 

І!езерв~; . 
к. реаи .... "IІ-Ж:, к. гуи6вий; 
к. ре~О,іі--Ж., к. ,pi~; 
к. РУАи .... иwil. - ж .• к. !tOпaJIЬве-

вий; ., 
... oan_ ... А~Ж.; к. ca.пhрlШЙ; 
к ........ цо..wА-Ж,. R. пOOJlввОва

ІШЙ; 
К.ОкРуч ... и .. lІ, .итоЙ, - Ж., к. 

ЗІІІіТИЙ;· 
к. оухоnутиwll - ж:, к. суходіЛЬ-

аий; , 
". тen.rpeфкьоА - Ж., і<:. тєле

графв:иJt; 

К. npoи __ ,,,",,,, жильии:d.р;-
'ство, кaб.nЯрствО; , 

К. _-жиль!lИ1dr;p_,кaб.nЯр-
в:я.. ' 

1451. Кa6ouI .... ....,.кабl.вeтz (-ту); 
и. 6раииsi!l-•• _А, ре;нтг.-к.пав

цер6ваИв:й; 
"о ~~·-·K. реИ'1'l'еиіВ, 

CllЮІЙ. 
1452. К.6к ..... '-'- каб1mta;к;(дяа.шшz 
. 8Ь1RЯ.) .,- ROAI:ipICa. : 
1453. КеДР. wнo-кa.дep, (.дру). )' 
1454. КІІД1ІаЖ. ІШН~ (-ж:і • 
1455. _ущиАся-уЯвIШЙ; 

к. npoIlOJIIIМ","", """"K'n':''''(O)
повна ,провідиість (-вюc:m); 

к. conротм-. _n8A8*f&l(o)
п6вm бпір (оп6ру)~ , 

1456. k-АРКРО ........ 1і (об ЩОJ/ЯЦUU) 
-ШIJ1аидр6вав:ий • 

14&7. КаІі._ - розжарюванНЯ, РО3-
ж:li.реаия; 

....... ...--жар (~py); 
к. 6enо.-..,..ж. білий; 
It' • .....-.... __ - р. raJtЬВ&-

пічв:є; 
·К. ир_ое--ж. черв6иий; 
К. оотатo<tио •. (пОсле раз.м.WrD1ШЯ) 
~ріив:я З&ЛИШRбве. 

1458. KВnI!l6pOtl8,,- - ка.пібрyвlt.и_, 
кмібрбI18ИИS:. . 

1459. Кanи6роuт ... (npuБОР) ка.пібр,у, 
вати. ' 

146Q. Кaliипьи .. А (С8єт, ЛaAUIa)-жаро-
вИй. . .. 

1461-. Кaliоркметри!іеСИIІА (rfJO/1IO.IШ'IlP. 
доаиАІеmР)-ШIJ10РИМётpйqв:ий. 

1462; Ка .... ""'. (о 1IJIl11Ш.noдcmaв,lrer-
ках'звИй. , 

1463. Ка ... ра-к8.иєра; 
к .............. .......-&. racИ.тlьва; 
к. ио .... аацнои.... - к. 1l0віза-

ц!йв:а; . . 
К. OXnВAIIT"'_. - К. о:х:олOJJ.Вlt,., 

ОС'І.'Удиа.;, •. 
к. ~оионтen_,-R, y~ 
....... 8Ама, кaIiIuIа{в.~я) 

,!tOиірІСа. ' 
1'464. Кaalllpтоииflolit.lIPtiP-"'- �Ca-. 

херт(!ИвиА: пе:РеpИmш:R (-Ва). 
146&. Камиео6,.. .. wii (оо WЮЯЯЦІШ)

ІС&Иевюватий. 
1466. кі.иаака (для ,..иасла).,.-рівчач6к 

. (.чка.). 

1461. Кaиan-кав{ш (-ду); 
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Н., rи""о, " •• (е mWре) ...:... rap& 
(ц. r н.адо); 

к .•• нткnяцк_и ... - к. IIpQВfт.. 
РЮВaJIЬJШЙ; 

к •• 08АУlUи ... іі-к. IІОВЬ:рSlIlliй; 
н. roич.р .. ..,IІ_к. череІІ'sJШЙ; 
к. ,..' ...... Н ... іі-К. дерєв',яиJlЙ; 
к ..... pwт ... iI (lfItUдo mrоря)--,rара 

га.кРЙТа.; 
к. К.ОnIlЦИ_"Wil.1І8OnИРУlOщilil_ 

к. ізоляц!йв:вй; 
н. uhn_ ... 1I - к. ЖJrльп'иz«)ВJIЙ, 

К8.БJIевJIЙ ; 
к. О ... ОА ..... ІІ (для -дgжa)-к. :від-

. відші:і!.; 

к. O~K"""''''II (ateгдo mюpJl)-rар8. 
ВlДXРЙТ8.; 

н. "ОА80IІН"'._К. lІідв6дв:ві1; 
к. "on", ..... ..,. .... (гнпоо Я1'Іорл)-

rapa lІа.піЗЗ8.ЩіЙТ8.; 
к. "Рonаа"ьоіі-к. IІРОЛазвИй; 
н. "YOTOil-к. ІІор6ж.в:іЙ; 
.Н. 8ОедКНИТМ~И"'іІ"",к.~. 

1468. Ка .. an .... цКОн ..... іІ каН8.JIіза-
цli!вИЙ. 

1469. Ка'!an .... ц .. я.- каН8.JIізацїЯ,!ІрО-
ВІДвя; 

к •• 08I1УШК_-к., 11. ва,цзешrа.; 
к. roРОАСКая_к., п. міська; 
н. nода."ИЩl-к., п. підземва.. 

1470. К.иат-кОд6ла; 
м. тонк"", TPOCC-оІ"ІИвв-а; 
... nPO.OnO .... wii-Л. Дрота!ІА. 

1471. Kahat .. h-лИнвочка; 
к •• ит."н ... іІ-JI. а..нтеIlИа.. 

1472. К.".ТИ"'іІ (РОЛШt, &рога) _ ІСО-
ділыlй.. . 

1473. КандеnЯ8Р-СВіmт.1I:ВR (-ка). 
1474. КаОnин-каоліll8.. . 
1475. Каn.n~Иblil (nреры8am.etь,. 8Jleк.

mРОд, удеowneль)-кра.плнний. 
1476. КаnИnIlРИ ... " (Meк.тpo.tremp, nри

mл:нсeнu.е) - К8ІІШНрвИЙ. 
1477. Кann. (Шбратор) _ каппівсьКilЙ. 
1478. КanoY(IO)n~ - капСУЛЯ; к.Ql!CUЬ 

(Г., 1'., ДСТ., Т. В.); 
Н. "икрофаин"," - к. МіКроtoв:

на; 

... (ддя ?<М0І10к. оБJlЮЩ/Щ роmoра 
(J турбогенеpamoре) каптур 
(-р8.). . 

1479. H.nOY(IO)""Hwil (.мuКрофон,)-Rfш_ 
Су.1ЬИИЙ. . 

1480. Кара!іни (01 nредо:ср. nоясе)-га
ЧОк (-'Іка) пруЖЙ!!:в:ий. 

1481. КаРIi"АОИИ n8Ч~ - ІС8.р.бідва. піч 
(печи). 

1482. КаРБО""ТО.Wіі-ка.РБОJIіТОВИЙ. 
1483. КаРБОРуид-ка.РБоруид (_ДУ). 
1484. НаР60РУИАОВ"'Й (Стержень. кри-

стa.n.ll) - карборундовий. 
1485. Кар.,.ка (в tтn . .�Oaa)-ВізОR (-зка); 

. н. nереда_ная_в. пересувВЙIt. 
1486. KaPICaO-:-Rістйк (-ка). 
1487. Карман (1rожуzа тр-ра) Ке-

wеня охолодиа. . . 
1488. Кар .. аНИ"'іі (йк.1rУ.чудяmoр, О1одьт-

.метр) кеwєиьROвиЙ. 
1489. Карта мапа; 

к. IІ&nnOТИ_м:. '~'Иа •. 
1490. КaPТOIJ.......ТeWl1pa; 

и. aohoт_ьoli-Т; а.збест6ва.; 
... hoC'l"pyItТyРИwA:,-1'. безстРУК-

турва.; 
•. -ТlilIІ--т. ж6вта; 
к .... O ___ ,,--Т~ ізОJUЩ1й:ва; 

к. IrJI8CНЬdi-Т. червона; 
к. npeOCO_H"'i�--т. гвічев:а.; . 
к. npomaO/feH"Wil--т; !Іроо.ліева.; 
k.-оаатоИ8.nPОк"ца __ , - Т. не-

СВіТЛОпроабра; 
к. ""lОдяИОil--т. ЛОСВmtОва.; 

1491. 

1492. 

1493. 

к. TO��OT ... i�-т. гру оа. 
Као'И_"""'дотвкав:ва, д6тв:в (_ку); 

к., дoтpar"---доторmi!iва. 
Кaoa .. ~o .. - дO'l!И1ai.твсл; .... 110_ 
Т ........ аТ_дОТОj>катвся. 

Каскад. - каскада (Т.мЧ.); 

14~4. 

1495. 

1496. 

и. диффар.нцнan-...іі-К. пере
хрещува.иа, дuфереВ:ЦіЦьва. 

Каонади .... (преоорааовameль, у.м
ffloр.чер )-каСК8.двий. 

Ка..... (СчeJ:l!f<UJЄа аето.мamа)_ 
каса. 

Кас_т_ва.сета; 
н. р ... Т .... иова_ - к, рев:ТІ'6иів-

1497. 
1498. 
1499. 

сьва.. 

Катanиа--мтаJL!За.. 
КаТ"ОИ,-Ra:rі6н (-ка). 
KaTOA-катод (-да); 

1500 . 

1501. 
1502. 

н. раснan.ИИ"'іІ-к. розжарев:вй. 
КаТОIІК"'іІ .(t/ьиzpямumедь, Лf1.NlЛа} 
-Ra-rОдиИЙ. 

Кату .... ечН ... іі-ШПУлеВий. 
Катуwиа IІІІІУла (Г.. ЛФ" 
ДСТ., Др.); [ЦiBк.Q (Т.м..ч., У., 
Фе., Пуд.); міmниllЯ (Т_., 
У.); nокоmЬОЛIІЄ (Т.мЧ.); кру_ 
ЖlIць (ДСТ.)]; .l(QtnaШJtа (Рн.д.); 

к. баокети_ш. плеската.; 
и. бифН"ири .... _1.IL. двовНТкова; 
к. 8Оз6уlКA&lОЩ8R_Ш. збудиа; 
к. ВТорНч ..... _ш. b-rорИина; 
к. В"'lUIlОчаlOЩ811 -шо ВІ[J\(НЧИ!\.; 
к. грОмООТВОАи.... Ш. БJ!ВСка.-

вичиикова; 
к. двоilиая-ш. ПОдв!ииа; 
и. А.О"ИО-... оrкут", Ш. nозі-. 

гнута.; 

к. _ООI(,""аи_ Ш. дисован-
сОва; 

к. 1І." ••• Р8""""',, __ Ш. двфе
рєвціцьва; 

к. Ароoen ........ _ш. дросельва; 
к. АУonаТ.р.......... Ш. дуолате-
. рмьиа; 

K~ 8UeМllIlIОЩ8Я t ааа8Мllнтen ... иая 
-Шо у(в)аем:люВ8.JIЬИа.; 

" ... -ер .. т ..... I(.я-ш. ВlШlрча; 
К. ""ОI"НУТ __ Ш. зfrпута; 
и. "ИАУКТ .. руIОЩая (01 CЧl?mЧUк.е)

ш. івдуктувмьна.; 
к. "КАУКЦНОНІ(_-Ш .. індукцlllва; 
к. КОМn.I(ОНРУIO_Ш ко:мпев-

СУвальна; 
". КОР"'ІИОЧН8R-Ш. КОШНROва; 
к. JI8Ито"нан-Ш. CТLO:lf'KOBa; . 
к. liillUііЯЇJ-:Ш. зайва; 

". _..оа' -:- . к;-сирець (~pЦiЬ); К_ ІС'. М8J10811Т1108811 -'- Ш. що3ао- сироllЙЙ; .... 8 ебоиіт 
йова; . . М. ~ _ х;. твер ......... . 

.. ~ .... оr_тио ... · - Ш. ]шото- (-ту);. • . "-~ __ 
звойова; 1505 •. ~' (ШRf/P. CN/)Jf(Jr-к; МІІОI"OOllО.И'" - ш; Ш!оroпш- 'lYи:6JШЙ: ._>--
р6ва; . .. 1506. ка......- (, ~OnД 

Н. "У_ТІІІПІИ_ОИИІІІІ'-Ш. ИУJIЬ. :rб~ efl!O~)-

к.:=~.:"'m.шmre- 1507. Кa~;~~~ '_а 
тувалЬ!r8.;о1ЮР"';),_:mт8!mп; . 

к. иаотраи_щaw.- Ш; настр6ю- и. О8О6одиое--г .. вШьие; .. 
вaJfьвa.; . и. 006ОТ118ИИ01t-'-г.ВЛllcие.д-:r.r}-н. И8it.РIІК~_IІ_ - Ш-Лl 1508. k-.т-.(01rO.IW'lU!pz:Ii. ао 
вепере:;ресIП; • г--атисл' . 

к. І(an __ aw-ш~ Hepyxo~, • К. {~ НU;Ж:;е;к .~}-'Df-
К. o~, радuo- Ш. ~БХlДВв.! татисл. . 
К. отражвтеп .. к_- Ш: ВІДбивва, 1509. КачаlOщиАоя' (jJ1«18tZ11leJ1. JЦUUIQ). 
.... n.ути_ая, НОрамиочиая - ш. =шtiI;.. 

коПIШtова; . 11)10. Ка-;_ (~). xитs:вJIIpl,. 
к. nер.мчи_ш. первивиа; . .. ~x. 'бlчиа. 
'І, перемрещи __ -ш-ю Ire- ... _~и_х. ІІО1l:.6вжва. 

рехp(w.пі; 1511. н.ш.... .... lIWШ-p3.(я)шta oБJI6acy_ 
и. n"tmoИН_--m. шzeтeна; . вальНВ. . . ~ 

' .. м-а...-ш. П'JIОCIm; 1512. КUДpаит-КІІІЩРВИ'1.' (-та,; 
• .. ' nода .. _ш: рух6иа; к __ іі-ІС. eтaJl.61П1ИЙ. 
к: подрЩu8НИtOJI>o-III. поділена; • 1513. K~"" (вл.eкmpoJIIШЛP) 
к. ПOOnВДО_IІІІ'-Ш. ВИЗRова, КВWlp,a:атБJШЙ. "-
... npeдoxpaH"тen__ Ш. за.по- 1514. ~ .... _IЦ~-P',.-г 

бlжва; . -квадра.тИчв:вй. _ ) 
". реактивная, р_ИЦНОИ_ - ш. 1515. К_у.."._ад~ІШеIСС (-СУ) ..:.. 

реа.ІСТЙвиа; . 1516. Н_отачк'!"'"l"'wil_ (о qem.r и р880Н __ Ш. резонансОва. . КВЗЗИCТ8Цlоварвв:и. 

н: РуМИОрфа--Ш. РУИIСОрфіВСЬка.: 1517. Каап .... ...,. (U8.I<.: :нetШrrК. ptШm) _. 

... 08I(ЦНОИИРО_ИИ_ -.,. Ш. сек трубоК)-квал~ (-тра.втіи~ 
ціовОва.ва. з M6:ra.moR; ва- 1518. Н ...... тиll8ТP. Pe:iU7It. _ :ква • 

к.ОИИТОИUИРУIOЩ8ІІ· - Ш. тер (:.тра). 
crроювальиа; . 1519. Н •• Рц-ква.рц(-цу). _.~)._ к С_бll-Ш. Сліі.бівська; 1520. Haap~ (о Ila.AUlll:, ~._ К: О_W8Ии_-ш. м.J.шa.ва; :кварц6вИЙ. . ( ... 

І( ...... _ .. -ш. сусідня; 1521. КМ ..... и (єдиюща)-кЄлЬВ1В -ва,. к· ООТО .... -ш. стільmm6ва; . 1522. К"'ртрои-кеиотр6в (-па). к· оп .. рan ....... -Ш. спїральва; 1523. И8иo.rроии,,_кев0тр6lП1ИЙ, н: ОТ.цмОи .......... - щ. стаціовАр- 1524. Квроо .... о .... іІ' (1kжарь. JlCl.IUЮ •. 
ва; _,-. . ОC<lещеоНuе) _ ra.сов:Иil:. ~ .......;. К. тарм"чвоiuuo-щ. теЦ1іО_, 1525. Кеоооиио.аА (об ocищeнuaг-n......,и-. 

К. Т.cnа-ш .. тесЮВCl,ка.; в:вй 

К. ТОІІОТ"'-Ш. гр~ба; 1526 "-.і .. nер-ІСін~(,"ра). 
и. ТОН ..... -Ш. тонка; 1527: Киnо_тт-кіп:оват(~l:...._ ............. _ 
к. Траи ... рматор ..... - Ш. травс- к. уотаио_иwіі-~. I~"''''''''''''''''' 

форм:аторва; k.-Ч_Rіп:оIW:то-roдЙв8.. , 
К. Т ... н .... -:-ш •. тертьова; 1528 киnо ........ т-ю.лов6Jtьт ('"'1"3). 
·К. троllная-ш. ПОТІ>іІ!lиа; • 1( ....... n.p-K.-a~p(-p8.). 
К • .,1І/І .... иТ ..... н_ -'. ш. зд6вжу- 1529; КlШОrра,,_'КIJI~rpам. (-И8.}(, )' 

вальна; . ів йль- 1530. Киnо .... р .. ~"- ю.лОП~іОд. -7fY. к. ·раВНМТ .......... - Ш. зр и 1531. KII .. _ТOrpa.' КIв:еиат6граф-
... 80' . (-фа); ", • к w';"ров_ш. шнурова; . к. 6_ОТ .. ч ..... Мй-R. ба.лlCЖliч-к: wnаraтиая, cOTO .... -ш. СТІЛЬ- ВИЙ.. '.. _ 
ви~6ва; б' о' 1532. К" .. _атorpaфи .. 88ККЙ _ ~lB _. 

" шуито.аи-ш. уз lЧВИК ва, тографі~іІЙ;" . 
к: зn.остромагиllТ ..... - Ш. мек- к.6уд_шво-б.д}Ш. 

троиа.гиетиа. 1533. Киl(е_Тorpaф .... -.·кi~rpв-Кат .. щ .. ilСЯ (КО1f.11Шl'lm) -1ЮТЮІ::ІІ. фі 
1503. Ка.,чvи-ка.вЧ"к (-ку); Я.' . Ф . VіИема1.'6rpaф. 
1504 .••• у';наиll"ир~ваИНblА R. ,вул- 1534. и(~:.).тоr~ .. _ "'. . 

ка.віа6ваниЙ; 1535. И"кІМометр-ld.в:ем<m6тep .("""Р.)' 
К ... иrк .. іі-ІІ. м'я.кИI!; ...... 1536. К .. иет,,_Й (об ЗEltpгuu)-шв:&-
и. рОг .... Ой, "liо .... т -.К твер"",,". mчвий. 

ебоиіт (-ту); 
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~g~' Ки_ппарат -1tівоапарат (-та.). 1567. КnИАомоrpaФ--1tЛЇДОllограф' (-фа). 
'. И~ИШ;:l'ЦМОИ""'і1. ківопроєк_ 1568 •. Клмн-мвиеnь (-ВI(;1); 

J.539. К"Нот.химка _ кінОтЄхнім. к. """""РУIOЩtIЙ - Х. із(м'юка.ль 

1540. К"иоуотаиоа ... _ ЮиОви.ll .юво- вИЙ; 

1541. И!н~:~р"ка _. Хіварн.ІІ: ,М. ~;~"~" •• "'iI ....: к. алю:міній-
1542. K .. oaR-б~дка., кіоск (-ку); к .... фм6р ... , Ф .... р08 ... 11 - к. фі-

к. раапр.А.Пит.п ....... 1І б R брОвИЙ .. 
розподільчИЙ ., . 1569. Кn .. цa - l'ЗОЛ-'--Р (_рп) стиn~ О 

'1543.' ..... ·v ~ -

KHn.H". (а""у.мУДRЛIора) ки- вйй. 
півня; 1570. кnonф.р-с~(-ча:); 

к. оотаТОЧНО.-б. аалИШкбвє К.-репа - стуІ;;ач-рєле (неuа.м.). 

1544. н:.ПЯТНП"И"К амитри_к .. і _ 1511. Кnупп -сищеза. 
варнИк (-ка) єлєкт]»іЧНИI! мек- 1572. Кп ... - It.IІЮЧ (-ча); 
троварвШt (-ка).' к. 6atapell_l�-к.. батерil!ний;-

1~' ~~ПЯ_іІ (раС~)-Ь:ИП'ЙЧИі!. к. А80ііиоіі-к. подвil!вий; 
..... onop~cє!IЬ (-саю); к. А8УХК0 .. Такт .... 1І к. ,11.80)(0-

к. ~И"' .... Н .. і1-R. аIl:ТЙВВИЙ, чйв- тич!совий; 
д .. 

к. коммутаторн .. іІ к. кОмута.. 

1547. Имcnота-Ь:Исл?Та ; торний; 

_ М. "., .. аа-к. СlрчAn& к. Мор,.. - R • .морзе(ВСЬ1tИЙ); 

1548. К"СІІОТН"іі (ион оcmanюJl:)-КИ- к. опущеИн ... ІІ-:в:. сщ:щений; 
С.іІ6тн'иЙ. • .... п.-.ц .. іІ-к.. вїдрliд.!ШЙ; 

f~g: н:.СІІОТО •• _:В:ИCJIотомlр (·ра). к. п·ре .... АНОіі-к. nерє-l'ИJ:l:ВЙЙ; 
Икonотоупор .... іі ("Остю.м лшr:)- к. поотояии ... іі. - к • .ІІєвiritJI{авий; 

1551. 
1552. 
1553. 

кие.1ІототрИВJaiі!.' к. paaroaoph .. l�-к. розмовнии; 

к .. cn ... 1І (растsoР)-RIi:слИЙ. к. Р~РRАИ"'ІІ-К. виснажнИЙ; 

н:.ОТ"Оil (РаарЯд)-китчастий. к. с ."h .. ��-к. виИианиі!; 

н:.сточка (8 Мє"трост . ..каш.)- к. т.nеграФНldll_Е. теШlrрАфнии; 

1554. 
1555. 
1556. 

щіточка; к. шТ8по8lt ....... іі-к. ПРИТИЧR6ВИі!; 

... Сіу .. ажная-щ. паперова; К.-пр.р",ват.п" - к.-перери.вник 

к. Н~ilтрan .... уJOщая _ щ. нєвтра- (-ка.). 

ЛІЗна; 1573. Кнопна-~)(зикt-ка) {r.),lUton-

к. an.ктр ....... _щ. електрич'в:а; "а (ЛсФ., Фе .. Але.), цвяшо" 
к. :an.КТРОАИая_щ. електродва; (Т.мч., У., Але.), гІІ18до" (У., 

... 3" .. ктростати .. е....... Щ. єлеR- Але.), сmuчnа (Рнд.), гумя 

ТростаТJ!;чв:а. (Др.); 

Кnааиатура-КЛа8іЯ'r"$Ра.. к. В"''''''виая-І:' ;викличю!:й; 
Кnаа .. wа-клавіша. к. ГРУШ".IОА .. _r. rруш:&уватий' 
Кnапак-хлипак (-Е,і): к. а.онко_l:'. дзвіиковий; , 

.... """B"OIl-х. викличнИй' к. КOHтaIIТM_r. ДОТИЧКозий; 

К. ИОнроаоіі-х. іскровИй; , М. нажммн_r. натиеltНЙі!; 

к. ком .. утатора-х. комутатор- к. отскак .. ваlOщаЯ '(В предожран.uт. 

ний; проБJl:Є) - ЛущаЙЕа віДСRочяа; 
к. OTOoiiH"'I�-Х. відбійюій' к. пуско .... (8 рm. выlIя.м.)-I:'.. 

К. отпадаlOщиіі_х. відпа.д~й; пуСковий; 

... самоаакр ... ваlOщиllся х. са- к. оигнan .... а .. -r'. гаслівm!:й; 

к. :~~::~;(B ну.мераторе)- 11. ~~Й"7ри .. еокая r'. елеRТРИЧ-
кружальце rac.'1iBнe; • k.-пр.р",ваТ8n" - r'.-переРИВIІИК 

к. опадаIOЩlOіі-х .. епа.двИй. (-ка). . 
,1557. Кnапа ....... іі-ХЛШІа.к6вий. 1574. 
1558. КnаОси.Фикационн ... 1І :&Л.~"фl'- Инопочи ... іі (прершатель) - І:'у-

К8.ljіі!ниЙ. -- 1575. дзикОвиЙ. 
.1559. Кnаао ..... кацlUl-кл~nuфl· •• "цl. о Но6an"тирование - КОба.:ІЬТУван-
1560 кп -- ..... - ВЯ, коба.льт6за.ння. 

• :а"::.'~JIIЦlOроват" - класИфіку- 1576. Иl;lбan .. т .. ровани ... іі Rобальтб-

1561. Иnаil-клеи (клею) вавИЙ. 
1562. иn .... а _ (за)при·тип •• ~ч (._.~. 1577. К06an"т .. роват" RОба.льтувати. 

( ............... 1578. Kobep-кИтш (-:ма); . 
. Сl1UU:"а'І,(Рн.О:);8ШІШск(МТК]' к " 

J.563. Иn."IІИ..,іІ (о дощe>ure) _ (1Ia.)rтnB~ • реа"ноа"..-к. гум6вИЙ. 

ТИСК6виИ. -.. 1579. К08роа"lІ. (кабель) - КИЛlІ.и6виЙ. 

1564. Кn8тиа-КЛітка; 1580. НоГТ8оСірааиblіі (ин.дуl'irrюр адєl'i-

М. Фарадая - к. Ф&ра.дЄІвська 1 тpo.мtWaпn) -·кігтюватd. 
1565. Кn8ТІІООбраанwA (гро.м:ОО11l80д, об- 581. KOJ'ТJI-~irri (-тів); 

.1566 К .AWmкa) - К.іІітк}"В8.ТИЙ. 1582. к. р....,..IІЖИ .. _к. розвідВ:і. 
• n.щи-кліщі ('Щів); КОА-КОД (-да). 

11. rNO._K. rаз6ві. 158~. Ko~ .. 1I (н,агруд1Ш11., бумага)-
Щ.!tlр.ІІш!:й. 
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1584. ко_...,. 8!фект •. - ........ ф8In'-nО- lIIJр.zнг.м. noдгece.).- rofI:дaт!Jси; м. 

вєршвий *хт (-ту).. . (np!lн.u_~,1)nоре)-:хитатиси. 

1-585. HOJICJOt (реостата, трaR.сфор.ма·· .. 1596. нмe6R.щмlt--коливалышй. 

rrюра) -кожsх (~xa); 1597. Кon~_ (раа'eдиюиnєJtь}-

11. tntewииlІ-'і- з6внішніА; КОЛIU!ІІЙЙ. '. 
11. __ ..а-к. залізний; 1598. Коп.но. {В peюn. тр.)-iroл1!!0; 

К •• .,...ІІМЧеок .. а,.....к. :металевий; к .. Оок_к. бічне; 

к. Пр8АО"рам .. -.--wiI- - .к. за· 11. nep.XOAHO. (ВIl8O.CЯЦ:. трgБJl:Ш:) 

хиснИй; -к..перещне,. 

к·. реоотата-к. реостатний; 1599. Но ..... чатwіі (аа..мWi:атель, труб-

11. траи~ТopttWA -11.; ТРlШе- "а) -коJIiичAc'rий;, ' 
• форШтор1ШЙ. . k.-р_ ... 1І _ Еоліноважlль-

1586. K-о_к6з.іІа (-зоо); ний.. 

11. __ wіі-к. за.л:їзві. 1600. KonaomKO--ЧWЛіщ&; 

1587. Ипwpe .. (&я .8IlЩ. об'єюnша)- а. КоPJl"КЦМОИН08. К. &OJ)ЄКЦій-

козирОв. (-рка). не.' 

1588. КоионО88А h .. to.-шовковИ1ПІа. 1601. и-' - к6JIeco, КOJI~ (I..treК.); 

1589. Кока-кокус (-су).. к. щ.ретаро_..... Е;.затрИJ[ll{j; 

1590. Ко_ .. іі (о .ме.кбранє)-КО:&усО- ... &_~. Ва.р.лбвське; , 

НИЙ. к. It8AY~E. тні0в6 ; 

1591. Им кіл6к ( - JIК8.). кіл6ЧОЕ к. араЩ8lOЩ~ обеnтбне;' 

(-чка) (У .); к. (Голь.ШlШдта) то-, ра-

K~ ott ..... Holi-к. вїдтяжmiЙ. . дll<>--К • . 1lерєрИвв:е; .' 

159~. KOn6a-к6лба.(КХС.,пУJI., Фе.); К. ___ ще" .I~. ватри:м:не; 

(баны'іa (Т.мч., ЛсФ., У.»); к. _"АО~.зір:кyв.8li'e; 

к от.кnяиная-к. скляна; к. коитрО"..к_К. RОатр6льие; 

М. о •• ааку .. ро .... ная - Е. С. ВИ· к. КОРР8КЦИОИИ-.К •. корекціі!не; 

смоковава; 11. п"wущ_к. шіснє; 

11. трвхфааная-к. трифаз6ва; м. ПОПlOOи_к. полюсове; 

... ч.т"'р.х.ааиан - к. чотирифа- К. то"", .. н_ (Гольдш.tшдща)і-к. 

зОва. перерИввє; 

1593. Коn.6аи ... (нагрgв1Ш, СШ!ЬL то"а) к. фр"нциоиноа-к. тертьове; 

~колкванВ.ІІ~ К. храповоа--к.зa.CRОчне; 

к ....... ;у...,..Нн_к. з~шев:е; н. ЦМП"НАРН_ - к. ЦИJIін-

11 •• _кочаототио ... - к. ВИСОRО- дрИчнє.· 

част6тнє; 1602. Кon_обрааи..а (якорь) - КОЛ9-

к. гар.он,, __ - к. raрмоиіч- сува.тий. 

не; 1603. Кonичec:rao (CtJe1ЛQ, 3J1.Є1'ШtP.)-

н. г. оlieртон_ - к. г. обертОн- кількістЬ (-кости). 

не' 1604. КОnn_!(ТОр (дuнa.tЮ); commuta.tor; 

к. за,q,хв __ к. (у)гз.мівне; Кollektor(m),. StrOInwender(m); 

к. "НАуит"ро.анко. -- К. івдукт6- col1ecteur(m), сошmuta.t!}u'r (т) 

ваве; -'- ком.утатор (~pa); 

". магннти".-к. м&гнетві; К. (вообще--водян.ой, пЩЮllOЙ и 

к ...... коа",_к. :Мо вікові; т. n.). - збіРНЙD (-~); 

Н .... хаН ..... Ско. - к. механічно!; 11 ... аМА. wестарни (в счетчunе)-

к. и."тухвJOЩ" - к.. не(в)гаиів, к. трибкуватви; , , 

не; к ••• ртикan"нWЙ--к.сторчоIlЙЙ; 

к. оберто_о.-к. оберт6ние; • к. ГПВДllotй-с-к .. rm\,цкИЙ;, . 

К. ОсНОВНО ........... К. основне; н" rор".он~a.n"ИblЙ-К .. поз6:М:ий; 

к. о. 006""'.8"Н08 - К. О. власне; к. н.гпвдиніі-к. веГJІЗдкий; 

11. OTp .. цaTВn"К08-K. від'ємне; к. W8РОХОватWЙ-к. шершавнй. 

11. П.Р"ОАІОЧ_М-к.. періоді!:чне; 1605. к_!(ТОрн ... іі (двU=ь, са-

к. cr<>6ОАИМ-К. вільне; ~т) - ЕОJorYТlLтоРНИЙ. 

к. < I\>иОНТУхаIOЩ .. -К. дуже- 1606. ИОПОА.ц;.да"Ь-ЕОЛОдЯЗЬ. (зя); 

(B)raмiBнe; к. "ОІІwтатвn .. и .. А-R. ВШІробнИІІ; 

к. снНуоонaan .... ое - к. синvсо- к. кaCi8lt ....... 1I -- к. жал:ьШLк6вий, 

Ідальвє; . • кабл6вий; 

К. cnaбоаатухаIOЩ"- к. иало(в)- ... Тр .... оформатор .. wa - к .. '1'ра'в:с-

гамівве; " форшторний. 

к. соСіотваИН08.,-Е. власне; 1607. КonО_КОДОДОЧR&; 

к. an.ктР ....... КО. - к- електричне. н. тe.rнфoкиая-Е. телефОнна. 

.1594. Коп.6атen"н ... А (счетчи", топ) - 1608. Копом_дзвін (дав6на); 
КОЛI!.IUI1i:й; . к. __ "ОАОJIO_ІіІіі.- ЩІ. ааліз· 

к. КОКТУ.Р""""колива.льне кБЛО; !іИчний; 

к·нооТ.... коп.бат",,,ная onooo6- к. ОІЦ"Иan ...... IІ-дз. rа..сл.івНЙЙ •. 

НООт" кoликS.льаість (-но· 1609. Кon_ообраа .... й (II.iI:OPЬ)-д8~o-

сти). .ИувАТИЙ; м. (uaолятор)-ОСТРІЩ-

1595. Нопе6ат_ ЕОЛиваТilСИ; к.(пра кбвИЙ. 



1610. Кonо_........ (сагнaлuaaquя)
ДЗllOнО8ЙЙ. 

1611. Коnо ........ _ .. (М. IltЮlЮR) _ ДЗВі_ 

~6Ic (-mca), ;цз:вів6чОk (-чКа). 
1612. КOnCl..... (8 штat.llllSli)-ст6J1ІРІШС 

(-Щ!.), Ісол6ца; , 
... ,по ..... ~ С. ~ порож-
вИСТІІЙ;' , . 

и. p.onpeд....,. ..... __ с. розпо-
дільчий; , 

... трамon.щ .. _ - 'С, ТРUCJlя-
, цiйв:иlt; , 

1613. Копони ... (l1lJНflН.eФoР".мomop}...;.. 
СТОВІЮвИй, kOJI6юm:11. " ' 

1614. Кonоои.иоIUtДИ ... (о' peuшпкe)-
p~., " 

1615. KMn ... -- ков:аав (-ха) (Г;, У' І 
ТАІЧ., Фе.) ша.~ .. gR(РнЬ.,дс1' .); 
баня (]>ни.); да4ін(Фе •• КХС:); 
Ranm1/P (Др.); М1/бgR (Др.); 

... (cmЄМЯННllй) (UдR дaмnы ...... 
бааька; 

к. (для Cl1IOJtба) - mfшкa' 
к. an.&lOI ...... б.алSlб~Ва.; 
.... "011" •• -11'., б. висиА; 
.......... н .. а-:к:. З6вИіIПRіJf; 
н •• H,тpe~. в~"І'рішRSl; 
H •• WТH"O._II'. ВИТ~· 

н. ""'II.IO<IТJНiI-!C. жираЦЦ'б~НИЙ; 
и. Ао_оl (дJJЯ Cl1IOJtба)-шА:ака' 

дощова; 

к. цирwт .. іІ-ІІ'., б.3a.'lCpliта; 
к. n."nO.".-6. лампова; 
... ".To ... I~., :& ... ат6іШЙ; 
к. "OA •• OH~6.,:&. ПОЧirшИ1!.; 
... пр.дохраН.Т1IJI"н"Й __ б., !с. за

по6іжllИЙ; 
н. onan ..... 1-6., К. опал6вий; 
н. омтораО ..... &ІОщ .. l_б. світло

розсівиА; 
и. ОТ.lCIUIин,,",l-б. !::RJISlвА; 
,И. RАц .... днw_б. Яilцюва.та. 

1616. КМ""'ин". (стшщuu) колу-
ваllRSl, КОJI6вaншJ:. 

1617. КМ"ц880іІ. (ЯJWрь, тран.cgюрма-' 
тоР)-Rl1.Iьц6ВИЙ. ' 

1618. KOn"~.olpa ..... (.мaгlШт, щemка) 
-RІЛЬЦЮв&ТИЙ. . 

1619. Коn"чо - Rільце; 
и. І.н_н.- Іс. пов'язие' 
н. rp ..... a-Ic. Гpli.:м::м:iBCЬкe; 
Н ••• норат •• ное_к. прикрасве; 
и. -"_!С. ЗаТЦCk8е; 
н. И_.Р!rIOЩ8., ".OJIRЦIOOHH_ 
, !С. ізоляцlilне; 
Н. ионтаитиое-R. дотш6ве' 
н. моротмо NМIooI__ :К. КО-

РОТ!СOЗ8JIШЧ8е;, ' 
и. h ....... Mh .. -:&. nтис!Сне; 
К. ono .... o.-:&. ОПО{)ire"; 
К. по __ ааlOщМ-к. ПЇДТj1Ш1:

не; 
н. ПОЛIOOН"-ІС. ПОJIlОсове;, 
'<. Р·оп_ .. тen"н" ,Via мачтах, 

сmМ(jШ:) - обр)Ч (-ча) розпо
ді.;ІЬЧИЙ; 

а .... х_.ое-!С. rу:и6ве; 
к. МlОА.ІІио.-ІС. ЕOCRSIкоilв; 
Н. с_"н.е-к. маСтйльие; 

1І'.·0О8~&,абfPЧе; 
~ .. 0'1'0 11"8 &. СЖі_;' ,
К'.~1"""'_(8~ __ 

тре).-- &. схі)JчіІе'1;е-
..,: J1IDНIIП.rJ--х"Вщnвваль-

:а&; . .',' 
.; ...... 8N-'-R'·1ІОрцeдmlОВА • 

1620. Ко.", ..... , іЮlІ.бшатор(-ра). 
1621. кo..--_~O/I) - ІСОІІ:-

бf~ " 
1622. -кo..tr.и р t 1.,- ROlІ:біЮ'1lа.и-

16
"'" шr. КOJI.б'ЬюQ'Вa.II:Rя,. ROII.бlm1цiя. 
.... к:c...a~. (onpu6OР, ~ 

~py.8R.Ф)-вQм:()~, 
1624. ~'--'KO~вaТII. 
1625. Ко .. _ (cmодба)-ryзJtр (-ра). ' 
1626. КоIlllllllиpJtН .... ~ (iШlжe-

Шlа m~a.м. 8аг,}- - ROиєpц1йnа. 
шmrдx.1сть (-!ЮCТIJ). ' , 

16,27. ко • ..,.,.. .... , KO~OP (-ра) • 
пере!l:lПQ\ч (-ЧА); 

..... TOIlllaТlt ... _, -- !С. азтома

m'!:lШЙ.> 

Н. """"'му;.,.,.ор..... -- L' ~у:иу_ 
.п:атОрпИЙ; 

... IUapeAhlolil-к. бueplilнИЙ; 
к ..... ___ .. i�,-,Іс. вlІІІрООту-

МJIЬний; , 
.. ropnoн ... __ il, телеф. 

Х. позеШlЙ; , 
.... rpyппо.оіІ-!С. 1'p-УПО8Йй; 
к. _Іноа-к. подtl'1illlИЙ; . 
к .... hn"иwil - Іс. ЖИЛЬRRК6виИ. 

каблевJ!Й'; • 
..... Онт.......-_к. контрОЛЬНИЙ
К. П .. н.І .... _.&. лінІйний; > 
к. n. w .. ilцарокиl _. Іс. л. ш:вa!t-

ца,рсыm;; 
н. 11'. ШТOn_"иwil к. л. при-
'1'~ВИЙ; 

к. "lUНIIJ'ropoIIНwil - :&. м:єжим:ї
сьвИй' 

>с. _oro~p."HloIit - К. М:НОГОllрат-
ний'; , ' 

.... "onу •• т_ ............. 1ІА -- к. па-
півавто:мат.йчиий; 

к. P�Yth .. a--Іс. ЖНllOсріБJШЙ.; 
к, pY""OIl-IІ. рyqшtll; 
к. о"""ЙОТ.УlОщиil -- 11. само-. 

чинний; 
... тenефоикw.-к:телеф6SRИЙ; 
ко т. rop.аоит .... н .. І - к. '1'. по

зеll:ИЙ; 
н. трех_таит .... it -- 11, тридо

ТRЧ!C6вий; , 
к. ЦІІ .. трan_ІІ-Х. центральний; 
а. "'ТIоІР'ХНОИ7_ТН_'-- R. ЧОТИ 

, РндотичкбвШ:; 
к. w_ilцарониЙ' (JIllнгйны/)) - к. 

шв8.ЙЦАрсЬІсНЙ;' , 
к .... __ ...... й-'Х. шпіНі(6ЛЬ

!lИЙ' ' 
н. wт~oen_~-cX. ПРВТllчк1· 

ВИЙ' 
..,; U_ТИlolіі-к. єлеJll6ит6wJi; 
к. 3рн_к. Ернксбиівськии. 

16,28. КoмМyre ... opotwit '(RЯЮ't, шіаrfj. 
СmDтюна) - KOM-;'ТIl'J.'OРИI!Й. 

1-629. KomM,t.T .... ooa-:&омym'l'риса. 

40. 
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1664. КОИА8иоllТоpиwll - ков;цевсатор
вий. 

1665. КОИА8иоцио ...... 1і (о :IICllдxoCтu)
Rов;цевсаційвий • 

1666. КОИ".И_И~Rовдеис{щіR. 
1667 • Кои,,_иро .. и ... -'- :ItQ1ЩеИсувЬ

ви, Rов;ценс6вa.виR, ІСоццевс&ц"ія:. 
1668. Кои".иоир .. аин",. ....... :кондевс6-

вавий.· . 
1669. Кои".и_мро.ат" - :КОl!І.ЦСвсУ,ВАти. 
11>70. КОИlІУктан",. 8а'ТТІІа. n~OAIII

моп.. - провіJUl.іcrь (~вости) 
ватва. 

1671. КО"IWКТОР - кощltТор (-ра); 
к. "КО ......... -К. кружАльвий; 
к. ааоатр8ии ... 1і - к .. загОСтренИЙ; 
к. о"ри .. _ .. IІ, W8pc18ИRи ... IІ-R. 

ІСУ mtcти:il;. 
К. Ц"n""Ар .. ,,_сн .. А к. IUL'liB-

дрИч:вий; 
...... ІІЦ •• ИДН_-R. яl!:п:ювз.тиіі:. 

1672. КОИДУКЦ"О"Н"'. - RОВДУКЦійНИЙ. 
1673. Конец (об .... оmтz. каБЄЛЛ)-кінець 

(-!.'!'ЦЯ); 
н. 8и'утреНИІІА-R. ВвtrPішн.іЙ: 
и. rnyxoll-K. елішій. 

1674, кон." ..... 1І (,,_чатель, положе
ниє) - :кі1Щевий; 

к. муфта (lІ:абеля)-q6XJIЗ. жиль
НИRбва, каблевз..· 

1675.·Коиоерватор "80n_"_ (транс
IfЮр ..... ) - консерватор (-ра) 
ОіІIIІВRЙ. . ' 

1676. Консon~копс6ля. 
1677. Коисена .. _консоваис (-су). 
1678. КО"СТРУКТО_КОНСТРуКТОР (-ра). 
1іі19. КОистPJIКц .... -коистр1Iщія; 

н. нс .. nаитиая-к. коип&ктв:з.; 
и. "".итро ... хаll ........... -It. елек

трОмеханічна. 
1680. Контакт - д6тичка. (Др,.), ко!!

тaltТ (-ту) (ФС., Луд., ЛФ., 
ДСТ.); 

н. (СОnPUJWCНосшше)-д6тпк (і"ItУ); 
... 6atap.l�h",A-д. батеріilиа; 
... 6 ... СТРОА.llотаУlOщtlll - д. хут-

кочйнва; 
.... _О'lИ"'''-Д. йилкова; 
и •• p .... I�I� ... I-д. тимчае6вв:lІ; 
х. 80помоraТ8пltиwll - Д~ допо-

мічиа; 
н .......... l�oIl-Д. вв:клв:чва; 
.... IоІТИlКноl-д. витяжиа; 
Н. д.еркоll-д. одвірчава; 
к. дnящкllси-д.тревалиil; 
к .• а ..... каlOщ .. lІ-д. ЗЮlичиа; 
И •• _Мn"HolI-Д. аеилявИй; 
К. к."" .. рованн ... 1 - д. ізольб-

вана; 

... _т .. щ .. А ... --;в;. ROТК&; 
к ..... оnо .. _іі-Д. r'yДЗиx6ва; 
к. _po60 ....... l�-д. скриньк6ва; 

, к ... етann .... _.іі-д. металева; 
к. наж.нмкоіі-Д.иаТИСКIІЗ; 
'к. наст"",," ... іі-ц. иастільва; 
к. kat .. _.A-Д. ватажв; 
... н_поаа .. _ ... IІ-д. верухбш; 
и. Н8пo.nЙWА, •• nnoтнWЙ-д. :не

щlльвий; 

к • .......-ІІ-д. ИИТItOЩ 
а. "8 Ііі д.vечи:к6ва; 
... ... ІІІАІ д .. ~ 
а ...... миwli-д. ~ік6Ив:а; 
к .. ·..,.1 ........... · - .~ .. пере-
. ,CICQчmi.; 
.. iмpaoтuиoii-д. переетавиа; 
и. nnаCТJIнчат ... іі.·- ;в;. шrа.стівча-

ста.; 

К., _.·.(:l:удо11)·- д.поraи:иЙ; 
... nO'floчиwll-д. ст0р6в::в:1й;" 
к. nOAO._oA-n. пересувв:а.,.р.у-

х.6-.; , . 
•. _ниwli-'-д.'ст!:1mй; 
... npep .... иcтwil-'-д. }1Рйвome.тий; 
•• ....-.. ОІіі--д. Щ>ИТИс!tll8.; 
к. llромeжrro ...... іі ]1... проміж-

иs' 
... пру,.._іі-Д. пружВив;а.; 
к .......... -.щиll-д. РОЗШІчвА; 
К. ~.~~.peТY~Ь~Baв:a; 
к. ~руІОЩllil-д... реryЛlвиа; 
... Р ... _ .... А-д. рейкова; 
... JlТJ'DtWii-'-д... живоср ібва; 
K.~ д. BiJIЬвa; 
к ..... ",,_,_д... !\';ОБава; 
к. сnоllOiiw.wilt'(l1·mмЄ2рс аппарате) 
-До СПОR1ibmй;. , . 

К. -a~!(. зривиА; 
к. oteHHoii-д. па.стlина.; 
к .......... аwli-Д. васт'Шьв.е;; 
~ ТОР_НО_Д. ru:ыllвиа;,' 
к • .....,, ___ --ц. тертьова.; 
... тlІШ ........ 06ра8.....а - д. ТYJIЬ-

пвlІУВАта; 
н. yro_ .. I�-Д. вуглЯна.;. 
н. y..,h.,I�-Д. вдариа; 
к. P'OW"h�oo�A-д. заГJШблеl;!a.; 
к. ховостоіі -- д'. lтова, ,вероб6'1!8.; 
к.ХОРОlllиа--Д.д6бриil; 
к. худоіі, nnoхоll-д. поJ:;\.JшА; 
к. wт_II-д.., ПРИТU!lкфва; 
и ........ Ko.�oo�A-д. ааич.к6ва.. 

1681. Контактк... (вuнm, l1олы1l.A<тр,, 
дemeКЛIQP,. сварка) -- 'дотичк6-
вий. ков:ra.ктви!!; 

к. но_мечик (-ка). 
1682. Коитакто_дотйчни:к (-ка), КОВ-

тaк:rop (-ра); . . 
К.А8ухпоnюсн ... 1 --' Д. двопол~ 

С6вий; 
К ... отор .... іі-д .. lIIотор6вий; 
к. _опonюС ..... іі, - д. ОДВОПОЛ1О

с6в:иJt. 
1683. Контор. - КО1П6раj. 

к. 'l-enеrpeфная-К. телеГ!fафиа; 
к. тenефо .. н_ К. те,1еф6ива.. 

1684. Контраот-контраст (.Jfy). 
1684а.КОКТр8СТн .. А (06' иіЮбра_ии)-

контраст6ВиіІ • 
1685. КОНТРОn._КОdТролер (-ра). 
1686.. КОНТРOn"Рованн. - КОНТРО.'11О

вШшя, :КОВ,ТРОіІЬ6вавип. 
1687.' КоІІтроп .. роваltк .. А - контроль6-

1ІаІШЙ. . 
1688. KOНТJIcmtlpoaaT .. - КОИТРОJlЮва-

ти. . 
1689. К.итjюпillРУЮЩИit -:- кОВ:ТРО.1lів

вИй. ' 

1690. кowrponn.p -: конТролер ("Р&); 
и' ....... ~~i1i;~,IIoIA-:-K. ПО-

сере~IЙ. . . .)' 
1'691 ,~втpo]JЬ (-лю. 
169і КоНТРоя ....... А (А:а(іелЬ,. ого.нь, ~ 

дожра!ЩmtAЬ) - RовтрБЛЬВИЙ, 
и._tl .... Рtn:ВJIWI .... ,npuбор,!l~й

ство) :- ковтро.;rьио - вШІІ р-
ЧИЙ. . 

1693 •. Коитрток. nро~ - проти-
CТP~1I (..уу). . . _ 

1694. КОНтрфlUlJlрн". (noдш:) - проти 
виТ'К6ВИЙ.. ~\ (Г Т ). 

1695 КоtlТУР -Обвід (-вод..,. ., лс' • 
• , ООpuС. (Г .• Фс.);. JroнтY~.(A ., 

Фt;., l' .);,Bap!lC (А.ПС.), 
и anвктР. цеп_к6ЛО;. . 
К" _Kнy:n.lA-K. зам:киеие; 
.. : а. konofiaTOnlok ... I�'-R. з. колив-

не; . '6 ~~ve' 
к.строllк_К. вастр юв_.-~ • 

:. ОТФКnloтро ..... anloll ... А ........... 
, • ТРУlOщиll-R. дідилыl;; . 

l1'jIо ... жуточlt ... I-К. прОМІжне . 
1696. ':іонтурн ... А (чєрте.ж~ - обрис6-

виіІ. ) 
1697. Конус - к6н}"с (-са.; .' . 

к. фриКц .. онн.,А - К. тертьовИй, 
к .. иаи" ... вa:rЬt--Та.. --::- J.t .. иacrpо

JoI:.IIAТИ, иастрошrrв. 
1698. КОКУСОоОрва.....а.,... копусУ.ВЗ'!СИЙ: 
11:99, Коil."!<'УРц .... (сети) - конфІry 

радія. 
1700. Кокцевой (в_Чатель, nл.acтu

на, тlТlJUl) -:- кінцевиіІ., 
1701., Конц.ктрацмонн ... іі (тot>, :ме

.JIШU1I, lJЄ1lь) - Rонцевтрвцій-
ВИЙ. ' ,-_. 

1102.. КоиЦUtТр_ - коицевтр ..... ,Lя; 
... пcm""--В:. пОвиз.. 

1703. Конц.нтр .... _А (lЮІІбgдшn.t.lfb, 
lІ:абмь) -'- RонцевтрliЧ:в:и1!. 

1104. Концертн"''' (mpeдaт'<I.IX) - кон
церт6виil. 

1705 Копan .. "'Й' (.IIaR) - копаловий. 
1706: Коnиn_ (,.асса аето .... ата)--К8ор

вавка. 
1707. КОПllРОванк.·- ltопіЮВЗИВИ, КО-

піА6вав:вп. ' 
1708. Копнроввт" - копіювати., 
1709. Кора n_"",кая (на лроеодаж) - иа

морозь (-зи). 
1710. Коракно"н ... А (о lІ:атушхє) - ко

шик6виЙ. 
1711. К'''ІИ!fН8.ая &y".r. - БJ:jувастиlr' 

.-"пір (-перу)., . 
1:;'12. Корннт - корніт (-Т1). " 
1713., KDpo6 .. t.b ..... -жол6битиcs. 
1714. КороОка - коробка (г.., ТJI(Ч., 

У., Км. ••. Др.) ;скр_а (Г., 
ФС.); [lІ:Ороб (Т .... ч.;у., ФС •• 
Км..), цшбат!ІРа (Xм.,~. У.»); . 

.... (СIІ:РЬLШt>ОЙ)- CKP~;. ___ ", 
К. аОАОуnopная--к.вОДОТРИВ63, 
к.иn ..... на_К. нритиск6ва; 
k.kohtaKTH8��-К. дотllЧJl6ва; • ' 
к. мот ...... н .. 8IЖIU'~х •. }(етал~ва, 
к. н .. _n .. ро ....... ". - it. НlКЛь6-

вава; 
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к. &р&""_К. Врa.шnвсьКий; 
к. &рауна-к. БрауиївCЬЮlЙ; 
•• MUK���Tk .. it-к. JlШI'аетний; 
к. Ma"koHk-к. :м;арRоиівсыw;; 
к. мнС!rококтактн ... й - К. иного-

д0ТЦЧR6виll; 
•• ОАиококт.кти". - в. ОЮІО;ЦО-

тичковИЙ; 
к. parynKpy ...... ii - А. реryль6ва.
. ЗИЙ; 
и. 11 nорoWко_х. пороШROвИЙ. 

.1741. Ко(а)rеРИРО8аИIl8-ЗttіШІювs.вна, 
зчеПJIЄИНЯ:. 

.1742. Но(а}r.риро_и... зчеПJIЄВИЙ·. 
1'1'43. Ko(x)rep"poII&T" - зЧiшr'ювз.ти, 

Зttеmi:rR. 
:1744. Кош ... , копи (дл>! .аааaнuя) 

Klrт.i (-тів). 
..1745. K .... pцllТ ......... (о силе) аатри:м:-' 

. ІІІІ11, RоерЦll.'I'liвJш!i. . . 
1746. К ...... llци.кт -: суЧИвнц (-М); 

• акт ... иоот_с.8.!t1:IШиocrи;. 
. К.· ___ .. -с. бeaп6чs.оС'Х'И; 

и •• "ИМОИКАУкцки -с. ВЗ8ємоів-
дSкцiI; 

с. r ... T.p .... oa---е. гістер6аний; 
к.дмan.ктрич.оиоl .. ~ocтa
. с. дієлеRТРИЧНОІ иа.дійвоств.; 

.11,. Аи .. "оrо) .а~8ОТ"И"Оro 088та 
-С. сОв.лч.в:оro ОСВЇ'l'JIеввя; 

к. аиру.к .. ---е. ааоб'1'ажеввя; 
С .• аnолИ.и .... (желеао,lt, ..кедью)-

с.lІипОВRЮваиня: 
.... атухаИия--с. уraиуВ4иня:; 
..... "ИIlУИЦИк---С. івдікціІ; , 
.... иоnм",о"и_ - С. ВИRори-

стання:; 
:ко кажущ .. lои---е. УЙВIШЙ; 
с. ир.nоот-с. ищиостн; 
.... IІУ ... IІОnУО_ -..: с.проиlню

вання; 
...... аrиитиоrо раос.яИ .... -с. иа,р.. 

иетаоro розсіяння; 
.... "ощ"'оот-с. ІІОТSЖНОСТИ; 
1<. _rруаии-С. об'1'JiжЄВНЯ:; 
.а. иамаrНИ"lИ8аиИІІ - С .. :м:агв.ету

ваllНЯ:; 

... и~оатИ-С. иадlйности; 
.... иерааИОМ4tpИООТIІ - С. 'нерївио-

иіРIІОСТИ; 
.... оli"оточк ... it-с. обвИ'1'R6вий; 
... Ищ"I-с. аага.т.ввЙ; 
-.с. одко.р .... кИооти -.-С. одночас-

аости; 
.... от,.._(aюrg.и.}--с. віддав8.иия; 
". отра_ .. ия---е. відбв.'Р1'Я; • 
.... nоrnОЩ8КIІА--С. вбнрав.ия; 
.... n_нoro д8ііOТlUlЯ, 0"1''''''_ 

с. вид8.тиости; : 
к. nMHOT" (дUaгp(l.lt.l(61) - С. пов-

иотИ' ' ,. 
... nOn~"K""'~; користаИИЯ; 
К. nоn ..... _ .. іі-с. поправlЩй; 
... nОТ8н_ .. и .. 1 с. потевці-

алЬВИЙj , 
К. nот.р" с. Y'1,·pe .. ~;. 
... npккnlOч..... <jWnюра дАЯ' ра

бот/) -: с. Пр'~ченЩt; 

а. npcI:8ЦIIllllOllТlI :- с. проillдиo-
сти; . . ' 

". nР08рач_ "';'·.С. пр0з6poc:rв:; 
к. npoч_ {uao.аятора)---е. тpd:a

кocrи' 

... pun .. ~- (a:aplllrJl.!Єpa нагРУIІЮІ) 
-С. вщ:u:іІшоств:; 

". paaHO .......... HOOТli..:... С. 1180)1,110-
чft.cиости;' . 

н. ~. розтя:гт. 
... раоWllрамкя--с. РОВІШІРУ, 
к. реаІЩКК-С. реll.кцЩ • 
к. _оикlІУ_ - С. C8J40iидlR-

ці!; . , . 
К. _И, ра 1Ш--С,.ЗВЯЗRf;. 

к ........... H"OТ .. -c~ ~тности; 
к.оОnPoтмen8НКЯ-С.ооОру; 
к. суточн"іі-с.добовliй; 
к. т ... n.раТУ.РИJolil. - С, тем:пвра' 
-гsрНИЙ; . 

к. Т811nOOТ118". - С. ТВПJIовид8.т
ТОСТИ; 

к •. Т8Кnоnpоаодкоот.. - с. тепло

пров 1диОCТl{; 
К. трак04l0 ......... 11 - с. трансфор-

ЩціІ" 
К.ТJI8И~-с.тертй; 
к. y_H~. під~ния; 
н. ~ОnOКО.кlІА-с.~аиин; 
н. УТКnИ8ации - С. ви'користан

ня; 

к. "~8ОТ8ит.,. .. иОirrll С. чу'1'mi-
BOCТJl; 

... а_Іот •• кн ... іІ - С. ГОСПОдар
ський; 

.. ~ аКоно ....... оккА· - с. економіч-
ний. 

1747. КраА (Щ2moк) - край (:краю); 
К-" (сосуда) - вівця; 
н. на68rаlOщиil-к. lІабіжmJill:; 
к. оliеra_кй - К. збіжнИй. 

1748. КраАниl, np.дen"H ... iI {о поло:нсе
huu)-грallli:чВИЙ. 

1749. Кран (nod'е.мн..) - звід (звОду); 
к. (для зюuдкосmей, гааоо>--r"рант 

(-та); . 
к; аn.ктри .. еокиА - ·3. єnектрИч

иий. 
1750. Крано .... А (моmoр) - звод6вИЙ. 
1751. Краама - фарба; '. 

. к. 0 •• тораО0811881О_ - ф. CBiтo. 
nорозсівва; . 

К. т .... rрафиаА-ф. '1'eJIеrрll.фна; 
н. !І""' •• _ - ф. св:лlЩ6ва. 

1752. KpaoHo ...... кn ....... A - червоноЖ6;-
'рQЗИЙ. . . 

17~. КраоНblА (Kapmoн.. фv.бра., мле
nш' - черВ6ииЙ. 

1754: Крап .. (11І0К,.ал. 3іШргuю) - крВ-
Сти~ . І 

1755. КрацщкА .... 11" - фарбівllllЙ ав-
лок (-лм). . 

1756 •. Кра.Т8р (ВОЛЬJ1l. дуги) - аика.)-
1757., КратlСО8p8tции .... (о нагруаке 

Roр~кОчасний. . 
1758. КР,аШ .. ии. - фарбр8Jmя. фарб0-

І!ІШВЯ.. . 
". щк1:рк,Ч~ОК08 - МВICrpофарбу

в8Jmя, ф. електрИчне. 
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171>9. Нр__ накрутка, крема-
льєра. 

1700. краоаот - креозОт (-'1'У). 
1761. Кpenо...--иiцllість (-ности), иіц-

, нОта' . 
и,' _:.кт.... .. - - 14 •. дімек-

тpИrш&. . 
1762. крит ...... Т ... АОнIІА, JШRD-Хр6ст 

(-ста) :м:зльтійCЬRИЙ; 
н. оnорк ... А(д.аЯ Y~ ис:той

Чll/Юcmu cтaтapa)--II~K (-ка) 
ОПОрl!ИЙ . 

116з •. ~виив~перехресгя; 
н. 808ДYWН .... - п. H~B.· 

1764. Нрмтоо6рааНІІІА (aa:JIЄW(, .м.gф11lfJ.) 
-хрещатИЙ • 

1765. Кри.8Я - крива; 
н.aroн ... о.нав--к:агоиа.т.иа, 
н. aнnIlНИ'l_-К. а.в:л:іпічв:а.; . 
K~ КООИНУ.DОllpn ... ная - к. коси-

HYCOIдll.JJьвa.; 
н. лоraр ..... к .. 80каЯ-R. лога.рит. 

1:tічпа.~ 
и ...... rии'lНВ8н ... - 11;. liВ.ГReтy

. в8.нвя; 
К. Н.Р88НО .. 8РН_ - К. аерівио

Шрна.; 
К. н.о ........ тркчиаА -- к. иесиие-

трИчиа.;. 
к. оliратная--к. обернена; 
к. nnOONaR-к. пn6cRa.; 
к. реrУЛИРО80ЧИ... - к. реГУЛR-

ційна; 
". р"оканоа-ІС. реsоааисбва; 
н. оимметричная-к. сииегрЙЧВа.; 
к. IlИнуооqвn .. нu - ІС. СИНУСІ>-

1дII.JIьнa; 
к. оостааи8Я-К. зложена; 
... аН.Иll8llент-.. - К. ріВlІовар

та. 
1766. Крк_ана - кривина. 
1767. Криnтора"д"ОМетр - криmoрадіо-· 

иетер(-тра). 
1768. КриnТоо ........... п - криптоск!н

ск6п' (-па). 
1769. КРIІСТann - кристал (-лу); 

к. детектора - к. детев:тор6вИЙ. 
1770. Кр .. стannииция - КРИCТ8JJіза

цін. 
17?1. Крист.anПКllOlJат .. - 'RРИCi'aJIі2у

вати. 
1772. КркoтannИ'l80ИИIІ. (дет_р. nPf,l

U/1tUI<) - криста..1ічНИЙ.· . 
1773. Критн .. 8ІІкиА (о conpomu,л.)-кри-

тИчний. . 
1774. Кронштейн -- кре:шrіль (-ли); 

" ••• К1І8 nетПИ:-К. пегmoва'1'ИЙ; 
к . .... иr nнн ... іІ...".к. ревізійний; 
к; oтeк .... lr-K. настiJ:iвий. 

1775. Kpyr, .иam. - кОло; .... (ш чио
либо) ~ круг (-га.), КРУ,ж6R 
(-21М) (g.м.eн;.); 

к. 6у ___ ... А хрУ.г папер6вий; 

к. аоiinо"н ... А - к. ПОВС'Х'И!ІИІІ; 
·К. аращ.~щllйО'Я-R. обертОвий; 
и. rpОАуированн ... І - к. подi.JIкQ-

вавий; 
11. aмonииоА--к.смолавиlг, 
". оуконк ... Й-к. суВОиний; 

•• Т .... rpaфи .... - коло телєграф-
не; ," 

к; .... аетм_ННй - к. елacтliчlШЙ~ 
1776. KpyrnoryOЦ ... , кру.......,.сщ ... -кру

глоЗ"Sбці (-ців). 
1777. Круm ... й (шнgр'. npuf)op)'-- кp~r
лиІІ.-

1778. KpYC-О80" (о дшuра.и.ме, 0_. uс
І<РЄЮШ) - коловИй. 

1779. Kpyroo6paa ...... (~) -КОЛУ
ва'1'ИЙ. 

1780. Кl'уmooиnетчвтwіі (о J)Єl.I.femКe)-
р~оrратчастий. . 

1781. Кру_ ... й (аБОНЄlI.m, nompeбuтмь) 
-веmiiШll. 

1782. Круitnин - кр:упіва. 
1783. Кру ... n .. Ко .... й (о прOflо.аоке')--кру

піновий. 
1784. Круткаиа (IЮJШ, !PJюнma, жарак

теptlC11ШXl,l) -Крутість (-тoc:ru). 
1785. Крутнп .. н ... І (дин._o..кєmp, ста-

. HO~, ВЄС&) -3В.RрутвИЙ. 
1786. Kpytka-aa.RP1ЧВВ:1СТЬ (-иоС'Х'И). 
1787. ""утоlt (CIti1On, фJ1O.lШ!)--кружйй. 
1788. Кр_о - КРИЛО, кpИJI.Ь'ц6 (У.ІШ/;.); 

н. (си.афсрl:l.} - рука; 
и. оиrи"'ыl-- рука гаслівнil.. 

1789. !(р ......... ат .. l· (ПPf,lcnосоБЛЄ"!lЄ)-. 
крильчастий. 

1790. К ..... __ - дах; 
к. (ClIIO,ilба) -- 1JllI.I:IК8;; 
и. np8ll0xpaH.~_ - Ш •. запо

біжна. 
·17Ql. Крwшкв - п6RРИшка.; 

и.naтyИНая~п.ио~; 
К. nР8АОхран""", .. кая - п. аа.цо 

бlжва; . 
к. ,..ииоаая--п. ry:u:бва • 

1792. КРlOк - гак (-ка); 
н. боковоіі-г. бічllli:й;. 
к. _iihoA-Г.подвійlШЙ; 
к. аееРW8ниblit-г. зall:6ржеиИй; 
и. U-06р .. и .... - г .. U-подіБИliй; 
к. К,"nИРО_ИИМЙ - Г. ізоль6ва-

вий; . 
н. намитори ... іі г" іЗОJI.ятор-· 

ний; . 
к. І-оliраак .. іі-г. �-подібlШЙ; 
к. n0Д880н ... А-r. почіIlВИй; 
к. nотonочкwit-г. стельomil; 
k.CT8hhOii-г. Hacт~; 
к. в"""иуть-taшl..I!ІіЩрj"1'ИТИ. 

1793. КpIO'lOK - гачок (~ЧІСА.); . 
и. nOA .... Hol-г. почіIlВИй • 

1794. КрlOЧко .... іІ (а __ атель) - ra'l-
ковНlі. 

1795. КPtIIЧкоНраанЬІіі (ш~) . 
-гачкуватий •. 

1796 •. Ку6коо6раанЬІіі(о_е алt.tlil:нmaі· 
-келехуватий. . 

1797. КУП.ЧОІІ - кулач6:к (і-ЧІСА.); 
И •• oo�i ...... -заскочка; . 
к. п.итопрот"JКНЬІіі· К. стьоа-

ROпоє)'ВВli;lt. 
11118. Купон; coulomb; СоulошЬ(Ц); CO\a<-. 

lomb(m) - куnои ( ... : , . . 
1799. Куnoко"втр--куло .t:.-
1800. Куяар-1OItтта·n8ll· у-

. пер-ІОJттa. "'-~ f 
~ , Г'-' 
~. UN\V\!H',:\ • 't 
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1861. К)'попооСіраа..... (о раeшapeнrш 
. lІ"олБы) - ба.иАСТИЙ. 

1802. Kpo~ - куперв6е (ОСУ); ... __ .. 1--11:. залlзиий; 

к .... " ...... -В. мlдивй; 
к ....... _ .... it---R. вік.neвий; 
к. ц .......... -К. цивк6в1lЙ. 

807. n.6 .. р .. ит - .'Іабірli:ит (-ту). 
808. n.lІ .. р .. иТ ..... · (о Л08gшнe) - Лlr' 

біриитба1lЙ. 
1809. n.60Р.тор.", - ла.борат6ріл; 

п. 8"OOKo.oII~THaa - Л. високо
вольт6ва; 

п. фоТО ... ТР .... ао_ - л. світло
мірча. л. фотОметрИчна.; 

П.~.итРО .... ·Р·тen~ ____ л.еле~ 
тровим:ірча; 

п. "ПОКТРОМ.IUII .. наа - л. еле~ 

тромamи:а6ва; 
11. *,..ктротех ..... ч ...... - JI .. ЄЛЄR

тротеXllічиа; . 
n. ~.ктpox ...... o_ л. елев

трохем ічва. . 
1810. n.н - дц (-ку); 

n .• оф ..... ТО .... -JI. аефа.льт6ВИЙ; 
п ..... OnиРУlОщ .. А--л. ізо.;ІЯДiйииll; 
п. kay .. yHo .... -л. кавчух6вий; 
п. н"onотоупор"",. - Л. КИCJIото-

трИ1lRИil; 
n. коп ... о .... I--:а. копа.;х6В11Й; 
п. п.раф .... 0 ..... -:.;~афіи6В11Й; 
JI. $.an ..... l-л. С ~; 
П. "нт.рн ... _л. бурштин6вий: 
п. покрwт...-Ііолакувати. 

1811. па .... ро .. " ... ~ JIакув8.ння. ла.х6-
ваная. 

1812. n ... иро .... " .. " - лак6ваВ1ІЙ. 
'1813. n.""ро",т" - лакувати. 
1814. па .. 6.рт (ед. Sip1WЄ11Ш) - ламберт 

(-та). 
1815. n ........ (8 1І"0ЛЛЄlІ"nЮре)-пла.тіака. 
1816. n ... п. - лJb4nа; . с 

п. Apra"AO-Л. Аргавдівська: 
п. Ciannaот"ая-л. бала.ст6ва; 
п. 6"'0naO"aR-Л. безпечиа; 
п. 1In0"HaR-Л. блочкова.; n. 5ра ... ра-л. Бра.мєрівська; 
:1. в.н~"та":'-л .. Веиельті.:8ська.; 
п. a ...... AO-Л. Вігацці:вська; 
п .• "ОRЧая-д. висв:а.; 
п .• on .. фра .. о .... -л. ВОІІЬФР_6-

ва; 

п. r"olOaH-Л. )'8.З6ва; 
п. raaoнanon"aн_.- л. raзоиа.-

п6вв:єва.; 
п. nKapaTopK .... -л. reиєраториа; 
8. rOJ1a11-Jl~ r6ла; 
п. roр"щан--л. за.св~чеиа; 
п. rpу .... _ ..... --л. тpytlIl>Yв8.Ta; 
П. ".уxan...троаиая - д. двоелек-

тр6два.; 
п. А_тектор_л. д6'!.'€lmopвa; . 
п. АН •• НО" онта - л. деВИОСВl'l'

л6ва; . 

R 
п. AYr--.n:. луков&.;. 
п. А. Жа"А)'08 - .л. д. 1itaидyсів-
, ·ська:;. • 

... д. nп .... Ниан - Л. 11. пoлy:v; А-
ва; , . 

П .......... _-Л.д. авуковА; 
4 . ...,....,..., радuо.,-л. аюрств&; 
п. _ ....... ro "' .. ..-л .. виробвlшa; 
п. -..-_л.. lІШ4ір_; 
...... ..,.."~ іитевсИвва; 
n ... onwтaтen .... _д. виnpoбв&. 
А ..... ИnWllUl--Jl. жаров&.; 
11 ..... 8WQDНОltOll1tl:тиUl ~ Л. ж. вк-

COROBOJIЬТ6в&.; 
П. Н. офер .... ао--.:І. Ж. Сфеpli:ч-

ва; . 
А. _poanи .... -Л. карсМьська; 
... иато""аи--л." в:ат6диа; 

п. ___ л. хитR8.; 

П • ......--д. RВa.pцoвa; 
4. "", .. ~ца_-Л. ~neвa; 
n .......... ио .. р.,...... - -'І. ROJШeи

с6вава; 
А. KOHTPOn_--Л. lІ,оитр6льва; 
п. иоп"ро .... __ - Л.·копію-

ва.льиа; 
п. п."точи_ (дуговаЯ)-"l. стЬQЖ

ков8.; 
п. _ru ...... aн - л. кількаелек-

Тр6два.; 
п .... rи .... нтО88R-Л. магнетитОва; 
п. мanоватт_л. малова.тва; 
п. ..aTo .... -Л. ма.тОва.; 
П. "."то_л. щоглова; 
п. mhorO"'TTHaA-Л. _oroвa.твa; 
п •• "oroo .... _ - л. Jl80roсвіч-

к6ва; 
п. мноrОО8ТО'Іная-д. Msororpa't

в.6.ва; 
п ... одуnяциокн... --. л. МОДУЛЯ-

ційва.; 
n. "_ОУеттиаА-Л. одиовА1:ва; 
п •• ЯI'ИаЯ, р""mин..-Л, lII'mciL; 
п. .......... ............ -л. жа.р"ва.; 
n ....... оn" ... "_ ~ ... O ... -- л. ra.зо-

:вап6внена; ., 
п. иаотОП ........ -JI. SlЩl'шиа; 
п. ". __ aA-Л. не.рухБJiEа; 
п. Н.......-та-л. ШРSCТlвська; . 
n. ИUICOIІО'n18ТttaR, - л.. 'Низько-

BOJIЬT6вa; . 
.IL о.an .... ая--л. яйц!овli.та; 
п. о",,_тт_л. одиова.тва.; 
n. оо .... .........-л. о~шиа; 
п. otIloAHIUI-Л. відбійи8.; 
п. n."тако_л. пешaи(Jва; 
4. параиO<liпta-л. пеpell0св8.; 

(. 
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1839. nН8ОТОІІ (Ме1ШІpGcl\:оnа) _ пWI16-

СТОчка. 



І 

t , 
І , , 

18(0. ..... t (м-neдr--)-~ < __ ); а. (....-., ~ 
-)-~ 

1&11. ..... • (ar.wu6._)-дpa-
~. 

18«2.. ___ - .!1irair (-ту). 
18С ........... (о---.ж) - бу;ш.6ввіі. 
1844 • ....- - Jl:iиіііка; , 

а ........... _.а. вивірча; 
.... -- І І • .., .. ,_ іІІ. 

JlОПІрвrжічва, lIЇ1IIШЬиа.; 
. 8 .. .. .: .... __ ~~ мipJiJ:rыta. 

18CS. 11 і ... <_gmшпop,1UlIZpр-
JШ,.lUlдaop) - ;dвійв:ий. 

18f&. ""- - Jliв1a (Г., У., ТА«Ч., 
ФС~ дст .• Др.); 

.. ~;:I. баід:іжа; 
а. __ --До вадаекиа; 
м. __ а (. ж;рgг. дшrгр_)-

"·ЧSCS; 
а. __ ...... (г ж;руг. дшrгр.)-l1. 

0JnIИI1:чиa.; 
_. -----.!Іівію з3.йвят~: ._88D8C _____ л~запаснА; 
n ......... _ - ,І. ЖИJlЬ!l.llR6ва, 

кaБJ16вa; 
n. _,,-""1. кі,"lьцЄза; 
n. -.-.....,...._-;1. магістраль. 

ва; 
а ....... 1іТ ...... " __ -ЗІ. ми'" 

ва ClШова; 
n. _............. л. м&nо-

враав8; 
а. _n....-- Л. малопро-

вод6ва; 
а. ~....- - л. МЄЖІ!ІМісь· 

ка; 
а. _ ........ _ - л. МlІ.ого-

ЩЮВОдо:ва; ... ..........-з. хорська.; 
а.. _І _ ... вадземн.і1.; 
IIL. ....а.Е m 4'1~ ~жа; 
.IIL. Ч 3 .. JI)~ л:ь.ова; 
... а Е _- - ."І.ОДВОПРО-

~ 
.... 'сі І :1. lЩВофазОва; 
JIL _.. _ - з. _iт.ruo-

~ 
&. __ .!! .. ~:жева; 
.. • _ .:в~ вєpвiiв:sa; 

IL. k = з... JIИi:1Ie'Є1II!зьвА; .... IWII{& , __ ) 

--m..~ 
J1L. Ш4 .zи_~; 
.... _. 21l.~ 

"'-- __ Лl..ВІП}!!Іііа; 

"'U---.З!..~; 
J:IL. ..- з .. rac.ai:в--

на.;; 

, 

.... ~... 3. uєх-
• 'ІрОСІа:аічва.. 

lи7 • .n.-_ (об" ........ _>-.iIJIJFO 
:вИй; 

а .cn.-lIIimI:icr.ь <-itOODI). 
1848.' ііа І •• ~ПfI""'xиe" (-ту). 
1849. ~ - .lliпpcmaiш.ив" 

(-іШ), JJinpoк3бішь l--бlr.и). 
1S5O .. 'n'apaJlm .... rт - JIi.пpoerIe.ear 

(-т.а). 
1851. IlIIOТ-apкym (-ша); 

11 .. rJТI_ap 1'.'IА а. ryraпep1JO-. 
вий; 

n. mD7""wIi-a.~; 
д • ....,._~ JI3I'ВЄrввй: 
•• _ ...... НОІІІоІіі - 8. ка"fП'jfвіlJ~ 
ЗП' 

4. _wli-a. JIIIідвий; 
.~ и._ .. .......а--а .. иіШ1ЇіЮвиіі; 
4. mat .... _A--а. п,"'Іа:nш6Jmii; 
n •• р_храм_ ... - а. 3aD< .... 
бlжшШ; 

11. _ .. ".., ... ___ а" р..1:И8'.8вий; 
n.ц"н~А--а.цвнкОвий. 

1852. IІ .. ОТОIlO .... архушЄвий; д. (t1CJUDdt) 
UeJ1lOC'l'1Wвиіі. 

1853. листо .. _ (аmшmроа;.) - JreJIJI)(.'Т' 
ші (-ст6К); 

n. 6y ....... Io�8--ІІ. паперОві. 
1854. Л.ТОI! (о стали, ра.ме) - вн.."ПІва, 

ВИЙ, ЛИТИЙ. 
1855. л .. фт ліфт (-та); 

n ..... '"р ........... 1І - л. е,,~еlC'1'plїЧ
нШ!. 

1856. Л.хт.Н60рro... ..r-yp .. -пороm· 
Ві, Jli:x:ТЄll.беprolli фігfРи. 

1857. л.шн .. ІІ (тох, хатguaм)-38.іівиіі.. 
1858. ЛоБОllOіі чо.."lО:вИі; •• (о ан:і}а. 

lШШJ1. ООJt«>1lI1Ш mroря) - rpв
ро§ввіі; 

n. о_н.н ............ - Г}'3ІІр8-
за ро3В.ifJlJl:Oза щ-; 

n. C.~. - г. Щка ц:$жв:а
JoI.II. • 

1859. л<нIwr ..... (Iшбuны-Jlов6ць.(-вJui). 
1860. ЛОВУW __ .1l0.вюhi: (.к{L); 

в ..... 6.раитИ811 л. JlllбіриllТ&-
вП. 

1861. Ло_ .(для К46eJ1я) пOcriль 
(-c-r6I.ш) ; 

в. _&vi....... - П. ЖВJIьmm:6ва., 

абаesa. .. 
1862. Ло~_1 (mcяефон)-лож

куватП. 
1863. IIoжtuoIА < __ ) аепpaJWiввii, 

фалыші:аиіі. 
1864. .no..ana8a"l'Ol'-Jl(Ж8.ZlЇ86:roр (-р&). 
1865. Ло __ (~ж&н.u")-JlО-

lWlізаціа. 
1866. 11oвan~ ... A Л(ЖаДіОО-. 

ва:ний. 
1867. Л_.роаат .. - аОЮlдіаувUІІ. 
1868 • .no-OT" - 'l1lЖО11O'Diв (-вa)~ 

а. aиqtlIJIAТо ...... А - aIQ'.IQ./i~ 
poтar (-І'а). .11. IUtУ:МУА~Р
вий. 

1869. nO-Т_ теJЩ/j.-пЩІІШl:i't1Ul1,t 
<-1і:а). 

1870. п--. ('!сQОІІШЩ) -, дIU(<lI\ItЦ. 

•• ~ e-IJI.~ 

• f----
... ::==:::=:':. ... ~ --...... ...... ' .... -.....0...... 
~ --.. ~ 

.... :-І!,1ІІ1--{а ... )- •. -

:: .... ~-5~~~~.~ L ,..-~ 1I1Rf! 5 І j ~VUV-

... ""!'"'- ...... вpиpluodй; . - .. ~ -..... ~; 

... - ..... іІІІІІl8І .... --· ... - •• :uao-
.~ 

... - І • _ JII. JtiJrЬq6вп; 

.... -.. ... І ма - К. К1льц:D... ; 
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м. IІО .. n8исациоииwА - )4 .. k())4 ... 

пеисацШIШЙ; 
м. KopOТllOnOlllOOK ... 1I - И. корот-
кополкюовий;' . 

м. n.llTO"llwA-м. СТЬOЖRовИіі:; 
•• nlloto.oli-м. аркушевий; 
М. nomak .... A-и. лпавий; 
•• • Оn8куn .. , .... 1І - м. МОЛЄКУ-

lІЯ:РВВЙ; . 
М ...... ar"II".KIIWIl - М. ВSJImI'B&
" т6ваІ!ИЙ; 
м. наnраадlllO....,іІ-)[. напРml-

вий І .' 
м. hop"",,,h ... A-и. вор~ь!Ш.Й; 
.. .,j.ОТКnOНІІlDщ.. - М'. ВlЦXИЛЬ

в:И.t!; , 
м. ОттО ....... IО....,1І - и. роз
ra.д~вИй; 

м. naнц"рн ... іІ-И. па.нцерЮlЙ; 
•• n.peд .... raoo ..... IICII - и. Пер&

еув:а1!й; 
... lUIаоткн"ат ... А ....." :М. ILіlатmчil.-

СТИЙ' 
... nnос'КИА-М. пл6евиіі.; 
м. nop ....... oA-х. рух6мий; . 
... nОД80.006рааи .. іІ - м. ПJ.ДКО

вуватий; 
... n. ADухnOll ..... и ... А - м. п. дво-

пOJI1OC()вий ; 
... nonooo.oA-м. штабовИй; 
м. nООТОllии .. А-м. ст8лий; 
... nриоао .... аlO ..... 1І - М. присис-

шш· ... pu:. ... МаlOщМіІ-М. роз!ШЧ1ІЙЙ; 
.. ~ рuoliщаlOщ .. А-:І<. розлучнИй; 
•• р.rуnиРу ...... іІ ".... И. реryль6ва-

вий' 
... р • ..уnИРУlOщиll м. рег}'лів-

:а1!й' ... onо:.... .. й-м:. складнйй; 
... 0ІІ0ист ... А-1І4. шаруватий; 
... сnnошноА-1І4. суциьиий; 
... ctan"hoA-м. сталь:а1!Й; 
... СТ'РlКн ... оlІ 114. стрuжвевий, 

(IIPYMьr.Й) прут6:аИй; . 
... офеРИ"ОСКIІА-м.сферйчвиll; 
... TOP ..... hoA-М. гanьиівв:И.t!; 
•• tpy6'lat .. A-u .. трубч8.ствй; 
... уrоn"н"Й-м. вуглЯ:виІІ; . 
... уравнит", .. н ... іІ - м. вирlВ-

.ІІЯльииll; 
... усnоконт",,,н,,,й - м. (y)raмiв-

нйй; . 
м. ЦIUIИНАричеОКIІА - м. ци.,Ч1Н

;црli:ч!Ш.Й; 
.. ~ WnИIІ .. иоо6рuиwl-М. ШПlі.,іІЬ'" 

куватиІІ; , 
... ШУНТО80il-м. узбічвик6виІІ;.j 
... о .... нТар .... й - м. елементар-

ний. ' 
11104. Маrиllтиам маги~ (-аму); 

.... раЩ.IІIІIІ-I4. оберт8.шш; . 

... • p .... hh .. A-М .. т.и:м:час6виІІ; 

... а ..... оll - 101. аем:аИй; 

..... ндуктиРо .... н .... 1І - М. івдук
т6ваиий, иавёдениІІ; 

... ..,yro.oii-M. колонйй; 
•. МOn8куанРНЬІl - М. молеку

лярний; 

... иа_н ... - м. івду:шr6вa-
виІІ, навёде!Ш.Й; 

... оотато .. и .. А-м. залишк6вий; 

... __ .... -М. ста.,1.ий; 

... nР"РОАиwА-м. ПР1ip6дній; ", _І_"Й-м. Вшьииll; 
м. ееЯ8аии .. А-м. зв.я3al!ИЙ; 
м. _.риоro ОМАНИА-М. півніЧНОf 

заграви; 
м. М .. ' .... ІІ-М. півнІчвиІІ; 
м. ІО-а-м. південвиі. 

1905. Маrиитнwй (дeтe1<11lop, зат.ор, 
дутье, карта, буря) - магнет

,ниІі:; 
·М. А.Нехариро .. и... роsчіплю-

вания ма.гнетом; 
1�.-оnти".он .. А 14arнeтo - оnтli:ч-

инl!; 
... -lІриoтannи ... скиil - М.-криста

лічниЙ. 
1906. Маrиитоrраф-магиет6граф (-фа). 

l4агнетоиетер (-тра.) самопИс'НиВ . 
1907. МаrиИТОА8ИЖУЩая оиnа - :иarне

тоsвор~melШS!.. 
1908. Мarиито".рнсат"".. шгнетотри-

ШЧ (-ча). 
1909. Мarиито.атр м:аГИ8ТО14Єтер 

(-тра); 
.М. 6 ... ",""р ..... А м. двонвтк6-

виІІ' 
м. roр~аОИТ"'ЬИlllil--)1. позе!4И.Й; 
... р.rмСТРИРJjJOЩИil, ее_nишу-

ЩИіІ Х. еамопИсині!. маг-
иет6гра.ф (-фа): 

м. У .. И.ИnllРНblіІ ...!і.. 14. ОДНОIІНткО
ВИЙ' 

м. ура~"ит"""н ... I1і-:М, вирівн,я.1Ь-
НИЙ. 

1910. Mar .... TooKon-Ма.гНетоск6п (-па). 
1911. Маrнитофом 14аІ'нетоф6н (-на) . 
1912. МаrиИТou.ктр .... еоКИй (aпn.apaт. 

мaшuна) - магнетоелектр1іч
внп. 

1913. Mar .... T03II.KTp ..... CT80 - MarHeтo
елёктрика. 

1914. МаrмиТOlllИlКТРО .. ОТОР магнето-
електромотор (-ра); 

... __ А-м. полоак6виЙ. 
1915. МаКо .... n .. ; Maxwell's; 'М3xweH

sche; (de) Me.xwell (ПРШlUllо, еди-
нuцa) МаксвеллівсьВИЙ. 

1916. МакоиМ81І"И"'Й (/1ыкJI.юатмь,раг-
ряд, ток) - МaRСш.tаль!Ш.Й. 

1917. Максиму.. максимум (-ма); 
... roA0801l-М. річиий; 
... АНеаной (Ha:гPY8N.a) - 14. ден

вий; 
... ho .... oll-М. нічнИй; 
... оуточ ..... А-м. добоВЙЙ • 

1918. МanoaaТТH ... II (о лaмne) - ма.l0-
ва.'!'вий. 

1919. МanО8итноа ... А (о l1атУШl'lе)-ма
ЛО8воЙ6нИЙ • 

1920. М8І'Іо"ощн",й (сmaJЩUЯ, двига
тель ,";\talll1lHa)-мanопОТ)іЖННЙ; 

м-ност.. ма.'10ПО'l')iжність (-но-
сти) . 

1921. Manonopaнca8 ..... 11 (олШtuu)-ма.,о
пора.авИй . 
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1т. МanonpoaoAН .. ii (о лwaш)-uaло
провод6ВИЙ. 

1923. Мan_Уam'8Мтem.и ... А - ММОЧУТ-
. .JJИвиІІ; . 
_носто. - )fалОЧУТЛ'ЙВІСТЬ (-во

сти). 
1,924.. Мan ... A (1ЛОІі, Atодель} - малИй. 
1925. Мano.тмA_II нрит - мальтШ-

СЬВИЙ хрест (-ста). • 
1926 ......... иlll - шmraиiвa; 

... ""oto.oA-м. аркушева. 
1927. Манrамин_й (лист, Пpo6QЛОl1а) 

-иаигаWиОвИЙ. 
1928. Маиоар ...... 1і (-cuгнwz, ЗЛЄlШlРОІІоо) 

-манезр6виІІ. . 
1929. МакllnloOИиА·(N.анam, БУAtага)-ма-

иШьськи:іі. 
1930. Макиl1у .... То_МанinyлЯ:тор (-ра.). 
1931. МамИПУnЯЦИІІ - маніпуляція. 
1932; Маркон.. (lWUpєp, осцилятор); 

Мarconi; Мarcoпі;(dе) Маrcoпі
Марк6нmський. 

1933. Маршрут - маршр>'!' (-ту). 
1934. Маршрути .... (га.мьr.ЧNа, се.млфор) 

-марщр}'тВИЙ. 
1935. Мао ... , рентг. - .машкара; 

м .. nредохраИИТeJIwtан - :мо запо-

біжна. . 
1936. Маоа.ниии - вимикач (-ча) олій. '-li;ИйГ ----- . . .. 

М* оо отуnеИЬ"lаТblМ ВblКllIО'І8ИИ." 

-В. ОII1йииll східчастий • 
1937. Маоно - олifl; 

.... arpR8H8"НO. - о. забр>двева; 
ІІІ. _Н.рan .... --.о. Jltiверальва; 
.. , ....... 'IІ.и8 .. иО. - о. чИста, н&-

аабр~двена; 
М. очищ,нное-о. очИщена; 
м. nараф1llН0801l--O. парафін6ва; 
ІІІ. peoctatholl--O. реостатна; 
М. смааочно. - о. мастйльна, :иа.-

c.тJI:ло; 
... _OnI1lHO��--О. смолнна; 
... oyxo'---<J. суха; 
... траноформатори", - О. транс

форматорна; 
м. x.nоnчаТИИКОВ08-0. бавовня

ник6ва . 
1938. Маоао .... пуси .. ой (об атееpcm!Ш)

оліЄВидусквИй . 
1939 ...... оу ... о.итen.. - олієл6вник 

(-ка) . 
1940. Ма .... оупорн ... й - олієтривкli:й; 

м-.. ОСТ"- олієтp1iвRість (-кости). 
1941. МаМІІн",А" (єыRJu()ч(ш1eл,' шюля

llIf)P, КОНСЦНIШnОР) - оліЙИИЙ • 
1942. ма а маса (У •• Тм •. , Фе., 

... ..;Т., Др.); 
... антм.мая ~:М. чИ1ІНа" актИвна; 
... ry6'18Тая-м. губчаста; 
... "еЙст.vlOЩaН-М. чИнна; 
м. АР8 .. 80Ная-м, деревна; 
м. аапи.на_м. зam!вча; 
... ааnОnНllIОЩ"" ;.... М. запови.яль-

на; 

". КОlllпаУНАИая-,-м. компаунд6ва; 
М. маrнмтная-и~ м:аrиетна; 
•• OTnllAa~_M. вЩпадв.А; 
... СІІопяная-м. Cl40ДЯна. 

LS2Б 

1948. Масона .. WЙ (/ША. ruuu:I1ШJlа) - ~ 
сИвввй; . 

m-нoon.--иасИвність-(-вООТІ!) • 
1944. ma-роваиИ8,....- (~ 

cmвo.ч)-маеува.ния, маеОва.в:в'Л. 
1.945. М-роаать-масувати. . 
1946 • .м_ .... А (aRN.f/Atf/ЛS/11lOР) - иа

cQв:ий • 
1947. Маотер - маіістер (-тра); 

м. Iiaтар8Й .... IІ--батер1йник (-ка). 
1948. Маотар_ - маИстЄрия; 

11. МU1II88ноnnаcncЧ80К8.R - Ко. 

гальванопластИчна; 
М. 1180DИРО80ЧИа,н..:-- ізоЛІОв&льИИ; 
..... аWJIНная-м. мaпnшова; 
М' •• exah ..... clC8Jl-)4 .. :механічна.; 
.. •• 0 __ - м. :иодЄ.'!Ьиа, МО-

делыIsJ:; 
м. 06000т .......... - М. Обвивнir., 06-

вивальнн; 
... рамомтнан--:и.рем6нтна; 
м. ofioрочнВR - 111. склад8льИIl, 

CЮlад8льШі; 

... T~.IL. телегр8фиа; 
М. тм .... и.......-и. телеф6ііна. 

1949. Ма_ - мac-:rйвo;. . 
м. _ ........... _ - М. водо-

пепроНJШлдве; 
... nn_м. топке; 
м ... атерто_ - м. чатерт6-

иівське . 
1950. Маотмнатор - ildс1і.іlО; 

... TPIO_ma-м. ТрЮ:мв.вівське • 
1951. Мапи-'і (об шюлячнн) - ка

стнв6виІІ. 
1952. Мacwтa6 - :мірИло. 
1953. Матер ...... - матеріЯл (-ду); 

... акти.и ... іІ 111. чИвни:іі, aк-nfв.. 
!Ш.Й; 

м. 1ЮC1ІО06рааи .. Й - м. воск}-в&
тиІІ; 

... ropJO'lh��-м. ЩI..'ІЬНli:Й; 

... ADilстауlOЩМii - м. чИввиїі. ак-
~!Ш.Й; 

... lКИД8МА-м. те!.UПtй; 
м. _.,...II_.JmCВ:1iiI.; 

... иаomщ .. ои ....... _"РУ_іі
м. іЗOJUЩі.йвиїі, і8OJ1Нпія; 

..... и. 6ааопас .... іІ - м. і .. і. без
.печпиll; 

м .. ". ВОАСЖНRОТblЙ M.j .•• Ї .. ВО-
. JIОКНУва.тиil.; . 

м. И~ «"Уст0. :мо І." і .. густйй; 
•• и. остестаен .... іі - м. і, і. при-

р6диШ; 
.... но Иlll:дIUtМ-- М. і., ї .. течнИ.й; 
М .... _рм ... А - 101. і., і. мacmi.й; 
" ..... _кео6рааиwіі - :мо і., і . 

камеиюва.'І'ИЙ; 
". н. м.nnа.имА - м. і., і. Ifетоп

кИй; 
... и. nnааимА 101. і., і. топкИй; 
М .. ІІІ. пnастичк"''' - М. і .. , і. D.1J&

c.тJI:чвиЙ; 
м .... nOnУ*ИllииА, - и. і., і. на

піВ'!'еЧшШ ; 
м. и. omo.n"OT ... i�-м. і., і. смоли

:а1!й; 



56 Маreриал И30.1ЯЦИОНИьШ сте&JIОобразньm - Машина Чаттертона 

М. и. oTeкnoo6paaHblA - М. i~} і. 
СК.1!уватиlt ; 

м. И. о. хрупиміІ-К. і., і. ск.:lУ-
ватий крихюі:й; 

М. м. Т •• РАІоІіі - м. і .. і. твердИй; 
м. м. тягучкА - м. і., і. тяryч:иlt; 
м. и. ynpyr .. iI - м. і., і. пруж-

нИй; 
... наб""ОЧНblіі-м. нa.GнвllЙй; 
М. иепnавкий-:м:~ иєтопюі:й; 
м. несгораеМblіі-М. несnaленний; 
м. 06ра60таннwіі-Ж. обр6блений; 
оо. orHeynopH/і М. вогнетрив-

кИй; 
М. пnавиий - М. топкйй; 
м. nnастичн",А-м. плаC"r1iЧRИИ; 
м. пеРеВ ... о ....... й - М. В·Я3&.1Ь-

ни!!; 
м. смаао .. н/й - М. масnl:ЛЬІІИЙ, 

маcnl:ло; . 
м. С .. lрой.....,..М. сировии; 
м. устаноао .. НІоІіі М. монтаж-

ниЙ' 
м. хр)'~кмй-м. крих!Сий; 
... зnеКТРОАНЬІіІ-М. еЛ8!СТР&ДНИИ. 

1954. Матер.... матёрія. 
1955. Матмрован .. е -матуваин.я, мат6-

ваlШЯ. 

1956. Мат .. роваННblіі (о при3.Ке, ст_ме) 
-матований. 

1957. Мат"роват" - матув~іти. 
1958. матовы�l (колпах, сmек.ло) - ма

т6виЙ. 
1959. 
19611· 

11161. 

Матрица, гадьва.ност. матиця. 
Маховик - маховИк (-ка); махо
вич6к (-ч!Са) (у-мен.); 

м. р)'чноіі-и. ручнИ!І. 
ма .. та-щ6гла (Г., Ji .. Т-мч .. фе .• 
АЛС., ДСТ., Др.); 

м. А-о6разная - Щ. розн6гувата; 
... Д,ВУХКОНСОJJЬНая - Щ. ДВОКОН

с6льна; 
м. n.стничная - щ. драбинчаста; 
М.оДноконсonьная Щ. ОДНОКОН .. 

с6льна; 
... передв"ж"", Щ. аєрєставна; 
м. "ореносн", Щ. ІІереноснА; 
м. Р8wотчат... щ. і'ратчЗ.ста.; 
... СДВИJКная, раЗАВИЖНая-щ. 

розсувна; 
м. C-14ГНВnllaная - Щ. гаслівна; 
м. ('кnадная, составная-щ. скла .. 

дана; 
м, тenеСl(опическая щ. телеско-

пічна; 
м. тр)'б .. атая- щ. ТР}'бчаста; 
м. 06рампят.·- щ6глу обл.ям6ву

вати. 

1I~6~. ма"товы�й (вьmдючатеЛl" фонарь) 
··-ЩОГ.~6виЙ. 

11163. Маwина маш.И:на; 
м. асинхронная-м. асинхр6нна; 
оо. бинарная-м. бінарна; 
м. 6ы�троходная - м. швид!Со-

р~шна; 

м. ""ртикan.Нa.R-м. сторчова; 
м. "одная-м. водя.на; 
м. в. зnехтричеоt(8Sf-К.водоелеn:

трйчна; 

м. ВО_ДУХОАувна" 

дувна; 
м. повітре-

м .. 8сп"та-Граммова-м. Воль-ra
Іраммівська.; 

м. ВОП"ТОДО6аво"и", - вольтодо
датна. дивамо; 

11. вспомоraтenа.иая - 14. ;а:опо

мічна; 
м. аWЗblВНaR-М::. викличи.а.; 
м. гидрoзn ..... ричас_JIiI. (водо) 

rідроеле!Стричв:а; 
М. rОРИЗQнтan",наа-34. позема; 
м. Грам.,,. - и. І'раммівсыm; 
М. даУПOnIOСИая X~ двопо ... "ІЮ" 

с6ва; 
11. динамо 

намо; 
динамомаJ:lЦ\lla, ди-

м. Аинамозnеитр"ческая .;;.... и. ди
На.>Іоелектр1і:чна, динамо_ши
на; 

м. АИСКОВая-и. кружал6ва; 
M~ АПЯ Ш)мпаУНАмроваНИА - х. 

компаундув~~ыla; 
М. АПJI ПОКрblТИR каУЧУКОМ "РОН

Аоа _ м. !Савчукувальва.; 

м, Аblропроб .. вная-м. дір!Сопро-
бивна; 

М. запаскаи--М. запасна; 
м. ааряжаIOЩая-м~ наснаж.на.; 
м. "ид)'кционная }1. індуІЩі.Іі-

на; 

M~ кабenепод'емная - Мо ЖИJLbНИ
копїдiilМ&'1ьна, I<8.БЛ8ІІідіЙ.м.Аль
на; 

оо. кan .. 6рированная - м. К8.лі-
1L..6p6вa!fa; 
М ..... КОМбиНированНaR - М. комбі

н6ваиа; 
М. магнитоалектрическая м. м:а-

гнетоелектр1і:чна, маГНето; 
М. меСМllьная-м'. :иісИJlьна; 
м. м. nромwаная-м. И. промивна~ 

м. МНОГОПОl1lОсная - М. м.ногопо-

.1юсОва; 
М. насwщениая~м. насичена; 
м. ненагружонная - К. необтя

авена.; 

м. непоnяризованная М. неnо-

ля.РИ56вана; 
м. обмото"ная-м. об"ивн;', 
м. с6ратимая-м. зворбтна; 
м. опле,очная-м. поnліТНt\; 
м. пароваll-М~ ІІ'1.ровА; 
м. перфорировалЬНaR - м. дірку

В&'1ьна; 
м. проеит"р),емая - м. проєкт~

вана; 

м. р."ерсивная-м. реверсИвна; 
м. самовоа6удающаясЯі :м. С))'-

мозбуднА; 
м. самоааряжаlOщ&яСЯ - м. сам:о-

насважна; 
м. сериеснаJf-М. низкова; 
м. синхронная--м.синхр6нна; 
м. типовая-х. типова; 
м. ),н"поnяри"" - М. ОДВОІІОШір

на' 
... Ч';'ттертона - м. Чаттерт6нів

ська; 
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м. "".итр ..... оиаR-М. електрИчна; 
м. 3. _О8ВЯ М. е. KP}~'IЬ

на; 

м. an.~n-pоотаТи'lеоиaR - М. елек

тростаnl:чва; . 
м. зnеитроформая - 'І .. ЄЛ8!СТрО

ФОРНІІ; 
М. 8тanонироваНМаА - М. етало

н6вана; 
м. aтВnOHHaA-M. етал6ННІІ. 

1964. Маш"нмст мвшивіст (-та). 
1965. Маш"нна-машИнка; 

м. _"тen"HaA-M. lІодільча. 
1966. МаШ"ННІоІіі (топ, u.ндуr;тор)-иа

шивовий; 
м. aan-машив6вня. 

1967. М ... и иа>1!С (-ко.). 
1968. Маятнииовwіі (о ~счетч!lке) - ма

ятниковий. 
1969. М",тн""." - мантничо}( (-'Ша); 

м. зnеКТРИЧ8скиА - М. електрИч
ний. 

197(). мгнов8нныІ (ток. 8ыRючатєль)) 
-миттьовИй; 

M.-уАври/l (ток) - митть6во~ 
вдарннй; 

.. -иност .. - митть6вість (-ВОСТИ). 

1971. Мегааоn"т мегав6льт (-та). 
1972. Меr8Аииа - мега.дИна. 
1973. МегафараАа - мегафа.рад (-ду). 
1974. lІІегафон - мегаф6н (-на). 
1975. Меггер и{;гер (-ра); 

м, вlьІсокоаопьтный М. високо-
вольт6виИ. 

1976. 1118.ГОМ - мег6м (-1.1<1). 
1977. Мегопит - меголіт (-та). 
197~. Мегопитовwll мего"іт6внЙ. 
1979. Мегзрг - мегерг (-га). 
198(). МеAl18ННblІІ (f/ьт..rючаmєль, иcKpы) 

-повільний; 
M.-АеIlСТВУIOЩИіі - ІІовідьно-чИн

ний' 
М-МОС-.'.. пов ільиість (-ности). 

19SUII./lleAHo - графнтов/і (о щеmкє) -
мідно-графіт6виЙ. 

19!:! і. М.АНОУГОЛ"МbllІ (щєтr;а) - мідно
вугюІнИЙ. 

1982. M8Aho-цинков ... іі 1\1 ідно-цянк6-
ВИИ. 

19~J. MeAho-щenОЧНЬІіІ )!ідно-луж-
нии. 

1~84. м8Аны�і (вольтаметр, провод, 
щєmка) мідниИ. 

19~". Мед.. мідь (-ди); 
''', 8WСОКОй ПРОВОДММОСТИ-И. ~И .. 

':6кої провідности; 
М. жenтая, латунь-мосяж (-:>q), 

.>1. жОвта; 
'4. КРУГПaR-М. Kp:;rJ1a; 
м. ПИСТО&аЯ-м. аркушева; 
м. :аі~анцовистая м. маигану-

м. МАГКaJI-)І. м'яка; 
М. нормanьная-м;. нормальна; 
м. пnоская--м. пл6ска: 
М. ПОПОО(lвая-1о{. шта.б6ва; 
м. ПОЛУXnОРИСТая - !4. півхлор

на; 

м. проводи_мо ...... - м. прові.цаи
копа; 

м. прутиова.я-м. ІІруткова; 
м. ТВВРАВТЯнут'" - М. TBepдoт~г-

нена; 

м. фасо ........ -и. обpиroва; 
м. фОофорнотая-м. фосфориста; 
м. 3І1..,.роn ...... ческая - М. мек-

тролітйчва; 
118А"1О noHp/ ....... - пом1двю

вання, пом їдкевня; 
Meдьнt по"р ... ваТ".,~рЬІТЬ - :иід .. 

пИти, помідml:ти. 
1986. МеждугородньоЙ(кo..t.мyma.mop,до

рога, сmшщия) - иєжииісьюі:й. 
1987. Мвждужenеанwіі (про.шжулюк)

:міЖ38.ліз6вИЙ ; 
м. простраиство (8 алектр • .tWШ.) 

-міжзаліз6Ві суточкИ (-ч6к). 
1988. М.ждупампов ... іі (о связи) -Мj!Жи

Лln!п6виЙ. 
1989. Междуле_ЩИіІ, ПРОМВИСУТОЧИblіі 

-проміЖIШЙ. 
1990. М.ждународ ..... Й (вольт, сооб~

ние, фарада) - мїжвар6дНіll • 
1991. М.ЖД)'ПOnIOСНЬОЙ (о пространстве) 

-межиполюООвИЙ. . 
199~. M."""ynon"pKblii (о цепи) -межи

полярний. 
1993. Мenк"й (noтребиmмь, реше17Жа)

дріБН1іЙ. 
1994. мenиоаер"кст/l (угоАЬ) - дріб

возернЯстиЙ. 
1995. Мепконnетчат",й (о решетке, сет-

ке) дрібноrратча.стий. 
1996. мenиомоторн/й - дрібномотор6-

вий. 
1997. ММ .... анио, ммraние (водьт. дуги 

ломпЬ1)· - мигання. 
1998. Мen .. ;<ат .. - мигати. 
1999. МenЬИВIOЩИЙ (о свете) иигюіи. 
2000. Мел .. иица - млин (-на); 

м. аетр""'" (для MЄ1l:тpocтuнцuй) 
-вітря!С (-ка). . 

М 6 anектрическая М. електрич-
нии"; електроWI.Il:н (-на). 

2001. Мембрана тремтів!Са, мембра-
на; 

м. anlO .. и .......... -Т. алЮМініііна; 
М. зарисавnенная-т. іржава; 
м. консовая-т. кокус6ва; 
М. отражаlOЩВЯ, радllО И. Від-

бивна; 
М. nергам.нтная--т~пергамеи6ва; 
М. рефnаКТИРУIOЩaR,отражаtolЦ8.Я. 

радио 1\1. відбивна; 
м. ,.ресиувwа.А--Т. трІснута; 
М. угonьная-т. в~rг .. '1:ЯНа.. 

2002. lІ1еНlllОщИііCR (ток, На2РУ"1І:а на-
nр.Ч:нceJ/1lе) - мінлИвий. ' 

2003. Маридиаи магиитньоіі иєри-
діян (-ну) :магнетнни. 

2()О4. М8РТ_blЙ (.roд) - мертвив; 
М., пишн .. А (к<ЖеЦ сети, clllЄp,. 

"""'нь об.моmIШ) зайвий. 
2005. Мерцанио (света) - бдИмаиня 

(Г., У, Фе., Т..к ... ); .м.uгaIO<a 
(Г., У.,); [БJtur;а.ння (У.) 
ОJlШ( (T-мч.}J. 
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2.006. М-pцaT~ - БJlЙl\<ати. 
2007. М.рцаlOщ .. 1І (фото.миnр) - бл!DI

НИЙ. 
2008. М-оиnка (для (ІХ"УМУJI. Maccы

міCЙJIо. 
2009. M80 .. n~ .... 1I - місИльний;, 

.. ~ .а ..... "."., .мео"п... МісИлQ. 
2010. M.C"T~ (lIIiJiУ"'Ул..ят. массу, na-

сту) - місИти. 
2011. М.стн"," (то", батарея, дорога)

МіСцЄвиЙ. 
~012. М-сто - місце; , 

... oC!rope8w •• , olirop .... o. - М. об
горіле; 

М. nО8Р8ЖА."КН, ПОР8"8И"0«І--1(. 
попщбджеие~ , 

м. nopaH.HHC8-М. пошкбджеие; 
... '860".8-М. роббче; 
м. спаіо. (лровОJlOlШ, обмоrщw.)

:м. в:;тле. 
2013. М-стораспonожен •• (коротх. 8а

... _.) - иlсце, місцеположен
!ІЯ. 

2014. М.тал.. метал (-.'lУ); 
... 8YII&-M. ВS"дів<!ьRи/і.; , 
... Жуnи .. а-и. Жуль<:нівсь&ий; 
... кono .. on~ .... II-M. дзвоновий; 
М ... arh .. t ..... I�-и. магнетв:нlі; 
м. и. АаJOщмА мекр, н ... оасРНЩИЙС. 
-М. неіскрівшій; • 

... пnаСТИ'lн ... lІ-м. пластіі:чии/і.; 

... термоотрицате .... н ... 1І - м. теп
ловід'є:м:в:иіі:; 

м. теРМОПОnОlКИтesіі;нwА - :м. теп .. 
лододатний. 

2015. МеТ8nnиааЦИR, метannиамроааиме 
- меТaJJ.ізація. мета..'lюванвя. 
ИeтaJJ.ьб:sa.ннл. 

2016. Метan"Н8 .. ,оаанн .. 1І - Метзль6-
ваний. 

2017. МеталпНа.ро .... Т .. -МеТалюВати. 
2018. Матanпичесииll (га3, лорошок)

метaJJ.евиil. 
2019. МeTan ...... arH .. TH .. 1I (о сечеюш)

хєта;",хагнетний. 
2020. М.тannо .. етр .... еоН .. 1І (о 8ecaz)

хета.1l0ИетрИчЩі/і. . 
2021. Метannохромия - меТa.lIохрБИія. 
2022. Мет.nо"ка КОНТ8КТНaR - мітелка 

дотич:кбва. 
2023. М.,-о_:м:ет6да, сп6сіб (-собу); 

м. аар ....... Ван ... (сети) - М. роз
різvвань; 

М. встречноrо 811111О'Іо8Н"" - К. 

(зу)стрічн6ro вмика.НILЯ, В)fИ
канILЯ назустріч; 

M~ rетароотатичеОИIІЙ -:м. гетеро
статИчна; 

м. д ..... р.нц .. an~ ..... 1І М. дифе-
ренціальна; о., • 

11. аамещекНJ:I-Х. Зa1l41щевв.я; 
". ком611Иll,оlNUlКltlх ооnро ..... an •• 

ниА, п.раноса" (ФpnI!:Q) - М. 
переСТ<1в.1ИНЬ ; 

м. МУnЬТИnlJмкацноинwіі - М. 
МуД.ьтип .. 1імційна; 

... нупа.Оil-М. нульова; 
М. ОАиНаНо ..... х откnок.ииl - х. 

однакових вЩхИЛів; 

М. о.",,_-м. nереставл:S:нь; 
м. ,,-",НО_ - JII: підC'l'8.вnен

НЯ' 

•. О~""-"Я, тpaн .... rypa_ 
ЦИ. - м. переформ6_; 

... np .. Iin __ "_'JII:. иa.б.rnbвeва.; 
м. п,_я, пер_ (Фpn"а)

м. переста.вл~; 

... '::;:::~."tlJI - 11(. про-

... lІ".д.П." .... (~тepь) - м. роз-
ділень; , " " 

..... 1І".на .... я ---"и. пор І.впювання; 
•. стр060_"_""" - 101. стро

босl<OШчиа; 
... топorpaф."В!ІК"Й-М. топбгра-
фlчиа;. , ' 

... трех ........ р ... троа - м. трьох 

аШІерхетрl.в : 
... y""08WX напря .... нн.. м. вуз-
ловИх напруг; 

... ypaв""Ten~ ..... II-M. вирівиЯль
ва.; 

M~ yalU1.H"R-М~ підсаіІеиня:; 
... xonooтoro хода - И. Яловог О 

хбду. ' 
2024. Метр - метер (-тр .. ). , 
2025. М.,-р ............. - >lC'rpИЧНи.іі. 
2026. М.тропon"т." - хетрОПОJIітен 

(-ну). 
2027. Меха .. из .. - ме)Шнізх (-310111.); 

.... авоДноll-х. накрутшій; .. _р ..... _IО_11 - М. затрИl(

Jnlй; 
... аап .. раlOщ .. l"І-м. зuпірвИй; 
м. защenн .. _IОЩНі'і М. заскоч-

нИй; 
М. мсnолнитenьнwі--м. виконав

чий; 
м. nеитопротяжнwА - ),{. стьож .. 

копосувшій; 
м. n.реД8то ....... 1І - М. передат

иий; 
... п.реКnlOчаlOщ .. 1І - М. цєрємич-

нИИ' . 
М. П."~Т8ІОщМIІ - М. друківвИй; 
... П"WУЩМІ"І-м. nИсний; 
м. подвесноll-м. поqіпшіЙ; 
... ПОllв.шенн",1І м. почепдє-

ний; 
м. пр".ОДНОIl-М. повідневий; 
... продам_н"я-м. просувнИи; 
м. раа'еднИЯlОщ .. 1І м. РО3JIУЧ-

НИЙ' 
м. расц.nnяlОЩМЙ - м. розчіп

вий' 
М. реr~отр .. руIOЩИЙ, dМOnИW)'-
щ""-м. самопИсни.і!:; 

... "_ОIl8I1D"'В~lОщ .. 1І - м. са:мо-
чИнний; ", 

... ОЦ_I1ІІЯlОщ .. IІ-М. ачіпшііі: 
м. c".th ... i�-х. лічИльний: 
... ЧВОО80" (В счетчи"е) - М. 1'0-

ди.aшt!tбвИЙ ; 
...... IІ ..... ІІ"н_ ...... 1І - м. r. 

дифереиціальний. 
2028. М ............ - механ_ (-ка). 
2029. Механичеоuіі (IІWlря..иитєль, на

сос) - механlчвиЙ. 

г 
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2030. Мewa.n~ ... ii (сосуд)-шlПAльвиll: 
2031. м. ..... Т.. хіша.ти; ... (npensun

ст_ать) - зal3а.джати. 
2032. М8WaIOщн деliст_ - завада; 

.~ ,,; - ....... То.--зaвв.джQти. 
2088. Ме_(8 3J1Є.Ateюna:t:) ---'вброчок 

(-'Ш8..)~ 
... ""''''''МН_6--il. полorвЮmй; 
м. w ... иоа",lІ-в. ш0в:к6.виіі: . 

2034. М.raнЙ. (с_а) - >шг8.Шfя. 
2035. Мllra.т~-миг8.ТИ (Г., У., Тмч.); 

б.tlU.!t.Qmu (Г., У., Т ...... ). 
2086. м .. ratcI!щиіі....,.. МИІ'КІій. 
2037. М"_на"ро .. н ... - МіхаНівlщ1я. 

хіхаиізувuия, :и.іIt8.ИlвБВ8.lШ.li!. 
2038. М" ..... ма .. р,_ ... іІ - міканізб

вавиll. 
2039. М ........... мроват .. - МіхаПізувати. 
2040. М .. кан"'" - хікапіт (-ту); 

... поир .. вать - Jll:іканїЗJ/"IIi1.ТИ . 
2041. М .. _мтО .... 1І (о бу.І«ІгЄ, трубll:e) 

-Jll:ікааітбВиіі: • 
2042. М"марта -мікарта. 
2043. Мн ..... _ .. у. - мікаф6лій (-лію). 
2044. Мнкроа .. п.р иіКроaшmр (-ра) . 
2045." М"кроа"пвр"етр - мікроампер-

, м:етєр (-тра). 
2046". М"кровon"т - Кікров6льт (-та). 
2047. М"КРОЧПОН-Мікрокулбн (-на). 
2048. М .. кропа .. па МіКРОЛт.nв. 
2049. М .. кро .. - мікром (-ма). 
2050. М"КРОllета, - :и.ікрометєр (-тра); 

м ... o .. ,oaoll-M. іс&ровИй . 
2051. M .... po .. etpo .... i�-МікроМетр6ви.іі. 
2052. M .... po .. .,-' .... ео_й-:и.ікроМєтрйч_ 

иий. 
. 2053. М .... 'оо ... .,-р- Мікроои:м:етєр(-тра) 

2054. М"крoтenефок - Мікротелефбн 
(-ва). 

2055. М .. К ..... арада-иікрОфа.р8д (_да). 
2056. м .... ,офарадо .. етр - МікрОфарас 

дом:етер (-тра). 
2057. М"ирофон МіКРОфбн (-на); 

..... IССІСт""'Й-М. Ємнісний; 
м. ",,,Дкостн ... ІІ-м. течившій; 
... аатуш.Н ..... ІІ - м. приглуше-

ний; 
м. аа ... н .. lОщнlІ.... -:м. З8.хіи-

ний; 
м •• еРниОт ... іІ-и. зернястий; 
м. напсуn_ ... IІ--И. &Апсульний; 
м. Ko .. r .......... i�-М. ДOТИЧRбвий; 
м. _rнитн",Я-м. _гнЄтний: 
11 .. ІІноrоконтактнwй - К. ИНОГО

ДОТач&6вий; 
.... arpудк",l"І-и. наг~дииіі:: 
.~ Оjlноиоитактнwй - 14. ОДИОД0" 

'ач&6вий; 
....... , .......... ІІ-и. полум'ЯНИЙ; 
M~ nор.оWКО8111Й. Y"-nU.РНИСТWЙ-·

м. вугляно-зернястий; 
.... с неокола.КИllИ СТ.РJИeН~КlUlJI 

(угоJlШu.tШ) - М. кільквc:rри
женьк6І!ИЙ; 

•• о OctP ....... -м. с!lИ.ЧЗ.cтall; 
... с порошко .. - 101. поропшув3-

тн!!; 
•• о yrOn .. H ...... аари,.. .. -- М. ву

гляно-зернястий; 

м. _ohl"�-М. світловИй; 
•• тennО8ОЙ--М. тепловli:й; 
... )'rп_р .... от ... а -- .м. вуглав:о

зерняcrиi!. 
2058. Микрофонн ... 1"І (тОІ!:, (ЮЛКОg1iШlа

тиь) - иікрофБШl.l!Й. 
2059'. M .......... ne'- иілUwпер (-ра)". 
2060 .......... ..."ермпр Ш,1іамперм.е-

тер (-тра). 
2061. м ....... _и- - мілівбльт (-та). 
2062. 1iIиnnIIaon .... __ nepмпр -- иілі

в6льТ-lUШерметер (-тра). 
,2063. М""""IІ"'''тметер - :Ш.1Iвош"тме-

тер'(-тра); . 
... !��T8��Ohh .. l�-и. еталбнииіі. 

2064. M ....... rpajoI ... _ міліГрак(-ма) . 
2065. М __ С!ерт - міліл8.М'БЄрт 

(-та) • 
2066. ми ........ _ wepoть - :иінерlи-:rь-

на 116вва.. ", 
2067. Mh"--WЙ(в-..uoчатель • .ftощ

lfOCm.,) -- :и.інімаlIЬ!Шil • 
2068. Мни ... у .. (JшzРУІІІШ) -- иіll!xyи 

(-му); . 
... _o��-и. дemmй; 
... "О'ІиоА--и. ніЧшій. 

2069. Мниута--хвwxИиa; м.("UШnь:гра
д уса) - :и.іВ:fта.. 

2070. MHOro ..... HтнwA (UOI() -- киоrо
вaлlmтшdi, :шюговартіcшr.li. 

2071. Миоroaaттн ... 1І (о лa.м.m) - м:ного
в8.тииіі:. 

2072. МнО ....... Тко .... ІІ (о нamушire)
шюговвойбвий, звоястий. 

2073. Миor.o ............. 1І (І<анam, uш.ур)-
ШіОІ'ОЖЙЛЬииіі:; , 

... нa6 ... ~ - :шroГОжWiьнu (-ка), 
ШіоroжWIь.виіі: кабель (-6_). 

2074. MHoroкaмepH"''' (8O.IlЬт..tКmp)
Шіогок<Ui:ер:ншї:. 

2075. Мноroкоитактмwй (rwxерер,..ІШІІ:рО
фон) - мноroДОТНЧк6виіі:. 

2076. Миoro_тн .. А (N.O.ItAtyтaтop, ап
парат, ЛОJlе) - киого:кратний; 

... -........... н ..... ІІ (mросс) - иного
kpatho-вае:lІІ:деиий; 

m.-аа"-УТИIl-Шіогократно - за-
J4КИени.іі. • 

2077. MHOro"'PWn~H ... II (ce.Ataфор) - >ІНО
ГОРlюШ. 

2078. Мноrо •• оти",1І (об (Ю1єщениu)
к.іJIЬКa.ШсцЄвий. 

2079. ,MHoronn ..... 1I - Шіогораиенний. 
2080. Мноron_lОси ... А (о ..\ШШШlЄ)-МВО

roПOJIюООвий; 
..... ост .. - МВогополюООВість (-во
, сти). 

2081. Мноroo_А\І' ... й(оJlll/ШU)_ЮЮГО
провод6вий; 

.... HOctto-ШІогоnроВОАОВіC'l'Ь (-ВО-
сти). . 

2082. М .. оrопрotlOnоч .. wA (прогод}-мво-
годр0т6виИ. . 

2083. Mho.--тнwЙ - -оroС:Вітл6виИ • 
2084. м..оrooмчllwil_ Шlоrocвіч:к6ВИЙ. 
2085. MHo~oeтo ...... iI (о лCI.ItШ) - МВО-

гorpатчастии. 
2086. МиоroonoA_А (о l<ат/ІШКе1_ИО

гошарбвий; 

І' 

, І 
І, 

І 
І 
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2140. Му .... т .. п ....... тор - МУЛЬ'!'JШJlіка-
тор (-ра). 'к8,-

2146а.Муn .. ТМп .... Кацм .. -- МУJ1ЬТИnЛl 
пія. 

2147. Му" .. Т .. ц8ll .. 1О .... р ...... 8011"Т".ТР-
Мllогокuерний, М)'льтицелю
дАриий вольтиетер (-тра.). 

2148. Му .... оант -- мусковіт (-ту). 
2149 Муфта-ЗЛVЧНЙК (-ка); іЮРU_ОК 
. . (Рн".); м:Uфта (ММУ., дет .); 

PuN.aB (Др.); . 
м. (ltабмьная ,,:онєч.ная)--ЧОхла, 
м .... ухая--з.сліnИИ; 
м. дву .. о .. ус ....... - З. двоконусО

вий: 
... Д"с~овая--з. КР:"Жa.Jl6виі; 
м. АдЯ от.етаn.ния, OT"T."T81I~ 

М. маотм ..... тая ~в .гро.м.ооmвofJноllt 
Itабєле )--з. nлa.Тl)!1ча.ст~; 

..... о" ... м&".""'" - з'. П1дка~б6-
ваннА; . 

... nООТOlt"и",-З.~ИЙ; 
•. pU60p ..... --з. розБІРнИй; 
•. рв ....... ритаn .. ивя-з. роВПIlIР
. вИй; 

.. ~ оооаИНМТ8n .. НаА - злу1lШiR 
(-ка}; ........ . 

• СТЯ1КМu-З. СТ$ІЖn..DИ, 
.. ' оустаао .. нВЯ-З. суставииі;. 
• : троііи .. ков-а. тро~6:ВИИ; 
11. Уl1руrая-а. пружнИй, . 
... УР~Н"Т8ІІ""ВЯ--З' ВНРІваЯль-

ний. . -'Й' 
м Щ8ТО"Иая--З. ЩlТКОJЯ1, ~ 
• : *пetrrрОllаr"~ТИаА - 3 .. єдек-

НІІА -- з. вiдrалузнИй; '" 
... ка6а""НІІА -- З. жильиик6вии, 

К>J.б.'1Євиіі; 

тромаrllt!таиЙ. 
2150 .. МУфТО .. ка-зЛУЧIІИ;ЮК (-q,кa.) • 
2151 Мушка. !ШНQ - М]шка. .• 
2152: М ..... о.- (пабеля) - наШШЮВаН' 

М. КОNnеисациоИНаІІ - з. КОХПЄВ'" 
С!l'ційнИЙ ; 

м. КQнечная Ka6.n~Haa ЧО~ 

НЯ, МЙЛеJl,llЯ. 11' М І 
2153. Мoon .... рв трубка; Міі. ег з; U -' 

!егзсМ; (de)MulJ:r рєшnг. 
ЖИ.l1ь-ни.:к6ва, ка.блева; . 

м. кр.сто06рааная--З. хреща.ти.~; 
.. .. ет&JUIМЧесиая-3. :м:еталеВIiИ, 
м: п.р.ходная--З. переХіднйй; 

М,ЮШlеріВСЬК!l тр~БК~. , .оо. 
54 М ....... Й (уwль, лQ.4tl1а,-М "кия, 

21 . М-КООТЬ--М' .якість (-кости). 

ti 
21;'4а.Н.обраЗНblЙ -" h-п()дiGни~,; 
215;;. Набо.анио (щєmQIt) -- l!аОlГаи~~: 
2156. Набеrать,"жать - на.бlrа:rи, , 

бігти. 
2157. Наб •• аlO"""Й ("рай, 8Mlia) - lІа-

GіжnЙЙ. а.б я' 
215~. Наб"вка набиваНIІЯ, 11. итт • 

.. (УnЛQmн.енuе)-ЩI.1Ь>ШЦН •. 
2159. На6 ... 0 .... blіі (.катерим)·- )'щшь-

uИlІ. , ,< 
216U. Наб"lО"ат" - спостеРІГ .. ти. . 
2161. На6пlO""ИИ. - спостережеllНЯ, 

к. по ,..pкany - с. ,1юстр6ве. 
2162. Навор (uн.cтPYM~oв) -- д~~a

вН.1ДЯ (Г., J.o., ТAtЧ., .: 
:.ІР)' спра"а(;У·., ТМ'l.., АЛС.), 
нu.ш;."я (Г., У., Т.К"" АЛС.); 
припас (У., Тм"., АЛС.); 

и комnпактнwlt -- с. кОШІдектне. 
2103. На""" ...... (r>OItQ8) - щ.ведення 

(Г., У., 1' ... '1.., Фе., АЛС:); на
.id (Г., J.o'" Т ...... , АЛС), 

н. амanи апектркчаСКО8 - СRJІИЦІО
ваllНЯ " .. е"три.чне. 

2164. НавеАОН""Й (nЮК, зле1WlриOUСI/l.80) 
-llавЄдеIlИЙ, ін;!,укт6ваннЙ . 

2165, Наверт .. аа ..... ("аБЄдЯ) -- нави-
ваННЯ. а 

:і H;~, НаВ.РТblват .. (ltа6є,lЬ) навив -
ти ШlвИ(lІу)тll. ' 

~ І \і ~. На"';с -- підашок (-шк .. ); дашо..: 
(-ш"а). . . 

:tltJb. На.века ч.ш..1.яu~.я. .. 
2169. Наве ...... иbllt(Пpo8Qd) _lІачеП;Іен!;Ш. 
:!1'0. Нав ........ ан", (пpooQijQ8) - lІачШ-

.lюваНIІЯ, наq,епдеI!IІЯ. 

н .. чіпдюва-2171. На.8"'''ват .. ,-С''Т'' 
ТIl, наq,ЄІІИТИ. 'ни 

2172. Навива .... е - навива.ння; Н., -
ти в яa.IUIЄ) - снуваllНЯ. 

2173. Наамват ... вит" -- Rавивв.ти, аа
вИти; н: (HUmb в ЛQ.4tI1Є) -- СІІУ
ваТІ< наснувати. 

HBB"H~.HH';'ii -- наІ'ВЙнчеIША. 
іП~: Навин .... "аеМ ... іі (гa:>lЄll:", ШlQЛЯ

тор) - нarвйнчуваниli. 
2176. НаВи .... ива ..... _.IlаІ'ВЙlІчУВalllІЯ, 

lІаІ'вИнЧЄIІНЯ. 
2177. Нав ...... иват .. ,-тит .. - наІ'вИиЧУ-

вати, нarвинтИти. lІа-
І:! На_ОА"Т" -восТ" - НЗJ>6двти, 

217. .вести;:'. (трубу, 1<UliO-QП.)--
наці:И"ТI<. нацІлити. . 

2179. Наво" ... (1<Ulioannapaтa) - lІацl-
д.яшrn, IІвділении. . нйй іа-

2180. Наао""щнЙ (тоlt) --1WoВ1Д , 
дуктувальнИЙ. 'о 

2181. Навотр."у (8ItЛЮ"енш) 118Zj'-

":;pP;::-аа .. ие (ПJЮ8~, ~oтo..:} 
2182. -lІагрівааня, наГРIТТЯ, 

н виеаапиое-Н .. раптОве; 
.; мrиовеиtlое-l(. м.иТ'Х'ьове; 
.. : .. естное--я. місцеве; 

И. 
Н. nостепеккО., .eдnеииое 

повільае; 
... равном"рн-Н. рівнокІрае: 

"183 HarpeBaTOII" - на.грIВНЙ.К (-ка), 
- . н. "ИАу_о .. н ... іІі -- ІІ. Індукцlй-

ІІИЙ' 
и. Ky:кo .. ~ ... ii-H. к,.хёНRИЙ; 

Нагрева.тель ЗJIeктрическиіі - НакаленИЬtЙ • 

н. аn.и'rР ..... ои .. 1І И. еJIектрИч-
аиЙ. 

2184. Нarp...,..., ...... іі{npuбор, м:е.шн.т) 
- вa.rрівнИй. 

2185. H ........... T .... rpeт .. ,"CIt --иагрізати, 
нагріти,-ся . 

21811 . ......,. ... lОщиіі (aвnщшm, пpuiЮр) 
-RагріВНЙЙ. 

2187. HarpyA .... ii .... крофо .. - ВагР1Д
вий мікрофОllj-ва) . 

2188. Н.rружат .. ,-."ТЬ(Ataшu.нv, .м:отор) 
-обтЯжувати, обтЯжити. 

2189. Наrру .... и ... (.м:аиш.ньt, .м:оnюра)-
обт.яжуваная, обтmкєаllЯ . 

2190. Н&rpужеин ... ІІ - обтЯжеJШЙ. 
2191. Нируана (.м:аиш.нlll, А(Qтоpos)--об

тЯжеll.1ІЯ (Рнд., ЛФ., Але .• 
Т., ТВ.); хаSQllтаж:еІО<Я (Г., 
Тм.ч., Км., Т., Рнд., 'Але .• 
.'I:t"l1У., МТК., Сп.); ладуеШl.
н.'! (Г., ТМЧ., У., ТВ.); на
важуеаюіЯ (У .); ашnя;ж;увйJI.
ня (ЛсФ.); . 

н. б"""асти..,--о. баластОве; 
н. _ .. ндУкцмОн ...... -О. веіндук-

дійllе; . 
... 6 ... СТРО-М8 .... IОЩ"'С" - О. Х)іТ-

К<rмів.miзe; 
н. бblТОВ&Я--О. ПОбут6ве; 
... rородоиая-Q. міське; 
... I�.Aata"ton .. hlIIt-О. СD,р8;вжае. 

дійСllе; 
н. lІИиа .. а--о.ДНRам6вє; 
н. ДtlяIЦВItМ--О. трив8.щ~; 
н. доnуст"мая--о. допу~не; 
н. заВОIІСКВЯ--О. виробневе; 
... кндуицмо ....... --о. інду.кційве; 
н. иокусстаенная--о. 1П'11ч:ае; 

к. К&ЖуЩIUIClt--о. уЯвне; 
н. KpatkobpeM ........ -о. коротко

часие; 
И~ крупномоторная -- о. вел~ 

мотоlЮве; 
и. ирупttопромwwnеИН8Іі - О. ве

JIИКОD,РО1\Шсд6ве; 
н. пмн.Йная-о. ~l1іиіЙliе; 
и ... акс"мanьк ... - о. максималь

не; 

и ...... комотори..... о. дрібаОИQ-
тор6ве; 

н ...... коnрО ..... WII.нная -- о. дріб-
1І0ПРОМИCJl6вє; . 

Н. мгковенная--Q .. мит:rьове; 
и. мииимan .. иая--Q. Шаi.кВ.n.ьие; 
... .. oT,op ...... --о. мотор6)!1е; 
и. иа"бan .. wая--о. наібlльше; 
Н. наимен.." tЯ--О~ вait.м6вше; 
н. и.ра.Но ... р ..... - o.lI.epївaQ-

міраа; 
м. неnОПИ8JII-О. неповне; 
н. иор ............ --о: иорм8.лыl.;; 
H~ ОС8етитe.nЬН&ll--Q. світлове; 
". п.р ........ IО"" ... CIt--<>. перемеж-

не; . 
и. ".ре ........... -о. вм:іиllе; 
Н. попкаи-о .. повие; 
н. nOOTOR" ..... --о. ст8.l1е; 
н. ПР"В.Ае"н",,-о. звЄдЄlІ.е; 
Н. пр ...... lОч ........ -О. nРIL>'l)ічеJlе; 

2192. 

2193. 

2194. 

2195. 

2196. 

2191. 

2198. 

2199. 
2200. 

2:Юl. 

2202. 
2203. 

2204. 
2205. 

2206. 

2207. 

2208. 

2209. 
2210 • 
2211. 
2212. 

2213. 

2214. 

2215. 

2216. 

2217. 

н. npo .... _ .... - о. D,poJiIIЮJIQ-

ве; 

н. ~. рівиокірие; 
и. pUpIt""8R-O. poзcвaJII:iIit; , 
и. ити--о. керёЖве;" 
н. __ - _liст __ - о. 

. сШьсь:КО-І'ОСПОд8.рське; 
Н.ои.метри ...... -- о. С1ІМ:єтрИч-

не; 

н. спомоА .. 8R--O. ,спокiliие; 
"о оре"" .... --о. пересічве; 
н. oytO .... 8R-O. дооо:s6; 
и. тоnчкоо6 ......... -о. поштовх-

не; 
и ... _ааи--о. rодИвне; 
н ... р .... ри--.о. Иaд;мlрве • 
Н..,., ..... к .. А (реостат, то,,)--об-
тяжнИй; и. (.сpuвая.. zapшaпepu.
сmш:а) -- обтяжвввиїі . 

надаес ..... А (тuп'дU1uucО) - З)!ІИС
нйй. 

Нада ........ А (о свяau, ди3лeюnpи
ч.есмй xpenocтu, uaoлЯЦШl)--нв.
дійниі; 

H-НООТЬ--lІ.адііШість (-аости). 
/і"дз."н ... а (прооод, часть СlllOJlба) 
--naдземнн!t. 

Н_ор доглнд (-ду); 
и. " .... еIlИblА-д. дінlАаи.il . 
Haдn .. c .. - напис (-су); 
"о преАУПР._IОЩ8R -- Н. пере

стережний. 
Надр .. а ..... (иаолячии, пpolЮдa)-

naдpізаиll.Н, надрlЗ8JlIlЯ. 
Надроции ... 1t -- надрlзавиіі:. 
Н8АРРI:IUIaТь,~зат" - .в.адріз6.ти, 
~ . 

Надс .. ихро .. Н .. й ........ ро .... хрон .... " 
(lІривод,. СІЮрость) - naдсив
хр6нИи.іІ. 

Надо .. отр - ваГJIЯД (-ду). 
НадСІІОТРЩIІК - наrJЩД8.ч (-ча); 
... "" ... ІІИ"'Й-ІІ. лініll:ииі. 
Надств.ка - IІ&ДСТ"Вка. 
НадстаекоlІ' (Мe;J:QЮl8М, _ч-

1Ш.К) - иадставв:Ий. 
надаНОД"" пространство-- llaA
аllОДНИЙ 6бшир (-ру); 

н. п. ПOllIOСНО8--IІ.. О. ПOJlюсОИи.іІ. 
Н_тод"ое простракст_шщ
RaWдни.іІ 6бпшр (-ру). 
Н_т ... (ЮtОnКU, nЯа8иша, 1tЛ.WIЧa> 

-lІатиC1<il.llIlЯ. натИск (-ку). 
Наждак -- шмергель (-лю). 
Н_"НblЙ - шмерreлевнlІ:. 
НвЖиll (щeлuш) - натиск (-:ку); 
НаlКИ .. ат,,~-жа'Т.. - натискатв., 

наТIІ.СІІ:\,ТИ. 
Наж .... н ... й (валиlt, вы1<лJQ'uI1lIєA' 
lIJШта) - 1І.8:I:ІIСКв:Ий. 

Нвмбon .. w ... (тох, ЄВЄЧЄlШг)--ааіі
б і.льши.іІ. 

на ... wrодн.ііWИIl наікорЙСВі-
щиil. 

Нвкan - розжареНИЯ (Г., Фе .• 
ДСТ.); рооп;nШU<я (У., Т ... Ч'., 
Фе., Др.); p001llUUOe_ (У., 
ФС.); 'ЖеврЇЮіЯ (Рни.); 

Нанan.ИНblіі - розжареИЙit. 



І 

:1 

2218. н_капИ •• НИ. - розжа.рюванlІЯ. 
У., Т ... ч., Апе.); nоволоха 

(КХС.); яна 
розжаРЄНIІЯ; кбве 

н. оот.то",,-р. репrr sЖaрю. 
"19 Накan .... Т~.,. .... lІит~ - ро . 

... уг"" ....... іІ - с, вугЛ . іІИтrП. 
2239. han"l�&k .. e-ва.лива=:~:::н на-
2240. нan"BaTb,-nllТ" ' 

2:' . вати РОЗЖ&'~И'l'и (аа Г.); р03АI· 
Itazт: (У("У -М;};с Ф). еро\::;:;: 

ЛЙти. 'й 
2241 НВд"вкОЙ - ва.лвв1Ш . , 
2242: намаг .. "Ч.НН"'Й - {иа)магнетuва-л.ювалш ~, ~ " " 

нніІ. вати (Рnд.); 6' 'ro 
... 0;' д.окраона - р. до черв НО • 

2220. H .... nn ... a ..... (3ЛЄ1Шlpuчєстваі 
наrроlol.&.джувІЩНЯ, HarpOM-

2245 намаrничмааемоотЬ 
. :вадьнїсть (-ности). 

MarHЄТY· 

2244 Намаr"ич ... а"И8,,,,Ч8Н.8 • }(8.l'ве-
. тува1іНЯ, MarBeT6:вaв~, . джеаня. Harpo-

2221. накаМ .. ват ... • .. ОnиТ .. 
мцжува.ти, Ha.rpOM~T=. n _ 

2222. на .... аА .. а - li8.кле.дкз" . ( ро. 
цесс)-ВaRладаввя, нз,маденlІЯ, 

н 8"YTp8 .. hee-м. :ВНУТРІШНЄ, 
. попаР.Ч"О8-М. поперечне; 

:. прод.оп"ное--м. под~вжпе;. . 
.. ' ча ....... ""я ..... -м.1IІДУR':l'.l!Вllе, 

н. ірон.О ...... - Н. спюl\ёВ'" _ 
2223. Н ..... aдIofвaт .. ,·"Ож .. т .. - на= 

дати, Нa.lCЛасти. ( .). 
2224. ha ..... oh-!l3.xил""Лу), ~6XiL~ ;;:1::. 
2225. Наиnон."". - нахи.і!ЯННЯ, . 

н: 311.н:quo ....... oe - М. елеКТРИЧIІ~: 
2245. на .. аг .... ч .. ват .. ,·Т .. т .. - маПіету 

вати на:маІ'ветува.ТИ. 
2246. намаг~ ...... вакіщ .. іІ (ШО'" cuла)

:мз,гветува..ilЬВI1И. 
дєввя; . не 

н. lІаrиитное-н~ иа.гнет . , ни' 
2247. Hamatw.b .... e-нам6туванllЯ. н) а-

мотання; ... (лхоря, хатуШlШ -
2226. Наиnон ..... іі (npD.l!~т) (О:6ти):' :вавиванllЯ, вавитт.я; . 

... автомати"еоко" саМОНам6ту-Н-ННОСТ'" - ПОХИ.,j"І1СТЬ -,; жО: 
Н ... короб" ........ (nласmш<) -

JIоблйвіСТЬ (-вости) . 
2227. Накnоия'Т .. ,-ииТЬt-СЯ 

2248. н:':;'Н:';'т.по.-наМ6тувач (-ча); 
н. &аТоМаТи .... сКий - саЬ10на:.м:Оту" 

ти, нз,хилИ.ти,-са.) иахиль-
2228. нaКRон ..... Щ .. іі (о CШlЄ 

нИй. ..А ( ка); 
2229. Не .. о ........... - - на.ко...,ЧНИЕ - іЙ 

вач (-ча). 6' 
2249. HamaT ... baT .. ,-тат"....,. нам тува'):И, 

lUWотати; н. (ЯК!1РЬ, хал.gшкu) 
_навивати, навити. . 

н ... ао,,"РУIOЩ"Й н. 130ЛЯЦ -

.. :овой-н. іСкроl!ЙЙ; . ІІ.Й 
2250. Намота"н"'Й - нам6тани~; ~ м. 

(Я1Wрь, хатушха) навитии,. 

и: кабеnь" ... " И. ЖІLіlЬНИ1С.QВ , 

каблевиЙ; 6 и.і!: 
... "онтактн"'Й-Н' доти~: ' 

2251. Намотка-нам6тування, наlol.отаи
ня' н. (на Я1Wре, ."ат ушхе) -
навитка; ... (nроц"сс) - нави-
в!UlHa, на.ви'l"!'Ii; . 

... масс .. а,,"'Й-Н' мacИJз 'евиВ' 
н метannическ"А - В. мєтз.л. ча' 
н: nnастиича.Тbl.іі Н. матіВ -

етна; ~ "§шма .. _ черев:ИR 
н nontOCHW" t V~ 

. подЮСQвніІ:; рогуваТI1Й' 
и. рогоо6рваиwil - н. ЯI1ИВ ' 
н угоп ....... іІ - н. ByrJl . чє 

2230. На .. оМ_"". (жергШl, ==р;' 
cmва)-ваrромаджув , 
м&ДженШl. гzш 3.~x-

2231. На .. оnnенк",Й (об анер ~ниВ. 
тpuчестве) .- иагро r оміщжУ-

2232. НаКОП"АТ",·"ИТ" нa.('t Т.мЧ. 
ва.ТИ .е.агром.адит11 ., (Г' 
фе.; .А11(;.); НaJ<01Wчувamд ., 
Але.); набиРamд (Т.м:Ч., У.: 
Але.)" схуnляmu{Т",ч., Але.), 
наЯ.!lЛU/1Ш (Т оІІЧ.); naгypтyвamд 
(.Але .). . .цжувания 

2233. Нanаживаии. -J:.{маго ' 
на.,аrОі!.жеиl!Я. надв.rоджу-

2234. нanаж .. ват .. ,-АИТ" 
вати, на.ilагодит~:... на..'lя:гавШl. 

~5. Нan.гак". (щешо~ в:a.J1ягатн, ва-
2'236. нanеrа:r-а., .. nеч .. 

ЛSlI'Тl!:. жшllв 
2237. нan.га ... щ"~:- IШJ1.Я(Г У' Т..ItЧ., 
>23" нan.т - cyr", ., ". (ТУ) 
;.. о. КХС.); (на .меnшлле)-:-ЦВІТ - J 

(У., 1'011'1.., КХС.); ІрЖа (Г •• 

и. секционИРОванная -- и. t;екцн,J-
н6вана. \ 

2252. н_оточ,,"'Й нам6тува.;Iы�и •• 
навивадьНиВ; 

.. аппарат - виТ~шка. 
2253. HaH""blba .... a-нашllзування. па-

НИЗіі.ННН. , ; ти 
2254. НаНИSblваТЬ, .. аать 1!аниз~ва, 

наНІІзати. 
2255. На .. осноil (о нanряЗ1С.) - наиос-

ю!:Й. ( ,). 
2256 Напипь""И Tep~г -1'&, < " 

. и. wn .. фНОil-Т. ШЛlфувмьнип. _ 
2257 Нап"аотование (о мле) - !іавер 

ств6вувauня. навєрствуваивя. 
2258. Нап""' ......... (а""у.м.улятора)-sи

п6внюва.ния, вй~овнення: 
9 НапоnиеНКblЙ ВИПQвнеииЙ • 

~~o: Напо"""Т"'·"КТ" - вип6внюватИ, 
шІІПОВНI1ТН. 

2261. направne .... " (то"а, оZJ<Я( є)cuн.-
XpoHoc"onє) нanряи ОЕ 
(-ику); _. 

К.ОАttОСТОРО"И •• - и.ОДНОU1Ч-
ний. .я єииИ' . 

2262. напрaanенн ... іІ - напр мд )' 
... (радuоme.л.t2рафUЯ, nередача-

скер6ваниЙ. 14-
2263. направnят"'·ВКТ~'·СЯ - напря 

ЛЯТИ, напрямитИ. 

2264. Н&ІІра8ІІІІlОщd (p0.llllК, Ш1lур)
иапрma!ЙЙ; 

w. I18l1onnн~~ (антeIOlМ). - керів-
. . ·шtй ч!ш (.Еу). 
2265. Нan .... _ ... "'-~~I·a. (:Г., У., 
. Т..мч •• Фе., ЛФ., А'ЛС.).щшр~. 

:llCeННЯ (Х.мч:, Фе., Рид~,ПУЛ. , 
ЛСФ., Фе., АПС.);патl/34 ( •• 
Т-мч_, ФС., АПС.): НtmlUItlШl"lt 
(Пуя.); . 

н. ан_ .. - н. ав6дна; 
н. атмосфер_ - н. атмосферна; 
н. анy'rpeИн"-н.ВIr)'тріпша: 
... в"вw"ее--и. з6внїпша; 
н. вonо_raтem.и_ - н. дооююч-

на; . 
... етОР"~"ОIl--Н. вторйвиа.; 
и. IIWKnIO,....oe:-Н. ВJDf.ИКiкa; 
... а ... ООItOIIOZI.,ТНое - н. внСОКО-

волЬтОва.; . 
.. .. ВblCОн_в.lШсОка.; 
н ... "а.но.-в. rоловва; 
... Aeiicn'ВYIO __ H • .щШ!8.; 
н. АВОЙНОІІ--Н. подвійна; 
J/t. Ао6ав ...... _Н. додвтк6ва: 
н • .ІІопускавмо., ДОП)ЧІТИІІІО" - Н. 

допусква; 
и. 81IR8ИНОІІ--Н. задана; 
а. ~"'_H. заШзна; 
н. u6iwтo.. .. _. зeJ!вИнна.; 
н. "_ .. ..--а. міw:tИвa.; 
н. -.p .. тen __ B. вIDtірча; 
н. ИОНРО._В. іскрова; 
н. "OnwTaтen .... o. - В. випробна; ... __ .. _В. прmискаЧВва: 
... "","'''_В. юицева; 
н. контактн_в. дотичкбва; 
н. ICOHЦ..,Tpa&UIOМ_ - В.' КОВ

центраційна; 
н. КОРОНН_В' са:ІІвова; 
н. <сраткоар_ .. нное В. IWРОТ-

коч8CJ1a; 
к. nин .. Ан_в. лів1:ІІна;. 
". макон"м_" - в. ~ 

нє.; 

н. "~onoя,,ноli"от",,-Н. :м:е-
жиl.tl8.р6ва.; . 

н. м" ...... м,.нО. - в. ЮнімМьиз.; 
н. _В. и6кра; 
н ... а .. lіо.а"ш_н. найбільша; 
н. на ..... н .. ш •• -.ІІ. нa.JbJЄвш&; 
Н. начan .. иое-И'. початкОва; 
н. "._нове_н .. ое-в. везрів-

во!U\.жeва; 
н •. H ..... OII--.II. иизьва; 
н. "ОР"М""06--В. вормальв&; 
н ... уn." -Н. НУЛЬова; 
... оп • ...-...щ_В. випередиа; 
... ооко.н_в. основиа; 
И. отри.цатen"ное-Н., від 'р,.м:ва; 
... отст_щ", 38nUA ... ..-.-_ 

н. аапізна; 
н. nep8 .... н_Н. первИнна; 
н .............. _н .. змінва; 
н. neрехояное--в. переход6ва: 
н. _"_ООТН" - В, поверхв6-~ 

ва; 
І!. nO ..... __ H. підвИщена; 
н •. пап"ное-в. :корисна; 

Н. "~IL ooВIra.; 
н. ___ · В; ПOJXO_в:ua;~ 

~ 8. -__ ........ ". В'_ дод&.тва.; 

w. ·-,IІ8I11I---LПО.пяри-
. 'зацiйs&;, ... ~ 

Н·:· _н, зВliжeвa; 
н •. noo:r-....... и;._c:rluIa; 

н. npoINi8IlО'L.П~ , 
Н. rIp06hh-н •. пр6БIl'&; -
.. •.• 'У~ ...... '~-.и. Пym.eai.--
ц1йна;., . '-.. . 

. ... -~;і;юб6ча; . 
Н. раІІИОІІ8~':'- ц. .. ви-

i:J!i.ДвA;' . . ,< .. : . 
Н.ра8РІІІІН_, вИс!І&ІІІ:Щ . 
".~ •. PeiY~. 
н .роторн.оа-н. рОТор'Н&'; '. 
н. ~в:.~:м:ер6шна;' 

... ~;_Wl_ :- н.~сив:у~.·. 

н. conpA __ H, супрmкeиa..:. 

H.Op,8AIl.. В. сер(щвЯ;' .' '. 
... ~oe--в.' ~PI."ВiL; 
и •. отак __ в:. CТlЩiIl:вa; . 
н. oтaТUPМ_H. maroриз.; 
H .. ~. сух.а;; ,. 
.... ypunltlТМ_-н-; ~ 

Ba'~ 

Н. "'8Мм,-Н. фазОВа;· -
H.:т~-B;~~: 

2266. н_ря........а -в:aпp:fжeв:id.;', І: 
.... Н_~IП1dIp1_віcrь.("ИОЄТ&):::· 
H;~._B. ~.-'. 
н. OfIТIt'I..-H. 01l'11iч:нIf; . 

2267. На.оуок;- в{шуск·(-єку).· ., . 
2268. нарастаи .. ~(mo~, Clt461}-lІ'&ро-. 

cтaв:нs. 3рост&нв.!!; . 
H •. oтyt18К_ •• З; сПдч8сте;.. 

2269. HllplUlТaт..,-Т11 - наросжа'.І'И' ва-
ростй, Зpocт{lтв, зростИ. . 

2270, НараотаlOЩ8tA - })ООТ1ЧИЙ; 
2271. НаращвннwА. (t:.I.IЮ4б. tmop,ct; -с 

трод) - дoтQчеШlЙ. .~ 
2272. нapaщмuн"" (зяг~ _. ~ 

(jog) -дoтQч:ува.ввн. дoтQ1JeR1Ш.~ 
2273. Ha.-.ат",-СТІІТІо - доТОчува-, 

ТИ. доточИти. . 
2274; Наруисн..,іі (РЄфлею:rюp, -4, 

nровод) - надвірний; 
к., _aA-з6ввіlПlli:ll. . 

2275. Наружу~_ТJ'naт .. (о npoвoi1=вa-
бия) .- в.ити:кати(щ"; ~ ~ . 

2216. Нарушаі ... ·_ .. (ра6ноеєcue>:-по-
Р1шувати, ПОР:ШИТВ. . 

2277. Н",ущ.н_~- ПОР1ПFYВ8.Н1ІЯ. по
рllшевlІЯ. ! 

2278. Нару_.....а '(0 р_оешш) ....,. по
Р1І1І&ВИЙ. 

2279. Наоая.."..наеа.д (.ду); (npo~~ 
~ВІШ, вa~;: . 

н. верш ........ ,-"н. верШROIІІій';_ 
к ... lI:I'IOIUiи.......м·- П; 'М:е'1'8;ІІёвиl:{~. 

2280. Haon--..-мetlb«lCl.lШli .. -. ~ 
лelJшшil:) ,.... вa.ma.рав.ува1П!Я,)m-, 
шарував~.. ' 

2281. Нaon_T .... AOIIТb, .... --~ 
.вувати, IІ'&I.tI8.рув8.ТИ,-ЩІ.:. ._ 

2282. HaCII_wil(cвem; lЮ.IIt):-~ 
р<>мвий. 

.. 
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2283. На_ - СМОІС (-ШІі); 
н. ~н ... А--повітресмб& (~кa) 
н. _Ан ... а - <тієсмо& (-ка); 
Н. ртутн .... - с. жшюсріБИИЙ. 

2284. н..отиn - ПО:М:lcr (-:м:осту); 
н. Н80"НJIYIOщ.l, __ н .. ІІ-

П. ізOJШЦ шиий. , 
2285. Haot ..... T ... -" ... Т .. - иаC'rИл:&ти, ва

- м6,ти, 
2286. Наотоп .. н .. 1 <_11:, тмеф(ж., 

JI(U(na) - ваcrільИИЙ. 
2287. Наст,,""'н"О - ваСТр6юва!UlН, 

ІІ&СТW~ІІІШ. 
2288. Hacт"jцl"lїiaT",-oнт .. - иа.стр6юва.

~ИJ. !і&стр6ІТИ .(Г., У., ТAtЧ., 
Q>(;.); нада~gtul11Ш (Т ... ч., У.); 
Hanpa&IIamu. (У.). . 

2289. НаоТра ... lОщod .... (об aнrJШIН.e)-
lІастр6ІСТВЙ. 

2290. Наотрмнн ... а (гу_ер, paдuoтe-
лєгр.) ваетр6в:Elий. 

2291. Наотроll .... ,· О._ОН"*,",,,_ на-
crр6юваввя. вacrp6єIlНя; 

н. rруliaA....:.и. прибші:зве; 
и. OOTPut-и. rocтpe; 

Н. ,ПООч"реАИаА--IІ. почер6ж:в.е; 
н. ТОЧИ_, ОСТраА - н. rбcтре; 
н. tyn_-н. тупе; 
н. :llaoClhu-и. зручне. 

2292. На .... щаТ ... -... Т.Т ... -... - иасИЧ'l'
вати. нac:Ji.тити. 

2293. н_cwщaи" •• -щ.н", - васВчуваи
ВS1, иacJlч.е:ииs;; 

н. Маrн.ТИ_IІ • .1ІІ&гветllе. 
2294. н_о"щ.нн ... а (о ... аuшнє) - шicJ!:

че:вИЙ. 
2295. Нат.ртwа-ватертий. 
2296. Н.Т ..... нн. ( ... aг.ншnoв) - вати-

раиlШ. иатерта. 
н. АИlІно~в. подвШие; 
н. нp:vr080~1I. КQJIОве; 
Н. npooto.-ІІ. 8Вичаиllе; 
Н: JIU __ ~и. рОЗДільве. 

2297. НаТИрат" •• ,.т" - И&Тllр8.ти. иа:.. 

-в:axOДJi!.'DВ, иаіЬ:Иr визиачаТІІ. 
вDиaЧІІТИ. • 

2807; нах-__ <_а. ШJIJрежд.)--
_в.ча.IІНа,. 1ІЙЗне.Ч6ВНЯ; 

........ Т"'_ :перебував:вя під. 
. стw:ио:и. .' 

2308. н..-о (Об.olОтml, nроеода) - по
Ч&Т6s (-ТR1). 

.2809', Н __ '" (.м.о..чeнm, ycxopeнue, 
фа;ва) - ПОча.тх6вИЙ. ' 

23.10. H .... ICТpll1l .... _ - (на)елеItТрп~ 
З'І'ВtI.в.яя, ваеле&триs6ваввя. 

2311. Н........"Р .. оааиМ...,_ ваелеItТри
з.6ваии:ІІ. 

2312. н..п.к.тр .. -..,...., .... ать,-оя
Н&електрпз6вуваТІІ, наелеItТри-
зув&Т!іі,-<:IІ. . 

2313. Неавто.атlOЧ8Oи .... _иеа.вТОМ8.тач_ 
RIIЙ. 

2314. н ... ри .. I·, о .... б?чнwll (о coeдuнe
НІШ, ВЬUtiUOчеІОШ)' - ,по:м:в..їк6-
вий; 

и-нQOТIo - ПОIШJIROвість (-:воcrи). 
2315. Н.80.~.ин",1І - неsб,джеИИЙ. 

Н'ниоот" - иеЗбуд:женіcrь(-но-
сти). • 

2316. НеНоnnа •• ня ...... А, .. а_мам.-
Н"IО_1І0а ИезапальнПй' 

к-моот" - незапam.Вість. (-ности). 
2317. Не_иmOчa_іі - невюшканий. 
231~. H.nIWIH - иегадВп (-1111). 
2319. HeraTH8 реитr ... оr.ра~.окиА 

негатlІВ (-ва) реllТrевографіч
!ІВ]!. 

2320. Наreтрсж - негатр6н+'На). 
2321. Н.д,мт ......... А (.АСагнum) - ве.щн-

ний.. . 
2322. H8AOBoaii~H". -НЄДОЗбуджен-

2323. 
!ІЛ, недостатнє збудження. 

НВАОв0а6у_аН_А - недозб}'. 
дже!ІВlІ:;. . . , 

И-"НОСТ.. недозбуджеНіcrь (-НО-
сти). 

2324. Н8Д0rp~_ .. A (о ... аШШfЄ, АСО-

.. -_crn. - lІезалежшсжь (-IІОС1'ІІ). 
2336. H_rp_HWa (о .!Саслє) ве-

забр}'диениі!; 
If-ИИО:rn. (.!Сама) - вєзабр}'дие

вість (,вости). 
233'1. M ..... _ ... H .. I�--lІєвзеШІевий . 
2338. Н.""ІІІІ ....... А - невзе:wxю.ва-

вий; 
H"MOOТ1t. веввемлю!l!Шiсжь (-во-

сти). 
2339. Н_ .... НиМ ... 1і - lІезаиіIlИИЙ;' 

Н- .... от .. -,- веЗЗМінність (-ИOCТll). 
2340., Н."тvжан"а (волJ/ы) - lІевга:и6-

иуваВВIІ, невга:м:ува!ІІІЯ. ' 
2341. Н_т:vхаlOщиll - вевraмівllllЙ. 
2342. Н ................. А·(о 8OJШЄ} - иеперє

КР;jчува.ииЙ; 
н-мост" (ВОЛJ/; - неперекруЧ'\'вs.
. ність (-ности). 

2343. Наи_ннwA - вепсрекр}'ЧеllllЙ; 
н-ниост. -- вепеnЄКР-:'lеlllСЖЬ (-110-
. crи). ><. 

2344. Н ... оирящнАся (.шталл) - lІєіс
RрівнПй. 

2345. Неноп,.. ..... іі - НlЮпра.вllllЙ; 
h.hoer"-ВЄGпрАвllіС'І'Ь (-НООТИ); 
Н .... rнoве .... ая -- в. ИВ'ГІ'ьова. 

2346. Н.А __ .. 6.р -lІейзйльбер (-ру). 
2347. Неhиnlo6eро .... 1і (cnл.ae, nPQ8QJl.Q

па) - вейзйльбернвй 
2848. Н.IiТРМ •• ОllаИ"о,-80ц"я-вевтра-

, ./Іізу:вання. ве:втраліз6ваlllШ, 
невтрміза.ція. 

2349. Н.Йтрмuо"ии",1і - вею-раліз6-
ваиim. 

2350. Неliтр ...... о_т",-оя - невтрмі
вува.ТИ,·ся. 

2351. Н.Атр ... неУIO_А, (мнденC<UlЮР)
нє:втраліВнИ:іІ:. 

2З52.Неilт,..., .. -IІЄВТРа.ль (-ли); 
Н.а.*8Мn8НИВЯ-Н. y~eHI1. 

2353. HeilTP .......... i�·-н~втрam.вий,бail-
Д~жии; , 

... Н' .... оА _-А - lІуnьовйі\! 
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2362. Н-..А (вlUlpЯJUШШlЬ).- иео-
в6виіІ. • 

2З6З. н __ ... а_(ооnpoтигяeнuе)_ 
. нєвiдииR&шlй. . 2364. Н ____ А - нев.ідішше-

. 'ІІІІЙ, 

2365, Н_n."""Щ.II&IIDIЦI!А_ (о прово
де) _. иепервхр6щуве;lІІІЙ. 

23.66.~ Неna,._ ... А (о: O~Є, amrу
.!CYJlsunope)- веперевос.ilЙЙ. 

2367. HВnClllOJ!OТК .. 1 {дlиR; p~a) -116-
ПОВОРІТнИ:іІ:. ".' . , 

2368. Н.nОДllIUIIН",А.(~, nolllOC)--
lІєрух6:иий; ,:.' . 

H-"О01'l>- перуі'БИіёrЬ (~:иост.и). 
236~. НenO~ ....... A (npeд~) 

-нешд:мівнИЙ. . 
2370. Напояи ... А (о 1lazpyгxeX- :вепов-

'!ША; . ~ 

Н., H.nnOTH .. 1i коитаит:'~ иещi!rь-
ІШИ дбтик (-ку); . . '. 

H~HOCТ" - веП6ввість (-IІОcrи). 
2371. Н."On .. Р"'О ..... и ... іі - вепO.lIЯpЯ:

в6ваИИЙ • 
. 2872. Н.~OJIярн.у_",іі· - вєпоЛярИза.-

цШиий; . 
н-.оеn. - иепOJISfP1!ШlЦlйniеть 

(-вости). . 
2373. НеnOnЯР •• :ІІIО_іі_ - веІІоляри-

зацШиий. . 
2374. НеnО0р8АСТ_и .. іі (tIICIUO'It:НШ!., 

оиещоше)-безпосер6дпі.і1;; 
н-иitovт .. - безпосеpeдmсть. (-ао
сти).. . 

2375. НanoCIТoaHH_ - иecтWmй;' '. 
H-Н0Т80-:-весталіСТЬ' (-JIОСТИ),. . 

2376 •. Неnо ...... и.. (nwжа)' - иег~. 
лаввн. ве:а'muzєвня. 

2377 •.. НenР8АоХр&ІІОИН"'іі; _.,."'_ 
НWЙ'-IІеза.хИІЦеИИЙ; . . 

Н'ннoon. ,- везахИщєвісжь (;'во-· 
сти). . 

2378. Нenp.p_ ... 1I (тох, дuantlJJOН,_, 
uск:ра) '- ~езперер:в1Illir,с' .•. 

терти. . 
2298. НаТ.Рна (ІЄабеля • .A«!гIШJП4} - ва

тараава. ватерта; 

торе) IІЄДООбтS-..кениИ; 
....... О<ІТ.. ведооОтаженість (-по-

IХРРвід (-вода); 
н-ноот" - nєвтральність (-ности), .. 

Оі!.йд:іжіС'І'Ь, (-жосm). 

н, 06I1ОТ_ О noaт_ ...... ,~_ 
НИО" - ПОВТ6рво - в:х:і,1щil. обо 
ВlІТка' 

н •• __ (lW6еля) - нз,:м:Илював:-

ва. иашШеваЯ; 
н. Т .... _ .... поро_ - ТМЬ

&'І':ваllЮ1. '1'WlЬ.К6:вa.RRЯ. 
2299. HaTar ....... (nроводое) - ватя

г.tI.в.яя. 
2300. Натяr"ааТ",-И:llт,,-И&тягаТIІ. аа

тнГ1'Й. 
2301. Н .. Тя .... и" •• • ..... -ватяг (-гу); и. 

(. ·р"чєс.)-lІатяr&.IІЮ1, иатsruеи
ІШ; и. (OuмЄlЄтplLlЄа)--Н&ПМЖ6-
віСТЬ (·ноcrи). 

2302. НаТ ........ (WJ.стрg.м..) - ватяrач 
(-ча);' . 

н. 1UI".нчаТаА - н. колінчаcrИЙ. 
2303. НатяжноА (вык.luoчnшu.,' uаОJlЯ

тир, К<UШlаА:т) '- ватяжшЦt. 
2304. Натяи:vт",1І (пpшlод) - наТЯГIІЄ-

JШa' 

. И-ТОС; .. - .в&тS:rllеШСТЬ' (-ности). 
2305. НIUШ4aOТ .... - вішуС& (-ку). 
2306. НахОА"Т", наlт. '~ть) 

сти). 
2325. НеАОrруаиа - lІеДООбтаження. 
2326. Н __ (Rumu) ...:.... нед6жар (-ру). 
2327. Н_АО_еин ... А (о нuтu) - недо-
. жtl.рев.t!.I!. 

2З2З. НеАО_" ... и.. аедожарюван-
ВІІ, ведожаревва. 

2329. !:I8AotraII"aaT",·n"T" (ЮlПlЬ JlйAlлы) 
. -ведожаРЮВQ'І'И, недожариТи. 

2330. Н8ДOn'~"'_T".-""T" (3l<Єрг//ю) __ 
недоодержувати, lІєдоодержати. 

2331. 'НaAOnOnY"._· (знер .. uu) - ведо
одеРЩБаНRSI, неДООДЄРЖ&НВIІ. 

2332. Н.Аопonу ... Н .... й (об знєргuu~-ве
:доодержаннЙ. 

2333. Н.Аостатон (ЗЛЄlЄmронов, ЗНЄРгшz)-
веДОС1'ача; н. (дефeюn) - хИба. 

2334. Н8ДооТ ... то ....... А - HeдocraTHill; 
К-КООТ. - неДОС1'атвість (-nоcrи). 

2335. Нщ.u.иc ..... й (тож, вQaбу:нсдuшє). 
-везалежRIIЙ; 
H.-~~ ... A аеза.1ІЄЖlІ0-

зО:rджеRIIЙ; 

2354. НЙТР.ОАИи - неЙТро)І.Йи (ву). 
2355. Н .. _ .......... _нwй - пеком

ПЄllс6ва.ииll:; 
И.Оtlj)О"ИНООТ" - неКОИ!Іенс6Ба~ 

ність (-ИОС1'и). . 
2356. Н •• агинти",IІ,~ IІЄ:М:аІ'Ветиий. 
2357. НаН8rр,_икwіі - веобтажевий; 

и· ..... ст .. - !єоm-яжєність (-110:-
сти). , , 

2358. НенаеТР.IІ8аІОЩ"ііоа (об антеннє, 
npuеюшм). - невастр6lcrИЙ. 

2359. Н.нlUt".ктр .. ао"ни ... А-lІевае;'~R. 
триз6ваииJi:; 

н·нноот" - веllаелеItТРllз6ваність 
(-ности). . . 

2860. Нео6ра60танн .. А - в~обр6бле
иий; 

н· .... ое.Т .. - нєобр'6блевіcrь (-во-
стн). , 

2361. Нео6хОА" ..... іі (.IC.QD1epuaд, нu.гpga
М) - потріБВИЙ; 

.. • .. ОСТ .. - потребв.. 

н-ноет .. ' безпер6РВllість (-во-
'сти). ' .. 

2379. НеnрМtIj)WТ"Й (провод) - вЄ88ХЙ-. 
щений; '. 

H-ТОСТ"-IІева.хШцевість (·пОстИ). 
2380. H.npo.OA_....:-ввпро~ (.ка). 
2381. НеnРОВOARщиіі: - вепро:відвИй. 
2382. Н_оарач ..... й {~РЖ. 31qНlН) - ве'-

проз6р.m; с. ' 
н·ноот.. -lІепр0з6рість (-роств;1. ~ 2383. Неnp ____ {шнgр) -lІепро-

140ч.вИJi:; 
Н·"00Т_lІвпрОУ6.чвість (-вости). 

2384. НераClОЧlUЦтОR) - неРОб6чв:і1:. 
2385. Н.,авном.рlUd· - пері:вВ()МJр.. 

вий; .. \ 
н,·pacnр. ___ н .. А· - 1І."ровц:оді-

левнй; . 
....ноот .. -lІеріВllо:м:ірвість. (~BO-

сти). . 
2386. НеР88А_ .. іі(о фа;вaz)r- в:ероз. 

. ділeвиlL 
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2387. 

2388. 

2389. 

2390. 

2391. 
2392. 
2393. 

2г94. 

2395. 

2396. 

2397. 

H.pIЦlAen"8MwA - нероздільпй; 
h-мост-неР08дільніc:rь (-ности;. 
Нернота пампа: Nernst lатр; 

Nernst-lampe(f); lampe(f) Nernst 
-Нервстівська лЯИП8.. 

Н_ровн ... Й - нерівпй; 
Н., н_глаАНнА (n ІЮ8єр:хностяz) 

негладхий, негладенький; 
н-вност" - нерJвпість (-ности); 
Н., н.гладкост" - веl'Лft.дкiсть 

(-КОСТИ). 

НесrораеМ"'іі - веспалеввий;· 
Н·МОСТ .. - неспа .. ;reнніc:rь (-ности). 
Нескрученн",1І - несхр;;чени.l!. 
Несовпадани. (фаа) - незбіга.н:ня:. 
НесовпаАаТ",'впаст" (о фааa:z:)-
незбігатися, незбігтися. 

н.совпадаlOщиіі (топ, ltanpяжє
нпе, фааа) - незбіжПЙЙ. 

Н.сопр ...... нн ... 1І (о системе) - не
супряжениіі; 

н-нност .. "- несупр.>1жевіc:rь (-но
сти). 

Нвотвц .. онарн ... іі (о цеnu) - не-
стаціонарний. . 

Неочаотн",іі cnучаli. (от i1JUJl:mpu. 
честеа) - нещасний вИпацо!t 
(-ДRy). . 

2398. Неураановешенн ... іі (о напряже. 
ниu, сиcmеАСе) - иезрівнова.же
ний; 

Н'нноот" - незрівноваженість 
('НОС'І'И). 

2399. Неуотановивwніі"" (ре::нctш) - ае
уc:rалеаиЙ. 

2400. Н.устой ........ іі (zoд. АСощность)-
иестіtiкИfI; . 

Н-ВОСТ" -.нестШкіc:rь (-кости). 
2401. Н.фО.С.llіі MonoTO ..... ;·Neef Ьат

mer;.Noofscber Нamшеr(m); in
terrupteur(m) (ае) Neel ~ Не
фівський Хo.lIот6чок (-чка). 

2402. н • .,он ... 1І (о mредаче, ш()браже
НІШ) - невиразний; 

Н'сност" - иевиразність (-ности).· 
2402а.Н .. нен .. іі (держатель, сеєт)-:вИж

ній. 
2403. Ниак .. 1І (порядок, чш:тота) _ 

низькИй. 
:2404. н".ко."" .. тн ... 1І (о 1Ю8б1/3ІСдe1UШ, 

Лa..llm) - ИИЗКОВОJIьт6виА; 
Н·ТНООТ.. - НИЗЬКОЗОJIьт6Вість 

(-вости). 
2405. Н .. К .......... іІ (3Jf.e1J1Ipод,рф:l1UIOp)-

нїмевий. . 
2406. Н"ниen"н -- HЇКJriВ&: 

... пиото.оіі - н. аркушева. 
2407. Н"киenирован". ніКJrюваlШЯ, 

НіКJrь6ваиня. 

2408. HMKK ..... po.aHHW" (проеод. держа. 
тель) -- ніК.ІІь6ваииЙ. 

2409. НИКК8ІІИРоаат .. - ніКJrювати. 
2410. НИИК8ІІ .. - нікель (-'IUlю): 

н. "о .. ' ..... аТ .. - ні клювати. 
2411. Ниппen .. - ніпель (-JIЯ) (ДСТ., 

Др.); 
tI. 8итоЙ-в.. вИтий; 
и. даоііиоll-н. подвійний; 

'11 ....... п .. роаа'll ...... - н. іЗOJIь6ва-
НИЙ' 

и. кcin;""вой-н.кзб.лУЧКОвd; 
и. патрон"",й--н. патроновнй: 
и. пружкк .. щиЙ - и. пружИни-

етлй; . 
н. "nирan .. и ... іі -' н. спіральний. 

2412. Н"СХОДllщиll (о lІетеи, N:PUІІОЙ)
додільний. 

2413. Н"том.тр - иітометер (-тра). 
2414. Н ...... (8 ла.lUIЄ) - ВOJIосИна; нuт

па (Тмч., К.м..): 80ЛОКJt() (ТАСЧ., 
R.м. .• ЛсФ.); 

н. а ... МОИАи .... __ в. аміЛ6tдна; 
н. 6амбуиовая_в. 'баМбук6ва; 
и. 6yMahe ...... -В. папер6ва; 
н. -"а.фрамовая - в. воJ.tbфра-

м6ва; 
н. кварцован-в. кварцова: 
н. ИОКОНОВ_ІПовковИнка; 
и. nамповaR __ В. лямn6ва; 
н. "'''нитнаа-в. магнетна' 
H~ мeтannмаированная -' в .. М'е-
ТМь6ваиа; • 

н. ПОд .... ная-в .. lІочіпВа: 
н. пр.ссоваиная-в. ГRlчена; 
н. са.т .. щая ..... -в. свіТfI!; 
н. спиpanьио-оогнутвя - в. спї-

рально·а ігнеиа; 
и. торир"аинвя - в. торіЙ6ва.на; 
". т"нутая-в. тпгнена; 
н. угоп·"ная-в. ВУГJIПВ&; 
н. Унр.пn.иная-в. закріплена; 
н. ЦНркоиовая_в. циркон6ва: 
Н. we.nКО8ая, коконоаая. - ШОВКО

вИвка.. 

2415. Новообрuoван ... (uоJЮil) ново-
творення. -

2416. Ноне - ніж (н6жа); и. (ВЬWlюча
теля) - !lечик(-ка); 

н. kohtakth",I�--и, ДQТич!t6вий; 
и. К. 8CnOMoгaTenltHwii - К. дО' до

помічнйй; 
н .•. раар",.ноіі - М. Д •• розрив-

пйй; 
н. И. 1'оковедущ .. Й - М. Д. стру_ 

мовlДRiil:Й. 

2417. НО ..... оА (n01iJ1l.all1m) -иечикQвиЙ. 
2418. Но ..... К - ВОЖИК (-ка); 

н. ка6е"ьн ... іІ - н. ЖИ:Іьник6виli, 
каблевий. . 

2419. Нонска (ЛQAI11Ь1) - и!жка; 
н. каOnИРУIOЩВІІ - в. ізоляційна; 
H.· .. aOnRTop-Н. ізоляторна. 

2420. Но ....... ц... нбжиці (-жиць): 
н. перев .. аочн",. -- н. перев'изві. 

2421. Нонеиоіі (noHmaJI:m, перемюча
тель)--вOЖSJIЙЙ. 

2422. Ноадрева1' ... іІ (о сmpуnтуре)-ніз
дрЯстиЙ. 

2423. НОМ';НlЩатура - иоиеНКJIа.Тlра~ 
н.аnектрохимиЧаокаи -- В. елєк

трохемічна. 
2~24. Ном.р (телефона) -щмер (-ра.), 

числ6; 
, н. поставить (с/lЮЛба) -'зввухе

РУ,fI!ти. 
2425. Номератор - иумер!тор (-ра). 

2426. НомеР .... и - нумернйк (-ка). 
и. твпефОIt"WЯ-В' телефОнний. 

2427. но •• ри ... іІ СО д()Щі1чке)- ну:мер
mi:й. 

2428. Ном"нan .. и ... я (о АІОЩ/lостu, С8ЄЧє) 
-но:мінальIlИЙ; 

н-ноот_номївальність (-НОС'І'И). 
2429. Нор .. an"ааци., (АС/IUШ.Н, АІОторо,' 

- нормаліааців, НОРХІІ.,:Ііз6ву-
вання. нЬрмаліЗув8вня. . 

2430. Нормanиаировенн ... іі ВОРМІІ.іIl-
зОваВИfi. . 

2431. Нор .. anиаироват" '-- ИОРММІЗУ
вати. 

2432. Нор"anьн ... 1і (Maг.нum, .мОЩНQсть, 
свєча) - норхалышй. 

2433. НОСНК, сссочек (lоолБы, ЛQJlU161)-
n:Иптик (-ка). 

2434. Ное"тen .. (топа. знер2Шl) но-
сій (~іЯ);· . 

н. вращаlOщиllоя - н: оберт6виЯ. 
2435. Нооовой (о подвєске, "олы!)-но-

СОЕИЯ. . 

2436. Но .... оА (сшнал, тариф) - ніч
шtlI:. 

2437. Ну,,_А (8ЬWIЮЧате.ль, nроеод, 
тOЧll:а) _. НУJ.tbоm'iй. 

245'18. Ну",,' (в ШСinЄAlЄ, 8· соедuнеюш)-
нуJПi (-М); . . 

н. а600Пlотнwli-н. абсоmbтний; 
н. НВ8ерн"' ___ , невірний; . 
н. оши6 .... нwA--В. ПОШі1Лк6вd. 

2439. Нум.р, _ .. ep·-~yep.(-pa), чи-
~.o; . 

н. тen.фонн..,іі-в. телефбннв:А. 
2440. Нумераnр, __ ратор - нумера

тор (-ра). 
2441·. Нум.р .. ии, __ рНИК- нум:ервИк 

(-ка); .. 
... Оч8Т ..... li-ц. ліЧЙJIЬНИЙ. 

2442. Ну",рован". - кум::еруваl'!.llЯ. Н)'
мер6ва.ния, числувавня,. число-
I18.НВЯ. . 

2443. Н ... Р .. lОщ .. 1і "КОР", meJUгр.-впір
на І,lтва. 

о 

2444. Об.".анке (проволо"ой} - обви
заПНИ,.ОБВИттН. 

2445. Обв"ват",'ВИТЬ - обвивати, об
БЙти. 

2446. Обвит",Й.- обвИтий. 
2447. Об"".ка (llроеода) - Обвивка; о. 

(ПРОI!ЄСС).- обвЯsувапня. 

2448. ОБВ"8"'ваТЬ,-аат.. обвИзувати. 
обвязати. ' 

2449. 06гор"н .. е (банда:нсгй, nQHmaJI:mos) 
~бгорИ(а)ння. 

2450. Обrорать.-реть (о бандаЖІlX, nlЖ-

2401. 

2452. 
2453. 

2454. 

2455. 

2456. 

2457. 

2458. 

2459. 

2460. 

2461. 
2462. 

тaJI:тш;)· обгорll(а)тн, обго-
ріти. 

Обгор.вwиil С"оюnanт, .место)-
обгорілнЙ. 

Об.8вр ........... 1І - знеmкбджеиИЙ. 
Обеавренеиван... - знеІІІК6джу
вання, зиеІПк6дження. 

Обеавр ...... ват .. ,-дитЬ - знеmкО
джува:rи, знешкодити. 

Обеаненрен ..... 1і (.lCеталл) зие· 
маснений. 

О& ....... риваи .. ' (.металл06), галІ>
ван. - зне}, ;"'ЮВЗJ!НЯ, знехас-
нення. . 

О&еанс .. рива'ТЬ,·рит" - знемасвю' 
вати, ЗН6маснити. 

Об.""паС8н .. е, обеавре","_Н". (пе-
рmanРЯЗfCmпя) зпеmк6джу· 
вання знешк6дження . 

06.аопвW .. ват",-смт" - убезпечу
вати, убезпечити; О., об.8ар&
А"т_знеІПкоджувати, ,онешк6-
дити. 

о&ёртка (ЯNоря) обг6ртК8.: 
о. "корнаи--о. витворnева. 
Об.ртон - обертон (-на); 
Обертоин ... 1і (о n()лебaнuu) обер. 
тонний. 

2463. O&кnaдкa - оБКЛа.дв:на; о. (л:ро-
"есе) оБКJIa.дl!.и:ня:, обкладеп-
ня: 

о. " ...... мп.ниан-о. взеШІена; 
о .......... ровеННан - О. ізоль6ва-

118.; 
о. nnати"овая-о. платипова; 
о. стаНИОП.В'" - о. станіолева, 

о. цнвофОJIіИиа. . 
2464. Обпасть, . район (nотреблшия)

цариш. 
2465. Обп.гчать.· .. ктЬ (Пl/сп 8 ход)-по

легшувати, полеГІППТИ. 
2466. Обп.гч ... и .. (пус"а в жод) - по

легшування, полегшення. 
2467. Обп.гченньоlі' 11000ёгшепЙ. 
2468. ОбпаА.меашиіі (провод)- обмерз-

ЛИЙ. . 
2469. Обпвд.м.н". (npoводог) - обхєр

. з8.!шя. . 
2470. Обпицованн ... 1І (IIWlO-ann.) - лич- . 

к6ваниЙ. 
2471. ·Об""ЦОВ."'вви".,-ака-JIИЧкув8.в

НЯ, личк6ва.ивя. 
2472. Обп .. ц_аат",-цвват .. - личку

вати. об.личкувати. 
2473. Обм.т ....... и. -- обвивання, об»:6-

тування; 

о .• п.р..кр",шку - '0. lІерекри-
вои. . 

2474. 06 ... t ..... t .. ,-мотатЬ - обвивати, 
обвИти. обмОтувати. Об:li:0і8.ти. 

2475. Обм.и (воадужа) .,... ВИ!о!'lна. 
2476. Обмотанньоlі (npoвoq) оББЙне-

ний, обмОтавий; о. (на ребро)-
Pl ба обвИнений. . 

2477. Обмот_ '-- ОБIШТRа (Пул.); об
oМomr.D. (А., Фе., Др.): на
Мй/1!!!а (ЛсФ.,МТR.); [_іl1-
(РнО.); на8Uвач (ДСТ.)]; 

о. барвбанная о. баРа.б3.нна; 

.J 
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, 

О. 6en_". _ ..... < о. <IСЗІЇ'1'-

кова; 
о.б"фtImtp_-о. ДВОRИт&6ва;' 
о. боВо~. бічи3; .' 

< О •• "НUt-O. п8.ицерJm;< 
о. 6у.8ЖНUl--O. паперова.; 
О .... ",OJI---.o. двоma.рбва.; 
О ... " ...... " .... 0 _- 0>. КШЬR&-

шарОва; 
О ... О,,"И on.іІ"- о. ОД1Юmap6ва.~ 
о. <аопратиая-о. зворотва; 
о .... nиО ..... ~p_' - О. 

хвилЯст8.' 
о. HnOM.raTen,,_ - о.<допоміч

на' , 
о. 8Т~р .. ч"_....:...а. ВТQрИіШ&; 
О. ~МИТ~ _ о.темітро-

пічна; < , 

о. r ...... кая--о. головна; . 
о. rnaa---o. гл8.дR&; 
О. двоіі"8Я--О. подвПblа; 
о. АІ'У"lIТ1tая. 6""".р,,_ О. 

ДВОВИ'l'1<6ва; . 
0.деУcnоЙ"8Я--О.двоПІар6ва.; 
О" ДВУХП""__ - о. двополю· 
. С6ва'; 

О. Д8Ух ..... ая-о<. ДВОфаз6ва; 
о. де"nфери_,_nфllРУlОщая-о. 

ВГЮfівна; 
,О. джутоаая-о. джyr6ва; 
О. Дllа .. етрапs.иaя-о. поперечнн

It6Ba; 
О.ДИСlІОааа-о. KP~~; 
о. д ....... petЩИan""ая О. двфе-

реllЦ1zльна; .' 
О. Дуroвая-о. дугова; 
о. аам .. иутая~. замкнена; 
о .• "rsaro06p __ - О. зиrзary-

вата; 
о. 8у6 .. атая-о. зубчаста; 
о ... а IInУ6и01l-'-O. RЛуБROва; 
о. 1І:ІІ_"8""а.я-о. змінеав.; 
о .... 6"'''''_-0. квблева, ЖИЛЬНИ-

кова; 
о. катуw",ная-о. ~ЛЯІШ; 
о ..... lrТtCоо6рааНа.я'---<>. RЛітхова; 
о ... on~.вая--о. кільцева; 
..... о .. naУ .. Д..... о. двоІста. о. 

ко:мпаувд6ва; 
о. комnенсациotlи&Я,. КО_1'І8КОИРУ

IОща .. -о. компенсаційна; 
о, хорот .. оаа"киутая< - о •. КОРОТ

козамкнена; 
о. П •• &ІІ,О'n ....... ХОдО.-О. л.~ВО-

х!дав.; 
о. "8"ТОЧН_-О. стьожкова; 
О. nоОо.ая-о. ,10бова; , 
О ... aw��HH_-О. машив:&и; 
о. МНоrоираТНО' .. ммК"У'Т .... - о. 

~ногокраrно-замкнеl!a.; 
о. " .... C-ОПОЛlOснl!J'I - О. }(ноroПQ

Л1ОО6ва; 
О. """"с-офааная - о. мноroфаз6-

ва; 

о. на р.6..--о. И ба; < 

о. На_" ...... " _-о. скіСна; 
о. и_ .. _ая--о. незалВжна; 
о. ".пр.р ......... - 0.< беЗlIерервна; 
о .. ". IІНОroкратиая, 4J 'nOaтOpHIaIIII 

aoтyrfnotltlМм _:.~. 'IІО8'І.'6рв:о-
щ:ідна; . < , , •• 

0'. Heo_~ , .... «!)'<·неси:ие-
трИчва, ' «« 

. о'. ОДИOOJ'lоltкaJrr-o..o; оцнomaр6ва; 
.... ордииарИ8ll:....о: cIp~p~a; 
,O',~. ощЖom" . 
о: ~ТIJ!I'88Щ~; ЗaIlі8~а;' . 

'о.. napaIIJIOn""''''- о. рівноб!жва; 
О'. ,---.о. конопдяна; . 
о. n.p_МF-O. пеРl3Й:lfиа;' 
о.п",", ..... <, патneo6РUflая - о. 

петлйста; , 
о. пnиткооliраанаR - О. ПJJИТКУ-

ната;' ',' 
О. по оиРУ--о~ оБВідвlL;. 
о. по _"'"'""' ............. ---0. 

розгортк6в&; 
О'. по xopA8-Q. Tm'!iвнa; 
о. п_ .. ж,,~. рухома; 
О. подpaaдen.ннlUI-О. пОДілена; 
О. пonуо_",тричн", - 0<. піВСН-

метрична; 
о. поПIOO"_-О. полюс6вв; 
о. пOOJ'lОДОвaтen"""" - О. IШ8КО

ва" 
о. П.-пapalhl"'~_ О. низково-

рівнобіжна; ., 
о. пра_. О npaa_ "ОД0" -< О. 

праВОХЇДllа; 
о. провопо .. ная--о.дротяиа; 
0< пpaвwА - о. прадив'яна; 
0.< П.,..ІІО ..... -о. пу~ова; 
о. ра8НОоеицион"_, - О. рівпо-

Moтamк6Ba; 
D.. Р8а_ .. ,,_-о. подmенв; 
о. раа' 8MН&II-Q. розиімlI8e; 
о. распonо_",,_· ІІІ даУ" пnoсм ... 
отях--о.ДВQnло~ва; 

о .. paanOIlOJК8HHaR в одной ""ООКО
ОТІІ-О. ОЦНОПJlо~ва; 

о ... распопоJtceниая ' •. трех ппооко-
atRx--о.rриnло~ва; 

О. р.оро •• _ рабро-о. И:ба; 
о. РУЧНая-о. ру>пlа.;< .... . 
о. о роЙ ....... nо.Тори ..... licтynn ... 

"И.N--о.двовх~а; 
О. с 1188..... ходо"-о. ЛівОХiдl!a.; 
о. С nORHWM waro .. · - о. повво

ступнева; 
О. стРОй ....... поетор" ..... ВОТУ,.,." 

н ..... -о. тривхідиа; 
о. о укоро .. еККblМ шиом, хордо-

вая--о.тнтавна; , 
о. Q8 .. цио~"ая-о. M0Т8mк6Ba; 
О. 08КЦИО",РОва",,1UI - о. секціо-

вапна; .. 
о. аери_. naрan_на.. о. 

рівнобіжна; 
0,< с_матр .... ная-о. симетрИчна; 
о. ОКО"Ц8НТРllРOtlвниаR-О. ск'j'п-

чена; . 
о. onожная-о. складна.; 
о. омаwанная-о. мimaпa;< 
о. cooтo~, .. 8 короти .. " кату

..... - о. корот.коп:шулеВ!l; 
о. оnмр ... "иая-о. СПІральва; 
о. OT8PJicн ..... -o. стрвжнева; 



.. 

, 

72 

2511.· 06,._Н ..... (о ~):~0б6рве--
, ВИЙ· 

2512. 06 .. ~НWА{06lUO.4.:.-,,;;, ·0 ..... "-)· 
--об ізaШat· .-....... ~ . 

. 2513. o~ '-7 06Р1зува.Щ 9брfзaи-
ВЯ. ,'. 

2514. O'JI"m8at • .-~_ обр"~~= 
.' обрізати. . .-'-. 

2515. otp". (щю.ода. .дiuшu) _ розі
PB~;,O~ (npoljЄCt) - УРв:в&и:wr, 
}'ВIРіІЩаІЯ; .. ,posр'n"'~ розі-
рвtшия· .. ---' 

о. o~.~JI:. Одllобіч:еа 
-ае .,' ., 

2516. О.pw;....и..О'~ _ УРН
вАтися. -урваrin:a. 

2517. O'oar-aaн" (mи.,,,те.агрдnllJl.
rpш) -oбcлyr~ оБCJIj
г.ув&юш) ; о. (neредamчi.ura • .IUZ_ 
IUШ<bl '- п6ра.иші .. ' '. . ., 

2518. О~"ь.-~"";"oбєJIyr6ВУ_ 
вати. o~; .0 •. (neptдam
'ШR. Аaшuну) - п6рати; поп6-
рати.. . . 

2519. Okn ...... lOIЦ.Wa (l1epCOНQл) _ 06-
CJIyжmtjI.' .' 

2520. оет. .. ....-н .. - Обт6чуваниз:. об-' 
т6чениз:. . '" 

2521. 08ta __ TIi.-ТО'llin:(КОiишrтоР}-
Dбт6чувати,обточйти 

2522, 08те __ (moltooК) _ ~бтiR8.пRз: 
2523. 08тetoaT ... -T ..... ,- обт"'~ти об: 

~~. ~ , 
2524. 06тн"";_ (ItOJIJlєltD1Opa .кaшuнЩ 
2525 о -обтира.вв:я. • 

, ~.-т8р8Тlі-Обтирати; об-
2526. рти. . 

2527. 
2528. 
2529. 

06:е;.:-- (ієоллеltlJlDр),_ обт6-
g:ТlОрац .... - зате:м:вев:вs. 

yrn_a .... A - оБВУТJIювавий, 
Ollyrn ... _ (сmoлба) - оБВ1ТJIІО-

'2<30 О В81Uia. оБВ:УГJIев:вs. . 
". • 'уrпн.ат ... -IUIJ:Iі._OIt - оБВ\1ТЛІО-

2531. 06:И' Обв~гJIИТИ,,.cs. • . 

об ':''':'!-- (PWШltа. сmoлба)-
l ..... низ:. 

2532. О.Х'":"т .... тlі._т .. т.. --' обіi!:uати 
Обillаят·и . • 

2533; О'ХОА (06~llUIU)-об~tд (-ходу) 
2534. 08щ~ (сщшал. ()C(J"".U". )...: 

загальний. -__ -о пuж 
2535. 06·.ит ........ А (оmсч.еm. на6lUOде

нue) - об'єктИвний" 
о-ноот" - об'ЄктИвніСгь (-НОСТИ) 

2536. 06: ... - 6бсз:г (-ГУ), 6б'єм (_му): 
2537. 06 •• н_ (lІОльтaAШllр, Шl.ltЄре-

ние)-_ обсз:г6вий об'є:м:вий . 
2538. О .......... А (о лa.кn~. ItOлnQlt;)

овальний; 
O-ИОо7"'_ 'овальв:ість (-ности). 

2539. Оrи."ноJIIНAКнА an.orrP.Oll~-ВОГ-

'
2<40. О 1!Янотечна елеlCТР~JI:іза. 

" rи~",іЬснй - вorнестiйюl:li' 

2<41. O-КООТlі-вогвеСТ!Йв:ість, (-ксХ:ти) •. 
" OrH.тy ...... T..... _ вогв:еrli.cRИlC 

(-ха); " 
2542. OrнaynoPКWa (.кamерuал, uaoля

чия) - !lоrнетривRИЙ; 

. _ GДlWlIJIеЧI~Йі..,..епасиocn:~,~~ .•. ' " ",.,,'Ш §~ 
254з O-Н~ВОQl~,(_lCOCТИ)_ 256.7~ DAиomI--'· (о· ви:a:rJ. ,-"одвора- .. ; • ., }.II!I) .... ~,-.,;It:: JX~ " 

.• OrOnQ8li8> ~,,,,,;, :lІsroл6в'Я' . l16ИmdI. .. ' .... ~., .,. ,,' ....,.. , 
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•• _ ..... _ -- :в:. 38JIіз~; 
•• _.5,.. .... -- в. З1Ркys8.-

ТИЙ" •. 
•• • наУит.рнwll-.ІІ.. i.Jщ)1R'J:OРВRiI; 
•• _rнит.wll-R. :мarиетииі; 
о, ot.pmtwll-:в: .. віjUtpЙтий; 
., nna", •• ".T .. 1I - .11.. uлa~ 

СТ!ІЙ' 
•• pa.~ .. H ... II-K. роздi.nышй; 
•• ,..' ..... ІІ-К. роаИW6.lmй; 
•• о .. нцо ... IІ-I>. МИВ'ЯИИЙ; 
.'. оn.nошноll--К. суці1l1ooШlЙ; •• .,yryhmwll-R.Ча8)ИВИЙ; •. w .. фоо6рааМ ... (i:meюtого m;I

lІеф0Н4) -'- скрйвьх&. иастbma., 
, 2720. ОПР" (г[ЮJtОО11ll1000, .lfPЄРШl~ 

ІІЯ) -- вістря; . . 
о ..... 1і.ralOщ •• (щеl1llШ) -- в. ва.

бiжвh; 
•. 0"r81O_. (щеl1llШ) -- в. збіж-

ае; . 
•• 006 .. рат ..... н_В. IІбlрче. 

2721. Оотр.ryllц .. ~rocтpoЗ'lбId (-д.1в) • 
. 2722. 0"'Р.Т8 (Ho;cтpoй~u)'- rбстрlС'1'Ь 

/ (-роети). 
2723. остр ... 1І (о но.строtme) -- rбстриl, 
2724. оо_ат.р - ос:п:илатор (-ра); 

о. МарІСОМ. -'- о,' Мapк6:eiвcь~; 
•• npaмQAv.H.II ... 1I -- о, trpmrOJ/.l

:еlЙиий; 
.,' Р.і-М-Марнои. -- о. Рігі-Мар

хОні. 
2725. Оо ... "nиро ..... ~яцis., КО-

ЛlШания. . . 
2726. Ооцoum"ро"Т,,-.ОЄДИllIO!ii>ТИ, КО

ливаТися. 
2727. ООЦИІШИРУlОщнll (счеПІ'Ш/І:) - КО-

, лвв!!ШІ. 
2728. Ооц"nnоrpaф-оедил6граф (-фа). 
2729. ООциJ1J1.rра .... а -- осцв.'Іограиа •. 
2730. Оо .. - вісь (оси); . 

о .... rниТиан--В.Ма~; 
•• nоаОРОТИаА-В. поворі'l'и8.; 
•. ПOnRр.IUI-В. полЯриа. 

2731. От"'о ... ро.аии. -- розБЛОRОВУ
вавна, розблОКУвавви. 

2732. От"'оиир.ааии .. 1І (/l'lQСтоll:)-роа
б.110К6в&1UIЙ • 

2733. От"' •• Р4О"т" -- ровб.110К-увати. 2734, ОтСІ •• , тел.еф. -- відбій (-БОю) 
(А., У., ТАІ".);' ~іч(У., ТAlЧ.); 
l1ідnір (ТAlЧ.»); . 

•• а.Т._Т ......... 1І -- в. 8.Щ'Ош
'1'ЙЧ1UIЙ; 

_ •• Д.4ОilИ4Оli--в. подвійНИЙ; . 
•• • 1І ... и ••• ии .. IІ, npocToli -- В. 

ЗВі\чАйlШЙ, пр6<:11'ИЙ. 
2735. ОтІІ4Оliи .... (нлanaи. яa.иnа, релз)

відбіDв:іШ ; 
О. роrа_тр:имнl р6ги. . 2736. От6рао ..... ии. (Сі1єта, тe.IOl}--В1Д-

~и,цliв:ва, відюШеlillilЯ. . 
2737. От.одеи.. (nерекanр_я) 

відв6ДЖ1111UШ, зір,в6депвя. 
2738. СТВЦ8ИНblЙ --Відв8дeщdl. 
2739. Qтаерд ... ии. (яa.иnW) - твєрдів

IU!, твер,цИ!ЩIU!; 
2740. Ота. роти. -' 6твір (,БОРУ); о.,' 

. . 
Gтдa.ча..~:ачеекаи:~~~ .. 
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О ..... 0_ .. - 1iel'8ln\'~ :1011"-
88.И.flЯ; ,,: ' , 

·0 (8QЖШ(, yгO.Itь, ._) - Jriвy
c6J1вlІ:. 

2814. ОтритоlС. пАрос.-ож(.,стка.); 
о. 1�0000000IodI-п •. пОЧіRllВй; . , 
о ..... ' ...... _ ...... - п •. ~_ 

!ПІЙ . .. 
о. '1''''';11,0 __ - - П. c:тpJ1llG-

. пров1дпйй. . 
2815. OтP_T",-pWТ" (л..иі1}....;. вmtбпу-
. вата. JIIiк:oпa::I:щ .' . 

о., DтOpll8floo (отделить} - відрв:-
. вати, Biдip.в{mit. ..... 

2816 .. О.,р ....... <л..и, C11!OJIбtнt'у - вmtб-
пувавви, вИкоJI&.ИВ:lr; . 

о., ~K'" (оm~}-відри-. 
вfшиа.,. відірва.впа. . 

2817. ~ (о пpacrwco6Jli •• RPII3fCU
н:е)- відр1lВ'ВЙЙ .. 

2818. o-r-toщd (ЩЮlJofJ, фuдер)-;
вщсисвИ:ll;, 

2819. От_"._ (~, 1i'1Wnш) 
-вщ~. . 

2820. ото ......... Т ... - ............ - вщcк8:lty-
вати. відсliC6чити. . 

2821. 0тОІІ ............. - вiдcRоЧ1ПШ; 
О. _ .... (гnpe~)--Від-

. риваа. JXYЩf1.Itsa. . 
2822 •. ОтОСМР"'_ (ЩШ6ора.} - BiдJ!.y

чАвив, вi,цm;чеввв •. 
2823. ~ ... tt"wa - вiдJI)'ЧеIlИЙ. 
2824. О_.'І'Т .. , .... _ - відпуча.ти, 

відлучИти. 
2825. Ото .......... :(тol\:a) - с(З8,)п1з:н.ю

ва.ивв, с(з)пізвеввв; о. (>юcmєtt 
8.кeєme С1І4iUш).- відcтa.вfшвя, 
відст8.Jшs:. 

2826. ОТОТ&НТ",-тат", с(за)п·1зВІОва-
тиси с(за)п1звИтися (А. Г., 
Х.ич.); зоот~.1f (А.); 8ід
ешШ!1ШШ (А., У., Х_.); 

о. (8 .иєсте сnайlш}-віДСТ8,ва:rи. 
відm-a.ти." . 

2827. Отота_іІі (тoll') - заиі!l1lШt. 
2828. Ототроiliиа - відс:треlO_И, від

щpQЄВВSI; 
о. p ..... -в.цілКо~. 

2829. Отоутот", (тоха} Biдq:TвiCТЬ 
(-аости).. '. " 

2830. 0"0""" (.IWlIa3.aн:u.:! lЩ ШliQA.e); rea,. 
шng; AblЄ/IUl1g(f). lecture{f}-
пр6тшr (-ту); " ,"' . 

О ... р ............... п. люстр6вd; 
О. mr_lodI-п .. ХИТІ.'ЬОI!lШ; 
о .•• nOO)leAO-....оіІі - п, безпо-· 

середній; 
о .• ),,,uoA-п. щr~; 
о. 06'.циaнW,ll-п. об'~; 
о. ПJUlмоіі--п. беаnocepeдвіll:. 

2831. OтO ... Twa&JII>.'''.'''' в}~·1~ 
ТИ~" відфіllli,'IЩ;"(Щ1lЩ~ на 
швам) 'цроч:Щ-у&ц" прочи-
"тати. . ." 

283.2. о..,._-. .~ 
вWптoц. (-x.x).(~;~_~')i. І/lдтш
~ (Г., A.),;;~1JtIIl1PUJ 
(А., ~.); eШDш: (.PJЩ.:); 

, \ 

.:."- '~ 
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8\1 Петроа злеlt'1'ричесllИЙ - Передавать 

n~ аnактр.-..а - п. меlt'1'рЙЧ
вий; 

, " •• ара_п. аариштуахувати;, 
2902. ПаТРОН ..... (np~, гро-

~oo~oд) патр6RИИй. 
2903. Патрубок - патрубок (-61(&). -
2904. Пауаа перерва, пit:взa., 
2905. 'Пауткнн... "тушка (IІ:О{J3Ш<ча

тая) - ХОпшк6ва mПSJIЯ. 
2906. ,Пау ... о ..... (l1Illn ll8Qл;яmopа}-па

ВУ'Ш6вИЙ. 
, 2907. na..n"H.K-ЛЮТВli:к (-ка); 

n. а .. актр ... еоки 11 - д. електрйч
вий. 

2908. П ....... н ... 1І -:- JIЮТУ:ВМЬ!ІИЙ; 
n. трубка-JIЮТівка. 

2909. П ... н.а-лIO'l'yВ8.зВЯ, JIID'I'6вa.шш; 
n. an.КТР."8СК08 - електрomoтy-

вавШі:. 
2910. п ... ни .... -(з)лlOТ6вaJШЙ. 
2911. ",""т" - лютувати. 
2912. nqan .. (В ann. Юга) - стуші:р (_ра). 
-2913. П",.нr-пелеаг (-га). п6дiJIxa ко-

лuва. -
2914.П_нrкро_и .. - пме:нгуваавя. 

пелеиг6тш...я. пмеагащз. 
2915. П ... 8иr.ро_ни ... - пеJIенг6ва

аиR. 
2916. n .... Hr .. PO .. T .. - пмеигув8.1"И. 

-2917. П",,,т,,, ...... Н •• ; Peltier effect; 
l-'еШeschег РМnошеп(п}; phi!no
шепе Реl'Нег - ПеllЬтьєвське 
aвнme. 

,2918. nBm.a-пемза. 
2919. п.н". (вольт. дuги}-спів (-ву). 

,29<::0. Пантаи_ nамnа - пентав6ва 
Jla:Alпа. 

2921. П.Н_ - хоа6пл1 (~пеJIЬ); 
n. маИКn"ОIlai!- Х. М&ІІШські. 

2922. Пан __ • (об IШІJlЯquu) - коно. 

,2923. 

2924. 

2925. 

,2926. 

2927. 

2928. 

2929. 

2930. 

2931. 

-2932. 

ПJIЯIlИЙ. 
П.р ..... н_ (ПЮІІ:, оБАСоnvtа, сеть) 
-пеРВЙIlIlИЙ. 

П.р ....... ..-т .... н .... wаr(оБАСОПUШ), 
.ІІАН •• шм - задній ступінь 
(-пеIlЙ). 

П.р",м.нт - пергамен (-ну); 
п. _.ot ..... I�-п. тварJi:шшJI; 
п. раот .. т ..... И ... _п, рос.1Щ!шИЙ. 
П.рrа_нти .... (о ACe.�Copahe}-пер-
га.иен6вd. 

nВp.opao .......... -o ... (дуги) -' пе-
рехиданWl. перекJi:невия. 

П.р.&рао ..... Т ... -о.т.. - переки
да1"И, перекJi:нути.-с.я:. 

n.p ...... t ... -.кт .. ,·оН (о hpoвo
ДОliе}-закр~чувати. закрУ1"Й1"В, 
-си. 

П.р ••• т ... (iIpoвoJlOII:) - закручу-
ваННИ, закр fЧ6ВИЯ. 

П8Р88l1тоА,-т ... 1І - З&кр))'чеllИЙ; 
п. (liаоель) - переВЙ1"иЙ. ' 
П8Р8.0А (cmpелlШ)-uересувания. 

uереСіllеиня. пересув (-ву); 
п. ("ОІ.стрУIІ:ЦUЯ) - перевід (-во-

ду); .. 
n.an.ктр ...... иllll-пвреСув 8лек

тptчииі!. 

" 2983. n..-l!JO'no,* ....... - пересувати •• 
пересуаути. 

29S4. nВр880IІИ ..... <AIIfожumєль)-пере
х:1двИй.; . 

П. оТ8ИЦlUt - переказ6В!І C'r&ці.и:. 
2935. Паре.о.&~т",-IІКТIо, ...... - пе

рео!5у.цжуа&ти. переобymtти • .:с.я:. 
2936. П.р.наВу_ии. переаб1і.цжу-

Ila1ШЯ, перео!5у.цже1ШЯ. 
2937. П8Р.80а4~ ... А' - перезбs

.цжениіі. 
2938: П8раааанИ.... (npoвoд) - перо

в'ЙЗa.шdt. 
'2939. П.р._ока (nPOВОда) - перев'яаь 

(-зи); . 
n. 1�o1lO ..... -п. бічв:а; 
п. 88рw.ииан--п. В!!р1ШЮВ8; 
п. ИР.~п. Н!lВХРесна. 

2940. П._80 ...... 11 (.матеpuaл) - в-я-
а8.JIыlй.. f 

2941. П8р ........ аи_, .... -цереВ'язу
ванвя. перев'язання. 

2942. П.ре_ ...... "".'88Т .. - перев' Язу
Bl1m •. перев'яз6.m. 

2943. Пера .... ' (е npoIЮJIоне) - пєрегйи 
. (-ву). 

2944. П.р.rк&ан". - переrиll6.иня. 
2945. nВp.r .. 6 ...... - переraнil1"и. пере-

ГІІ:ТИ. • • 
2946. Переroнр (ло mелефону),- пере

мова, роа.и6ва (телефоно,и). 
2947. П.реro,ОРИ"'. (neреклlOЧ/ШШlь,по

ло_ае) - розмовний, пере
мОвlІИЙ. 

294;8. nВраroИ - перегlн (-гбну). 
2949. nВреrораик. (НUl1lll) переro-

рЯ(а)авя. 
2950, nВp.rOllaT .... рат.. ,переro-

, рЙ(а)тн. перегорІти. 
2951. n.p.rope.w •• "': перегор!JIИЙ. 
2952. П.р.roРОАиа - переroр6дка; 

п.аа~иан--п.захИСIІ6.; 
п •• _.РУIOЩ&R - п. ізоляційва; 
п. nор.отан-п. пориС1"&; , 
п. np8ДoxpaH.тen_, - п. запо

бlжиа. 
2953. Пар."... (об.иоnuш) ~ переr:i?ів 

(-ву). 
2954. nВреrр.ааиие-перI"ГРіванвя. пе-

регріттЙ. " 
2955. П.реrрааат",·р.т".-О" перегрі-

вати, пере.гріти,·с.я:. 
2956. n .... rpJIНIUIII ... II (~oтop) пере-

обтЮкуа&ішіІ:; 
n-MOOТ" - переобтяжуваllість 
- (·IІОС1"И). 

2957. П.реrру_т. ... -а.Т .. ,·OR -пере!>/). 
т.tжува1"И. переобтЙжити,-с.я:. 

2958. Пераrру_ин .. 1І - переобтS:жe
вий' 

n-НОО,.' .. - переобтS:жeніС1"Ь (-:во
сти). 

2959. П8раrРУ8ка (дuнa.чо) переобтя-
жуваная. переобтЯженвя. , 

2960. ПареrРРO'lМIоІІІ (о PЄJIII) переоб-
тлжнJi:й. ' 

2961.( Пере __ , •• _а (тЄJleгра.\Ш)
перее~вя, переслання .• 

2962. П8_ТІо,-А."" (l1ШI~g. 

знєргшо) пересллати. пере-
CJIA!rИ' 

п. (оrnnPallJlmllЬ) - відряджати, 
відрядИти. 

2963. п._то .. н ... 1І (о 1JOJIJre, annарame) 
-переСВJIЬнJi:й ; 

". (отnpaвuтЄJIЬНWЙ) підряд· 
кJi:ii. 

2964. nВp_T ..... , радuo - ВіДР>ідвІШ; 
(-ка); .., 

П ....... цертн ... IІ-В. концеР1"ОВИЙ; 
п.n ... nо .... lІ-в.ляипОвий; 
n. n. тen.rp ........ 1I - в. л. тenЕ!-

гр8.фllИЙ; ". 
". П.Р8НОlOи .. lІ'-в. переНОСIlИИ; 
n. проотоіі-в. прОстий; 
п. Т ..... rрафн ... ііІ-в. те.леграфниіі; 
п. тen8фоки .. lІ-в. телеф6нннй; 
п.-Р8фn.ктор-в.-відбивач (-'16.). 

2965. "'P8A.~a (знергuu на расст.)-пе
ресиданШІ, пересланни; ". (8Ilб
чатая), . .ш:r. передача (Г., 
Рl/д., ДСТ,);передш<н.q (А" j.'" 
Т.4ІЧ.); nодаВaJlНя(А., Т.мч,);пе-
реСШІ1Щ ,(Т.мч,); . 

". а.То.аТМ ........ (БumcmOJ/a)
л. авто:мsmчв:е; 

п. аатоиомн'" (&иЖ6Шя-пере
дача йСJL\f)-передача автон6м-

~ на; . 
П. А8УХОТОРОНИ •• - 11. дво(jlчне; 
n~ 8ІІІООКО8оа"тн_ - п. B~CO'КO

во.іlьтОве; 
П~ IІОАупироаакиwмм НОА.баниями 
-по ,модульованими RО.l1иван
нями; 

п. наnрамеинан-п. скер6ване; 
п ....... о ....... -п. невиразве; 
п. ОДНОСТОРОИИЯЯ-П. однобічне; 
П. ОТЧ8'1"f1l1аая-n. чіТf;е, виразне; 
п. Т .... rрафн ... - п. тt<;lеграфне; 
п. Т8ІІ8фокН&ІІ-П. те,1еф6ние; 
п_томanhиая--п. тональне. 

2966. П._lОщ .. іі (МІОЧ, cmанция, про-
60д) - переси.'1ЬнИЙ. 

2967. П.Р.А ... rа ...... іі,-жИОIl - пересув
нИй; п. (переєтавляеAtWЙ)-ПЕ!
реставИ1lИ ; 

п-мо"-т,, 'перес~);ніСТЬ (-НО(''ТИ). 
2968, Пер.Авнrан".,-ж.ИИ. - пересу

вання, пересунення, перес,.); 
(-ву); п. (nерєстаеЛiIНUе) - пе
реС1'!\ІІЛЯIІНЯ, пеРє<""'Іаl\лення. 

2969. П.Р.А8иrат ... ' "\8ИМУТ",-он (ру"о
н.rnкY реОС1, _:па) - пересу);ати, 
переСSНУ1"И,-ся; п. (перестав
JI.чmь) переставш!ти, пере
ставити. 

297О. П.ре"в .. rаlOщ .. іі (.иа2lШт, стер
жень) - пересувальний. 

2971, П.реА."_НИ. (.иеханua,ма, щетОIl:) 
- пересування, перес~нення; 
п. (перестанаВJ/ll.шau) - пере
стаВ,1ЯIlIl1l, переставленнн; П. 
(ионоо) -- переміщаllНЯ, перемі
щення. 

2972. П.ред ... жиоll (,иотQР. cmанция)-· 
пересувнИй; п. (nерсєтавноu;
перееТ!\ІІнИlі. 

2973. П8реА, П8Р8АМЯ" атоРО'" перед 
(-ну); фровт (-'І'У). . 

2974. П8Р11А11.ііІ (шаг, :uЮ, краЩ пе-
рЄдній. 

2975. п.pм~ {cuгная) - llереізд6-
виіі. 

2976. n.pe_raи ... ·..,. - перепа.'І 
(-,1У); (npoцеес) - перепадю· 
ванин:. перепалeшsи. 

2977. П.р_ ... -_.... - переnAлІО
вати, _перепaлJi:ти, 

2978. п....- - перетиCR (-КУ)" 
2978а.П., __ т",-_т •. - перетНс!>}'-

ВЗII'Iі, перen!:с.я:у1"Л. 
2919. п ......... _ (аквУЯI/ЛRЛIOров)

перенас~увапия, перевасна
женвя, переснага. 

2980. Переа_жат .. ,·дк:n.,-_ перена· 
сиажувати, переиасвaжJi:ти,ooCJI. 

2981. П.рмаряж8ии .. іі nepeнacНIl-
женвJI:. 

2982. П.р.капаНИ ... 1і (о нuти 8 JШМпе)
перєжАршшіі. 

:t983. П.р ............... ·кan (иити) пе-
l)ежа.р(-ру), пережАрlUВ8ННН:. 

2984. П ............. т ... -... Т .. ,-О8 - пере
жарювати, переж'ФИТИ,ooCJI. 

2985. П.рекидио. (еwключaтeJtь, /;JI_> 
-перек иднJi:й. 

2986. П.р......... (cвuн.цa. ,иар2анца)
оксйд(-ду) (ди,. «Ilt:peO.AU)tJg». 

2987. Перанnадииа церек.іІадка; 
П. с •• Ицо .... (В аmr.u.иУJI.'UlЮре) -

п.ОJIИВ'Шш. 
2988. П.ра .... IОЧ8._ (uCКPOtJ. nроAU!ЖУ

тo~) - пєремик6.ниИ. 
2989. П.Р.НnIOЧ8тtilпо.-деремикач (-ча) 

(ФС.~ ДСТ.); ко,м,иуmanшp 
(Фе.); ne.(!Є.IIIJ'II!U" (Рио.); пере-
6~ш;ач <др.); 

п. автомати ... си .. іі - сш.!опереми
!tl!.ч (-ча), перемикач автока
тИчнии; 

n. аНКУМУЛIІТОРНWЙ - n. aK~~)('1'-
:Іяторниil; -

П~ антеинwі--п. uнтенuвии; 
n. Iiatap.I\Hb�I\-п, батерійниіі: 
п. BOIIb'RIeтpOBWA п. ВОJIЬт.ие .. 

тр6виil; 
п .• wаwаИОіі, тедеф.-l1. ви1tЛиq .. 

1.J1iil; 
п. rпааНblЙ-I1. l'()ЛОВ нии; 
п. А"сковwll-п. КРУ~ЬІШЙ; 
п. аарядк ... іі-наснажнJi:іі; 
п. ка6en.нwЙ п. аа1JIЬUJiliUВИЙ, 

каблєввJI:; 
п. коміі." .. ро .... иwіі _ •• ц. KO)l6i
н6ванё; 

п. КРIO .. мооІІрааи_ п. гачкува-
тий; . 

п. мrн_н ... _п. JIIИТ1"ЬОкJi:ii; 
п, .......... ПOll_ .... - п. JllIiOrOno

;uосовий; 
п .... .. миon ...... ...... _И .. _п. 

. кільханапря:ииий; 
п. ка ОПJlIlA .... ИИуlO ВМНУ. раouо 
-п. на певну XВЙJiю; 

n, на ОАНО ...... _. __ п. о;що-
ааПРЯИUl!іі: 
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21190. 

~991. 

2992. 

~994. 

~995. 

2996. 

::997. 

2998. 

2999. 

~OOO. 

3001. 

3002. 

3003. 

3004. 

3005. 

~006. 

3007. 

:~008. 

n. на т" .. иапра.,, ___ п. ТРИБ8-
прякннй; 

n. ho",hoA-п. кожани!!; 
n. оliщ .. іі-п. загАлЬ!lИЙ;' 
п. OAHOnOn1OCH .. ii - п. ОДІІОПОЛЮ-

СОВИ!!; . 
". пареr_орн ... А-п. Роз:и6виии; 
n. ПРОХОАноА-п.прох6жиЙ; 
". п .. т .... оиТакт ..... 1І 1 (8 радuоn.аAl-

паж) - П. П'аТЦ0'1'ИЧ:lc6вий; 
п. ртутн ... іі-п. жввосрібl!1Пi; 
п. р:r6"щ .. А-п. :мечик6вий; 
n. pw"a ....... I�-п. важlльииil; 
n. оа"ОАе.ота),IОЩ"", uтo.aT ....... 

с .. ,,1І - св:моперешmaч (-ча); 
П. ClО У на ь.. -- п. 3 ірко-трикут

ник6ви!!; 
n. ч •• то_оil (дЛI"! сцєн}-п. кольо

р6вий; 
п. ЧIUI"НАр".еси .. " - П. цилін

дричний; 
n. штепсеп.., ..... А-п. ПРитичк6ВИЙ; 
а. "".ICТpo .. arH"TH",iI п. елек

тромагветв:.в:Й. 
n-Р.IШIО ... ТItt, .... Т ..... CR - переии
кати, перемкИ)'ти,-сн; n. (пере
соедlШRmЬ) - перелуча.ти, пере- . 
луЧnти. 

Перекn ..... аIOЩ"" (вая. чwшндр}
перемичНИ.ll. 

Перекn ..... ен". - перемикаивя; n. 
(neресоедІШєниє) - перелуч8.н
вя. перелученкя. 

ПеР.МIО ... ни .. " - перемкнутий; 
п. (neресоедІШеннЬLй) - переJN-
чений. • 

П.р.коммуТ .. ро ....... - перєкому
т6вуваннц, пе-реком}-тува.вия. 

П.р.но".ут .. ро.ан .... А - переко
мут6ваниЙ. 

Перо"оммутироаат" перекому-
т6вувати. перекомутувати. 

Пер.иомпа:rндиро.ан .. е--пєреком
паунд6вувания. перекоиnаун
дування. 

П.реко .. паундиро.анн ... іі - пере
КОl\Щаунд6вани!! . 

П.р.компаУНАироАт.,- переком
паунд6вувати. перекомnaунду
вати. 

Пер."роотн ... іі (о 8 .... l.юченlШ}-пе
рехресни/!. 

П.ро .. рещ ... ан .. е перехрещу-
вання, перехрещеиня. 

П.р."р.щ .. ват.,.·оя - перехрещу
вати. перехреCТl!:ти.-сн. 

Пер."р .... а ...... іі, перекр ..... _ .... -
оя (участок.) - перекривний. 

П.рекрещнваIOЩ"ЬЯ (nровод, ка
туш/(а)-(по)перехращуваниЙ. 

Пер.Кр ..... аНи8.-Т... (ШJоn.яmоров 
дугой, щетКа.ІШмаСllШн)-пе
рекривання, перекриттЯ:. 

П.Р.КР"8ат .. ,-рwт"~,,,оя - пере. 
крива'.!'!!, перекрИтя,-ся. 

Перемаrнн"."н,," - перемагиетб-
вавий, . . 

П.ремаrничи.ан". - перємзгве
т6вування, перемагиетуваиня; . 

3009. 

3010. 

3011. 

3012. 

3013. 

З(}14. 

301:>. 

3016. 

301 •. 

3018. 

3019. 

3020. 

3021. 

302~. 

3023. 

3024. 

3025. 

3026. 

3027. 

п. 8ращатеп.~н_п. оберт6ве. 
П' ..... rи.ч .. ааТ ... , ... Т .. ..,. .. ,-оя - пе .. 
ремагнет6вувати. переllаl'llету
вати.-ел. 

n'P.I�aT .... T.,.-.. ота,.. (R1IOfni)'
перевяватя. переяйти, перемо
тувати. перемот&ти. 

П.Р .... _IОЩlCА.... (ток, Saae.Alлє
ние) - поперемежнив. ;':' 

П.р.".на (нanра8f1ен.uя mDI1a}-
зм1иа; . 

n. (lІа.м.єна~угл.еЙ) _. заміна. 
П.р.м.ни .. А (ток, за.м.ьmате.;IЬ. 
Щl1l.денсamoр) - Зм1нпий; П., 
".ня",щиi1oR (pe:нcu.AC, IЮЗб y'Jlt:&-
JШе) - мінлИвий; . 

п.-lionярн .. іі (06uндукцші}-зкїrt
но-полярний; 

П.·постояни". (ток.) - з.-q:р6-
стив. 

П.ре •• ""т",-имтt.,"'СЯ - міняти. 
3ХЇ8ЙТИ, -ся; 

n. аам.нАТ., (умц) - замінИти 
замїI:Uiти. ' 

Пер_.wи.а.м .. А (зп.ектpoлuт)
перем jшуваниї!. 

П.ре •• ши"н". - перемішув&в
НЯ. переМіш8.инн. 

ПеpttмеwиваТ",-wат" - перемj .. 
шувати, переміша.ти. 

П.р .... ща ..... ,-оТ.т~,_ (об об.кот-
/I:~. чгл.) переміша.ти, пере-
Иlсmти.-сн. 

Пер.м.щ.ии. (оБAlОтк.u. уз~~й, 
прOlЮn..) - переміщаниа, пере
JII:!шеинн. 

П.р.мотакн"," (R1IОрь) - перевй
тип. переи6таниЙ. 

П.р ........... (Я/Wрей) - переsнваl1-
ва, перевинє!Шя, переи6туван
ни, перемотАШlR. 

Пер.м ........ , n.Р8""адика (8 бата-
рее, акn у.и уn..runоре) пєріІ-
кладка; 

п. овинцоаая--п. одИвlяиа~ 
Пер.наrp.вакие (nровода) - пер4'
нагрівання:. перенагріття. 

Переиаrр."т",-рет".-оя (о прово
де). - перенагріватв, перен,,
ГРІТИ,-ел. 

n.p.Harpeт ... ii (провод) пере_-
грітий. 

П.р.наnряrаТ .. , .. е ....... о.я - пере
напр;;,жувати, переваПР1ЖИТИ, 
-ся. 

П.рекапряжон .. е - перенаПРJiга; 
n. атмоофеРНО8-П. атмосферна; 
n 4 виешння, 'ПОСТОРОННЯR - п. 

сторОння; 
П. внутр.нн •• -п. вИ;;'трішви; 
n~ АннаМИttеокое П. динамічна; 
n. An .. т.n"ноа--п. тривала; 
n. КраТМоВр .... иНо.-п. коротко-

чАсна; . 
n. к"ноон_п. ваносна.; 
п. ПО8ТОРНО8-П. повт6рна; 
п. peaohaHOH08-П. реаонанс6ва; 
а. oTaT ......... oe-п. статИчна; 

п ..... "~_ .. HO. п. TaвreH-
UіЯльна. 

ЗЦ:!8 •. п.р.наnря_нкwіі перенапРJi-
жений. 

:Ю29. П.р.ное (шж.ов) - перen6СЄНВЯ. 
8ІІЗ0. П.реносиwіі (ш;ву.мулятор, бшnа-

рея,n.aиna) переноснИй. 
3031. П.рennетаТ ...... ,·от .. _ - переплІ

'тtш-ися; переплестИся .. 
ЗОЗ~. ' П.репоп_к ... (раcmlOров) - пере

повзания. 

3О3::1. 

3034. 
::1035. 
3036. 

3037. 

:10311. 

.3040. 

3ІІ41. 

3U42. 

3О43. 

:>044. 

JU45. 

П_п_т.".ат .. - переповзати. 
переповзтИ. 

П.реnр .. " .. - переприймtmна •. 
П.рераар_ - перевиснага. 
П.р.рааря_то..-ДІОт.,. - переви-

сиажати, перШсизжити. 
П.р.реаря .... НН ... А - ш~реНИена
женив. 

П.рераопр.д_иМ8 (nomен.циaJUl) 
. -перерозu6діл (-лу); n. (про
цесс) перерозподіЛЯIІIШ, ае
рерозподілеинн. 

п.р.распред8l1"нный u~рероз-
поділений. 

Перераспредепят",·ltМТ" пере-
розподілити, перерозподі.mти. 

П.рерас" .. д (;м. ІЖ.) - перевИ
трата. 

П.рерао" .. доеан". -- перєвитра
чании, пер~ВЙтрачеиви. 

П.рераОХОАо.ат" -- перевитрача
·ти. uереВЙтратити. 

П.рар"нн"," (а фоРAW[JOilонии, 
тO/l:e) - перерваний. 

Пер.р ... (топа. сообlЦ.}-перерИв 
(-ву) (А.); {перестан(У .• ТAlч.)J; 

п. (8 paaW80pe) - перерва (Г., 
А., У., Т.ич., Рнд., .Але.); 

". автОNатиttеск.и1 - п. автом:а .. 
тИчнии; 

п •• р.мекн ... _п. ТИJII:час6вий; 
"~ мrНО"ИНwlii, мо ... итanьнwА

п. миттьовий; 
". м.дn ... иwА-п~ повільниіі; 
n. парциanьньаА. 'Частичи .. А - п. 

nарці.siльвиll:, частк6виЙ. 

:Ю4ti. П.рер .... ани .. - перерлвання, пе
рерваИ!ІЯ• 

.3047. ПерерwваТЬ,-рват .. ,-СЯ - перери
ва.ти, перервати,-с.я. 

3О48. п.р.рыаJoщиАсяя -- перерИ8,:Ш
ви!!. 

.3049. Пересс",ніо".-... ,. (проводов)
перетинання, перетин (-ну). 

3050. П.рео.кат.,,-се ..... -ся (о nроводах) 
-перетинати. перет.ятн,-СЯ. 

3051. ПересекаlOщиil.., (провод) - пере
L L .. і" хресний. ,. '-С_ L... '- L.t..:. L.J 
3052. П.р .. каки.ан ... (испр, ко.нтШіта) 

--перескакувацня. 
.3053'. П.реокаи .. еаТ ... ·око .. ит.. пере-

скакувати. Переск6чити. 
3\154. Пересиакива ... щ .. й (IЮIfmanт. циф. 

ра) - перескоЧНЙIl. 
3055. П"Р_Д"Н.НИ"(AWторов • .чашш<) 

--перелучанпа. перелучеиии. 
:11154І. пере_д"н.нк .. іі -пеРem.'чеl!ИИ. 

3057. 

3058. 

3059. 

3060 .. 

3061. 

neр_ият ... ·"_~"", перену-
чати, перап~~ •. ~ . 

П.ptlCТа .... "и .. іІ .. (R~, .PURh-
ятnа) - neрестщеииа. 

ПереDТ88ПIІТ",.~ - .дe~
. лЯти •. переставJfТИ. 
П.реcrr._иоіі (_. ·Лa.JIIЮ. 
шmепсеn.ь) перecrаввИ.il'." 

П.р •. crанDВ_(щеnюх.~) 
-аерЄста8ЛЯв.ва, перeeтlmJrеи· 
ня.· . . 

n. кр)'roеая-п. ;·о.1Ове·: . 
3062. п ......... щат ... -с .. Тмт.:,-OЯ---:Uересй. 

чувати, перЄСЙтити.:.сн.. 
:3ІІ63: П.Р4lС"Щ8ние аеpOOUч'ува.в:ни, 

пересИчеmш. 
ЗО64. П,,,,,,,,,,щ._wй-пересй.чевиіі. 
3065. П.ретирани. (1ШІ.ура). ~. neрети

ранна. пер8Терт.а. . 
3ІІ66. П.р.Тират ... -Т"рет ... -..... ~.пepeтJJ· 

рати, перетвртв,-ел... . 
3067. П.ратои, o~..... - JI&A\1Т,Р.1.loI 

(-муJ. .. , .. .. ,." 
3068. П.р.фор ... ро ........ ',-_(axq..к. 

маст.) - перефори6SJ(В8lШIl, 
переформувa.iuiи.. . . 

3069. П .............. роаани ... -:- ·перефор-
м6ваниї!. . 

3070~ ~lІ.8фо""и"-т,,, -, перефорх6-
. иувати. переформуВати. 

3071. П.реж.оА (тока)-пєpexjд.(-х6,v); 
п. вради ... " п. mк.iдш; . 
п. пп ........ А-:П .. плавюШ •. 

3072. Пер.ходи ... А (МОЙ, nanpRЖ •• _ 
n'О_ • .иуфта, ~.~ 
перехідний; 

. п. _м - переходбаlЩ РеЖИК 
(-му).. .. , .. : 

.3!17.3. Перикок·д8ТllJm)Р· - перикои-ае
тектор. (-ра), мокр~вий 
~eтвIO.'Op (~pa).. '. 

3074'. П.Р.ОА -. період (-ду); 
n. дn .. тen.,н .. А-п. ТРиВ&пиА. 

3075'. П.РИОА .. ч_.іі (прершЩlreль, раг-
ряд) - перІОдИчний, с ' 

п- .. нооть--періоДliч:віеть (-иости). 
3076. П.риод.ометр -,-періодометер 

(-тра) .. 
3017. (1epмa.n~A - пермал6і!.. (-.пою). . 
3078. Перм ..... тр -пермєам6тер(-тра) • 

залізоДос.~ ідииll: прИлад (-ду); 
, п. стирwтмА-п. відкрИтий. 

3.07101. ПерН ...... оіі - nepHC!W'Ioi {-Л6Ю). 
3080'. Перо-перО; 

" п .• аnис ... ааlO-" ""ші~ П .. 
m!.cHe. 

3081. П.роонan.- персонал (-лу); 
. п. оіcnу_ ....... щи.і\--П. ·Обcnyж-
·шШ· . . 

n. ony;'''61t101A--т-п...CJIужб6вd. 
3082 .. П.рт.,иаиО пЄртив8.ке (-су). 
ЗО~З •. П8ртур6_н ..... 1І --: збурllЙЙ... 
3084. Пертуріач .... -з61 рев.ва. пертур-

бація;. . . . 
п. 8т .. оафарн", - З., ·п. атко-

Сферна; . ., 
.П. м",и~"", --:.3., 11, :ll&Гвlrrвa. 

3085. П.рфоратор--діркувач, (-ч&). пер-
фОІ!:J.:rОР (-р"').. . 
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3086. п.",ораци .. - ;r.ірк}·ванця, ;r.ip
кбвання, перфорація. 

3t187.. n'рформtlО ............ - д:ркува..,ь-
ниil, п~рфорувальниЙ. , 

3'088. ПарфорИро.а""а - ;(іРl<ування, 
Д!ркбвання, перфорація. 

3089. n'рфор"РОНТlo-дірl<увати, пер
форуваТІІ, 

'3090. '""рчатиа - рукamiця; 
rI. "" .. на6а" .. - р. ЖИJтьникова, 

кабпёва; 
п. предохраниТ .......... - р. запо-

.' (іl",на; . 
п. ра ....... __ р-ці гу!юв •. 

3091. П_"н"ца (8 mРQJI(SШ) - пісків
НІ!ця. 

:.11;192. пп"а.оl-· П~Т:ІЬОвИі; п. nп"а
о!Їра1lИwl (об Об!А.оmке) - ПеТ
д"СТ'ІІЙ .' 

30'93. n'т".о6р.8к ... іІ петлюватиіі, 
петлястий, 

'3094. П.тnя - пет:r,і (Г., А.); 
n. r"ст.р ••• оиая ~ п. гістерезна.; 
п .• аир",т",-п. закрИта; 
п .•••• иутак--п. з&мkиена; 
п. конц •• ая-п. кінцева; 
п. nOA •• eHaн (КМЬЦО дn:lI. подеєсЮ1 
mмеф,) -- В~ШІ(О Почіпне. 

·3U95. Патушок (на коллекmоре)--гре
. бінчик (-ка). 

W96. 'n' ... та ... щ .. 1 (.меХШШ8.м, губ)
др;уківн:liЙ. 

,;;и97. П ... ат ..... іІ (шрифт) - друкар
ськиіі, 

3U98. П ... ат" (mелеграфnаll.) - друк 
(-ку); 

n. " .... Н... д' невиріі.ЗниЙ. 
:1\199. п ..... -піч (печи); 

n. ' .. "дуКЦltО ....... -П. індукційца; 
". карli .. доаая-п. карбідова; 
n. "" • ..трll .......... - електропіч 

(116чи), піч електрична; 
n .•. n ...... n~"&Я-п. електрот6п

на; 

А. an8КТРОН8Jlиn. .. 1tR - П .. елек
трогартівва. 

3111\). П .... (Н,агруа/Ш)-шIIЙllЬ (-ля). 
3101 ,П"КОфар.д-пікофарад (-да). 

_3Jllt, ПllраМllда уrоn .... &Я (8 те.мфон.є)
піраміда вугляна. 

3Н13. ПIlРОЛ_ИТ - піро.1Ю3ИТ (-ту); 
rI. nо,оlllllOо6...,. .. ",й, nyn .... p ... a

цконн .. 1 - n. порошкуватии. 
31114. П"РОRlо.ит" ... Й-піродlOSит6ниЙ. 
31115. Пllро .. аr" .. тн ... іі (&игameль)-пі-

ромагнетний. 
:Нlll.і. Пнроматр - пірометер (-тра.); 

п. опт,,".скиl-п. оптИчниil. 
Зl111. ПlІростат·-піростат (-та). 
:Н08. П"РD:ln8КТРllчеокий -- пірое,~ек-

трИчниіЇ. .. 
ЗIО9. n"рoan8ИТРllчеотво пірое~· 

трика. 

:Н ІІІ. П"таи .. е (аН,од .. , ,1І.0тора) - жн:в
.:х~I;lНЯ; 

п. А.оімо.-ж~ по,цв шие; 
" ... ltorOCTOPQ"""-Ж. многоGіч

не; 

". ОАИОСТОРО"" •• -ж. однобічне. 

3111. Питат.n ...... й,-_I(Кабедь,про 
ноа) ,киви.1ы�іі:: 

п. ф .. де_жmmдыlIш (-Kit), ЖИ~ 
ви.'ы�ии фідер (-Р!1). 

3112. Питат,,-живИТJI (Г., .4., Тмч., 
У., Др., РН,д.) 

3113. п .. таlOЩІІІ (ток) - жJlвlі"ы�іі.. 
3114. пиwущий(рыаг,перо)-nисllllн;; 

n., са .. onіо"'УЩIІЙ (annaрат)-·са
моlIЙспиЙ. 

3115. ПnаааIOЩIІІ(.ме.lШlт)-ПJIlШШій. 
31111. П" .. ил .... ан "n."ТР" __ п ..... -

піч (116ЧИ) мєктротбпна. 
3117. nnaa ... Й· (предоз;ранuтел.ь, встав

.' ,о;:а) ~ ~пICЙЙ. 
311B. ·П"ави"," (ход, ра.улuрова,,"е)

пла.вlCЙil; 
п. п.р .... и .... 11 - плавко-зм іннин;. 
nn"ноот .. - ШІавкість (-кости). 

':lН9. пnа ... щ ........ , пп ...... й (о про"о
ЛОl<е) - тоІІЮ!:Й. 

:Н20. Пnа ... "" ... Й'(.м/lКрОфоН, дуга, oIu..If
па) -,полум'яний, 

3121. Пnа .... - а6дум'н; 
п. 80ДОРОД"О.-П. ВОДl!еве: 
п. ПUIІ"НО8--П ... .!lЮТівне; 
п. paa6p .... r_alD_eH - п. j)O~

бризне. 
312t. Пnа"ка - IIJІ!ШКВ; 

п. раоnреАenмтenlaМIIR - П. рm:шо

дідьча. 
:1123. Пnаита; РlnnМ'з; PlanM-; P1<1!lt<! 

(СЛQЙ, способ)-пдантеlвсы�іі.. 
3124, Пnа"шат - ШІ<lншета. 
:112&. Ппаоти"а - ПЩ\ТВ<І; n:іаТішщ 

(у.мєн.); 
п. аику"уn"торна .. - 11. "КУМУ.I,і

торна; 

п. асбестовая"--п. азбестова: 
n. 6ЬІ811.1811' 8 употре6nении' 11. 

УЖЙВ"і!!1; 
n. гуттаперч •• ая-п. гут~пеР{!{J-

JW.; 
n. I"lDnьхера-п. гюльхері8сы<!;; 
П~ аажИМН8JiI-П. ааТйСКlIа;, 
п. ааааМnЯIOЩ8JI,,,nитe.ntaная - а .. 

уземдюва.;lьна; 
П~ аапасная--п. запасна; 
П~ аемnянвв, aaaeм.nMTenbHIUI -- Но. 

узеМДЮВaJJьна; 
п. иаonмрующан- !І,," і30~lяціЙ:llа; 
n. копл.ктор"." - п. !«щутАТОlJ

на; 

л. ио"тактная--п.дотичк6в~; 
п ... онЦе..... (6 аr;.ку.мУ./І.чmоре)-

п. "інцева; 
п, mpbAhh,,-п. крайня; 
П. "атун"",-п. м:осяжева: 
п. nеrкоппавквя, nеrноппаВRLЦая* 

ОЯ - П. ",1.еГ1Сотопка; 
п. ме"иокnетчат_ ~ П. дріБНО

r'Р!1.тчаста; 
п. """8Й"а" (8 гро.м.оотводе) - п. 

дініl!нn; 
По,. массовая-п. )'{ас6ва; 
n. опор"м-п. опорна; 
п. оа .. оВНая: ........... п. гожовна., ОСНОВ

" на; 

п. отрицатenЬК&Я-П. MЇlly\:I)Ot1.; 

І 
" 

І 
1 
t 

!Іластииа. nластироваllваll !3qjї 

л паот .. ..-....... -П. па.ст6ва.lІа; , 
n~ """В_ (8 предохрaюunеле)-

11. топка; 
n. пnаllт8-п"плаuтelвсыt;; 

3 41 пnк"",иаТJlO8. -- nЛіQлинатрОlІ 
1 . (-ва), Д1Юrра~ва.~JI~. 

3142. п""отро" -- ИІІ1ОТрО!! (-па), 
3143. ПilIlП.....:.ПЛIlт8.; , ", n; .... CnОТОУnорИIUI,- П~,.кислото, 

п. поа' ... И&R-П. ЗВlдна; . ; 
,п. ПOnО ..... Т_WlР-rl. пnlOCOза., 
n nonIOCKUI-П. полюсбва; 
п' пр06ко .... --П.l<оркбвв; 

трИ'ВJt8.;' .,' , 
"; ....... "М (В ст_ре) -.р:. 

натискв80; 
п. опорная--П. опорна.. 

n· ...,.'ц." ..... -п. роз'1;цана; 
n: ра_о .. "_П. РЯ(!1.)ш;:ов80: 
n р.llр .. ...,...--І1. ребровава, 
.. ' р.шет ......... - n • rpатчаста; 

3144. 
3145. 
3146 . 

",,"Т_ (ш ..wqиw) - ПJDf/.'Ка. . 
пnитиоо6раанwll - ~тИil. 
п"ос,,"А (абажур, ~C{l11Юр. 

o:aт!fU1К0; - I!ilOСКlІи,nлескА-п: роrооliрu"ая (6 2[JO.моотвоОЄ)-. 
п. poryBBTa, рогата; 

п. еll.rzIOЩ'" (на I<ОЛ,1єкторе)-
11. збіжиа; , . , 

n С8ИНЦО8ая-ІІ.,QЛИВ я:на; . 
n: оист.,,'" ТІОАОР - п, Тюдор!в-

ська: . 
n cnоиотая-u. шаРОВti; 
п: _ед" .... (на КOJtлєкторе) -- п. 

сусЩня; ,." 
n сnпоwиая-п. С}"ЦlJIЬН8." 
". ц .. "ЖІ .... -П. цинкова; , 
"' ... eT ... ,."no""H'" (аl<~У.му~·ч
торnаR)-П. ЧОТИРИП.IЛl>на, 

n аОонито.ая-П. еБОЦІтБва. 
ЗІ:1U. Ппаот .. "иа-nлатівка (А., Т.м.ч., 

Фе" .Але., ДСТ., Др.); nла
сmшmа (А.); nлuтка (А" PHд~: 
Фе., АЛС.);плашка (Рнд .. ФС." 
.luствllЦ.ч (Рнд .• Др;);лбсЛRШ). ка 
(.4 .. ~T., Т.м.ч., Фе., lA •• 

n кварц_ван-П. кварцова; 
п: моитакткая н. до'ГЙчна, до-

тичкова; 
п. пр.дохранмтеnьная - п. запо .. 

ї)іжна; . [, . 
". cenehmT08&A--П, , CЄ~~HIT ва, 
"~ смемиая-п. З8.М1Н1l3, • , 
п. станlton •• ан, - n. стаНіолева, 

цинофОЛ\ііп!t; 
п. ,стеКnRННая--·п. C:KД~lH'.; .. 
n y ..... Ten ..... aa-ll~ ВI(а31вна, 
п:-а"од-п.-анОд (-да). . 

~1~7. ""мти"и .. l- плаТІВНИЙ.. . 
3128. Ппаотнно06раа .. ",Й- плаТl8кува-

ТНИ. д е-
.3129. Пllаоти .. "аТblЙ (мєхтро_, гро.м. 

отвод) - плаТІВчастии. 
313U. ппатааооН ...... т ...... -плВтаабо

н6ментна. 
3131. платнметр - платиметер (-тра). 
. 3132, П"атина-П.'ll;'ТИl!а; 

" ... "eto.aR-П. аркушева. . 
31:13. п"ати,,"рО. 1"8 -- платиВУван

нн nлаТIІНОвавня. 
31:14: nnU, .. ""poea .... - - платинО.ва-

ниl!. А, 
Пnат""ИРО8аТh - Пl1атинуВа.ТИ. 
Пnатиновwl платииО~иЙ. 

тии' . ,'.' , . 
n ко';" ... е""1І (peф.sreхтер)--п.лО-

. cko-коиIЧНИЙ: ,,' 
n._о6"ота .. "wili-п. обвине~1І<:", 

3147. пnосиоry6ц ... - плоскоЗ1БЦl (-1118) •. 
3148. ПnО_ООТ .. -nЛ6ща.; ", . 

П. БАрам""""'" tI8~раІІ1ІІмая-~., 
невтРМl>ва, бa.ilд)::жа· . ,,,,' 

"149. ""отн .. Й густИй; n., (о .ми. 
... С()('динєюш} - щІльний., .;, 
31&(). ""ОТ""СТЬ (тока, аарRЛа) гу-

щинА; .'., ь 
n. (.шз:. ооедuненuя) ЩIJ1ЬНIСТ 

(-НОСТИ); 
n "HTHaa-Г~ міспєва; 
п: по .. рх"оотиая - Г. повеРК-

nева; . 
n nоСТОЯИнaR---F. CТ8J1a; 
'n: ра ... ОД8IОТВУlОща .. - Г •. ви-

с.:"Ііди8.; , _.<. 
П. *K •• вan.HT ..... ~г. P1B!!O .... pra· 

3151. п"охоll', худоА (КOlImахт) ПО-
гавви. 

3152. П"ОХО nРОВОДЯЩIІА поraиопРО-
віднИй. . 

3153. пnoщад .. - nл6ща, ПдОlЦВна. 
3154. По · ... пра_""'" .. аСО8.11 ОТР"'

-аа годИнником. 
31&5, П060"н ... А (рааряд, J<OlIтanm)

бічнИй. 
:3156. Повер ... (счєтчuка, пpuбt>ра)-п&-

ревірка. . _ 
:11&7. "l>в.ро .. н ... 1 (расчет) - перевіР 

чИй. . . 
:11&8. По .. рх"ост .... й (хояодш!~. :

аа nлотность) - поверХІІ"В . 
3159. по"';РХНОСТЬ - поверхня; 

n Аеііст ... теnьиаа-П. дійсва; 
": ау6 .. атая п. позубць6ваиа. 

зубчАста; . 
n. каЖУЩ8llСА--ll. },я:виа; .. 
п. ко"тактиая--п. ДQТИЧКОва, 

. п. ".р ... ная-ІІ. неріВиа:' '. 
л . .......-lОщая-l1. ВІДбиВЦа., 
п.оxnaмquuo~.оxn~Н •• --П. 

охолодиа, остудна; . 
п. nОltlооиан-n. ПО.;Іюсова; . 
n. ра.ноnот."ц"an~нав -- Р18НО-

Ппенка - плівка; 
n. llaon .. руоощая-п. ізоляпійна. _ 

3138. Пп.теН"8 (о:атушек, cemoK)-ПJlе 

.3135. 
:3136. 
31;1, . потєиціЯльна; '. 

n ра_"ваlDщая-п. РОЗСll~ва, 
п: ,.lІр .. отая-П. реб~~а; 
n ОИТRЩРОН-П. СВітна" тінИІІ. , 

:3139. Пneт.н" ... іІ (о катуите) - плете-
UИЙ. .) ме О' 

:31411. Пп ... о (.мосошо:а, 8ио8 -ра Н, 
п. nодо ....... о.-р. рух6ме. 

n' __ ..... щ_п. ковзwї.; 
n' СТWИОааА--п.стакова; 
,,'. тру __ -п, теРТЬОIlA; 
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.. '''1'1 . ., ..... Н .... (Oa"-/ІаЖдения)-:-п. пи· 
тома; .' 

... wapOxoa.T&R-П. шершава; 
. п .• какпот.иЦм",,,и_-п. :рі]жо-

, потеиціяльва, єк:sіПОТ8I1ціяль
на. 

З НIQ •. По.оак. - віз (воза); 
п. каli.""н", в. жи..~ыІк6вий •• 

каблєвий; . 
n. оонтмтм"ная _. В. освітлю

~а.і1ЬНИЙ; , 
, п. раАМот ...... рафН .... - в. радіо

· телеграфавіі. 
3Ніl. По.ор ..... _ ....... Iі, поворотн"," 

· (статор) - поворітНЙЙ. 
3162. По.ор_чивам ... -'- повертания. 
316З. По.ора'lи_ат",·ТМТ ... _ повер-

, тати, поверн:ути,-СЯ. 
3164. Повора'lиваlOщиАов - поворіт

НЙЙ. 
3165. Поворот (фаа. "атуuuш) - по

вертаllВЯ, П6верт (-ту). 
3166. по_ороти",1і (дисх, б<lШAlак) - по

ворітнйй; 
n. ПОД_.С (lІ:олБы) - покрутнйи 

три:мач (-ча). 
;Н67. По.ре_ ...... 1і - пошкбджувз

ний; 
П.IІО.Т"-ПОШКОі!.Жува!!ість (-но

стн). 
316~. ПоВр._т ... -дит .. ,· .... - пошк6-

ДЖува'rИ. ПQПIк6дити,-ся. 
3Н;8. По.р._ани. пошкбдження. 

шкода; 
n .... ханич.ско.-п. механІчне. 

;)1 7О. по.",,_.ни ... іі - пошкбдЖ&.І!ИЙ; 
o·hoc:r"-поШК6джеиість (-аости). 

3171. По_торнwіі (вход, зажuгatШє, 
8стУДДЄЮlе) - ПОI:JТОРНИИ; 

п .• ",ратко_р ..... и ... 1і повторно-
короткочасний ; 

nO.TopHO.T" - повторність (-но
сти). 

ЗІ .:г. ПОВТОРRІОЩ'.СЯ отра_ми. - по· 
вт6рював:е відбивання. 

31 і3. Повwс"т""" (нШl.pЯЖ.) - підви
щувач (-ча). 

З174. по .... о .. т"" .. н ... а (трансфор.м.amор, 
стан.ЦlIЯ) - ПідвJ!щувадьвиЙ. 

317&. По ... wат .. ,-с .. т....... підвИщу-
вати, підвИщити. 

;Н 76. nO .... wаlOщ .. й t по ... о .. r.n .. иwіі 
(llIfXШсфор.м.атор. мдстан.ция) 
-підвищувальний . 

3171. По .... w.ни. (нал.РЯ:Ж:,) - піДнй
щуваиня. підВИщення (А •• 
Т.м.ч .• ФС., АЛС .• ДСТ.); підне· 
сеннЯ (А., Тмч .• АЛС.,ДСТ.); 

· підJ<яття (А.. У.. АllС.); 
дідіймаю<Я (А .); в!l.kєсеЮОI 
(Т.кч.); 

n. 8неаап""-п. рапт6ве; 
п. Ml�OTho,-п. ~icцeBe. 

3178. По .... w ... Н ... й - підВИщений. 
:Н79. ПоrаО."И8 (JuzMnы) загасання. 
:Н80. по.rnОтите..... Вбирач (-ча); п. 

(~тa) - СВітловбврач (-ча); 
" .... ООНО .. "UТOT'" ~відд"'И!.Ик 

(-иа) вие6ко! частОТЙ. -

3181. 

3182. 

3183. 

3184. 

3185. 

'3186. 
3187. 

3188. 

3189. 

3190. 

3191. 
3192. 

3193. 

3194. 

3195. 

3196. 
3197. 

3198. 

3199. 

32ОО. 

3201. 

3202. 

3203. 

з:г04. 

3205'. 

320.6. . 

поrnощае ..... 1і -- (у )вбир8.ииИ: 
п ... ооть-вбираНіСТЬ (-ности). 
Поrnощатм", поrnОТ"Т8Н"-IJОИ-
рач (-ча). -

Поr"ощаТ"~-ТМТ"t-СR вбирu.ти" 
убрати. увібрати. 

ПоrllОU0\8lОщмlіі, - шатеn .... w .. 
вбпрВЙИ. . 

Поr .. ощ ... и. (С8єта, :шергuи)-вuи-
рани~, увібрання; 

n.ат.оофериое--в.а~осферие; 
~. И81і .. раnп .. И08-В. виб\рче. 
Поr .. ощ.ии"'іІ - увібраниіі. 
Поrраии .. и ....... н .. R (свет. потаnа} 
-гря(а)НИЧН3.'Ііиія. 

Поrру ......... іІ (а П.1астuне)-заl!~' 
рюванИЙ. 

Поrpужат .... а .. Т .. - зануряти, 3"
н~рювати, занурити. 

Потру_ни. - зануряння, за",
реиия. 

Поrpужемм ... 1і зан~р"нИЙ. 
Подавnеии" (ІІОдН, пєрєн.anряЖl!-· 
ЮМ) ПРИд;ішування, придr-
шеивл. 

Подавn.мм ... іі (о волне) - прим-
шений. . 

ПодаВnRТ",'."Т" і.водНЬІ. хол:еба
ни.'!) - придrшуватн. приду
lШiти. 

ПодаТnИВblіі (npoвод) - податниlі; 
О'ВОСТЬ (ра60ЧЄго провода) - по-

датніеть (-ности). 
Пода"а - подавання. подаипя. 
ПодаlOщ .. іі - подавадьниn; 
n. іара6а .. , тмегр. -. ПОда8а't 

(-ча). 
Подбива .. и. (npotloail тOXOпpцlМf.

ни"о.м.) - підбивания. підбиття. 
ПодIllИВВТЬ,-ить-пщбиватu, під

бити. 
.Подірао",ваи... (:м.єnтРОІІоаа. ва

гана) - піДкn;J,аllНЯ. 
ПОАlllраСblваТ",·flрос .. т";' піД1>И-
дати, під:юі:нутн. 

ПОДВ_ .. МlооІif .. '(ток • .мощность)-' 
підвЄденИЙ. 

Пода8рrвт .. , -.. ут .. (де ЙстІІ. ЗJlєхтр. 
cu..)' піддавати, піддати 
(чому); 

n-c.. підпадати, пі;щасти. 
ПОАвер ..... ии. ~дeйcт8. але". cuл:)
!lіддавання; n. (пасcuв. фор.ка)
підпадаНJ!Я. 

Пода.ржеН ..... йі,(dейст8. зд.еlimр •• 
.кагниm. сид.) (liддан НИ. 

Подае" - пбчіl1КIі (Г.): причіn"а 
(У., ДСТ.); HaeiClI:a (У .• ДСТ.): 
даРМQtШС (.4.., Г.); вєр8ЄЧliа 
(ДР·); 

П., ПО",8WМ8ак ... --чіn:JlНl'iНЯ; 
П. аО'l'атич:аоииіі-п. астатИчна; 
п. IІІlІф""ЯРИblіі-П. двонитк'6ва; 
о. IinO"Hblii-П. блочкова;. 
п. А_уиитмwіі, і .. фи" .. р ..... й ,,-- п. 

двонитк6ва; 
п. KitpAa .. a-п. Кu.!,!даиівська: . 
n. контр-ф""яри",й п. проти-

ниткова; . ' 

І 
\ 

І 
1 

'подв€'скр~ 

D крутиn .... wіі--П. закрутиа; і' 
322&. ПОАд8Р_~_А (тpocc,.2UpJUIН.-

да) - Пl~РШllвВЙ.. . 
'" и. nеа .... _чіПJIЯвl1Я !'І.а жал , 
n' и. остр...-ч. ва СnИЧЦ1; 
а: ОАнон .. ти ... іі п6чЇПІШ одво-

3226. Подде"-' )~~~. 
П. (процесс ..... .,......-' 

нитк6ва; дб ЬUlря.llU. 
n. nо.оротн ... іІ (IW :а. в , 

підтрш.аИИЯ. 
30)"'( ПOllllОН(О") (_у.м:I1Лвтора., nат-
~~. ронц,) - піЦЄИИЯ. . 

тих) п. по:крут, . 
R пОТOJIо .. иwll-П. стельова, о-

3228. ПодерМl.ани' (мєкmpo8(Шl) - сl-

п: npeдox ....... T.ObM ... ii - П. зап 
пання. . 

3229. Подер .... Ват .. ,·нут .. -СlnaТИ, сш-
нУтв• б\жна; nnтп~ 

11. прот .. аои .. ти ... IІ-П. Пу __ _ 3230 подеарядка (lW'уAtул.,~-
. тора) - підсн8.жуВа.ив;я. Пlд-

кова; , ана: 
о пружиии ... іі--П. пружи • . сиажевня. . _ ..... \. 
,,' спускноli--П. спускаа; 
А' труlll ....... wіі--П. трубчаста;, . 

. И .. ФК"Rрн ... іі-п.одиониткова, 
:: ~ИУРО.Оіі--П. шиурова, . 

3207. Пода.ска. ПОДВ8! -.ПОЧІ~ка, 

31 ПОjPaPRжат .. ,·д .. т" .1l1д" ........ -
32 . вати, пщсJil8Ж.liти. !llДC~' 
3232. поде&рR_нн",іі ПlДсиажении. 
3233. под ••• н",Й (кабель, aн.meниа,сєmь) 

-підземlШЙ• . 
n (процесс) - ЧlП."lЯННЯ, , n: іоко"", (mромея) -- п6Чlп:ка 

;3234. под"имени'" вода - підю\CJIєна 
вода. 'ЯТІ! 

бічиа; ""ва' 
катеиари .... -П• ~'18;иluО.t.v ~ 

3235. ПОАКИCnЯТar.,"ПИТЬ - lllДКИСЛ , 
підкИслити. . . .. 

~ •• КОНСCtmltиая--:-п. KO:ВcO.iIЬ~a.; 
Іі 111О1І.ЧИая-п~ колиск6ва., 
п' носов ... -І1· носова; 

;~~36. ПОАКnВА.ни ... 1і - П1д:к.~адеIlИИ. 
:~237. ПоAКRВАwааи ... - підкладаІІНЯ. 

n· осе.ал-и. пісна; 
": попер_чиаR (раб. провода) - п. 

поперечнІ!.; '. , 
По. nродоn .... ая-п. под?вжна; 
n проствя-п. пр6<.'Та, 
n: трав.р.ная--п.травер~на; 
п. цепная-П ... їанuюгбва., 
п. яр"овая-П. яр}lОва, 

з208. под."си ... іі (крючеn, CK~a, шн.ур, 
UЗОдJU110Р) _. почшнйй, 

n. п.тnи~ копьцО AJlЯ подрески-

3209. 
3210. 
3211. 

в,шко почіпне. оо 
подае"""ни ... 1і Il~qеп~ении. 
подвеwиваи ... - ЧІПЛЯlIН~. • 
ПОАВ8auиааТIiJ, .. ситеа - ЧІПЛЯТИ, 
ПQчепИти. 

3212. п"" .. игаии. (щетки)-посуваивН, 
пос1іНЄИИЯ. 

3213. Подаигат",'НУТЬ - посувати. ПQ-

3214. П:::~іі (дєрЖ4тиь, бааа)-
-рухомий; .) 

п_иость-рух6:мість (-MOCТJl. 
3215. под."иут"," (о щеm"е) -- пОС1иу-

тв!!:'.. . 
3216. ПоД8Сі'А(тоха)-пjди6д~е!'lШl, ПІД-

ведення. . . 6 
3217. ПОД.ОА"т",-В80"'И - ПІДИ ДИТН, 

підвести. 
3218. ПОд_ОАИ"'И ("абель) - підв6~И~. 
3219. ПоАаОАЯЩИ (провод) ПЩВІД-

wШ: ' о 

підкла.деIlИЯ. . 
з238. ПОАКІІад ..... Т .. ,-nacт ... ,·сR - ПІД-

кладати, пщкласТИ.-СЯ. . ти 
3239. ПОАКllIО'Іат .. ,·"ИТЬ - ПІДИикQ • 

lІідімкИ:і'ТИ. . 
:1240. ПОАкоаообра8и ... іі (магниm)-пlД

ковуватий. 
3241 ПОАКОС коеМ' (-ка). е 
3242: ПОАІІ"ИИ"'~ (о тЄf!"грCШAt!?)-ІІ р

вопИСIІИИ, орИГlН8.л:ьJшП. 
3243. Подиаrии ... ин .. іі -- підм:агнет6ва-

ниіі. . ет6-" 
3244. поди.rи""ив-НИ. Пlдмагн 

вувания, піДlo!агветуваllИ~. _ 
3245. подм.rим"ИВВТ",·т"т" - пщ.м:аг 

иет6вувати, підм:агнету~ати. 
6 подиаrни .. м.аlOщ"іі - ПІД~агне-

324. тівнйИ, Ilідм:агнєт>,ва.;Iыlи... . 
3247. подн .. маи .. ~,·тие, (l<JtЮча)-ПlДIЙ-

м{швл, ПІДИНТТЯ. .' . 
;1248. поди .... ат .. ,_НАт .. -ШДlliмати. пІ-

дj.і!:вtти. . ідиl-
3249 ПодиОlКка ".OnHPYIO~ 11 

• жок (-жка) ізоляціЙНИЙ. ~ , 
3250. Поaoliне (кpuВЬІХ) подl0НlСТЬ 

(-ности). ..' Іі. . 
3251. Подоrрева .... _ПІД1ГРІВ аня. ПІ' 

дігріт. . .. , 
3252. ·ПОАОrp_ть,-рет .. - ПlДІГРІвати, 

підігріти. " ) 
3253. подоrреваlOw.иЙ (ClШРQJlЬ в д . .IUIC • 

_підігріВlni.іі. 
3254. "OAn"pт ... 1i (сmолб. om>J)a) під-

пертиіі. " 
ЗZ55. подnкреть,·п-рет" IlЩПJl!)ати •. 3220. поm;.o;rовиа (С~ОJlб~) - пщrот -

влював:вя, ПІДГОТОВ,1Є.!'ІВЯ. 
322,1. Подroто .... ии ... іі Пlд:r0т6влє' 

3222. П~::"ОIlll"Т"".КТ" -- готувати, 

піД(О)neрТИ. -
3256. ПОАпнр_w.иlil, nОАПОРИ"'Й~. ПЩ7. 

пірнИй. " . 

підгоТУвати. о-
3223. ·ПомерIКИвани. (ншу>я~я,пр 

вода дуг!!), - шдтримуванвя. 
підтрИмаиия. .' 

32и. пом.рlИ .. ВаТ ... • .... т.. пщтрииу-
натн, пі;~трЙма~н. 

3257. ПОАПОР'" - п ]дПlрка, " . 
n дер_и_ - п. дерев И1lа, 
п' м.тlUll\ичн~п. Meт~8a; 
n: УИDроЧеинan-п.прикор~q~на~. 

3258. ПОА~Оl!и",1І (uгoляmoр) - Пl11.п6р 
.У . .!!!Щ.. ,." ," .. 
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~~~~!. П""nр ... r ... а .. "е (ЩJ!ток) _ nід
:I"6:g, ClC8.КУВ&ВIfЯ. 
~ О. ПОАn..,....... п·, .... 

п' ятка. !дп .. ·,·!lИК (-ка), 

~:AP.8"n.H". пі.цn6ді,~ (-;11') 
дР .... n ........ IІ-пі'ЦnОдіJIе ." ' 

П ....... д"",.,. ..... н ... lІ( "'_. ,НІШ. 
поді.1ЬЧИ" Ovm;Ke ,-пщ-

з:г64. Подр.*!І .... "~.~,-nит. _ підподіщ!_ 
З;tti5. ТВ·, ПlдподщИти. 

nOAperyn .. pq.s""e (ВQsБУ="Сденu.ч, 
наnр.ч3fCeJ;lUЯ) - nідреГ1'ль6в '. 

32tш. n вання, ПlдреГУ_1ювз.И!lЯ. ~ 
~~~:х~ироваНН"'Й-Підрегульv_ 

з:г67. n 
326!!. 
3269. 
327u. 

OAp.ryn~pOBar .. - підрегvль6в\'-
вати, пцрегулювати.· • 

ПОДс •• чн"" свічш!к (-ка) 
~одс.ечн"коа"'lІ - свічннк6вніі. 
ОД"-"нхронн ... й - підсинхрбп
цин; 

П-""ОСТЬ Пі,'1сюrХр6нніСТь (-но-
3;t71. СТІІ), . 

ПОДCnуw"ва"и. (рагговора 8 11Іе-
3:l7~. п~/е{!·) ПіДСД'Х}'ваИIfН. 

д lІуw~.аТ"t"шат.-пі,.'1.с..l";ХУ_ 
3:г;;з. п ваТІ!. ПІ;tС.l:;хати. • 

одставна - піДставка' 
П.,подКJt8дка (ддя здем~н.тО(l, аlі

t;уму.1.чmоров) -пlдкдадка під-
JI0CTKa; , 

П .. И30~~РУlOщая-nідставка 130-
,ІНЦШUі1; 

п. и.аоnяторная_~[. ізо.;1~торна' 
п. сеДnООбр,,!"иая (U80ляторная)_ 

3"-! П н. СJддувата. 
:J~7~): n одсtтаanеННblЙ ."- ІІі;.ставдєций. 

одс 8I!1nит ..... еиТЬ піДС'1"ав.:' .. 
3~71;. П ти, ПІДставити. 1>1 

OA~"aHo.«a_"" I11ДCТ'd.В:l.5-i [ІНЯ під-

п. (~т~~;~е.::~п. L'O"O'''. ' 
;;;t7;. п " •• Qv 

ОДстаНц.... підстаці.fl; п. (ме",-
mрцческа.~) піде.1ектр6вня' 

п. аккумуляториаR_П. aK,rMV~ti_ 
l'орна; .:r ~ а 

3285. nCд' •• ниІС -під6іі:ча: 
". r'~О.ОА-п.·вантаЩl!а; 
n. n.О_, ....... _п. l!aCа.жй • 
n. судо.о_n. СУДИова' PQ, 
р. "".КТРИЧ80lfиlІ· - елеm.ропі '" 

3і80. ма. ПlД6ltм:а ел:еКТрИ.qпа ДОІ/-
Под' •• "",., nодн" ..... щи'А 
тор, Кран) _ l1іДііі::І(8.л;ЬИЦ~.ко-

п. па ..... (СЛlOЯ'lQЯ) _ '. 
лЯмпа. ВИСУвна 

328 •. "о_р ..... ". (CШlНйЛ, теща 
,оnасноеть) _ пожеЖнВіІ раф. 

З28~. ПО.,";"В JЦlДиоr' •• "Ч80ІС~А_ 
3Н'1'.11:в (-ву) радіОграфічlЦ[' .. по-

n. р.ит ... нОвс .... /іІ - n peН'1'1"~" 
3289. ський. . Н18-

ПО ..... нО/il, ........... Ой (сuгнйЛ) 
:;29U. виR.1llIЧl!ЙЙ. -
3291. Пока8а ..... (npиоора)-цокаа ( ) 

Поиа.ат"", - цокааиик (-кa)-~y . 
., >" " .• И-•• "ц .. е"т-еyqИнник (: 
,,~ .. i. П'"'аа .... а ..... (nPUбора) __ ІШ). 
3293. зуваlЦ[Я, ПОl<азща: uока-

покuwваТ'-1" ... аат .. _ ~ОltШ> ' 
показати. }цтн, 

3:<94, Поиат"," (Фронт 
СТИВ' водИьt) - спадИ_ 

,,-тост .. - СПадИстість ( 
3295. ПО"""".а"и. (Jrо .. бьt) "'::TOCТ~). 

вашш. fIOXНTY_ 

3~~Нj. ПОfCач ... аТЬt"СIІ _ лоv'; 
-ся. ~.тувати. 

з:г97. Поиров - Покрив (Г ) 
вець (А .• г .. ;y~ .; ~o"pi-
"pиmт.'l (А 'н ., Т~ч.), По
покрова (Т.ч·~\ at;pumm.1 (А.); 

n. аСФan .. тоаblЙ (кабе 
фальтбва; "Я) --. [І. а<:-

П. rоКчарН .... I_д. череІl' НН<;і. . 
п. ДЖУТОв",lІ-п. джvтбвз" . 
п. :tИеnеаltblЙ_п. за.,:!І1З!f8.: ! 

П. K.paM~KoablA1 rОltчари'.,й 
череп яна' 

". nеНТО'lнwА __ п. СТЬОЖКош1' 
а. 

П. Ііа,ОТІСРЬІТОМ аоаАухе а. НН-
,ШІ.Рllа; 

п. ~оа"'lс,:,тe..nьная) поаwwаюЩ&R 
n -_·П. ШДВЙЩувальн,,; 

. ",одвижная (в Ba2QJ1t: І 
Хома" J 

". ~:::~ранитеnьныA п: ЗАПО-
;. пропи~аННwй_n. HUlIQeHa' 

32~8 ri Свиицоа ... й._ц. ОЛІІВ' яНа. ' 
. OKpw_aHM8 -Рwтие 

н. Р:і-

П. По~ .. ~аtOщая, по..-иа .. Т.n .... ц_ 
11. ;НJИЖllа' 

~;!7~. ';jоТ8n.ФОНН~-П. ТО.lflф('IlЛНt. 
.А~~иnи:а rуттаперче.ая ~ 11 jд_ 
СТ •• ,.", l'1'тuперч6вu, 

:lі79. ПОдтапн .. аа"ие (вагона) підп 
j;!tю. ~ханн.я. и-

Подуwечиа (<.Іля JаКРШJl1Н.UЯ УЗ:Il 
:li~l. mмеф.) _. nO-'\\'wе'lка ' 

ПОДУWІСа (д.... оішраJШ; nO<.l ІіО
З~К~. п~"Ч onopw) -- П6ДУШка. 

АUJИПНИК ВaJ1ЬнИця' 
П. СТОЯ"ІИ"'-"----В. стоЯqа .. ' 

3і8з. n. ЩИТО.ОIl-в. щитовА 

!ІН, покрн;"'я, - !lОкрнваи_ 

n. бl'оней-nаЩ'("I'УВ'ШIJJ! 
РvВІШнв; !1анце-

п. гan .. ваНltческое 1f118tannOll--
га.lьваНізаЦі" мета,лів' 

п. І:,::оком-воскуванн:я, l;UСКUIЯiН .. 

". заLц..титenьное (іМ.ч проеооов) 
П. захи"нє· -

п. "eд~1O (уг.;еи) помідфов .. и_ 
" ~Я, ПОМіднеН8Я; 

. . етannом ГМьааническое"_ м:є
'l'a.l:USc1HII.H, Мета.lьUва,ШfЯ гал 
.!lNa; ~ 

П. :а"н~~еМ-НіК.tlЮВАиня, Нікльu-
ПОдw .. Пи .... О.blй (щит' .чаШ11НЬ/ 

3i~ !. П '''~тOPa) - ВадЬ8ИЧliИЙ ' 3і99. 
ОД е .. (напряж.) Підііцанн.н. 

", O.ItHЦ~M О" . 
ваНliЯ~ 'J.ив)"nа.ння, одниО-

ПОКР ....... Т .. ,_РblТЬ 
покрити; rlОIІ:J>lfвати, 

.QШU2&dSL М;;:-

330\1. 

3301. 

330:0. 

п. аОфan"том-асфа.льТ},вати, по
~фа.1ЬТ>Ватн; . 

n. ll,oheii-панцерува.ТJI.обцанце
vувати; 

п·оа KORCWWO - заІ"jI1ТЮВtlТИCJt, 
;зuкіптіт·и; 

п. паКОМ··-..'Іакува.ТІІ. JЮЛ:\К}"Вt\ТИ; 

n ... ед .. to-.міднИти, 110.мідшіти; 
п. мпanпом ,Мєта..1.юнати, поме .. 

та.аювати; 
n,. никкмем - ніl{,тlюваТI1, поиік

:11t)Ва.ти; 
п, а.мицом ОJІивувати, пооли· 

вувати; 
п. омопоА с:мо.1І1іТІі, nосмолИТИ. 
ПоИРblТblА (злектрод, t;OHmal<m)
покритий; 

п. 6poheiC--павцер6ваний; 
П. ",иром-маснИй; 
П. ПВNом-(по)ла.и6ваllиіі; 
". меДt.to-поміднеииИ; 
п ... ет .... nо .. (g<юль)-(nо)метаolь6-

ВUН:и..И; 
п. СВ_ЦОМ-(ЦО)ОJIlі!lQваний; 
п. омопой-(по)Ш[мениіі; 
n. wennаио .. -(по)шелак6вaшUt. 
Поир",wиа п6кришка; 

n ..... оn .. рукіщВll-П. іЗОЛяційна; 
". np.дc"paHlIТe .... Ha.. (ко_у:х:)

". захисна; 
А. ceneHO._-II~ сеЛЄllова; 
п. ст.кnя"ная--п~ ск~лна~ 
Пол nіД;lи.'а; ". (дере •. ) по 

)1 i~'Т (-м()('ту); 

п. пру ..... НRщllй (. ЗJ1єхmр. nod'e", 
нuхе)-п. пру,,,,'Йн,,стнЙ. 

ПОn8 (",агн., зле"тр.)-п6ле (Г .• 
.і., У., Тм"., Фе.); 

п. боковое-п. бічні:; 
". аихре808-П. вихрове; 

, n. внешнее-п. збвнішис; 
"- п. враЩ8IОщееся-п. обертОве; 

n. втормчное-п. вторинне; 
п .. гnа.ное-п. головне; 
п. доіавочкое, AOnQIIHMT"'''Hoe

н. додаткбве; 
п. ареиия(вфоmо",етрє)-п. зір-

не; 
n. кскаЖ8иное-Il. rrерєкр~чене; 
п. "сnwтат.nьное-п. випробне; 
п. IЮММУТ"РУlOще. - N. комуту, 

вальне; 
п. компеисируlClЩ8l' П. Rомпен-

еувмьне; 
п. магиитное-п. :маrнетяє; 
n. местное (мaгнuтноє)-п. міс

Ц~Be; 
n. uноrократное-п .. миоroкра.тне; 
n. миоrОфUНО8 ( ... агн.) П. яно

l'оф"з6ве; 
п. наБПlOденн" (8 фоПl/)",єmре)-п, 

сцостережне; 
". наппаотоаанно., наcnоеННО8-

11. нашар6ване; 
n. Н.ПОАВИ __ П. нерухоме;, 
п, нера.но •• риое - п. нерівно

мірне; 
п. ОА""очное--lI. ОДИНЙ,чне; 

:,;;.иі Е 

nOll,,·_,,_'- nomt' оJIIЮ-
іЬШнні; 

n. одиородно~п.од&Ор~~ 
п. ВДИВфв."" n.oiIlI04ra86B8; 
n. opтorO""'''H08 - п. примак}',... 
. не,оproгопмьпе; 
"~ ООИО8Ное--п. основне; 
П. C'nUIОНЯIОЩ" (Alaгнuтное}--п. 

.відхильне; 
n • ...,.. .. ииое (.чагн.)-п. З)(іI!И8; 
п. п ... lІОд .... _и 06pa~-

11. пеРlодИ'!:lІО-0бертбве; 
п. nО"'''''''_ (AlIUH.)-п. рух6ке; 
n. nOn_B8--П. корисне; 

(: n. _Р"_НО8 (..ICaгlШlIIНО<!)-
П. ПОJIнрИЗ6ваие; . 

n. поп.р.чи_u •. попер(!чне; 
п. поотоя_е·.(,.,агн.)-п. стме; 
п. nродоnьное-п. DодОвжне; 
п. n.-деАСТВУlOщее--п. под/)вжке; 
n. проМ ..... уто .. "ое-п. проміжне; 
п. пуn .. сируtOщ •• -u:. їіульса.ціl-

не; 

n. раа"оде"стаytOщ.е--п. внедід:. 
не; 

п. _НО".'''08-П. рівномірна; 
ПОSlЯ рааНо ..... ии .... --- ПОЛЯ різно-

йменні; 
". рас ..... "ное-п. розсшне; 
п. с n ... па .... ,теJltф~"-п.лям:п6Ве; 
n, ера.и_ния (в фотометре) - п. 

порівняльне; 
n. среднее-п. середнє; 
п, тока-п. (,'Тру.мове; 
п. трехфаано .. -п. трнфазове; 
n. уравн"тen"ное--п. вирівнfl.JIЬ-

не; 

п. Ф_КТИ8Иое-п. }"явие; 
П. anе.нтр"чеокое-п. електрІічне; 
n. змктромаrиитно. - п. єдев;

TpO.!l1urHeтHe; 
п. :tяектростаТtlчесио. - п. елек

тростати'!:пе; 
п. aпn .. пТ ..... сНое-п. еліП'l'li'UlЄ'. 

3304. Поnеаой (UBOДнmop, тел.еграф)
щщьовИИ. 

3305. П"" •• НblЙ - корисннй; 
П.,акти.но •• ".hme-ЧИннИЙ ае ... 

рекрііі (-рою); 
П."отnущеНН&R зн.рrия - корйс-

НО-8 іддана. енергін. • 
33\10. По".у" п6ковзєпь (-аня:); 

п. A)'roBoii (в mра.м •• дугє)-п. ду
roнИи; 

п. ионтаит"blА (в рєосmате)-п. 
дотичк6внЙ. 

::13117. Пonауч .. Й (о ра(т.оре) - ПОll3ь
кИЙ' 

п-че .. ; .. (растворІю) - п6взькі<."І'Ь 
(-кости), 

:J3U~. Пonауwка, ПОП8)," поковаен" 
(-ЗН!!). 

3309. ПOnИ ........ ац .... - полім:еDlЯltщін. . 
3310. ПOn ..... р ....... О88т .. - пq,fiJl,6ри3~--· ......... 

ІІЗ,ти. ,с. ":' /' . 
;J311. ПOnИ_,".ОВВННblіі "'#~ .. ер'И-

збва.пиіі. j: ·1' . !·'·r\,l'"'-:. 
3312. ПОП .. 'О88н .... годмФt.. .потруі" ~'.:. ' 

ваllНЯ. полір6вавва;;:; _ 
\ ;' 

., 
' .. 

.J 
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ПОJIИРОIlaННьtli _ ПOJf11Dpово,цииьП!: 

nu.po •• - .. А-ПОJIір6ва ' 
ПОn·Ро"т" -_ IІОЛіруват;ИИ' 
поn .... о ....... _ ПОJIіР6В!l~. 

N. 60НО_С. бічна; 

F:IomtЩIIll1 .......... A (о 
МВОГОЦИRJI' " ~сте.че)_. 
ний. ]ЧНИи, ПО1.JJ.ЦИІС.:11ч_ 

". 6 ... рхн .... --с. б. ВlfЩS' 
n.6. и-...и~. б.~~; 
п .• n.!"Т.каon .. ро.о ....... _ ........ "~. 
ка IЗОJISщlііва; ~.ьo.K-

3318. Пап ( 
33!9. ПОn::'ТАа( дuагpQ.A<.ны-повнотіі.. 

-П6вН:::;К' шаг, СOnротцменце) 
п. ~КТВИТИ ... (е реостamе)-іита_ 

"'" ДОТИЧІсова; 
". ІСОРоliчат ... _ш. ROРООКУв;'та' 

332и.' П-.. ОсТ ........ п6ВНість (·НОСТИ). 
ПОnО."""ьоА (онапряж) 

ВlfRІіIlИ; . -ПО.,G-

332. І. ';j .... CT.. ПОдОвliнність ('НОСТИ) 
оnоа"" .. аТ",А (о решеmxе фор.tl • 

332~. 'СО:чцu) - ~10ЛОВlfнисти1і е, 
ПОn080А (uго:Лятор) _ : _~ 

81111, ПОМОСТ6внЙ. ПlД.10.v-
3323. ПОnОгиА (фронт) - ПО.16жистий 

ПОЛ6гии; • 
n-гост!, :- ПОл6жистість (-тости) 

ПОЛОГІСТЬ ('гости). ' 
3324. ПОПО_Н". - ПО.1Qження' ста 

JUJ8Uще; ,',-

n. ансиan"ко. __ ц:~ sїt:1ft;, 
:. В.РТlfиan"'ное_ІІ. пр~.мОВИI...' JIf~. 

. 88 ••• Hoe-n:. ВЗ<J.~мне- ' 
n. rормаонтa.n.НО8_П. пОае.ме~ 
n. ;~::~O. (контроллера) _ п: Iз-

П. КО".~НО._П. кінцеве-
n. "раАн •• (предедьное) ~ n rP'l' 

(Я)нЙчве' . • 
". ~~ .... w:rO~H."W •• -- П. наикu", 

РиСВ!ще; 

п. начanЬttоа_п. nOq<lTl~6Be' 
n. (н.)правиn"ное 'Н. (н~)пр';, 

ВИ..тІhве; ~ .... 

. n. HYn •• 08-П. ay.;,[ьoВt). 
П. onpocHoe .. mЄllеф.-n: запитне" 
П. ответно_п. ВіДПОВідне' ' 
П. пер."оворно_п. розм6~ве' 
n. nеР.ХОАное_п. перехідне' ' 

п. п.Т)' ......... -ш • .v:осяж8ва' ' 
". М8АИ.R-Ш. Мідна' ') 
n . .?'"'и?.....,.~иаа) IUIІИ~ - mИe:а .... ~'-'_ 

.tW..IlhBa; ., ... '" 

П. nрОвОДSlщ .... --wТаба ПРQВідна' 
п. pacnp8ДeIlIilTenr.HaR, w.иа--~ ... 

на РОЗnQдfль ча . 
п. :~ .. paT."~Ma"t ;"и .. а-ш. ;3бір-
п. СО.ДМН_те"."а .. 

з"'учнВ. ,Ш"на - ш.· 

3327. ПопосаТ"'1і (об осве~lШU)· ' 
вастий. -смуг· 

3328. Пцоска CM~'~и.. ( 
-щтftбка; ,,, .. ~, п . .чеmа.ма) 

п. БУ"""на .. --..:. о:ап~р6ва' 
п. коитан:тная_~і..:. ДОТИЧк6~н: 

3329. n. реаIСТИвнаR--..:. реШ<тИВIІU 
Попосовай (.чагнцт .\Ієдь) . 

боВ1іЙ. ,-шта-

~~ЗО. "цает .. (тРуи,ш) 
~331 .. Попотно _ IJU'ЮТ!іU' ДУТИН,'. 

~. :"::ННТО80е_п . ~'diK~HiT6j:H:: 
. р acneHHoe_n. ПРООJ'ІіЮft:' 

333:G. ~ ""ІОАЯНО_О: .. '1ОенякОве ' 
OnOTHAHbI~ \ .. 1{,~шочеh в jле.~еJilllt) 
-l!(jЛОТНJ~НИ.и: . 

3333. Поnуавтомат"ч.сим~ 
маТЙчнйЙ. - IIO~'l ~·Щоіто-

3334. 
3335. 
3336. 

Попуе&ТТНblЙ - піввUтниЙ. 
ПОПУ80пна піНХВИ':І,а. 
ПО"УІК"АКИ.~ (U3(jДЯЦUIJJ< •• чиmI'Р) 

3337. -наШВРІдкIiЙ. . 
п. пр.А ...... но. п. гра(я)ни.:н". 

. п. T"/:;:;,~~o. (ЯКоря) п. при- ;3338. 

п. промеIКУточное_u. lІ!>U!>1іжнє' 3339. 
п. ра6'оч •• _п. робоче; , 

n01lуааИРЬОТblЙ (о tJu//а.1І.0.НlltШlliе) 
n -наЩВ8IlКрИтий. 
п:"уааРАА - llIМУЩ1СН"J'U. і:'; 
::;::~JlCенн",й ПО.'IУlfat:на .. 

п. см.щенно. (~тOK) 3340. 
3341_ ~onуианал -. lIUJl У J<,ща.l (") \' ). 

Нуте; П. ас,. 
~УКОП"Ц,!.ОIi\3JlC"тРО.\lаг/fUm) _ 
Пl8Ю.1ЬЦСJшіі • п. ppeAh.e-п. сері!днє' 

'". Ходо.ое_п. ходове;' 
П. a"8aTop"an~Hoe 

lr. eKBa.1'O~ 
3342. ПОIlУКРУГ~"'іІ (здеЮl!ромеmр) _!!j'j, 

К.Иглии; " 
ріsiльне; 

n. *М~Ц.ИТрич.смо. 1I еkсцен. 
Тричне. . 

;1;!25. 1l0~OIКHT.""Hblii (то", Зпnа~) 
;lВТНИіі; , ...,..AV -до· :3343. 

п. (1( •• .11. пред.чет: уго •• ь, ЩUН ;)344. 
:І:.іі6. KJlt.IU<a)-ПJIюсозИіі. а, 

Папос. - с.»:уга (Г ,у' Т.чч 3345. 
R.и.., ФС., Т., llітк j' .. 

пмоса (.чеmaлЛU".)-wтАба (Г 
у., Т.чч., Фе., РНд МТК / 
стІиа (Г., У., ФС.,Р;'д Т'): "<>46. 

' па.с.чуга (У Фе). ., .• .., ... 
Т.tIч., Фе. 'МТІ:()' лруг (у., 3347. 
(У т.' '., neрес.и.уга 
Фе:); .чч., ФС.);пас(Г., Т.чч., 3348. 

". :=й.А~3.R ~T~~,Ka -- ЩiJtаР,;Щ)Чt;_ 
по ~ПУСКlJИИ ут,:I<Щ (·.1""); 

ny"pyrI1Oc ..... -:- HiHKP~Г І1 . 
(.;jОСТИ). • . .. ть 

"ОПУОТ80А діП(J. ,ПОnукоnено - Ilінл;u-

по~уот~рыblнr4 (X-([/{U.l) НаН і:є .. 
lЩJ,КРIІТИЙ. 

П~уотраЖ&t~НWЙ (<=8еlll .1УЧ),--нu-
ЩВВідБЙтщі; • 

" .. ~::;~ ~~ ВUПівв,іДЙЙ'гіСТl, (-то-
~О1І)'пер .. од - 11tJ:ІУllеріод {_.:<у) 
(~~:f.0BOA""" - JJОJlупр<'J.<ідн;Ї" 

ПОn.У:прО.ОА ...... й 
нии; 

, 
'~ 

. ПОЛ'fПfЮВо.дiDl'OC'l'Ь - ПОИИЖ&НВNіі 

..... ОсТ.,; - полупровідніc:rь (-во-
сти). . .' 

3349; 'ПоІЇуnр .. моА (о e1l'Jl_uu)-в:anів
посередвій. 

3350. 

3351. 

3;155 • 

3351>. 

3:157. 

3358. 
3~59. 

Поnур.аа."ни ... А ("ет). - ІІапів
розсіявий; 

П-НОСТ" иапівроас!.в:ІІіСТЬ (-во-
сти). 

nuуои.",тр"".ок .. А - напівси, 
хвтриqнні!: ; 

п-ност" - ua.nівсиметрИqНіСТЬ 
..(,вости). 

l1о.ауофера - Півсф6ра; 
п. аноднвя-п. анодна; 
n. каТОАная-п. :&з:rОдна. 
Пonуоферичее .... Й - півсферИq· 

ний; . , 
n-.. ocт.. піВсфериqиіСТь (,но' 

сти). 

nOnушар піВК]іЛя; 
п. оаетораосоивающиА -п. свіТ0" 

розсіВ8а. 

!;ІопушаровоА (рефлеllmQР )-пі8-
кулястий. 

поп ... А (8ал, колонка) д:/тиіі, 
поро;кнliстиЙ. 

Поп ... ова .... 8 (:ме.шшто.м) - "ори· 
станв:я; . 

п. о п.р.р ...... и-К. урИвчасте. 
nOnlo80BaTb_ к,ористатися. 

Попtoo; роl&; Роl(т); роlе(m)-пб-
LЛЮС (-са) (У., Фе., Др.); бі
гун (Т.и.ч .• ,Фе., ДСТ., ЛФ., 
Др.); [прцчі.10" (Пул.); ПОЛЬ 
(ЛсФ.»); 

п. амт"вн",Й-п. qИнний, актИв· 
ниіі; 

п. вн.шннЙ-п. зовнішній; 
А. b"ytp.hh .. A-п. Вlf}'трішвНі; 
П" .• cnoNoraT.n .. K.... I1~ д,оnо-

міqвИи; 
п. ВЬІСТупаlOщиil-ll. 8ИТИЧвИй; 

, п. аоliа ..... н .. іі-п. додатк6вий; 
п. _кнутьоіі-п. з8..v:кнеии1l; 
п. "."ноЙ-,п. ЗЄl4вИ!!, біІ1Н (-на); 
п. "НAllферент .. ",А-п. б8.Йд'$ЖНЙ; 
п. КО_.УТМРУlОщніі, мо".утаЦМОН-

•• _-п. КОМ'У"'аціllниll; 
n~ .. агнитнwА-п~ ~аГRет:иий; 
п. неПОАВИІКИblЙ-П. нерух6мий; 
n. ОРО .... НМ .... - полюси ОАВо

йменні; 
п. отрицвтen .. нЬОіІ (в злє.чєнтажj-

п. від'ємии міиус6ВRI!; 
n. ПОА.""'ИblЙ-П. РУХОмиl!; 
п. noaoCl"A, ц.нтр ПОА06мя ("РУ? 

і:іuагр/Ш.м) п,ентер (-тра) по-
дібности; 

п. поnо,"итen"мьой (взлє.чентах)-
11. додатний, плюсоВlf!!; 

n поa.n_аоват.nьнwі-п. ИИ3КО" 
вйй; 

n .. nРОТ"ВОnОПОЖНbl8 - n-си про

ти.16жні; 
n. рааиОИ".МНЬІ. п-си різно-

fiШ!нні; 
·п ...... р ..... й-п. північний;' 

3361. 

3362. 

3363. 

3364. 

3365. 
3366. 

3:j(l7. 

3368. 

3369. 

337О. 

'n. уrмьнwй (3.1єктроі», П. B~'-
гляuкіі; 

п. ура_тanroиьой - П. нирін
ВiVIьвий; 

п. _..я-п_ південний. 
ПМlОоимА (6аlШlCaJ>l, ПQКОllе'UШк. 
дуга) - по.;,юс6виіі; 

п. lіу_ra~П()ЛЮС03Rаqнніі папі!, 
(-перу); 

n. А .......... (расстОЯНllЄ) - межи
ПОЛюс6ва відстD.Ш, (·ни) . 

Поп_"оOТl. - пvлюсовіС'І:Ь (.во
ств). 

Попяр .... ц .. о"Н ... й - ПOJlиркаа
діііниЙ. 

"ОПЯРИ8ация - поляриз&ці.в:; 
П~ ran~_м"-..ская -- П~ raльаа

вічва; 
п. A"aмeтpвn .... _ П. попереч-

ннк6ва; Ф 
п. А"'П."""'''._ - п. діеllек

трИqва; 
п .• ....,IІТиав ... -!!. кагнетиа. 
Пon .. р".о .. н ..... й - по"щризQва.-
вий; 

п-ность - ПО.>1ариs6ваuість ('0:0-
сти}. 

П_р .. _ .. т .. - поляризувати. 

ПОПАР .. 8у ..... А - ПQЛ.в:рIl3УВа.RIdI.; 
П-"ОСТ" - поляризуваність (-НО, 

сти). 
·ПОIlRРИ"УIO_А JlОЛЯРИSУВ8.~ь"' 

ний. 
Попяр ..... Й ПQ.-І>ірнИЙ; 
n-HOCТ" - поmірність (-!Юсти);. 
По. прОТИВОПОПOJltМЦ - П. проти

лежна. 
Помещат",-СТ"Т" (злектрОО СІ Mell
тролшл) - у(В)Міщііти. у(в).мі
стИти. 

Пом.щ."и. - ПРИМ іщенн.в:; 
n •• ниу"уп"торно. - аК}'муml-

торня; 

n. аппаратно. - anар"тн:а; 
п. ва"н_куп!львя; 
n ... Д,ІІЯ гanь.аммаацим - га..1ьв.ані-
з6вня;, . 

n. д,nH "инамомаwммы�дJt"ам:ов-
ня; 

п. А"В фор .... роВаНи .. (плаtтuн)
формувалЬНЯ; 

". IfСПW1"атеn&tИ08, станция-ви'-

проб6вня; 
П • .cotena.hoe--паровИчия; 
П~ ... w .. ltное-~м:uшии6вня; 
П ..... ОГОО •• ТнО. приміЩО\ІИН 

>4ноroсвітл6в" ; 
11. раопреА8АИТ"'~Н" - п. ! .. JfJ3ПQ- . 

дlдьче, розцодільнSI; 
п. трансформаторно. - ТР8НСфор

>4ВТОРВ.в:. 
3371, пони_т .. ,-.ит ... ·оя - знижува

ти, знИзнти.-<:я. 
3372. ПОН .. _lОщмА (трансформатор, 

подстшщuя) знижвИй . 
3373. Пон","."". - <lиижуванни з1'1І:

ЖЄ\lJIЯ. 

3374. Пон"_,,ньой (о наnр.'ІЖ.) - 3"«
ж"ниЙ. 
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:3375. 

·а376. 
,33, •. 

Поии ... Т ..... - зиИж.1іаа.'1,(-чs.); 
п.-ТJt."Офорооа.тор - зиИжува.ч

траисфориатор ,(-ра}. 
"ПО"""", тЄJIЄгp. - "розумів. 
ПОО".'.АН ... А (о hacmpoQ.ke}-по-

чережииli; ," . 
п ... оот .. -почережнїсть (-ІЮСти): 

,~37t!. ПОПIlA8""8.(свt.Qla че,реа оnurерсnше, 
света ІІа ЗIqXUI) - І10Пsд&НН,я. 

33'ИI. Попq&т",-П&ОТ" (о C8~. КОН
такт,)-попадати, попасти. 

3380. 11.0П.А&lОщ .. А .. (~т" ~l1IalЦl1) 
- попаднИи. ,,' 

3381. Поп.,. .......... А - поп~ниІ:; 
п·ииоот .. - попереиіниіСть (·НО

стн). 
3382. ,По,I18Р"''''''. (6UЛЮR., ISi!НВШІІ.ачия, 

lfIрШ/ерса) - поперечннli; 

,~:1~3, 

3384. 

~ЗS;:,. 

3386. 

33l!'. 

33t!8. 

.33911. 

3:191. 
з'з9~. 

3394. 
3395. 

.3396, 

3311 •. 

~З98. 

33119. 

34011, 

34111, 

п.·"",АОТ8УIОЩІІА (о .lliЦє) попе-
реЧЩlji; 

n.· ............... __ " - попереч-

1І00иаГRетува.'1ЬНИЙ. 
Поп_, rp.0800T ... Т'I." - доп6ва 
, ГРОЗОlIОк&ВUIUt, (~и .. ). 
Поnonиеи •• -попБВНlОваиня, по-
, п6вн~нна. , 
Попопм.тen~,Р·ПП8М&U.р~попбв-~ 
нювач (-ча). 

ПОПОRИЯТIIt-,-Н8ІТIt: - nопови.я:.ти. 
поповнити. , 

Попра .... (исправление) - попра
ва; n. (8 отсчете) - II6цp8.В1m. 

Попра ...... Н .... (аппарат) по-
прав..'І"ниіі.; n. (nOЧlLШ1l:lwtt}-uо
.'lаrоджениіі., 

Попр._т~_т" - попpa!lJIЯти, 
поправити; п. (ПО'ІШШ,ть) -ла
ГОДИТИ, щщагодитн • 

Попра.80 .... "'А (козфф.) - доправ
к6виЙ. ' 

Пор. - п6ра_ " 
Пора_т .. ,-... Т .. -у~Iі .. І:и. ура-

:ЩТ>І. ' 

Пора\IUIН.. (зл.е"тpu.ош:т8o..1t) 
~·ражанн.>\, ураження; п. (ме
сm/)-,ураз.ка. 

Пора .... -"І - уражений. 
ПОр .... т .... , (сосуд. 3J,IflU1lpoiJ)-по-
рйстий; , 

n-ОТDOт .. -п<>рilcтість. (-тост;!). 
Поро_о ...... (..tUlRp0gi9Н·}-порош

к6вніі. 
Пороwк006раан ... А (rшpo.tlJ08Um, се
ро) - порошк),Мтиіі., 

Порошок - пороm6к (-шк;У); 
n. граф .. Т.....а---,.и. l'J)aфіт6.еиЙ; 
n .... _ .. __ П.мєте.-

:Ііз6ван.иіі ; 
n. IІ.Т ........ Н.trИiI:-П".;~; 
n. non .. po............ В. поліру-

в8дьннИ. 
ПОРТ.ТИ.Н"" (прибор, npu.С.lUШ.r;) 
-похве.тIІЙЙ, порта.,тИ.зниіі.; , 

n·"оОТ" - похватніе:ть (-ности), 
ПОРТд:rИвність (-ности). 

По,ча ~np080д08) - псувв.нllSl, 
псуття, п6пс,"1І (-ву). 

ПОР.АОК (радиочаеuютьt) - пор Я·, 
д.ОК (-ди}'); 

". ,, __ А-ІІ. I!Ис6КJ1Й> , . 
.. :· .. _ .. 11....,..11.. Низьв:Иl. " 

3402. Поом-",u ....... 1і (о ~, 
. oб.Iwniке, 8ОІІ6у~)-il:из-

ковйl!; , . 
'n .nооТроеН". «(jUaap~J пGtiry-

п6ве будуваавя; , , 
n.-napannan ....... - lІизкбsо-рів· 

нобlжннlі; 
nOOn8Дo.aтan"MOVТ~ (о~л\ 

времени) - пoe.n:ід6-вність (-ВО-
сти). ' 

3403. ПО""'8ДаАат ••• ~ 
піСдячИи (-ну) діеJIеир!і:ча:ий. . 

3404. Поеп."'" .... (1ЮІІре:ж:де.ни.я)- на-
с,,"lіДоR (-дк.у). • 

'3405. п_о ... _ мата П.1~ від 
сл6ва, відслШне. п..'Іі\та.. 

3406. Пост, с.ц.б. пост (-ту);: '. 
n. &lO����P08O .. h .. A-IІ. блокшllЙЙ; 
" ... опоп ... " .......... 1І - п.' IІИНОніів-
чd' . . 

n. краі ... А (Бло"uро80чны)) П.' 
ирВ.ltніЙ; . 

n, ....... o ...... A-ІІ. незwжинil; 
П~ питатen~мwА; -ПУНКТ' пункт 

~КИВЙJIЬНИЙ ; 
", пут •• оА-IІОСТ шляхо:mi:й; 
". Рао_.АМт""........ П. розпо-

РЯДЧИЙ; 
n. ОТ.'ЩlІо .. н ... А--П. стаціllниіі.; 
п. Y"&OТJI08"" &lO".P08O .. _A-П. 

дільнИчний блоківиИlІ; , 
п. ц ... Tpanlїlaaц .. o ....... " П. пен-

тра.лізацlй.ниіі.. 
3407, Поот_ .. т .. НО •• Р (на стол.бе)----за

нумерувати. 
34,08. Поотавщик (зл. ж.) постачаль-

ник (-кa~. 
34\19. Пост .... о_ка (штеncЄJIЯ) пOCТli.в-

Jlення. 

3410. ПООТ.n" ("абєл.я) - пост8лз. 
3411. Поет.пенн"," (о нагрееании, раа

ряд"е) - повідьннв; 
- .... ост .. - пов!дьність (-lIОСТВ). 

3412. поот_а (о буд"., баuшє) по-
стовйв; п. (о раепредсл.uт. по
сте} - п)'нктовйй. 

34.13. Постором_А (ШУAl) -, стор6ннШ. 
3414. пооw_ ..... -ста.'lа . 
3415. П .... тOJIМм ..... - сталиі; ". (noвре-

.�CeJIu)-постіЙниЙ; 
n ..... 00 .. (гыluuoатмя)) неввн-
маниИ К.'lюч (-ча); 

n. ток; direct current, continuous 
current; Шеісbвtгош(ш); еои· 
гanЦт) continu .пр6стніІ 
стру,м ( -му); одlШСlllліію.Ii1С.; 

3416. 
п.-пonяри ... А - стало-пмЯрниіі.. 
ПООТОА .. отво-сталість (-пости). 

3417. Поотроек". (дuагpa..ltAUl),~,бrд)'-
вання; 

Ц. ~6=~o.aTeпIaHO. ,--::- б. ПОСТ~ .. -

3418. Поотроекм"," побуд6l18.Нв.І. 
3419. ПоотроАка - БУДШJIЯ; 

n. (процесс) - будувlr.нlI:Si, ,будО
ва.иня, побуд6ва. 

34~O. nOCТYn.T.n"H"''' - ПОСТJDiflliit; 
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N ...... Онн - П. рущі:; . 
n ..... 011 PY�Ch-,.п. ;ІівоІ рукИ' . 11. O����_-..а~З:ЕІЦІІОдOJUOC6oo 
n. m.�C • .."..,..-п. M8КC1IЄJL'1e~e' віІЙ;. " .. .'. 
n. про .. о ........ -п. Cil6РДДИІСа' ' ". o .. o ... H ..... i�-;з. ЦIІ1ІОЦИЙ;' 
n .. ТРО" _ ..... -п. !l'рьох ті'--ь- n •. п.тро"н,,~. щр6вний': ЦІВ. ,..... п. rш_ ...... з. ToIЦo:llii; , , 

3458. Пра.wll-пP4вu:/l; . ". :::іТ" ..... ТI""'~~.Щw.тіllча-
". Ol .. ~ __ , о пра ...... xoaO .. -пра- n; nnathho .... i�-'з .. ;:.,.,..-...."в ..... · 

.. Box~a ОбjlіІТк&. . ~ ...... "''' .... ~45f1. Пpu" .... :-но. О ••• _Н", _ Cвkr- ". npo4l .. "'OIl-з.ПPQбивmUt· ' 
. Ве ОСВ IтлеНВIІ' n. npоllo ....... ~з. затичк6J3d' 

34(10. ,Пра",,,,,оокоп .:.. n. npootoll-З.звич&i!щПl·' 
. (-па). пра;кСИlІоск6п п. раоп...,....нта ....... :...;.з: розпо-

''''''1 П . і!Щьчий;'" . , . 
.... ". р •• раТ ....... 1І - пе...,..,,'р...... -'" 3469 П у~оч. ......... n. p~rovupa ...... II, ...-.... - 3 

~. р •• р.щаТ",'ТІІТ",-__ пе~ РIЖIl8тd, РОl'аТИй, . . 
3463 РЮ8&ТИ, первтворИжи -са. " •• Uh_ll-ra. ОJUl.9.'·а:виll·' 

· ПР •• р.ще ..... '(.rmenлот'у)":'перє- п .. о"фо .. н ... _з. Сиф6нний' ' 
3464 ТВОРЮ8&Ш!Я, перетв6ревшt. ". етан __ А ..... 3 .. стаю':-"ИЙ 

· Пра.ращан ..... lІ, _ перетв6реІШЙ цивофoJrfitlШЙ;' """"', 
.3465. Пр ..... ~Т .. ,-с .. т .. ___ п.е~"""""": n троА -ти, аетu>Вliщити. ,...--.- • _"О 3. чотv1іі:иий; " 
346~ п"~' а ..... "'w~~., ,ТР""'." ІІА. сТиif', ~. .,..100І .... _11..- перемhnVЬ6 "Ь_ .. "_8 .,Ц Й --.-." • _'_~""~.~вИЙе 

. ::34117,. П:''';w.нн. (lI1eAшepamnnы-пе- 3476_ ,ПIНЩ.IСраНItТ8n .... .wJI.(1WНдеиCQllWP, 
.. ревйщування:, пєpemtЩе!Ш$І. 3477 ~C1lIa81t.q, pe.tUI). запобіЖІШЙ 

3468. ПроА8&Ih!ТO'n ........ (расчет) _ по. . Прадо!'р ......... ,·н .. " .. - .запОбігі.-
передНІЙ; ,ТИ, З8.Цобіrrи (-у); .п. (аaщu· 

'3469. п-мост .. -попередиість ('НОСТИ) =т~ОВод}-зa:цtщв.тв, 3&-

ПР8АOn (на.м.aгнuч., насыєІшя}- 3478. Пр.дn.~". {сшнад} - до-
~~(a)~~T (Г., У., Т.кч., аереІздОв.І!Й. 
'т ")' .); .иєжа (Г., У., 3479. Пр.дпо ............. (I7ІОК. нагр""lШ, 

(г"'Ч. ; ",рай (Г., У.); рубіж -ЩНОС11І.Ь) - raAaBd.. ,,-
р., У.); грань Р".); 3481 Пр.дпо ( 

n ... ржи •• -г. верхия .• , . "~II". оnpu'ШНQЖ ІЮ/Ір.) n . -,зд6гад (.ду). . .• 
• _.рн".II ...... _г. вШttірча; 3482 •. ПраауnР8А .. "OlI ........ (о надnщ:u о 

п. IIJNIIТ-.. ... II-г. ItрИ'l'Йчна' аaщuте) аересте ........... --.. ·' 
n. Hh ...... I�-г. 1ПiжнJi. ' ~ .... , 

3470. Праам~ (ЩОR . АЮ) .... НООТ .. - перестережн~C'J'Ь (-ВО-
ГР(И)анИчв:иil" щность - сти). 

n,но"т_rр(Я\~~''','-' '-ь (_и~и). 3483. Пра~пр._.т""~д_,,, пересте-Зі?l про _ ..... ,... ~y~.4 Рlг8ти, перестереl"l'li:. ' , 
· AOTap_ ... Io,-Т ..... (вapыIJI в 3484. Пра"упр_щнА (о надrШCu)-

..мш:.4eннtutг)-запобі,гit.тв 3&Ilо- пере~~u.І!Й....', 
біrтн (_У). ' 3485 n ~.~ , .з..-z:г. П_т ( . 'Р8АifПР,ОIИД.ни ... il-<nер.єсТєРеже-
б' ан ........-( ,Iщрыію)) -запо- ВИЙ.· - '.' .. 

34%.3. lГ вя Ч<Мtу). 3486. ПР.IИД.ар.м ... ~ .... ·· (Q .wUoбщашu) 
ПраАО&ра_, _та (lIfЮtЮдa-передчit.cІШЙ; , 

.зт. п==~'::~~)~~-:iJ: n-ННО<ІТ_передч&сиість (-ности). 
щеl!ИЙ. 3487. Пранращат",·Т.Т" (дeйcmвuє)-

;:Н75 .. ПрадОхраи"тon". _ 3aJЮбіжник ПРI!ПШ!ЯтIJ, припиllЙТИ' (-ка, (Т..wЧ., Фе., Др.); гасте- 3488. ~ ... _переставати. ' pe~,.; (Дет) 3489. ракраЩlUOщиll- приml:вниИ. 
(ДСТ.); '. ; охоронник, Пракращен •• (ра;шнюptЮ) при· 

n пин (-ВУ);.П. (пю,.;а) - пе""'ста. 
. =~~IIH"'ii 3. водостру- (-пУ). ,,-,,,,, 

" .• _.Н~ОЙ-3. ВИСУВнИй; , 349и. Пра"р.щ.нн .... (paazOtlOp. C8SlIIь)--
п. rpoao.o��-з. б;ІИСКaВliчиий' приml:нениИ. . . п. rPYnlloao.-з. rрупоIlli:й" 3491. Препс_еин •. (С4єта: ClJJWf/ JIU-
N. дВоЙ .... й-з. поцвійlШЙ;' нuй) _. 3&Il6млюваиня:, ~O)l-
n. ~~,пonIOО"""-::--З ... ДВОПОJlюс6- . ;reина(ТJItЧ.,ФО.,ДСТ .. К.ХЛ)· и..... перелOЮlJOвшu<я (У., Фе.). p~a~ 
п. ::;:~"H"T8lI"""'1i _ З. додатка- . ~Я (У., ФО.); л';";ан.-
п. """.""'ЯIDЩ'" _' З. уз6м.лІО- n. Д"ііное--з. подвійне; 

ва.;ІЬНИИ; п. ,."8КТРИ,,.окоа - З. електрйчве; 
п ..... нтр ............ ---з. в:оитр':'m.ниа' п. "".КТростат"._ - 3. еJlех-
п. и.под ... н ...... -з. иепf.цмін,' 3492. тростаmчне.· . 

НИЙ; , npano-6 НН"'й (свєт, 'ОJЩа) 
ЗЩІ lVIеввЙ. 

3493. 'npanCiMIIRT1t;--,-' - залом-
. , JD:)II8.ТИ, зsлOllЙ'lИ,-ЄЯ· 

3494. Пpan'--_.' - за.лOJOlЙЙ. 
3495. Пра_СІра .......... (eoЩЮlJ1II&It.)-

Вех~аШlЙ. ' 

95 

n. ртути"',-'П. ~іБJl1lii.; 
п. ,..., ....... П. '!6чв:d,;' 
n. тy~ __ • - а'. ~; 

n. ~... П~ Вf;mlhlвй;' 
" ......... ' -п; фuOВИЙ; 

. n ••• K?_ .. r •• _I�'-'ІІ'. ел.еlt-
34l1б. Пр.м.6ратан ... (С()ЩЮ11lШl.) - нех

тування. 
3497. ПраН8Ipareт .. ,-Clpe- (о С()npoт.}-

. неxтy1'lМ'И, зиехтувати. ' 
.3498. Пра .. еСІра_ .. мwll знехтува.ииВ. 
~499. прасlillааан". (e.IUI!ocmu) пере

важ8ВНЯ, перевara. 

тро.лlтйЧний. " .. "'" 
3513. Пр.р .... "",·paa-n. ( __ • .IrIOК) 

переривlmI, пеpep,в{n'и. . 
3514. Прор-....... - перерIШ1lltii . 
3515. Пpapw"CТWIl, <_тшпn,'moili:) 

перєрВвчастий; . 
".ОТОСІТІО ,перерИвчзстїсть (-то-

3500. Пpac6,n_- (о ЄА!1WCllIIl, ооnро-
11ІШІД~)_пер~.пере-

вs.жиТlI. 

сти).' .. 
3516 • .,Праоа __ - - СПРВ-

m!:в:виіЬ з&хист (-ту). 
3501. Пpac6,n_IDЩ". - переве.жииЙ• 
з502. Пр.06р,"*0 •• IІІ". (nuжа) - пере

творюваивя, перетворення. 

3517. П.,-fніт (-тв). " 
3518. Прасс60РА - пресб6р)!; (-дв). 
3519. Прасоо ....... (~, нunw)-rnі· 

3508. пра06ра8О11-И".' перств6ре-
ний. 

3504. Пр.оlраао_тon" - перетвіриик 
(-ка); 

чеlШИ. ." 
3520. П~м ..... іЦО НURШ, ~)-

гні.че!ШЙ.· . .. 

n.:[K.O_M". - п. каск&диИЙ; 
" ... ногс .......... -п. IІНОr0фa36' 

3521. Прасоuaт-. - r:aітИти,'·· ' 
3522. Пра"",,,,оин ... 1І (peocтвm, npu6op) 

-тОчний. ' 
вий; , .' 

n. _ОІІI1ОРН"'Й - п. о;циовJttllор
цевий; 

п. ОIllНХРОН.~ П. сиихро-
нічниl!; 

п. тр.хф ....... А п. трифазовий; 
п .... o .... A-п. фазовий. 

3505. Пр.оClр'"*о .... ..,. .. ,·Н .. Т .. ,·Оя
перетв6рювати, перстворіі.тИ, 
-СН • 

35ІІ(). ПР.одon ........ ,-п.н ... (сощюmuвл.) 
-ПОДОJl&ННН. 

3507. праОАOJI_Т~,-П.Т" ~ооnроmuвл.}
ДОЛатн, подол8та. 

3508. праОДOn."lDщиil (о оопр.)- подо
ЛМЬНИЙ. 

3500. Препарат _. __ 11 - препарат 
(-ту) селен6вd. 

3510. Прар •• нн ... 1І (раВгО<Юр) '.- пере
рваний. 

3511. Пр.р ..... н .... - перериваиня. пе-
рерван!!Я. . 

3512. Прар ... аа,,_r.-перерИввнк (.ка); 
[neреpuва'< (ФО., Др.»); • 

". aaTO".T" •• OKllIl--Сallоперер~ 
ник.(.ка). п. автоматИчmtll.: 

п. в..иon .. та - п. 8євельтівсьІСВй; 
n. All8рноlІ П. Qдвірчаиий ; 
П. А •• нац .... н .. "'. - п. девіацій

НИИ' 
п. нсид'КІІА, ..... йиооти ... А - п. тє-

чивнИй; 
n. нвм.ртон ..... 1і - п. кам:ерт6В-

ний' ' 
n. каn.;... .. и ..... - П. краПЛ8Вd; 
п. маrнитн",А - п. иагнетв:иil; 
n. Мас<lOиа - п. Массонівський; 
n~ .. ехаНИllеск"Й - п. механіч-

ний; 
п. MOnOTO'lIl"'.-П' lI!ОЛОТОчк6вий; 
п. neРИОАн...,скнlІ П. періОдИч, 

ний: 
... nn.Тино..... п. nлаPlв6вий; 
n. ртутнострyilн ... а п. живо

ср ібио-стрYJ.fИННИИ; 

3523. Пра(_)ШІІ"'~ 1I~b. (-ву); 
n. пра............... - п. 'прООЛlЄ

И.І!Й. 
3524. пр .. ClII.~,""""(~ r<OИ

тaJшIы) . - вa.б:JПI:ж{mI.~ вaбmi-
знти. 

3525. Пр.IіІІ._іі-вaбmIжIDiIi. 
3526. пр .. IіІІ._ ... (дa~. lI1I'.II'JIg

lШ!іІі:) - ааблиаа\вRЯ;' вaбmi
жеl!ИВ. 

3527. п .... tImI_ ..... - наБJвbl\eИВЙ· 
3528. П.... (.ду)(Р-AfЧ~, Фе., 

. ЕХС.. . уд .• ДСТ •• Др.); 
npuєтpJa ( Т ...... Г., Фе .. 
ЕХО., лсф.);_(У·, Т",..,., 
EXC.);HlJ'(UНlfa('Y •• т:.ч •• Фе.); 
наряддя ((Г_., ЕХО.); npu
бвра (ЛІ/Я.): 

n. Амп.р. - п. АмперіВ; 
n. an8р_ ..... _. ~ сп,' аперіо-

дИчиий; 
п.мрт_"'-.П' пр-о'" 

вий; 
n. _~T_ТP_""'- ·п. OOJ!Ь-

та.иетpl!.чвИЙ; 
n •• paщaтe.rt ....... - П; обе~ВІІ,Й; 
" ............... - п. вріЗ&иий;" 
п ......... IО_ .. щаА - п. 1IИJIИЧ1Diil; 
". Д80IlНО.'- п. подвfйв:иil; 
n. AJlУОТОРОИИМ.·- п. двобfЧВИЙ; 
n. "НН"'О"_-• .:..... П .. ди

на.мОIlЄТpl!.чииіг, 
п. АА" ...... l&Тнро ...... - П. rpa-

фітувалышй; , , 
п ... РЯАИ .. А,"""......-{-,..,.. 

лllПЮpotI)--П. ваcвaжmiй; . 
·n. """_no ........ я npo8Ol108.--

ТЯ_. иаТ$lгач (-ча); 
п. дп;. прап..,. ... ___ П; вас6чу-

ва.'1ьиий; 
n. ир ...... и ... А- п. дЮСТр&m!:ii; 
" .......... тan_ .. A - п. ВИІІ.[рЧИЙ; 
n. ІІІНАУІЩ"ОИИ'" - П. індуїЩ'il

НИЙ; 

--- ---- ....... 
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'\ 

J 
1 
і 
:) 

І 

-
n ... n ... Тат ..... Н .. " - П. ВИПроб-

1ІІіЙ. виnробyв,lЧ.(-ч.а.); 
". ,",нт.ити",. - п. ~~И~IЧО"9Jilji,;, 
n .... иТpon .. мо-..... р ....... п ... Н .... 

п. контр6льно-вииірчий; 
n. ируr ..... А - п. КМГ,ШП; 
n. ирrт.","" .. А (и8.меpumельньzЙ)

п. закрутнИtI; 

8529. 

353U. 

". n.Оор.ТорМ .... - п. :,аборат6р
ниll; 

n~ иаrре_Т8Яltиw" - п. нагрів'" 
lІиll; 

n. и. KrxOMH .... - П. н. кухгнниіі.; 
п. 00 •• Т",Т8І1 ........ - П~ оовітлю-

В&1Іьниll; 
п. "реиоом .. 1І - п. переноснИіі; 
п. nо __ оll - п. рухо)(иІІ; 

n. _1'о ...... Н ... ІІ - п. cтe..'IьoВli.B; 

n. nр ...... и" .. " --..:. П." тбчв1ІЙ; 
". nPOAonroвaT ... II (иа.меpuтель-

нЬ/й) - п. ДОВГастий; 
n. проф_ .. мwll - п. прОфіль!Шя; 
n. рар" ...... - <І. висRll.Жli!Ий; 
". реnOOТРМРY1ClЩJlІІ ._- п. реєстрів-

НИИ; 
• IМnoorp .. pylO_., са .. оп .. шу
щ .. 1І - п. саиопli:сниИ; 

п. р.rynИРУ.МbllІ - п. регульова
ний; 

n. p.ryn .. pyoo_A - п. рег}·.,ів
НИЙ; 

N. самопиwущиlІ - п. самоп,ис
ний; 

П~ сиr"""",нw" - п. гаС.іІівнИй~ 
rac"liвeЦb (-вця); 

n. стамциоииwll-п. стацііі.ииЙ; 
n .. тan ••• Тorраф ..... оIOtА - п. Te."te-

~ографічниІІ ; 
п. T8nno8ol- п. тепдовйй; 
n. т.хН .... о .... й -- п. технічний; 
n. тормааноlІ - п. Г&'lьмівнИи; 
n. TOlfhw8-п. тбчWil.Й; .і .. 
11. утоnn.имоrо Тllna-п. ааrd'1ИU

,нИй; 
", .... ___ 11- п. феро-

Д!інамlчний; 
... ... ктpollllТ ......... ~аА.ктроllиТ-

м ... ІІ - п. електролітИчний; 
п ..... мтроте ..... ти .. _п. е.аектро-

теплоВli.й; 
п •• тапоии'" - п, еталонний. 
пр •• _и.. (8 дei1cвwи) нада-

вАння (ЧUНіj); 
п. {В cuнжpoнuа.и, cшtl1!OI<ШІ.м)-до

ведення (да чого). 
пр ... м .. и ... А - приведеннй; п. 

(І< ".-л. веЛUЧUJfе)-зведениИ; 
п. (В сши:р01fШlAf) - доведений 

(да чого). 
3531. П ...... wcIlН ... 1і ("абель) - ПРИ

чепдеНиli·. 
3532. 

:~533. 

:3534. 

Пр .... w_ .. -причіплюВання. 
причеплення. 

Пр ••• w.аат".-о"т" <І<а6ель)-при
чіплювати, ПjМiчЕШйти. 

Пр........... (:мcuл:ьt) ~ приви
вання, прИВЙНення. 

При •• аат,",-88Т" - прнвнвати, 
прllВЙнутн. 

ЗSЗ6. "'"'_ .... _11 - приr.вйнчвииll. 
3531. """, __ н", - пpиrmi::вчyван-

Iffl. пp!1I".lliiRч.eи"" ' 
31)38. "'"'_ ............ -нтIІТ ... - ... - при-

t'винчуватв. ПРИt'вннТЙтн.-ся. 
353!J. ,ПР".ИТblіІ (о жиле) - прнвuну

ТІІИ. 
3540. пр""д - повідн" (Вс .• Т.мч.);: 

n~iд (-воду) (У.); тРQliCJI.ісія 
,(С".. ДСТ.); передача. (О ... ); 
прunрооіо (Т.мч.); пристрі .... 
(ДР,); ne.рєиіе (С ... ); 

п .... П.рсІІнхром ..... й - п. I!lщсиil • 
хрОнн .. : 'О' 

n. rp,nnoliol-n. J'РУІюва; '8 -:: 
". д.ух .. корм ... 1І - п. ;J,ВOBHTBOP-

цева; 
А. ау6".т",і1 - П~ з}-бtШ<..та; 
n. ка_а - п. Кapдa.aїBCbl>ll; 
n. канатиwй -- П. кодl.l1ЬНа..; 
п. _аrмктиwА - П_ иагН:Є>rпа; 
А ... ах08"Чllwl1 - П. маховикбва; 
n. М8АО_ихроннwА - п. 1іаДСИВ

хрОвва.; 
п. M.noopeAm:a.HH",A (dинa...o,мa

IШЩbl) - п .• )езпucереДН>І; 
п. ОА"к~иwіі ~ .. п. QДІн:Иqна; 
п. OjI .. оякорнw;; - 11. ОДНОВІІТВОР-

цeStl; 
п. ОТД8""Нblі - п. ()кре:яа: 

п. '."""01 - п. пасова; 
п. ру .. ноА 11. р)"ша; 
П. , .......... w. - п. важї.lIьна; 
". p.-парanпепоrр.мм .. 1І - п. в':"

-;кідьно-ріВНОіjіЖ>lИК6ва; . 
П~ ТРОССО.ІаІа ~- п. JIиuвова; 
n. ц.пноlІ (.маслєнни"а) - п .. ШН

цюг6ва; 
а. М.ктр ..... есК .. А - ~.;jeKTpOnOBi;l

н'я, n. €,;tеНТрИЧ!1і1; 
п. зnеитрOДll.ltrаТ8ІІ .. нwА - п. 

е.'Іектрор~·шна; 
п,""'",каТUIr-П.-Замиюі.ч (-ча). 

3541. ПР •• ОАКТ,",-_СТ" ( .. дeйcтвuє)-
надавати, надати (чuну); п. 
(в синzраиuа,м. CWШIOНШIAf) -
доводити, дuве<--ТfІ; n. (" "ш;:оu
:шбо емuчин.) - :зводити, 31";-
сти.; . 

З54~. ,ПРМ.ОД_1і (.моl1ЮР, механиз.м. pr
• tШ'Ь) - ІІов!Днеsий. 

3543. ПР ....... нМ ... іі (провод) - прив' ;'<
заниИ. 

3544. Пр .. '"' .... Вани'" - прщ,,'tауваJlЮI, 
прив' >lдан"я. 

3545. Прм.яаblват ... -:аат.. (npoвoda) 
ІІрИВ·Язувати. 11рив'язати. 

354tJ. Прнаяа .. (про,ода) - прlil">!~I. 
(-зи); _ 

". &око.ан - и. бічна; 
п .•• рw.мная - 11. вершкuв". 

:3547. Пр .. rпаwат".-снт" (" передаче) -
запрошувати, запРОсИти. 

3548. Пр .... паw.МИ. (" ne.peOa'le) -.0' 3iJ,-
пр6шуваиня .запрОшеНlШ, 

3549. Пр.rпаw_нн ... ;; (" передаче) -_ 

3"'~O. за.прОше>lИЙ. 
"" Пр.rм_иwA (алпарат. прuбор)-, 

припас6ваниЙ. 

г 

:>55.1. Пр.roн- (щеПЮR) - припас6l1'У-
ваиnя. приnacy:в{l.1lИЯ· ) 

351:і') Пр .. rоия,. ... -rнan. (части 1ШlItIР· 
~. _ припас6вувати, приnaсу-

вати. 
3553. Пр .. rородн ... А {о дароге, еообще

нии) - ПРШ4ісьКИЙ. , 
3554. Пр .. rотОВn.Н". - готування. при

,;:отуваuня. 

3555. Пр .. rотовnаннwll - пригот6вле-
нИЙ.' вати 

3556. ПриrотоВnЯТ".-вит" -,'ГОтУ ' 
ПРИГОтУвати. 

-~ П не" 'волн) - прИЙмa.иuя (У.: 
:35 .. ,. Рт.м'l..~ С".); прийвЯ:тгЯ (У.), 

npuЬо.м (У:); . ., 
п. ( .... етоО}--CIl6сІб (-собу), . 
n автОА.Н ..... Й-П .. автодИине, 
n·. МlТеРОАIІННbllІ - п. гетеро-

дИнне; 'чнє' n исиуС0ТВ8мн",1і - п. lIl'rY • 
. на р_му - п. ря.шюю. 

:ІО58. ~р ..... нМК-прИЙ)(ач (-ча) (Р::::); 
npuй..\taaы<w< (ДСТ .• Др.); ІР
ник (ЕХС.); віо6uрач (Т_.); 
прuЙо..иник (..!lеФ.); споЖШЩЬ 
(,РнО.); _ ДІІ' 

п. reTepOA.H""''' - п. гетеро -
новJiЙ; Й' n детемторн ... ІІ - п. детектОРИИ , 

п' маОАНИН"';; - п. ізодиноВИЙ; 
": .. нтерфn_КОНblіі - П. lнтер
, фДЄ1\СННИ; 
П. ком6инированнwй - П. 1;tои" 

біll&ваниіі.; , 
п. КРи'сТад .... и .. Й - п. крнстаД!і-

н6Вl<іі; _ . _ 
n. нриотanяическии - П~ криста 

.'lічииИ; з-
П~ nаМПОВІІІІі\, 0""0-, 2-х"'" х -_ 

п. лямповJiЙ, одно-. двО-. трн 
)lямп6вніі.; , <оА ' 

п. пю6нтen"окиll - п. а .... Тор· 

97. 

п. o~.p~""" п. над-
reтepoДИJlОвИЙ; . ' 

п. суп ..... J:8tМP&ТII8И .. ·-П. над-
реreиерaтйllВИЙ; " , , 

П.ОУlI ... -р ....... :- по" над-. 
• СОJlОДИJlОВИЙ; " ... 

n. тen ............. - п. телегр-:-
ВИЙ' , 

n Ten~OHHмA - п. телеф6в:в:tdi; n: Yn"TpaaYAIIOHHwiI- п. ультра-
авді61і1ШЙ; "'" 

n. ф.ррореreн.рати~ ..... 1І - п .... ~-
'рореreиератйвnий; 

n. а ........ Р ...... Т .. _.А, - п. ВЛе!>
трОЛіТЙчвШ!. 

3;'59. Пр_ ..... й (прosoд, станция, /IlI
тен.ка)' - прШ!,м:а'ІЬниJI:. 

3560. Пр ..... щиК. co6"paтen ... (то"а)
зоирач (-ча). 

3;'61. пр .. __ прИтиск(-ку)(Го. T..wt., 
Фе.); [гнІт (У.»). cк{unu! 

3062. Пр .. - ..... - :- прити , 
притйcrreивя. 06 

3563. прм_мать. - _ТІ> (/і'ЛЄ.ИAIN, ,
..II011lI'f1) - притискати. ПР~
С1іУТИ (Г., У., Т.кч.); ~I
рати (У .• Т.к'l..); npuгнllпamи 
(У.); пpu.дIШlmu (У.); прати
лятu (У.). сквий • 

3554. пр ..... -щ ... - пр!ІТИ . 
3065. пр"""м .. оА (ІІО.нmaRnt)· - при

тиск1Ш.й. 
3566. Пр ...... -призJll8.; . 

n. uат .. ро ..... ная - п. матована, 
n оnормая -По оп6рна. . 

3567. ПРірм.Т ..... окМА (cтepЄOCA:O~, Шt
тиша) - прuз)(а,ТЙч.нИЙ, но

n-.. нооть- прuвм:атйчВlСТЬ (-
,стІІ). ~""" )/ ДО-

:>568. Пр ............. (I<n~(-)
торкани.я. д&rоРК -ку. 

3569. При ... саТ ..... ,-иоснrтo.CR {~A~ 
нЄЄ!1Щ. чаc.mя.м)-,--дотор""тm:я, 

ський;'. . 6-
п ..... Крод .. м ..... Й - п. :ьпкРОД!ін 

3570. 
3571. 
3572. 

доторки:;тnся. к(mиЙ 
Пр .... оаlOЩИЙCЯ -' дотор • 
ПРIІ_ ..... 1і - .прим:ик(mиЙ· 
п"ИМn--.тJo.-,,"ть - прим:икіf,'rи, 

sий; . 
п. "икрооOtlо",нн",1і - п. MIRPO-

солодин68ИИ; 
п. ".ЙТРОАИ"Н"';; - п. невтроди-

н6вин; - . 

прШ4ка;;ти. икAВlш 
3573. ПРИІШЮ-". - прШІІ • 

прВшtвени.яо 

3574. ПРIІИn_НИ"'. {а60~QШl. АЮЩ
ность)-Прibmв.утиіі • 

n переиоон"'Й - П. перВ>lоснИlі, 
п' п .. wущиll-П. пй.сний; 
п: попяр .. аов' '<НbllІ - п. поляри-

3&75. ПР"НООМО""И. -доторк (-ку) 
(У Т.м.ч •• ФО.); дотор;:.шня 
(у')- тОI>"ШШЯ (у_, T-М'l •• Фе.); iJO_ (У •• Т_.. Фе., PHд.)~ 
пюрКRишя (У., Т.м'l. •• Фе.). 
ПЮРВ (У.); допюр_я (У.). 

з6ваИI:ІЙ; 
n поnо.а-п. Попова; 
n· простоli - п. пр6с.тиИ;, 
п: реrанеративнЬОЙ - п. регеnвра-

~вний; '< й' 
n рефпено_й - п. рефлексuви,' 
n: о кохерероМ - п. KorepepHI:lii.~ 
n. cвepxp_reHepaT, .. BHbllI - п. Над 

реreнера.тИsниЙ; 
n. с .... аан .. bllІ - п. ЗSЯЗ8.Rии; • 
n oenемов ... А - п. седен6вИЙ, 
n: соnря .. и~Wіі, 08М."ИіЬІЙ - Пн 

звsiз8.RИ!!; . 
п. отро60АМН"bllІ - п. стрободи-

НОSИ!!; 

35.76. Пр .. КР8nП.И_'<ПpotOдo&. 06~~) 
_прикріпла1іНЯ. npВRfI ..... ·ea
ня, ПРШ40ць6вУВ&ИИЯ. 

3б77. Пр .. Ир8м.нн..а-прикріплввиі. 
прИJIIОЦЬОва.ниJI:. 

3578. пр.ир_т~.-n"~ <~, 06-
..IIOllI5Y) - прИКРlпляm, при
Rріnli:тИ. ПРlDLоцьОвува:m. 

3579. ПРн"РЬО""". - прихр~. 
ПРИRРИТГ.я:; D. ("""""й мре
да>Ш) .захиm6.вМ, зa:dщeив.я:. 

7 
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31)80. Пр .. Нр ..... Т .. ,·мрlolТ .. -ПРиКрив .. ти, 
прикрИти; п. (Jl1.Шии передatl1.l) 
-захищати, звхистИтл. 

::Іі;КІ. Пр"кр",тие прлкриття, <І. (JIU-
lШU передачи) захист (-ту). 

::I58Z. прикры • ..йй - прикрИтий; П. (о 
.іШНUu передачи) захИщениіі. 

::I5~:\. Приn.ган"е (ЩЄlIlDR) - ПРИJIя
гаllltя; П. (плотnое) - при ста
вання, 

3t>o. І. П,иnеrата.;"лечь - ПРИ~lягати, 
ПРИ.1!!ГТЙ; п. (платно) - ПрИ
~тазати, пристати. 

3;'8;;. ПривегаlOщиll: - ПРИЛJiЖнШі.. 
3581;. Прив". (для g11:реnлени.q прибо

ров) - прИли.вок (.вка). 
358~. Пpиnипамие (моря) nрИЛИ· 

паllНЯ. 
351:\8. Привипат .. ,-пмут" (о .'V<Ope, .на

гншnе) - ПРилип"ти. прилип
нути. 

351j9. ПривмпаlOщиіі (царь) прилип-
нйй. 

35\Ju. Приnипwиil (Лl<ОРЬ)-ПРИ:.тИnлиЙ. 
3591. Приnожени. (напряж. І< C8ffl1iЄ) 

надаваи.вn, наданнn. 
359~. Пр"во_ин",іІ (о мекmpoikiuж. 

сш!є, напрлженuu) - наданнЙ. 
3593. Прммемен". (ад. ,mергuu) - при

стос6вування, прнстосуваншt. 
:l59~. Примененк ... іІ - прнстос6ванИЙ. 
359j. Примемят",-нмт" (МЄ11:тр. :жер-

гu~ пристос6ВУВ>tТИ, при-
стосув:1.тн. 

~5~U. Пр ....... маНие, соnрмкаоакие з.о-
туші.ншt. 

359; ~ Примwкать,,,мкиУть,-ся - Д01'y~ 
л.ятн, дотулИти,-ся. 

3;'IН!. ПРИМЬОК8IОЩIlIi Доту:!ьнИй. 
з;о,9\!. ПРИНaдJ1е_ооти-приnaси (-сів). 
36Оо. Пр"нимание (телеграм ... ", волн.)-

приймання. 
36UI. При"нмат",-ИЯТ" приймати, 

прийняти. 
360~. ПРlІмуднтen .. м ... іІ (о n.poдуван.ии 

6оао ужа)-примус6вий; 
п-моот.. прииус6віСТь (-вости). 

З!Ю:!. Принцип принцИп (-пу); 
п. Фора п. Ф6рів; 
п. *п.ктрояииамич.с"мЙ--п.елеg~ 

тродинамі'Ший; 
п. 8пектрокanоричеок"й-n е.;Н3:IІ:

трокалоричниil; 
п. М8итромarнитнwй n. елеtc-

тромагнетнніі ; 
П~ ~n.КТРОХИМ"'І80киіі n. елек-

трохем ічниіі. 
36О4. ПринятьоlІ (О телегр., 80JIНe) 

прийнятий. 
86U5. Припаоо .. ьоuии. - прнпз.cQн~·

вання, припасуваннп. 
86U6. Припаоованм ... lІ- приnас6ваниіі. 
3607. ПрипаСоВ ..... т .. ,.Ва.т.. (двuжgщ. 

части) - приnас6,вувати, ПР}!' 
П'lс}·вати. _ 

360!:!. Приподнимамке (аадвижкu) - ш-
;:Щімання. 

36U\l. 11риподн"мат",-ДItЯТ" (щеlllRи, за
О"UЖRУ) -- підіймати. піднЯти. 

361О. 
3611. 

3612. 

3614. 

ЙІН5. 

3616. 

:J6li. 

361S. 

36~U. 

36~1. 

36и. 

36~6. 

31>27. 

36:t8. 

Приподнятьоіі - підїйш\тиіі. 
Припоil-mЬта; 
п. _дииil - .1. течна; 
n. l1еГlЮма.ииil- д. деrnотопка; 
п. _ДНІоІIi д • .мідна. 
Прнраоат",ван .. е (1Цt'Л10К к 11:0Л-

.IШ<11Wру) - прити:ранlШ, при
тертя. 

Пр .. ра6аТЬІ.аТIоСЯ,·Оотат"оя (о 
щетl<ах) - притиратися, при
тертися. 

Приращ.ни. (тОl<а) -прЙріст 
(-р6сту), прир6щеННI!. 

ПрнраЩ8КНblіІ (ПРОlЮд, ветвь) 
ПРllр6щениЙ. 

Пр .. ращмвание (ОЛ18еЛ18.ІШШU; про· 
80008) ПРllр6щування, при
р6щеНliЯ, притбчуваннn, при
т6чення. 

Приращиват","РООТМТЬ (oтвeтвд~, 
nРО80да) - прир6щувати, при
роcт!l1'и, ПРllт6чувати, прито
чИти. 

природиыl (графuт, .магнетиа.А<) 
-прир6дніИ. 

Пр"РОСТ (сопротивл.) приріст 
(-р6сту). 

Присаоьовак .... ( ... агнumа) - прп
сисання, приссання. 

ПриоаСlІІваТ.OS, .. сасаться (о маг .. 
ните) - прнснсатися, присс"'
ТIІСн (Г., У., Т.мч.); пpuс.мОl<
тувати (Г., У., Т.мч.); [nри
CQЧUтu (Y.)j. 

ПрисаСЬО8Ающиil (.магнит) - при
сиснйй. 

Присоединени. (nро"одов) - ПРІІ
_lучання, ПРИДіМ. 

ПрисоединекньоіІ (nР080д)-прил:;
чений. 

ПРllсоеди"итепь ПРНЛ}"ЧІнll': 
(-ка). 

ПРИОО8Д"нитen"кЬОіІ (болт, аа
ж!ш) - придучиЙЙ. 

ПрксоеАИНЯТIot,-НИТЬ,"СR - при
лучати, прилучИти,-ся. 

Приопособnоние-пристрШ (-рою) 
(Г., У.,Т.мч., ФО., Др.); П]J!lлад 
(Г., У., Т ... ч., фа., ДСТ.); 
длагода (Др.); ПРU.А<усія (У.); 

п. автоматическое - п. автом:й

тИчний; 
... арретирующе8 - п. затрим.НЙЙ; 
n. виnо"но. (для сuнз:ронuаациu)

п. притичнйй, П. ВИJlкуватий; 
n.8W3W8Hoe - П. ВИКJlичнИи, 
"~ 80авращаlOЩН, AflА BoaBpaTa-~ 

вертальиик (-ка), п. верт,,",!ь-
пий; 

П. ДNИ короткого аамwtcaния (ро
тора)-п. короткозаМНЧIlИЙ; 

п. дnя nОДНАТИЯ ЩеТQИ під ... 
в6днч (-ча) щітковИй; 

п. ААЯ рuверт.wвания маховика

п. розкр~qувадьний; 
n~ ДnЯ сгпажмвани& - гда.дИJJ(); 
". _ржиеающее п. затри>!

иий; 
". kohtaKTH06--П. ДОТНЧКОВRИ: 
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". ир...,. .... аТ08 - п. хри.льче.стий; 
п. ". МИ ТОРМО_НАИ-П. ІС. галь

:ківвИй; 
А. п_итооliмоточно_-п. стьожко· 

ОБВИВнШі.; 
". напpaenЯIOЩ8е - П. напряи-

вИй' 
п. иат;'исно. - п. ватяжнйЙ; 
". отбоilНО8 - п. відбiilнИй; 
". О .. авТОJlатмч_сиое - П~ саио-

від()ііінИи; 
А. ОТРЬОВН08 - П. відри,внИй; _ 
". ОXnIЩНТen"но. - П. ОХОЛОДlIЙн, 
". о. (дутье ... )-п. осту~нйй; 
n подаеоное - п. ПОЧIПнИй; 
п: приводно. п. повідневий; 
П. самодеilОТВУlОщее - П. само-

чИнний; . 
п. Оll8Тораоо.иваlOщее - П'. СВІТ

лорозсівlIЙіі. свіТЛОРО3СlІовач 
~-ча); 

А. оигн&nьное П. гаслівнИй; 
П~ синхроииаИРУlOщее п. СИН-

хроиізувальниll.; 
а. тор"оаное - п. галь:иіВlIЙіі; 
". УI1.anИ8АIОЩ8е--ловнИк (-ка); 
". успокоитев"ное - П. (у)гаИІВ-

нИй; 
n.зпектромагнитное ДПА ОТТЯ~И· 

ваниЯ тормааа - ро~гальм.lВ" 
нИк (-ка) е.~е:ктромаГllётниJl. 

3\129. пр .. сnосо6n8нмwil пристос6-
ваний. 

;3630. ПРИСПОО06nять.-БИТЬ - присто-
с6вуватк, пристосувати. 

3631. Приставная пестница, перанос
ная-драБИна. 

;;632. Притерт"," - притертиі!. 
.;\633. Притирание (щетО11:) прити-

раllНI!, притертя. 
3634. притирать,-терет",-СR прити-

рати, притерти,-ся. 
3635. Притирке \щетlW) - притирtшшt, 

притертJi. 
3636. Притягатen .. ньоlІ (о силе) - при

тяжнИй. 
;1Ь37. При1'ягиВаТЬ,-нУт ... ·сR (о Яl<оре, 

АСагнuте)-притяга.тн, ПРИТЯГ
тЙ,-СЯ. 

;$638. прити_н... -
ФО.); притлz 
де7'.); тлzoтінн.я 
тін.ня (У.); 

n: капмпяркое -по капL'lЯРВЄ; 
п .. маГК"ТИС'8-П. :магнетнє; 
n. "onоиув "ое П. :4олекуляр-

3641. Пр"цепной (_} при~п.вВй. 
364~. Приц.пп .. т .. ,·П ....... - приЧ1плати, 

причепИти. 
3643_ Прон (..каuшны) - пр6ба, прОбу

ван.вя; 
. ". прОAOll_Т .......... -П.'1'ривliл~. 

3044. проо.r (вагона, волны) - перебlr 
(-гу); 

п. ОУТО"НblіІ П. добовd. 
::1645. Проо"ваии. (шоляцuu) - проби

ванип, ПРОБИТТЯ. 
3646. ПРОlІивать,.Оит" (стену, ШO.llll

цuю)-пробивати, пробйти. _. 
3647. Проо .... аlOщиil - прооивfшы!.и.l!.. 
3648. ПроlІ"вмой (npeдожрQ./ШllttJ1.Ь, рае-

етоян.uе, напряж.) прооив-
и.ви. 

::1649. ПРОlІитьоіІ~ПРОБИ'1'ИЙ. 
::I6~U. ПрооК8 затичка; п. (ш пробliO-

8/)го дерєва)-к6рок (-рка); 
". асll.ОТОВМ - З. азбестова; 
п. парафинО ...... - з. парафlи6вlІ.; 
п. п.р .... ииая, ом.иная - З~ за .. 

Иlliна; 

n. продохра""т"'''Ная - з. запо· 
Ulжиа; 

п. ре ... мо ...... - 3. ~уМбва.; 
А. сu.киая-34 З8.141ВU;. 
n "nиpиn"НaR - З. СПlралька; n: зди .. оноаакая - З. Е;!,іс6иів-

П. ~::;р .... ео_-з. eJ.Iєктp!tчна; 
п.-штепсen .. - з. прОВІДна. 

3651. Пробков",іі (об иаоллцuu из n.po6-
"080го оєрева) ko;-R6вИЙ. 

3652. Пробник, .,mmep-m!.ЩИК (-а). 
365:J. Проби",іІ (ОО анmtЮte, con.poтus

лoJtUU)-СП pooiW.Jl. 
3654. Пробоil (.мито) - пробій (·б6ю); 

п. (nроц..ес) - ПРОQИВанни, про
Оl<ття;оірка (У., Т.мч.): про
Л().ми.kа tД(;Т.): 

". двУхстуn.Н .... ат ... і\-п.двобlчне. 
:1055. Прооойник, wв"мбур (011.11. Ііа.А<. 

стtн.)-.!4УРОПРОООЄЦЬ (-бійця). 
3656. Проб .... на-затичка. 
3657. rtробо"н",іІ (npeоожранuтeJlЬ) 

заТlIчк6виil. 
3658. Провап (нагрgаочноu 1<pU8oa) 

западина. 
прова-3659. ПроаареМНblіІ (І'аб.!.ІІ.Ь) 

ренl1Й. 
366U. Проваривани.,-рК8 проварю-

ванни, проваренни. 
36!;!. про_риват",·рит" (І<абєлЬ)-ПРО

варюватн, проварИти. 
3662. Проведе"и. (тОl<а) - пров6джен-

не' 
П. од~остороик.. п. однобічне; 
А. апеКТРОАинамич.еСК08 - п. еле;к.. 

троднна.м.ічне; 
п. апектроuагиитно. П. елек-

НП, провІщення. . 
3663. ПРОВ8А8нн ... іІ (провод) - проведе-

3664. пр:::';, nровиеам". (провода)
оt>ВIiLс&ННЯ, ббвиС (-су): 

тромагнётне; 
". зnектро.отатическое - п. еЛ9tc

тростатИчне. 
:3639. пр"ТВНУТblil (о поло:нcйШU Я1Ю

рл) - притягнєlШЙ. 
3640. ПРІІхоД"т .. ,-і1Іти прих6дити, 

прИЙтИ; п. (8 cw<ЖРОНU<JАС) -
доходити, дійтИ. (до чощ), 

3665. Провиоат .. ,-"нут" - обвисати, об-
В!!.снутн. _. _ ... 

8666. Провисw"іІ (провод) ООВИCJ1n.a. 
3667. Проао_пр6від (-вода) (У., ~ ,); 

optт (ФО., ЛеФ.); елєl<fflРООРlт 

(ДСТ.): 
п. (провом"а) - дріт (др6ту); 



і 
~\ 

'. " 100 

'1'-' 

'І, 

ПРОВОД а..1ЛЮМИвиевЬІЙ - ПРОIIQДИ:МОСТЬ полам 

п. &ІІІІ_ ........... 11 П. а.чюмініl!-
пий; 

п. ант.ни",Й - п. антеИ6вий; 
п .•• roр •• оит .... а.но - npl'CpOII\8.'" 

и ... Й-п. а. позеМО.притQчеlШЙ; 
п .•• 0"".IІІ-п. ynyскнИй; 
п .• Н .... Н .. ІІІ - п. З6ВНіmний иа-

двірній; , 
п. аиутр.ми"й - п. ВИ;ітріmНіЙ; 
п. аоадуwиwll - п. В&дзеМНИЙ; 
п. rиliн,lfl - п. гн:r-чКli:й; 
п. r"ааиwll - п. головнИй; 
п. r ....... 1I - 11. г6.11!IЙ, неіаоль6-

вавИЙ; 
п. rpО"оот.одиwlll 11. БJIIilСка.-

вичник6ви!і; 
п. Гуперо.екиll - п. Г~перів-

СЬКИЙ; . 
П. А8УХОТОРОНИ. ПIlТ ....... 1І N. 

двоб !чио-жИвлений; 
п. А8УЖИn .. ИWЙ - п. двожИльний; 
п. _отк .. 1і раliоч .. lІ-п.цупш!Й 

роб6чий; 
П •• " .......... lОщнй - П. узеилю

вальний; 
п .• а .. wкаlOщ .. 1і П. зЗJtичнИй; 
" ..... пНиоА 1 • .... КnRlОщ .. й п. 

уземлюва..льии!!:; 
п ....... р .. т." .. и ... й- п. вимірчий; 
п ......... роааии ... й - 'п. ізоль6ва-

ип!!:; 
п •• ОпwтаТ8""Иblll П. випроб-

В1І:IІ:; 
п. НО"иати",й - п. хатніll:; 
п. "онтрап .. и ... Й-п. коатр6лыlй;; 
п. пеитооliРО8иwll п. стьоашу-

ватий; 
n. 118гмотрan"НЬІА --. п. :магі-
стральний; 

в. М8Ди ... IІ-П. мідиий; 
А .. _ноrОnРО80nОЧИWЙ -- п. :мваrо .. 

дрот6виl'i; 
п. "аруми .. 1І - п. налвІРНі!!; 
п. иа .. троеи ..... 1І (о резонанс) 

п. настр6єннй; 
n~ и.Йтpan:"нwЙ, куп.еоЯ - П~ 

нульовйй; 
ІІІ. иеприкрwтwА п. незs,ХЙще .. 

иий; 
n~ купе.оЙ -~ а. нульовИй; 

п. 06мотаи" ... 1І п. обм6тани!; 
п,060р""н .. 1І - п. увірваний; 
п. оliраТ"bllІ п. звор6тниі!; 
П.ОАн"очи ... 1І - п. поодин6кніІ; 
П-Аа ОАио .... е""W8 - n-ди одно-

йменні; 
n. Оnn"ntинwй - П. ПОПJ1етений; 
По. ответвnенный П. віДГ8.Л\"же-

ниl; • 
п. отрицатеп ...... і--п. м.інус6виі!; 
n. ОТ ........ "lОщ .. 1І - n. відСИСllЙй; 
,.. павиn ....... 1І п. п.iдnaльнЙIІ; 
п. naнцарм ... lІІ-п. паlЩер6ваниil; 
П-Аа ·п.ренрещ"еаЮЩll8СЯ - n-дн 

поперехрещуваві, перехресні; 
п. пер.иоо" ... 1і - п. переноснИl\; 
П-Аа п.реС8каIOЩІІ8OJI, перек...

щ .. еаlO_П-ДИ nоперехре.. 
щувані, перехресні; 

3668. 

п. питатen........ п. живИ.ilьНиil; 
п. nnООК". П. nл6сІШИ: 
п. под."_оlll п. рух6МИі!; 

~: :=::~ -;:;. ~очf=~jj; 
п. ПОД .... " ... ІІ - п. підзеМНIlIi; 
п. ПОДУПIlЧН ... Й -п. піДВ1ЛI<ЧNиА; 
n~ ПМОИІІІтеп..... П. плюсо-

нИй; 
П~ np.Kp ... T .... ii, 3аЩИ&Ц8ННblЙ 

п. з.ахИщенИЙ; 
п. п ...... о., непоеР8Д,""""",,,1іі 

п. безпосередній; 
п. робоч... п. роб6чиіі: 
п. РО_ПР8Дen .. тen,," .... - н. роз

подільчий; 
". О.оБОАНо-падаеw ... " .... й П~ 

вільио-почепленні! ; 
n. СШ860 наТНМУТblА П. t:JIaUKO 

натЯгневий; 
П~ .н .... нныі 11. звИ:жений; 
n. _Д"""IОЩllIІ Ц. ;!Лучнйй; 
n~ ormeтeHHыA )I~ сплетений; 
п .• nnошиоli п. суцільний; 
п. ор."" .. 1І п. середніЙ; 
п. отакц_ом ..... 1І - п. стаційнні!; 

п. :;ЙЙ~В.ДУЩІІІІ - п. СТРУмовід-

п~ тон;соб"раТ8lIЬНWЙ п. стру-
МОЗбірЧИіі; 

п. треХIК"пь ..... 1І п. трижйль-
.ІІ.ий; 

"* трехсторонне"пита.МblМ - п. 
. трИбічно-жйвлеНиl; 
п. ТРОnn.IiНbllІ П. тролеЙНИЙ; 
п. трубчат ... 1і п. трубчАстий; 
п. туго иаТНИУТblll - n. Т'УГО на-

тягнений; 

п. у~а.ИН":~П""blіі - П. вирів-
НЯЛЬИИй; 

п. фааиwil - n. фазовии; 
п. хопоотоlІ - П. яловий: 
п. W"ypOBoil - п. шнуроm\и; 
п, .n~!,ТРИЧ8СНИЙ П~ (';;Н~КТРИЧ-

аий; 

п.;::~:~ать (8 YIМЄ) - п. l'<Jзрі-

П. натяrивать--л. налипати. 
Проводимость - прОВідНість 

(-IlOС!и). (ЕХО., Др.); електро
ПРОВlдюсть (ФО., ДСТ.); про-
80ди.м.ість (J.lсФ., Рнд.); 

... асоиметркческая Ц. аеимє-
трична; 

П. б.а'!8ттная~ суоцептанц -' п .. 
неватна; 

". ваттная, КОНАУитакц -.. - п. 
ватна; 

в. 8Н8WНRЯ - ІІ. з0вніШН.н; 
.... Вbl:соиая П. висока; 
п. дейотвующ8я - п. ЧЙНН"; 
П .. каисущанО", поnная - п.п6вва; 
п ... аг"ити", - п. магнЄтна "аг-

нeroПРОВідНіСть (.ности);' 
п ... опе"упяриая - п. МОJlеку-

ларна; 
n. о"НООТОРО""АR_П. однобічва; 
П. О~НОоитenь.ная - п. відносна; 
П~ попиая, ад .... Тaиq _ п. п6вна;. 
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п. УАМІоН_ - п. питОма; 
П. а.IІ_.НТИ'" --- п. еквіва .. 

.,ентна, ріввовартна; 
п. an.итрOllмт ....... _ - П. елек

тролітИчна; 
п. anоитроииая - п. електр6вна. 

3669. ПроllO""Т ... • .. ети·(mo/t) - пров6-
днти, провести. 

3670. Пров_ - провіДІІЯ; провід 
(Е.І<.); ЄЛЄ1Шlpo<lстШll1Ц/8aIOlЯ 
(ДСТ.); 

п. БПИНД!f"чиои .. ап - п.неіндук-
цl.ltна; 

п. в"утр.и".... п. вlІ1трішня; 
п. ВО.ДУШ"'" - п. надаеина; 
п. вспомоrатenltИaR - 11. допо-

:м:ічнА; 
п. втор .. чи ... - П. вторивна; 
п .... _"ая - п. головна.; 
п. repоденая - п. міська; 
п. АІІУхфааи ... - п. двофаз6ва; 
п. до& .. о .. и_ - п. додаткОва; 
п. До.о .... - Ц. дом6ва; 
n. ІІОПОnН .. Т8ІІа.иая, .оnо .. oraтeп .... 

иая - п. додатк6ва; 
А. аапаом_ п. З8Пасн8.; 
п. коп"цавая - п. колова.; 
n~ иомиатttая - п. хатв.я; 
п ... anccn:рan"ная-п. магістраль

на; 

1\. "OPOK8Jl-п. морська; 
П~ Н ..... мая, В08AYWHaR ~ п. 

надзеиВ&; 
П.ОД .... ОЧ" ... - П. поодин6ка; 
п.одио ..... _ п. ОДllофа.з6ва; 

п. оа •• ТIІТen .. Иая - п. світлова; 
П. ОТ8ет8ll.Н~an-п. від~жева; 
п. откр",т",-п. відкрИта; 
п. п_од ..... -п. цідв6дна; 
п. _ ....... - n. піда6.14l1а; 
п. п .... _-п. пряма; 
n. раопpeдenИТМltН_ П~ роз-

подільча; 
п. речная -по річкова; 
А. о,,"о .... -п. силова; 
п. сКOn ..... ЩІІЯ П~ ковзька; 
п ..... р ... т ... ПО,," штукетуркоlІ 

п. попідтиаЬR6ва; 
п. УрВВи .. тen .. ".... - п. вирів

нЯльна; 
П-КУ .... П .... ииТlr-n-Ию зроБИти. 

3671. Проаод"н_провіднИк (-нА)(ФО., 
ЕХО., ДСТ., Др., Пул., J.lФ.); 
[nepenycm.нw; {Рнд.)]; 

n. анн.отропнЬ'Й - п. анізотр6п
. ний; 

п. аВОДИblil (лa.шtм) - 11. упу!:к
нИй; 

п. aтoporo кnacoa - п. другої 
класи; 

п ........... 11І п. г6JIИЙ; 
п. дурноІіі, ппохоlll - п. nоганий; 
п ... аon .. рова"" ... Й - п. ізоль6ва-

ни!!; 
п. 'иаотроп .... іі п. ізотр6п-

ний; 
>о. ".мтообрааНblА п. стьожку-

Батий; 

п. --",А (ЮWPJ<) - П. ___ 

сИвний; 
п ..... отаии ... 1ІІ ~ п. обм6твшІй; 
п. "","ооторон ... а (EtШtOд.нo.J< __ 

па) п. одвобіЧ1ШЙ; . .. 
п' оматеии"'.· - п. IІОn.n8'reвий; 

. п. n.p.oro __ - п. ~РШОІ 
класи; . 

п. nn ........ А - п. ал6с1<ий; 
п ..... охоіі - п. поrAв.иii; 
п. П_"_ОА п. рух61lий; 
п. хорошиА п. д6бpd; 
п. _ектр .. ч • .,теа, -_....-

...... -єлєв:тропровiдВJI;к (~. 
3672. Пр08_ .... 0 ... " (о меди) - про

відвик6вИЙ. 
3613. ПР •• ОДНЩМIl-nPОВі.днйй. 
3614. Провonо_-дріт (дрбту) (г .... ! .. 

Т.м.ч •• ФО., КХС., ДОТ., АР·); 
п. _1О .... и .... _ д. aJП[iмівій-

ний; 
п. 6.метaпn ....... _ д. дво--

.il6ви!!; 
·п. 6ро ......... _. д. павцерний; 
п.6рон.е .... -д. сnижoвйй; 
п. вan .. цо_ .. иая - д. вальць6-

ваний; 
п. 8ИТ" - д. кр:чеиий, ЗВJiтвй; 
п .• апоч.""_ - д. протlirа.виА, 

таrиениіі; 
n. 8ЯatШ .. н_, &Я .. ,..,. .... _ - д. 

в'яз8.іІЬшtii; • 
П .... an ...... и •• ров." ..... - Д.г&IIJr-

вавіз6вавий; 
n. ronая-д. г6лвй; 
n. д.умоА" .. - д. двоmар6вий; 
п. _п........ д. ЗaJIlsвий: 
·п ... ои .. о ..... - д. дзвіВКО:в:Ий; 
п ... аадрат .. _ - д. Rl!8,дратшdi~ 

n .. коиотантан08&R - д .. -ковста.в
тав6вИЙ; 

п: КоктрOJl.Н_ - д. KOHTpOm.-
.. вий; . 

п. кpyr".. д. кр~гли8; '. 
п. кpynn .. He ...... -До крупів6ВИЙ; 
". пату"и" д. м~вИЙ.; 
!і. n.rиоnаа.иая -д. легкотоu-

кИЙ; . 
п. ".нr.ин .. оаая-д. иа:в.гаВlв6-

вИЙ; 
п. "8Диая-Д. мідии8; 
п ... етaпn ..... ОкaR д.](~; 
п ... атк __ - д. ват_вИй; 

п. н ... аоп .. роаа""_ д. неізо-
льбваНИИ; 

п. иеЙ8_ .. 6ероеская - Д. ней
нИльбєрний; 

П. и .. ммenнио .... -д. нікліи6вий; 
П. " .. ННen .. ре.ан ..... -11.. иікль6-

ванИи; 
п. 06мотани", - д. об_ОТе.вий; 
п. об"оте ...... - д. оБВНТк6ввЙ·; 
п. од .. "очи ... - Д. одинИчний, 
п. од"омоАнан д.одвошар6-

вий; 
п. опп.теииая - д. поIIJIётeIDllR; 
п."ото_ ....... -д. вїдп1щешtii; 
о."оц."иоаан_ д. цивк6ваииl; 
п. п.р ..... оч ...... -д. в'ЯЗ8JIЬВПИ; 
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3670. 
3677. 

3678. 

367~. 

368и. 
3681. 

3682. 

3683. 

368-1.. 

. 3685. 

3686. 

3687. 

36titi. 

3689. 

3690. 
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п. nnaaKaR t пп •• "щалоя - д. 

топюій; 
п. прокатаккая -;І;. np<lB!lJIbIIЬ6-

ваний; 
п. профи .... и_я д. прОфіЛЬНИЙ; 
п. пр .... оуrо" .. иоrо .е .. ен_я - д. 

uрямок~тниJ!; 
п. р.отако .... - д. реотан6вий; 
п. РВОфорк." д. реофорпий; 
п. а.иицо.ая д. ОЛИВ'яввІ!:; 
" ... ребр .. иа.. д. срібний; 
п. аа.дии_т.""и", Д. ЗЛУЧнИй; 
п. отап .... 8І'І - д. ста.тью!:Й; 
п. Т •• РДОТЯllутая д. твердотяг-

веннй; 
". т ... _rрафная- д. телегра..рlШЙ; 
п. т",_фониам д. телефОННИЙ; 
п. тonотам - д. Грубий; 
п. тонкая д. тонкИй; 
п; трon ... lІн", д. тролейний; 
п. фаа_ .. ая-д. обрисовий; . 
п. фоофорн .... брон .. а ..... - д. ф6с

Форно-спижоюів; 
п. w_ат .. rранная - д. шостиграа

частий; 
n. wecт .. yrOn"Haм д. IІІОСТИR1Т-

!!.!lЙ; 
п. аnnипт .... еская"-;J.. е .. "11птИчIlИЙ; 
n .• мanиро._и ...... -д. ск.;шць6ве.

ний; 
п ... тМо....... д. еТ8.а6нниа. 
Про.опоКооБРu .... іі дротува-

тий. 
ПрО.ОПО~" .. іі-дротянйй. 
Проrонка (водЬІ' 1I..ИЄe8U1і:) - про

ганяння, прогв.а.нм. 
ПроrОИАТ",-rиат" (,ооу 11 а.м;и'ПI<) 

- проганяти, прогнати. 
Продвват .. ,-дат" (:ж.еpгu.ю) про-

давати, продати. 
Про_(.жеpгuu)-пр6даж (-жу). 
ПРОАВнн ... ІІ (об :ж.еpгuu) - nрода

вий. 
ПрОА.иrан ... ,-дв .. _н .... (110_ьt)

просування. просувев:ня; 
п. а r"y6.. просування вглиб. 
ПРОА ... rаТ"ОЯ.-А."НУТ"ОА (о 80лне) 

-просуватися. просунутися. 
Прод.рr .. ааи... (лен:тьt, NШ!О)-

просші:кувавм. 
Прод.р .... ВаТ .. ,-РнyrОо- ПРОСlIIЙку

:аати, просмики:ти. 

ПРОАопrозат ... А (прибор, ла.мпа)-
до:агастиil:; 

п-тост .. - довгастість (-тости). 
ПРОАonж"теп"" ... А (ток. .м;ощ-

н:оcmь. npoба) трв:валиЙ; 
продonжнтеп"ноот" (8It11.Юwшя, 

работы.) трв:валість (-лоств); 
П., .ре .. я t<ІОРeю.LЯЛa.tfЛЬІ., слу:жб6l 

лa.tfЛ) - час (-С;'). 
продon"н ... іі (о качкє. пол.) -

подОвжнв.Й; 
ПРОД"""НООТlo-подовжиість (-во

сти). 
ПРОА"'раan ... н ... ІІ (у<Іольны.й чи

лllR.dp) - продірк6вапИЙ. 
ПРоеКт .. Роаа ..... ,-ро.ка- проекту

вання. IІроєкт6вання. 

36111. 
3692. 

3693. 

3694. 

3695. 

3696. 

3697. 

Проект .. ро.ат" проектувати. 
Прое"цио""wіі (an.napam, б//дка), 

-проє!щіll.няЙ. 
ПроаИЦИЯ (киНО)-ПРОЄІЩіа; 
п. дв .. жущаяоя-п. pyxOIoUl.. 
ПРО_ПОР; search-light; 8сЬеіп-

werter(m); projecteur(m) - про
:м:єв.еюід (-да), прожєктор (-ра); 

п. ац.т,,".ио .... 1І - п. ацетИіlе
в6вий; 

п. дRЯ .. оиа .... Я-п. шу&8.львИЙ: 
П. :aan ... аlOЩ8rо т .. па П. по-

:аівиеввft; 
п. IlIОКо .... 1І - п .. люковий; 
п. о •• то.оіі СВ1ТЛО&ПД (-да). 
прв_"торн ... іі - промеНЕ!КЙДВИЙ. 

прож&.кторвнlІ:. 
Про .. рач ..... іі (колп.aR. cmel<JW)

прозорий; 
п-""вать - прозорість (-РОСТИ). 
Про .. а.вА .. те" ...... іІ ПРОду:!ЩіЙ

ІШЙ.; 
продукціиність (-во--n-иotn"1. 

сти); 
п. беапо"е .... ая п. некорИсв.а; 
п. аеііст."т."""", - п. дійсна; 
п. маКСІІМan"ная - R·. макси.м:а.ЧJ:.-

на; 

п ... rио •• иная п. миттьова; 
n .... хаН .. ч.о ..... -п. мехавічва; 
п .... HHllanlttHaR -по міиі:иа.льна~ 
п. Но .... Нan .. Ная - п. номін8льва~ 
п. · .. ор .. мьиая - п. нормальна; 
п. поп.аная п. корИсна.; 
п. попная-п. повва: 
n~ ПРОАОПJИИТ8J1ЬНая "- и. три

вала; 
п. an_ктри ... с ...... -п.еЛектрйчна. 

3698. Про .... аодит .. ,· •• от .. (uaгoтовлять) 
-вироо,т.я.ти. вИробити; 

n. (ра.боmы.) перев6дит", нвре-
вести; 

П. рвам_тну - ровзв.ачатн. роз
значИти. 

3699. Проиаводвтв 
(nроц сс)-ви 
гульmam 

n. (mol<а) 
творення; 

п. (работ) переведення; 
п. маосовое вироб. масове. 

3700. Про ... аоп"н"Й (путь тока)-до
зідьний; 

'п-ноот"-довільНість (-ности). 
3701. Про .. апенн",Й (о н:ити) - прожа

. ревиЙ. 
3702. Пронanи.ан". - прожарюваввя, 

прожа.реНIІН. 
3703. Прокan .. аат",'''''Т'' (Huть)-- про

. жарювати. прожарити. 
3704. Пронan",ваи... (лштЬL) - про

кОлювання. прок6левня. 
3705. Пронan .. ват ...... , IШRO--прок6лю

вач (-ча). 
3706. Пронan .. аат .... IІОІІОт .. - прок6лю

вати. ПРОКОдбти. 
3707. Прокат (счеmчика) - оренда. 
3708. Прокатан...... (кafjeЛь) - про

ва.льць6ваНИfi. 
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3109. ПроиаТ ..... " .... -катка (ха.бел.я) -
вальцюванв:н, на.;ІЬЦЬОвавня. 

:}710. Прокат ... ааТ",-тат" - вальцю
вати, провальцювати. 

3111. Проиnаа8нн .. іІ - про:к.лад~ний. 
3712. ПРОКll8.llка (..Ilєжду чtм) - пере

jlіжка (1'., ДР.); п. (процесс)
перек.,lІдання. перекладення; 
перємадка (Т.кч.); 8aшtа~ха 
(У., Т .... ч.); аак.п.адка(У.); Щі>1Ь
н:иqя(ДС'Г.); 

n. (ЛWlUЙ, li:аьєля) - прокЛІ:Цд."," 
ня. прокладенм; 

п. аоОеотоВ .... - п. азбеСТОJ""; 
п. А"ста"цио"Н'" (.между пa.r;;є

maJltU дWlaJltожесmu) - П. вщ
Д8.і1ьна, ·дистанцlйll.а; . .. . 

п; ... ОI1"РУIO_ - п. lЗОЛЯЦІ.l!на~ 
n пеиькОaaJ'l - ІІ,. ков.ОnЛЯlls., 
п: пonоТИЯНан -. п. n:ОЛОТ,нЯна.; 
п.о .. оч_и .. ая - п. намочена. 

371,.3. ПрОИn8.ll"'-.... -AJC& (ЛWlUЙ) -
прокладання, прокладеВ1ІН. 

3714. пронn __ т",-пожит .. (.лшшю)-
прок..'Іа.дати, прок..'Іасти. .. 

3715. Прonа.и ... А (Ii:ШlШZ) -: пролаЗ1ШI!; 
п. wa.xta-прОлазок (-8ка) жиль

ник6вий, каблевий.. 
3716. "рапат (npoвода)--прогін (-г.6HY)~ 

п. наИnQИНWЙ - п. пох.И.аии; , 
п. pa~.TH ... iI - п. розрахунко

зиЙ. 
3717. Промаon.н ..... 1І (о 6у .... аге. СУЮl.)-· 

проолієви.й. 
3718. Про_Onи ....... (6у.м;аги. ~.УЮlа)

прооліюванвя, ПРООЛl"НІІЯ. 
3719. П"омаon"ват",-П"Т" проолію-

вати, ПРОООlіїТIІ. 
::1720. пром.жуток - ПРОЬ1ежок (-жка) 

(Г.. ДСТ.); шре.м;е:нroк (У., 
1',1('1. •• Др.); 8!дcmуn (Т.м.ч., ~C., 
Рн.д.); nро.щ:ж:ка (У .• Др.), ne· 
рерва (У., Т..IlЧ.); 

п. (_жду парад. тwвeрз;н..)-<:1і
ТО<ШИ (-ч6к) (У;, Т .... ч.); просDlO
ршь (Рн.д.); шпара (1'.., Y.~;. 

n~ ВоадУWНblЙ - П. ПОВ1ТР,янии.; 
n НОкРО80іі - n. іскровИй; 
п: .... жду_"еs"",й-суточИЕ(-ЧОк) 

:иіжза..'lіа6ві; 
п ... ногокраТНblА (UCli:p08QiI) 

много/(ратний; 

п. 

3723. Пром ......... ,-_т~ <W<Ii:.пдatm.j-
промивАТИ. ІірОШі'ІИ. 

3724. Про ..... ноlІ (о .шnш.ше) про-
.мивю!:Й .. 

3725. Про .... wn ... Н .. іІ (о cJnaнЦUU) 
промисловИЙ; . 

п_ност..--прromс.,ІОність (,вости); 
. П. иafi............ - П. ЖIШЬ_RОва, 

кnблева; , 
п. "".нтр ........... -:П. електр"чва. 

електропромисл6ВіСТЬ (-вости~. 
3726. ПРОН8КТ.П"НbllІ (ВЬІ8О11) ....,... РІЗюій; 

п-кОСТ" - різкість (-RОСТИ). . 
;~727. Про" ...... " .. 1І (I<OJ<myp) - прони

заа:иіі. 
3728. Прон".",,,нн. (eшt. _ЯА<u)-

nроНliзу:аанм. прониз8.вня 
3729. ПрDН ....... атЬ,-ааТ.. --с про1Шзу

вати. прониз8,Тв.(Г .• У., Т.кч.). 
:1731}. Прои"IІ&ТЬ,'К"yrь (о 80те) -про

ХОДИТИ, пройтй, про;иикі).ТfІ, 
проВЙ1<Нути. 

3732. Прон"нко""'" (BOJlНI>t) - !!ро
:хОджеввя, t!р?НИ~' .. 

373:!. Прон .. _ ...... - ПрОШlКЛИВllll; • 
п .. м .. от ...... прою!:кливість(-вОСТв); 
п ... arНІІТНая - П. мarветиа. 

3734. Пропарвфм .... рованн ... іІ (о бf(.&I.IW!, 
ШIOJIяquu) - (про)парафщова-
ний. 

:1735. проп"твин .. А (уголь. С1JWлб, бу-
.м;ага) - васОчениЙ •.. напОєниЙ; 

п. _onом-проолієнн:и; 
n. "Р.080ТО .. - прокреозо~ениіі; 
n. п_раф .... Ом - пропарафшова-

ний; .. 
п. с .. onоll -' прос>!.6ле~в; .. 
п. оу".моlІ - просуVщм&чении. 

373Іі. Проп"тwваи".,·ТИ8 (WЮA.IЩ. обо
лочек)-насОЧ)rвaIIНЯ. насочен
ая, вanОював.ня.. нan6евlПІ. 

п ........ ом - дрооліюва.внз, про
олієнвя; 

п. иреоаото.. - про.креоз6чу
.ванвя, ПРОRреоз6чеввя; . 

n пар"""_ - пропа.раф!вОву
• вання, пропа.рафіВувави.и;; 

п. смonой - просм6лю:ааввл.:про-
С)о!оленвя; _ . .. 

п. суп.моlІ - ПРОСУ<Шlмачуван, 
ня, просуБЛіма'.lЄВ:ВЯ. 

3737. Пропитwват", - тать (WЮ.іlЯЦUЮ, 
столбьz) - насочувати, l[асо
чJdти напоювати, вапоtти,~а; 

п. переНnlOча.МbllІ (иСli:jювоtl) 
п. lІереМliк8:виіі.; 

п. простоіі 'lс"ровой) - П. про
стий; 

П. р.ry" .. ру ...... й (иСХРО80Й) 
реryль6ваний; 

д. 

наБРШrшс,l/. (У.); втмl1Ш (У.); 
н:абуча/Jіmu' (У.); н:асмanш 
(Т.м;ч.); н:aвoxтu (T.Ik"" Др.); 
нan ycl<lUllU. (ЕХО.); уаяnшся 
(800010,' /Jйххіст.ю) (Фе.); 

п. тр.хчаст .. ~и ... іІ - N. тричаст
к6вий; 

п. трОііноlІ (ШЖР0l10Й) 
трійний; 

П. по-

п. частичн ... 1І (UСl<ро;юtl) 
частковИЙ . 

п. 

3721. прам_жуточк ... іІ ·(кон.т!!р. оn.oра., 
усшштель) - nРОМІЖНЙЙ. 

3722. Про ..... _ ..... (а". nAacmun)-npo
"иваННіІ, проуи~'ТЯ. 

11. масоо .. - ІІрооліюватв. про· 
олі!ти; 

п. иреоаотом - прокреозочува'rи, 
прокреоз6ТИТИ; 

п. пар""н_. П'рОl1&ре.фівОву-
вати. пропарафlвувати; 

11. _""оА - :.nросм6лювати, прс
смоJ!Й.ти; 

п. супе"оil - прос~'БЛімачувата, 
просублімачити. 
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3738. Проn ......... т ...... 4"ат ... " - прося
кати. ПРОСЯ:RНУТИ.' 

3739. Проny." (nAЄНlШ) - переnyскан
НИ, переПУСR (-ку). 

3740. Проп' .... " .. (nЮІІ"а) - пєреnyе
канни. 

3741. Проп,о",т~,-oтorr~ (nЮІІ") - пере-
пускати, перепуСТЙТИ. . 

3742. ПРОП,.""ОIl перепусюШЙ; 
п. on0008"oeт .. (тел. lIpO<Юда) 

nерепускsвість {-НОСТИ). 
3743. Прор .. (JIle:dg верlШlНaIOl, ауб

ца.кu) - nрбріз (-зу). 
3744. прор ... "" .. 1І - прорlзе.uИЙ. 
3745. прор •• ""."" .. 1І (1'1 мнтєНпро)

l'уибваниЙ. 
3746, п,.,.. .... ,,". прерізуваини, 

прорІзання. ' . . 
3747. Прорн ... нт .. ; .... т .. - прорfзy

вати. прорізе.Т!L 
3748. Прор .... (гНI!<І/Ю 8 RКopє) І'ара. 
3749. П_.РП8"н .. 1І (об оmвгрсnшu, 

кан:аде) - пресвЄрд.іІеНИЙ. 
3750. Про ••• рп" .. "". - просвЄрдлю

ве.пWj, просвердлевия. 
~751. Проо .. рп.аат~,-п"т" Іканалl>!)

nросвердлювати. просвердли
ти. 

3752. Прос.,т (в .кaгнum. cuсте..е) 
прбсвіт (-ту). 

3753. Проо ..... "" .. " (рент. лg'<aмu) -
иросв Ітлеull. 

3754. Проо ....... " ... (peнmгeн •• tgчш.ш) 
-просвітлювавпя. просвіт
ления; 

п. rn,lo_ - п. глибб"е; 
п. "" ..... en .. Н .. - n. тривале; 
п. по.тор"о, - п. повтбрне. 

3755. Проо ....... ат ... -т .. т .. -просвітлю· 
вати, просвітлИти . 

3756. ПрОО .... " .. lОщ"lІ - просвітнІіЙ. 
3757. ПРОOnОIl ... - прБПІе.ро~.(-рке.); , 

п .•• 0nll""0""_ - п. ІзоляцІй
ний; 

". nonoT"""." -'- п. по..1отаЛwm; 
п. 0010"""_ n. досвя&бвl!Й. 

375!!. проо .. on."" ... 1І (олєнmє,ШІ<1ilЯЦnU) 
-пресмблениЙ. . 

3759. Проо .. оп .... " .. - ПРОСJllБJlЮван, 
ШІ, ПРОCJIIМепви. 

3760. Проо"опн •• т"."пнт" (WIOJlЯцwo)
ПРОСJllблюве.ти, ПРОСJllолИти. 

3761. npoor'HOIf ( .... еждg кa6шUШми) 
пр6стіВОR (-lІ.ка). 

3762. ПростоlІ (КО.llJll1l11lQЛlОР, оmб0Й) 
прбстий, звич8.йвиil; 

п. (вагона) - перестІй (-стбю). 
3763. Проотранот.он"",Й (аарм, ОСІІЄ

щєнность) - 'ІфОСТОрбвиЙ. 
3764. ПРООТРО,,0Т80 - пр6стір (-стору); 

п. (1І811"ая ЩЄJlЬ '.между napa.n.. 
ПOlrерж.)-суточюl (·ч6к); шпара 
(Г., У.); . 

П. 1іеа.0Ц'Ш"08 -по безповїтрй
наll; 

"~ 8И8ПОRIQОИ08 П~ поз;&полю-
сбsии; 

п. "О_У_ •• КОО - суточ.кИ між
за:Ііз6ві: 

п. I\I88AVn_08 С. межипо-
JIJOOOBЇ; 

п. ,......._.... прОстір реак· 

ційний: 
3765. ПРOOJЩ8It"wA-прщшеВІІЙ. 
3766. npOOJ'1ll._. (ШIOдJIЦUU, DРОВО

дов) - ·ПjЮ~шува.вия; Пр6~
шеlШJ'l. 

3767. Прооуw .... Т .. ,-w ..... ~ - пр()~щу
вати, цросуппіти. 

3768. nPOтaJllI ... _. - проПІтбвхуван
ия, ПРОШТбвхнвнви. 

3769. Про~ .. ,-ТОАIfНУТ" (лeнmу) 
- проПІтбвхуБ8.ТИ, проштовх
ЩТИ. 

• 3770. Пpoтan ...... lОщ .. А(!Ш1Шфт)-про
штовxmtil. 

3771. Прот_ ... (nЮІІ"а,. ;)ЮJjj1l'OCШU)
пр~. 

3772. ПРОТ8маТ~,-т",~ (О' nюtu, :жuд-
коста) протік.а.ти, протеRТЙ. 

3773. ПрОт .... lОщllll (так) - протіЧНІііі.. 
3774. npoтan.rp •• llp ......... "'A про

телеrра.ф6вани:І!: .. 
3775. Пpoтanorpaф .. "о.ат" протеле-

гре.фува.ти . 
3776. Протм_ - противarа.; 

п. (IIJIeJI"mР!l'Ш:1ШЙ) - протиЧli:в
вшс (-ка) елехтрІі.ЧJШЙ; 

п. (л<ШllOlrW) (гpg8Ш<}-В8.ж&а. 
3777. ПроТll8Orн"пOllТН ... Й (СОС_, npo-

lШlI1Кa) протиr~. 
3778. ПРОТ"_ЙОТ.,ІОЩ"" проти-

Чli:ВІ!ИЙ; 
п. an ...... pop.JII)'_ .lІІІа - про

твелектрозворушенRИ. 
3779. П_ао.08I~нН8- протизб~

джеввв. 

3780. Прот •• о.оаliy_н ..... іі - проти· 
Збуджеиий; 

n·"HOOТ~ протизбуджешсть 
(,вости). 

3781. Прот ••• На •• r" ..... "Н ... іі - проти
пама.rнетбванИЙ; 

"'HНOOТ~ протина.маrиетбва-
пість (·иости). 

3782. Прот ..... aмatим ........... -nроти-
Jl&I'Иетуuit.вlШ, против8.JIВ,l'И&
тбва.иня. 

3788. ПротН.ои ... ar"_ .... ~,-Т .. Т .. 
. протима.гнетуватli, протииа

.маfиетув&.та. 
3784. Прот •• он"тн",", коитрфнппрн ... іі 

-протwштк6вИЙ. 
3785. прот ... опо_рн .. 1І - ПРОТlШо

жЄжиИЙ. 
3786. ПротН.опono ......... А (гарло, фааа)

протилеЖИllіі ; 
П.-капрам,,,н .. А (ЩІ)к) - c~ про

ти-скер6ваний; 
п-_оот .. - протидежПі<-'ТЬ (-но

ста). 
3787. ПРОТ"НОТОАнн, (дшлектрuка 

npo6ивaнuю}-ВiдnбрНіСТЬ (-ко
СТИ). 

3788. Прот".оото"т" (npo6и8ШlШO) 
ставити в!дпір (-пбру). 

3789. Протм_ .. роот"ОоІ" (об !lВOJIлцuu) 
~пр0тцв6ГRlснИЙ. 

~mю. n.oт-OTO" - проти~ (-му). 
.3791. Про ...... .........,.оАІІ .. ...,1ЦIIfI _. -

протиелЄВТРО8ВорfIПєнви• 
.3'і9:!. ПРOТlllNП ___ проТllJIeжвd. 

3793. Протро_пЩва; . 
n ртутн_ ПІ. ЖИІІосрfБИе.. 

3794. Протpa.n.нн ... IІ-ПІ8.влевиЙ. 
3795. П~ .... ,,8--Ща1lлеиuя. 
.3796. ПРО"jIIUIIUIТI>'· •• ~'. гальван. 

...... ЩІІ1ОЩР _ п. розкичва; 
:: Р""У .... роао .. и ..... ..,...... 11. 

peIYJdввfl.; . 
п. он_ ..... _ - П. XOB~; • 
п. oнpy ...... 101ЦIIfI - п. CRP'S'ч~-

вмьfШ; А_ • ". оп.""""'" - п. спір ..... ьва, .. 
п. Ytmпtо.о_- п; устаиQВfШ. 
п. _ .. ндр .... _ - п. ЦИJ1ш-

дрИчна; 
,щавИти, прощa.вl{ТИ .. 

.3797. про",,_,,8. (o17l!repcrnu.i1) - про-
тиlCAиВИ, пр~нии. _ 

.3798. Прот ...... "Оо,,,",,,УТ'" ,meлєгр. 
протикати, протхщ;ти • 

п ..... "О'- - п. годинник6ВI!.. 
3812. Пру_"ма - прyжJiИRа.. ) 
3813. пру_-а(барабш4a.кnep.Мemp 

-пруЖli:НВІ1Й. 
3814 пру_"я'щмll {1WIfЛlШШ1, ~. 

.;J7\!~. Протяrм .... ".'-,... ... (кafiеля) -
протяt8.lІ1і1!, протЯгнеиия • 

.3!!UU. ПрОТ"ПІ_~,·тпиyтr-протяrl!.ТИ, 
протяГ'!'И. 

• сель)-пружвJ:Qi, пруЖli:вистиН . 
3815. Прут - прут (-та); Пс (ре6ро рє-

tШЛUШ) I'pa:ra. 

38Ul. протп_ ....... іІ-прОтяжllИй ; 
3816. Прутно .... 1І .(0 -.кеди, жиє<>е} --

ПРУТRОваи. . 
3817. П,,"'В"". (ШІображ., шаршroв)-

плигаани. . 
п.иноo:r~ (311. сетеі!) протЯж-

вість (-воств). 
~1)U2. про ... п .. н ... А(npuбор,пposoлoll"а)

прОфільний. 
~HII3. ПРОХОRИоlІ (сигнал, uaоляпюр) 

прохіднИй. 
3~U4. ПРОХОAJI_ .on". - прохбже. 

хвиля. 
;.:SU!). Прохо_н ... ' (nюJW; вQ.IШIoL, лен-. 

тl>!)-прох6дженRИ. 
38О6. ПРОЦ80_процес (-су); ) 

п. кaplillA"",1І (в зле .. тр. печах-
п. :карбідиий; , 

п.о .. __ .. " .. IІ-П. окис(н)лю-
Вe.JIьвИЙ; , 

n поl ... " ... 1І - п. сторБВВlit; n: 4Іор .. о.0 .. " ... " п. форміВнliЙ; 
n ...... етрот.р." ... о .... іІ - п. влек-

тротеркічвиli, влеRТРотепло
вйіі; 

". ректрохи.и".окиА - п. елек-
рохеJlllчвий: _ 

ЗsQ7. про .. " ... 1І - мщнйи; п. (l!олгosРг
..!Uh.)-'1'рива.mШ; 

п-чноет.. «JШlJlЄктршш) - иід
вість (-ности); 

м. ;J,іелєк-n ~ ""'.lf"IlJичеанан 
тричuа; 

n. р .. р .... "... м. розривв&'. 
3SUS. п"о ... _ .. -" .... (о lІ"атgш .. е)

·шеле.RбваиИЙ. 
380\1. Проw ........... " ... - щeлaRув8.а

ия, ПІ6дакбваlШJ'l . 
:ЗS1Q. Проlll_ ..... _~,· .... Т .. -ПІела.Rу

вати, П"ОПІєлакувати. 
:J:>11. п,,__ шyжJiиа; 

п .• рретНро ..... - - п. затриива; 
n ._Т ....... -п. І'вИІІ'1'()В8; 

3818. ПpwraТ~,-r,,!fТb п"игати, миг
в~ти. 

381\!. Пр ......... щмА (шаРИІІ", uз06раж.)-
IL)шгКЙіі. . • 

382U. npn_ (для ШI<1ilяцuiL) пряжа, 
п. аоб.ОТО"" - п. а.збест?ва; 
n AJII)'ТDаая -- п. джутОва, 
п: ПОЩ8"ная - п. л6ПІЄfШ; 
". !і .... я_ - п. ДЛl1ва; 
n ... uноаая - п. ПІов&бва. 

3821. Пря_ (для рЄJllНЄu)-з&.стіБІШ. 
3822. ПрпМОА, по.ото .. _ ... 1І (nЮlІ:) 

прБСТI!Й; ". (mєлєграф, csяаь)-
прШ4ЙЙ; п. (о SRJllOЧЄlШU, аа
at:.шшши,о"ещешш'-:J.~Cf"д-
cтвeннloLU) безпосе.,..,,..,..... 

3Н23. ПJUUlOllll"." ..... 1І (вuбpamoр, РІ!<ІО
~Р) __ ПРЯJllолініЙВИЙ; 

n-HOeт~ прямолівІйність (-НО-
сти). . 

3824. ПРЯІІОУroп .. ,,"" -- пряяо~тни" 
(-ха). ) 

3825. пря .. оуrОА~"wII (о сеч. nрос. 
ПРЯМОRуТИИЙ; , 

.. _hOOTJr--IIрЯJllоКfтJ;Iiсть (-ности). 
38:1.6. п .... ..-.Фо""" псевд~р 

(.ра). .' 
3827. пу.ноо,,-внбивач (.ча), пуа.всон 

(-ва). ) ," 
з828. п,roaм ... Цngгов"а, _ма - ~

дsa& (-ха) (Г., У., 7·,мч... ФС)~ 
n. конт ......... - - '('. д<?ТИч&бвиіі, 
n a5oнllТ~' ебою'!'ОвИЙ. 

3829. П,АР8 (8CllUНЦ. р~РRдIШКa:z;) 
ПОРОШОR (-IП.'К1). 

388U. п,п~.р_ ..... 1І (zшроЛlOВШ1l)
пульвври36вавий. п' _"""'IО .. аlO_ - в; вихичва; 

п' aaaC>AН8R - п. пахрутва; n: _ ..... ___ n.затр~в8.; 

n .... " ...... 11811 п. RОВlчва,. 

3831. ПуП .... """ (Hanp~) - ПУЛЬ
САЦіЯ 

З83:!. п,-':"-... - пульсува.шUl, 
пульс6вав:u.я. n но .. т .......... - п. дотиЧJt6ва, ... : 1tO""_ п. кінцева; . 

n. нpyтtUlloН'" _ п. за&рутва.. 
п'" n ... точН8Я - П ... ~B~; 
n п .. отО ..... - п. е.рк~шЬВе., 
п' 0 .. ..-_ - п. відривна; 
n· nOPtIO" .... - п. Dочіпва; 
п: пр.р ..... IО_ П. переривиа; 

3833. п,nо.овроаат~ - пульсувати. 
3834. п,п .. о .. ру_А (ЛIOJII, нanp~

lШе поле) - пульсаціil:ВИИ . 
3835. пр...... пульт (-т,а); 

n. ·раоnp8A ............... й ::- п. роз· 
ПОД \ .. ,ьчии , керІВнИк. 

.' 
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;;,,;11;. ПУМИТ UУНli:Т (-та)' 
n. оотаНОВОчньrА _ ~цив.ка' :01847. П 
h. nИТ8теn.мwА пункт живЙл 

ний; ь-

~;;:.T" (m01l:a, напряж.) IJИ-

:s848. ПУШНа "' .... итроМа 
ма rltllТиая - ~'<і]У-n. Рі::nРВД."ит ...... нwй -п Розпо-' 

;;~:3;. Д ьчи/!. . 3849. П та електроиагнетнз . 
.. ":.r::;:-пид (-.'ІУ), порохи '(-Хів)' ПУ~~у~ ход) -- ПУСШння, Пуск • """ ...... 0 ...... -- П мет А_ '-. 
n. 08!""ЧО8а.я п ~ t а.л:~~ии; 

П~.атомат"ч.ский 
тИЧIlИЙ; 11. автомв-

n • Q,~Ив ЯвиИ' 
'" оте .... ""н ... -- П. СICJIНшііі.' 

38"". • УГОn .. ооа" -- П. ВУI'jJ>іний ' п. б •• реоотатнw. 
стаТIІИЙ; 

п. безрео-. 
vv п ... _ n ...... р .. ч .. с_ х . • 

трИчвИЙ. ~ооn -- П ЄЗое.""R-
3!J:JH. Пп' .. ас ..... дн ... й -- n Шl.Ск8.двиЙ 

Уо .. ат .. ,-от"т" (<І ~д}--П"с"А'-:' 
ПУстИти. 4 _"Н, 

31j:;Н. ПуО"овоА (рещ:11W.m 
'тор )--ПУСНОВn-Й" траисфор.ка_ 

n.-р.rynМРУIОЩМіі (реостат) _ 
:!lНI). 
:Ж1J. 
384;;:. 

I.I~CKo-peгy ЛЯЦ!ЙНИЙ 
Пуотота (8aRYYM)--ПОРОЖНfr 
ПУСТОТ""Wіі-порожmtст й . 
Пустот" ... й (дсте1l: и . 

ПОРОЖННВиі!. тор, ЛlLlU1а)_ 
;J!j.j;~. П . 

утеаоli (noст, бло1Ш.pOtm) 
38Н. n КОЛІЙНИЙ. а 

yn" <r::o) 1І:а, рассеЯf/ЦЯ, CUЛООIo/:l: 
ЛЩ/u.. -- шлях ( x~) 

п. (РелЬCQ<l6lil) • К~ія'; 
п. r .. aB ..... 1i колія' 
п ...... ММут .. 1і (cuлоо_г;:;;::f;_ 
шлях .ав..мкнениЙ' 

n. nРО" •• ОІ1І .. " ... 1і (т~1I:a) _ ш 
:J:HtI. вільний. . до-

ПУ~:'?ШШй <І 1І:ругое_ дUaгpaм_ 
(Мит.). жмут (-та); в'НзШl. 

3~4jj. ПУЧИООClрааН"'1і (ра-'Яд) _ 
кув>\тии. .У жмут-

3851. п ............ ..,.р 
ТРи:ка. оо".отво -- r'ЄЗоодеR-

3852. П ОО""",р -- ПЮПітер (-тра)' 
п. КОf:мутаЦlфнк ... іі __ n ~O""T' 

Ц .11.!:tиіі; . J'.1 cl-

П. paCn"'ДM .. тen~H ... ii 
дL-n'ЧИі!:, кеРіввйі!. -- п. РОЗПU-

385:J. Пяти_ .... и..... наllon . 
Ж;RДЬНIfИ!t3.бe (.. пяти-
Жn-львН!С (_ш).дь -6Л'I), п 'яти-

3854. ПIІТ."Онта..,."wіі (&pe1Єfl 
-п' .ІІТИДОТИЧR6вШІ. lОЧатель) 

3855. ПЯТ"nроаодн",й (счет'11Ж)_П' ят 
,ПРОВОДОВИЙ. а-

3857. ПRТНIІОТwli (о "'~дl'> . 
СТШf' -- . -- !LIIЮdJ<-

п-стоDТ~ __ UJItt •• " . 
3858. ...........стlС'Гь (-'!'(J<;'ТИ). 

:;W"T"-П.щUrа; . :a~'(B фотО..t<етре) __ Ц. 

П. катод'; .. (8 рm. 86lЛрЯl>t J 
ЦЯтка ка:rодова; , 

n ... асп""ое -- п. ОJIЩВа' 
n. :~::?" (н.а зкран.е) ~ ц. ті-

" . ... шуі..,атое -- п... ЛУската. 

р 

38tю. 

Работа-робОта' 
Р. Ру .. рат"ая (тел.гр 'р 

"ратва. ; . .г- . дво-

р. "оправ"... (anпaр_) _ р. 
справна; 

р ... агн"тная_р. магнетна' 
р. ".ха"ичво __ р. меха.в:ічна' 
р. "8УСТoliч ... ая_р. неСТіЙКа' ' 
р. ОIlЩВЯ_р. заГМьна' ' 
Р. oтдa""a"--p.B~~a; 
р. napaп""""H'" -- р. РівНОбfжвз.' 
р. n08Topho-ираТКО8реМеннаst--р , 

ПОВТОРНО-КОРOТlCОч8.сва· . 
Р. погnощ"нн", - р зі6 

увібрана; . рана. 

,.. ПOn""ная_р. Корисна: 
р. nOnН"' __ р. П6вна.; 
,.. ОООНХРО"""' __ р. СИНХр6нна' 
р. аоам.отн", {..t<aшuнj , 

місна; - р. СУ-

р .• ор .... Р080~" ... ,форМоаоч ..... __ 
р. фОРМц!на; . . 

~. хonоота .. _р. Ялова. 
Pa60TaT~ (о ..tЮIШ.щаж}_роБЙ'!'И' 
р. nа"""""""н_р. ріВНобіжно; 

3861. Рр' 6nocп.AoвaT ..... Ho_P. IІИЗК680 
а ОТВJOщиlІ (nnnпn . 
~РОб!тIІИЙ.--'''''''' ал. станЦUIl} 

3862. р 11 а ОТОt>"осоlІ"blЙ (о ..t<aшuн,.) 
РОБОТОСПРОМ6~ний· 

P-HOCТ~ -- ( І! М<lШlШe) роііото-
3863. ра спром6жюсть (-ности). 

;~6:Я<;<1іУ..t<улнmор, провоо)_ 
3864. Рав"о_ме-рівновага' 

р. ~g:7"aЦlloH"oe -- р. ДВсt>ція-
р .• ОТО".тр .... еси.,. - р. CBiT.~o

мірча., фотометрична: 
386". р ..... lfТр .. ч.сио •. _ р. еЛЄКТрlічна. 

v Рав"~ііОТ8!1IОЩМ" (ток Мл" 
в.liCJIІДиШ!. "-1-

.38t>6. Рав"оа"ачнwіі (о cxe..t<t) _ . 
зна.ЧННft; ріВНО, 

3867. P-"ОСТ"-рівноаШч.аіСТЬ (-Но,'Ти). 
PaвHO~.PH"'1i (Жйд, поле, НО;;РУ811:а) 

-РlВаомlраиі!; 

P'--ГМоочен ...... -- ріВНО.ірмо, 
lia:\lагнетовани.ll ; 

-~ 
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р-ноот" tоС6l!ЩeюlЯ, ШIЮЛ6l}--рів
номірність (-ности). 

"!5!j~'а,Р"",оототОІІЩІ8Й - рівпоВіДJI6r
лнl!. 

;,!!jt)!J. Ра.НОnОТ.НЦОО8ll~ ..... іі, зив .. nоте,,-
Ц ............ 1і ріввопотенціШіь· 
lШЯ' 

"'HOt>Т~ - рівнопотенціШіьиість 
(-аости). 

:ІВо\!. Ра ... оа."ЦNОНН"'Й- (06 oб..\tQrru<є)-· 
ріВНОМОТаПІк6вИЙ. 

:.1871). Paв .. o ...... ~" ... 1I (о батареє}--рівио· 
ПО'І)'жниіі; . 

р-ноот" (батарей) - рівНОПМ1'Ж
ність (-ности). 

31$, 1. Paдиan~н ... 1і (о в_є, охла:иt:ilе· 
шш:J-.pадіI.!JIыlи;; 

p.-раоПOllо_нн",1І - радіально· 
розміщений; 

Р-ИОСТ" - радіШіьшсть (-иости), 
:I!H~. Р_тор радіатор (-ра), ви· 

пром lаювач (-ча); 
р ..... оаК .. 1І (ншревamм.ьн.Ьій)

р. DJIООІшй; 
р. ""'.итр .... _1і - р. е.чектрйч-

НИЙ. . 
3!;;73. ~.~.. ;- проміиювання, ра

ДlaЦUl; 
р. _нтр .. ч.а ...... -п., р. діелек

трйчІІе,-а. 
3874. Рад .. о - радіо (только в твоpшn . 

nад.-ра.ді.ОI4). 
3875. Радио .. щан .... шооро_ещан_ 

Радіом6ВЛEJИВЯ. 
;;!~76. Радио .. щат ...... wироио .. щаТ8ll~ 

-радіоиовнИR (-кв). 
3877. Радиовещат .. , w.роно •• щат~ 

радіом6вити. 
3878. РВА .. оаид."оо.-раДіОба.чення. 
3879. ~адиоroИNОМ.ТР радіокутомір 

(-ра.). 
38~0. РадиorОИ"ОМ.ТРИЧ.СКМIі радіо' 

. кутоиірчиИ. радіОГОНіоиетрИч
I1ИЙ. 

38!;;І. Р_гои.омет,."Я - радіогоніо-
метрія. . 

3882.. Радио .......... _радіоГра.ма. 
3883: Рaдltоrpaфоо~еси.іі радіогра-

фічний. • 
3884. РадNоrраф .. R-радіогр8.фія. 
3884.а.Рад .. О .. ИIИ8 .. ер радїоїижевер 

(-ра). 
<1885. Радиоко .. naс--радіОК6:м:пас (-са). 
<1886. РадиоиоНД)lНТОР paдioкoвm::к· 

тор (-ра). 
<l886а.Рад .. окон( 'уктор - радіокон

СТМКТОР t·pa). 
3887. Р_О"ОУ .... тациR - радіопо

рада, РадіОКОНСУJIьтацїя. 
3888. Раа"ОАОги .. еОКИIl -- радіологlч

ниі!. 
3889. PBA.onor .... -радіОл6гіll' 

-, 3890. Радиопот - виоотоIШЗНа.'ІІНИИ 
(-IW.), радіол6т_ (-та.). 

3891. Рад .. ОІІooUоот..... радіоа.м.8.ТОР 
(-ра). 

3892. Радllо ..... к-радіОI4а.Я:к (-ка). 
3893. Рад .. о .. етр - радіомётер (-тра), 

світляmtіі млин6к (-вка). 

3893а.РадІО_о"'r.р-радіомоll.'l'6р (-ра). 
3894. PВAIIOI1 ... eнraтop -- радіопе.ленга.

тор (-ра). 
3895. Р_ереда... радіопереси-

ланвя. 
3895".Радиоnи ...... о-радїOJlЙcr (..та). 
3896. Радиоп ..... _радіоприibUшв:a. 
3897. Радио"р".""ИК - радіОПРиШui.ч 

(~ча.). 
3898. РадІОопро .... ..,.ор радіопроиене-

К!ІД (-да). радіопрожектор (-ра). 
3899. РадІОо ...... ...,.ор - радіОвідби

ва.ч{-ча), радіорeфJIектор (-ра). 
3900. PaдIOo~... . радїозвязби (-зк,). 

радlо"омуишація. 
3901. Рад .. о .... rиan-радіога.сло. 
3902. РадиооиrН"'''nЦІІR радїО)'ас-

JIів1ІЙцтво. 
39U3. Ради_n.Ч_1І радіОСКОl1іч-

ний. 
3904. РадиООКОn.R--радіОСКОЦія.. 
3905. Радиоотанци_радіОСТ8.ці.я. 
3906. Радиoтen.Г!J8IIМа - радіотме-

грамв. 
3907. Радиoтen.граф -- радіоТtшегр8ф 

(-Фа). 
3908. Радио.,.....граф.ро .... ".....- ра

діотмеграф6вaJШЙ. 
39U9. Радиoтenегра"'рон.ть -. раді()

тeJIеграфува.ти. 
3910. РltAIIIoтen.rpaфиDТ,-ка - радіоте

деграфіcr (-та), радіотмегра
фіCТRa. 

3911. Радиотenеграф .. я радіотелегра-
фія; 

р ... иоroКрат ..... --р.многоКратва; 
р. "anpaв.n." ......... p. скер6вlШ&; 
р. наст.Роеииая, сиТоК .......... -р. 

на.crр6єиа. ' 
391~. Радиoтen.r .......... 1І ра.діотеле-

ГР8фниі!. 
391:1. Радиoтen_пическиіі - радіо

тедескопfчвий . 
3914. РВА .. о_nия радіотелecJW-

пія. 
3915. Радиот ...... и радіот~еф611 

(-вз.). . 
39lt;. Рад .. oтenефон.роват" радіоте-

дефонува.ти. 
3917. Радиотenафоимот ,-ка --paдioтeJle

фовіcr (-та), радіотелефовіCТJCe.. 
:~918. Рад"от"'афсния-радіОТМефоиія.. 
3919. РадиОТ"'афо""ьоіі ра.діотеле

ф6В1ШЙ; 
р. w.ро_щатen .. нВR стаицин-

радіоJЮввл. 
3920. Радиотен .. -радіОз8.тишок (-ПІКа). 
3921. Рад .. отераПООR-радіотера.піи. 
3921а.Радиотехи ... --радіотехник (-IW.). 
3921б.:Ради_Н ..... -радіотехвіКа. 
:~921J:1.Рад.офм __ -радіофшація. 
3922. Радиофон-радіоф6в (-на). 
:3923. РltAlllофОни_й--ра.ді.ОФОиічний.. 
3924. Радиофо .. ия-радіофоИія. 
3925. Радиофотометр - радіООВі'rлоиір 

(-ра). радіофотометер (-тра). 
392t;. Рад .. офото_тр .. чеокооli - радіо

свіТJIоиірчий, радіофorollетрИч
пий. 



,; .. ' 

Ю8 Р"'ДИофО'l'ометри:.я - Размагничива.ть 

.:!:J~ї. Ради.фотом,,-р .. я - радіQC8і'l'ЛО
мІряння. радіофотОметрfи. 

~!)21;. Рад ....... стот.-радіочастота. 
:.1929 .... A~o .. aoT!>ТH"!1i (дpocu.llЬ) - ри

ДIОЧ>lСТОТШШ. 

~1930. Р8Диус:-радіус (-са); 
р.-.. ктор--р.-веs:юр (-ра). 

:3931. Ра86а"".и... "'ОАоА (lШЄ.ІІоmьt)
розв6днюваllНЯ, розводнення. 

·393~. Раа6а!",.ии .. 1І аОАоА - РОЗRОди,;.. 
нии. 

3933. p ... 6."""T",-аит" "АоlІ (КUС.ІЮту) 
-розводнювати, розвОднити. 

3934. Paa6ar (.моmoра) - розгін (-гону). 
3935. Р ... 6 .... Т .. ,-6ит.. розбивати. 

розбити; 
р. (раг.м.ечamь .JIШШЮ neредачur-

lюзмічати. розмІтити. 
39;36. "'.5 ... _ (npotЮдa, .іШНШІ)-розмі

чавня; p.(pe8YJlbm.)-Р03мічєн!і.Я. 
.3937. Р •• IІ ...... н .. 1І (1WлblШt!") -. розміт

нйй. 
393~. Рааllор ... (батареu, .яаШUНbl)

розбиравня, розібрішни. 
.39:!1І. Раа60ри ... і (тpoйнJJ. .. , часть)-

розбірНЙЙ. .' 
3941) ..... 5р ... rи ........ (ЛЛ<Ureю.z. свшща 

є Прєдожpaнu11leJle) розбриз-
кування, розбрИзК8ННЯ. 

3941. Pa.llp .... r .. 88T .. ,·raT ... -ся - роз. 
бризкувати, РОЗБРИЗкати,-си. 

3942 ...... 5р .... r ...... щмllCA (свет, лла.мя) 
-розбризтlff . 

3943. Р •• llу""и ... (WI. nдаспuщ) - о}'Іі
нйвіння, набубнЯвіння. 

3944. Р.S6ухат",'''ИУТ'' - tiубшівіти. 
IІзбубвЯвіти. 

3945. "'.l�yxw .. li-иаБУБИЯВілиіі. 
3946. Р .... _..... (JroIUnQIШІОО) роз-

в6.ЦЖування, розведеllWi. 
394 ~. Р ..... А.ииwll ("OlIfflW1m) - розве

дений. 
3\!4~. Ра._ .. ии. телеtjJoн . .. - розвідвИк 

(-ка); роа«ідчI.lx (У.); вuзн.wшх 
(У.); [Ю3вilJQ!i. (Т ... ч.). 

. ;>94\1. Раа •• рнут,," (о. схє..ие, об.А/Оl1!m!)--· 
розг6рневlІі!. 

3115и. Раа •• рт"" .мат. -. рбзгортка. 
3951. Ра ••• рто .. и .. 1І (об об_тr;e)--роз

ГОР'І'кОвий. 
З~5:t. Раа"рт",ваии. (об.w:отОI<, си.к)-

розгортания, розг6РВЄIlНЯ. 
~95:1. Р ..... рТІІІа.Т .. ,·РНут .. ,·о.. (об..ttот

.. у) - РОЗГОртати. розгорвути, 
-СН. 

;;II"~. Ра."Т.П.ИИ8 (сети, об.Аютnи)-
рОзгі.1О" (-дка), розга.луЗОJ< 
(-зна); р. (процесс) - розга..'І}'
жування, розга.луженв:.я. 

;:111;'5. Рааает .... иll ... IІ-Р,Озга1Іужений; 
р. исира .. -гільчастз Іскра. 

;:І955, •. Раа ..... ии. (оборотrю) розви-
вання. 

3956. Раа."т". (фоp.м1.lpt;ванu< ллйсmш<) 
-розр6б"lення; 

'р. по •• рности'" (ЛЛйСmин) -- р. 
поверхневе. 

~95 і. Ра._т .. ,·"ОТИ (1iOlIma",m)--рOll
вбди'l'И. розвести. 

395~. Раа_р ....... НН. (.мотора) - роз
кручуваивя, розкручєвип. 

3951.1 ....... ора .. и .......... ,.~ (о 
.w:omope)--розкруЧ}'вз'l'llСЯ, роз
крY'l'Й'l'llся. 

:Мl611. РааrD80p (110 mЄJleф.) розм6ва 
(meлetjJoн/),l() ; 

р .• ро"н,,"-р. тер.іПОва. 
3961. Раа ............ 1І (КЛЮ't, бgfJм) -роз· 

мовний. . 
3962. Раа...,.._an., ..... Т1о_розмежОву_ 

ваТІ!, розмежуІ!iI.тu: 
31163. Р •• ...,.. ..... и .. - розмежОвуван

ня, РОЗКежуІ!аВRЯ; 
р. :~.H •• , 80 .ре ..... -р. В 
р. nростраиcmoом - р. в про-

стОрі. . 
3964. Paarp ........ hK .. I�-рОЗМеж6вавий. 

. 3965 ...... rpу..-n.,-аит .. (noдtmnuшк)
розвзпт3жувзти, роsва.втажв:
ти; р. (.мalJJ1IНy, AlОтор) - зве
Т8жувати, заетЛжити. 

;3966. Ра.rpу_ии .. " (noдuв.uuaut)--P08-
ВЗIlТ8.же!іИЙ; Р. (о .м_є)
ЗllетЙЖе!ШЙ. 

3967. Purpуаиа (оІ«аишны) - зветйжу
вания; знетя.ження; lШІІадgflQ/l.
ня (Т ...... ); ро8ван.таж::енн.я 
(ДСТ.); 

р. _rииТ ..... (noдuшnни.Jwв)--РО8-
вакт8.жУ8ання, розваитажеlllLЯ: 
!of&I'Н81'He. 

3961). PaaAaanи.аииа (uаолятора)--роз. 
Д;:шування. розд-УшеlШЯ. 

39159. "'_ .... т",-.ит" - роздушу
вати, роздуШВ:1'И. 

397О. Р_ .. r .. и ... (злer;тродов) , -роз
сування, розсунення. 

3971. ""-.. r"т",-иут.. (уми, 1WШ7IiI)
розсувати, розсу нути, РОЗВ&.; 
дитя. розвести. 

3972. ""-"_01 (о "02111&:, .муфте)
роввідиИl!, розсувнШі. 

3973. ~.H'" (11ШІ. "рига) - розді
,1ЄJШЯ, р6зДїд (-ду) . 

3974. Ра.,. .... иМwіі (о фаае, ~.w:OmRe)-
роздІлении . . 

3975. ~ит .......... А (кoнiJeнcamop, 861-
1iдlOчamглЬ )-розд IдьчиИ. 

з916 .......... Т1о,· .. ит.. - роздідя1'И, 
РОЗд1.'lliти. 

:~977. Ра __ (столба из рельс. _0-
ю.zя) розлади6вува.ння,. роз
.1ЗДИаиня; р. (onpaв"a-omвep
стuя) - ОПРЗ8.1IЯННSI, оправ· 
.lен.ия. 

39ї8. Paaдen .. и ... іі (об об_mIlЩ, устое) 
-поділений. 

3979 .......... Т .. ,· .... Т.. розділяти, 
розділі!ти. 

3980 ........ _и. (водІІІ) - розкладан
ІЩ р6змад (-ду). 

3981. "" ... rИИ".НМW.іі - розмагиетова-
!іИЙ. . 

3982 ....... arии .... ван... - роЗl4агнєт6-
вування, Р03I48.гнетув8.ввSl. 

3983. Раа .......... и .. Т .. ,-ти.... РОЗJlaГ-
нетбвувати. розмагнетувати. 

log 

3~84 ....... anoи .. и __ 1І (~~~й-
4012 ..... 05Щ1UOЩ1111 (~. nPУЖШ<-

Na) - розлучвйі1· оз-
ствие) -:- РОЗ»:аІ'Ile'l'} В . 

б ........ тw ...... (npoIЮлоmz) -- роз-
4013 Раа06 .......... (_тWlnЮ) - Р 

. ."l~-ч8:ІШЯ, розл~чеl1lІg; . 

:: ~,:=ра::~-;с!ОЗЛ1~: перед-398. и6тувЗIlВЯ; р. (об.ltопuш)--роз-
вивання. _ 

......... т ........... , .... т ....... ,- - роз 
'3986.· м6тува.ти, оозмот8.'І'ІІ,-са; p.~. 

.lIomr;g) - розвивати, ро • 
часне. ) роз-

~oi4. PUCIIIII/,8It!'wll (NОІ/.тaJШ1 -
л~чеllВИ. _ 

4О15 .......... ни:rтw!' (та", .ме.мент)--РО 
зіШСИЄ!ШЙ. fд:II,."V-

(ну)1'И. 

3987. Paamax-р6ЗШLX (-хУl' . розм.і-
3988 ....... етка ро~МIЧ .. ВН>I, 4U1U. Paap_т..,-~"'-"" - РОЗ!) -

вати рОЗРlдИТIІ. 
4017. Рааре...;. ..... (808dy:ra 6 "amoднw:r;, 

.peн.m.ин. труб"az) роЗРl-

чення; роз-
р. nро ..... А .. т .. , . nро_.ClТМ-

иічаТIІ, РОЗМIТllТИ. о. 
джеНRI\. 

4о18. Рааро_им",;; (вогдуж) 
джений. 

89 РIUl_и ... lІ-розмічешm. ._ 
~:90: ~:~T';:;;:I;II~U) - роз розрі-

3991. Раа ... щат .. ,-ОТИТ",- -- рОЗИI
щати ;JОЗl4істИти ,-СЯ, 

4о19. Раар_рб3ріЗ (-3)));, ". 
р А.IІОТВУlOщиll-Р. чцнНІІИ, .. 
р no""p ... " ... ;;-p. попер6ч!Ши; 3992. Раамещ:,и... (ocmaн.oв<>l<, uстачн. . 
р: пРОАоn_wll-Р· под6ВЖIlИЙ'oт_ 

4о2\!. РааР.ша ... ...,·ш .. т ... (npue.ll'6 и 
правл.)-доЗВО.'1~И, ДОЗ!' .JТIIT • 

свєта) розміЩУIІІ'НИЯ, роз-
міщення. об 3 Р .. __ и ..... 1І (об оcт.шwвкш, 

399. uсточн. света) - РОЗ)1lщениfi. 
3994 р_ота .. и ... " (о провОЛіЖе)--роЗ-

40:l1. РаареW8 .... ~д6звlл. (-оо.'1у), . 
р. к" ...... А8 .. у-д. ВlДряджати,,_ 
р. на np. .. o пр".ма - Д. прВП 

маТИ; д CД~-
p~ на пр.~о OnУ~а"МЯ - '. .. 

. мбтавий; р. (об обмотке) - роз-
вИН6НIІЙ. 

399' Р .... От_ (проводоє) - Р(3)16ту
. ". вания, РОЗI4ОТ8.нНЯ; р. ~об_т-

1Ш) - рОЗВI!В8.ння, розвинення. 
311116. Р ........... Н ... (цепи) -розмикання, 

розш,ltli6ННЯ (Г., Др.); pй~pи. 
(Фе.); ро8Лучєн.н.я<.дСТ.): 

ХЗТІІ. • о. 

402Z. р",р.w.ин",Й-;'ДО3В<>:!I~!!ИИ, 1«)--
4023. Ра.реw~r,", ... и ... 1і (о VIІОЮlfЮ8 

ДО3ВlЛьчИИ. )vi\HY-

р .... Н ..... и_р. hШ'l"!'Ь()ве, 
4024. р •• рушат .. ,-~"Т".'-са - І. 

вати, зр~·r,щ·ватн,-С>І. і!ИV-
р: nрер_ .... т08-р. перер:і\вне. 03-

3997. Ра.м"IЩТ",·.о~КНУТ~,·с" р 
микати, РОЗll4.К1I1iти,-ся. 

3998. Раам ....... lОщиіі (lЮнтмт, ",отит) 
-роз:мичиНі!. 

3999. Р_rчат .. ,· ...... Т .. ~т .. т~.)
РОЗМ·ЯRшати. рОЗМ яКnnlТИ, 

..-_М'ЯКНУТИ. . • 
41.100 p ...... r ........ (peнm. тр.) -) м ~. 

• шавНЯ' р. (р<!а.м.Я2Чll8а1ШЄ -1' -
М'яюпуванвя, рози'ЯкшеlUiЯ. 

41.11.11. Р ....... r ...... и ... й (о рєхт. тр.)--РОЗ-
)1·ЯКJ1ИЙ. х 

4002 РааИОИ,,8И" ... ;; (noJIJ!>C' l!~' 3Л~ -
• трuчество)- РІЗНО!! н~ии. б 
Рааиороаи ... 1І рааНо .... еКи ..... _(о 

4003. 3ЛЄIШlPU'l.) , ріsНо~еННи!l. 
4004. Р",нос (M01llOpa)-р6ЗЛІТ (-дет},), 
400.'\ р .. иостиw;; (то,,)-РlЗНИцев!Ш: 
4006: Рааиост .. (поmенциалов, фаа)-Рl3-

нИця; 'чна 
р. an ...... р .... 8сиая -- р. є".ЄКТрll звО: 

4007. Ра.. '''ик (телеграмм) ро 
сець (-сця). . 

4008. Рааиотокн"'й (ронфлер) - рІЗIlО-
ТОIlОВИЙ, cвєma)--

4000. РааиОцв8Т ..... ІІ (ucтоЧН1l" 
рі8иокольор6ВИI!. ) 

40:l5. Р ... рушенн. (!l30.1ЯЦUU) - ру • 
вання, РУЙ!lоваll~lЯ. . 

40:l6. Рааруw."н",й-зрУJIlIОвз.ниіі. )--
4027. Рааруш .. тед .. к ... ІІ (о аєйCJn<IIЩ. 

руйиувальииЙ., ру:іі.націі!:::И~о-
4о2!:! Раар.... (ЄQllьт. дуги, lЮбe.l/., ) 

. . "а)-р6зрив (-в;,'); р. (,мeQlIO-
. розірва. ( . ка-

0 '9 Раарwвать,.-З0рвать, .. ~ ~, 
4 :... БМЬ) _ розриват!!, рОЗірвати, 

4О::Ю. Ра~~~"lОщий-розрившііі. _ 
4031. Р ... р .... ио;; (нож, n~ocть, .ІІОЩ 

ность) РОЗР}lВНИЙ. ОЄfl 
4032. Раар ... ,.., ...... (nовєр:шOCЛU/.) I<lЖпr:~_ 

в теле иаr;wШгalШЯ 
И1vваНIІЯ, підп~mеиня. .. 

4033. Pbap ... "",.kh ... I�-ПIД~mенна. no-
4034. Раарwxnят"'-nИТ",·"". (.МDCC!I, 

вєр:ш. .слой) -" Пlдп-ушува1'И. 
піДDУIlШ'1')!,-са· м:ж;енн.sr: 

403б. РUРЯА - вИе~І'а; poa.g ")u;t 
(Фе., Лф.);"Iд.мет (.rи". , • 
npуд (дСТ.); роаcuЩDIНЯ :). 

р. _"ОАІ!! .. _А - в. апеРlО-

Д}ічна;. ~""paa' 
р ............. ри ... 1І - в. a'rlil."";r В:ИТ: 
p~ ..... lUIот ... К .. сТоч.км- ~ 

4010. Рааоllр.кк ... 1І (anna.pam, батарея 
-розlбраниl!:. ._ 

4010&.Раао6Щ.8Н ... Й (1iOh.m:oon)-розлу 
чувавиl!. 

часта.; orotl~ .... 
р ..... АВ оиоna и .... р. 

. Зn .... _в. св:оп6и; . 

4011. Раaoliщат .. ,-щ .. т",-ся (пoнm~l>l. 
муфти, npoooдa) - рОО11У ТИ, 
розлучИти, -са. 

р •• puиwx ...... .............,.-8. РІЗ-
воиапряllU1&; __ ............ D. 

р.~--в.бли~~ 



. ' і, 
І ~ ~; 
1 

'1\.. • ....:. _____ _ 

но 

4(13(;. 

4ШI!;. 

4u:39. 

·lіі41J. 

-Ю-Н. 
4042. 

І 
Разряд искровоil: - Раскачивать 

р, .. с .... 0.01l-3. іскрова; 
р. ""ot •• oA--в. RИТЧаста.; 
р. "".6атen .. н .. 1І в. коливва; 
р. КОН"lСц .. онн .. ІІ - в. конвеК-

цiJIиа; 
р, "Y .... ct .. I�--В. променЯста.;' 
1>. МаиО .. М ...... н .. 1І - В. Мa.RCИ-

:мальна; 
р. H."p.p ........ I�-1І. безпереР1Іна: 
р. 06p8T .... I�-в. звор6тна; 
р. OAHoro Н.прaвn ....... - в. ОДВQ-

нШір_на; 
р. п.р .. ОА ..... Ск .. lІ- в. перlодliчв:а; 
р. П060 ...... IІ-в. (по)61чна; , 
р. преРbl."СТblli - В. перерЙ1lЧ~-

ста; 

р. ПуЧlСо06раан .. 1і - в. жмутку-
вата; 

р. СТ.ТIС".ск"Й-в. стаТli:чна; 
,р. t .. x .. l�-в. Тli:ха; 
р. Тn8IОщ .. Iі_. сяЬова; 
р ... 8ст ........ IІ_. частк6ва; 
р. щеТО"Нblіі-в. ко:тчАста; 
р. _ktp ..... ok .. l�-в. елеь:трИчва; 
р. 06 .. еrчит .. (.IIIe:JfCuy 1IOJUjсфЄpa.ArI1.) 

-вйснагу подеrшито:. 
Ра8РЯАиа (ре8ультam) - вйснага; 

р. (проц.ее) - внснАжу:в8.ll!!Я, 
вйснаження; 

р. 'blСТрая-в. Х}'ТкЗ.; 
р. IІrиовеННaJI-В. иитrь~ва.; 
р. "_.НН_В. повl;Іьиа; 
р. lІастная-в. місцева; 
р. Н.п ... р .... Н .... - в. безперервна; 
р. П08.рх .. остная - в. поверх-

нева; 
р. пост.п.нкая-В~ ПОВ~'J.ьва; 
р. про6иая-в. спр66на. 
РВ'llРRд,н .. _внсважlШR (-ка);Р08-
РЯОUЧ (Т.чЧ.); роарядlШ1< (Фе.); 
рО$рядчик (ФО.); 'роаnРУдІШ1< 
UVT.); громобегnєчн.ul< (Пул.); 

р ..... nlO ............. 1I - в. алюміНІй-
ШіЙ' . 

" ... ron"Ч8т ... іі-в. голчастий; 
". коро"н .. іі-в. cяil:вовйй; 
р. parOBOii-В. ріжнатий, рога-

ТИЙ; 
р. РOn"КО.blЙ-В. РОЛЬКОВЙЙ; 
р. PY"HOii-В.ручнИй; 
р. с ..... цо .... іі-в. олив'яний; 
р. У ...... рoan"Н .. ІІ - в. універ-

сМьиий; 
р. "'.Р0801i-в', кулястий; 
р . .,..мтрonкт .. чеок"Й - в. елек

ТРОдіТli:чнИЙ. 
Ра8Р"дИbllІ (тоl<, llШlpя:жeнue)

виснажвйи. 
РаарЯ_ ..... - виснAжysанlІЯ, вй

снаження. 

Рааряжать,"Д_Т",-ся - висвАжу
вати, виска.жаТІІ, :вИснажити; 
р. (лa..tlJlу)-рО3Л&.Дн6вувз.тн, 
po~~aДBaтв. ' 

РааРЯ_lОщкll-висважальний. 
РааРR_lОщкilСR (amr.YM УЛJlЛlор)

внснажувальннЙ. 
Ра.ря~ние--виснажаквя. 
РааРя~нн ... іІ--вИСRажениИ. 

4045. Paa·~"H.~., ра"'-~ОЗ-і 
~~B~.;~.-· ва, 

р, ..... итри ... сНоа - РОЗJI. елек

тричне; 
р.зn.ктроаит .. 't8OИ08--pOЗИ.елєк

ТРОЛіТЙЧне. 
4U46. Раа'8АИ"итen" (том), _ .. ка-

тen_розмикач (-ча); . 
р. ICOIМ6nlOщиICR-Р. хитюUi; 
р. mb..tO."'i�-р. ЩОГJ!ОвИit. 

404ї ...... ·8А .... ит ......... 1і (о реяг)-роз
!m.ЧВЙЙ. 

404~. Раа·.~""т",-и"т" розиllкЗ.тн, 
РОЗІМКНуТО:; р., .шх.-розлуча
ти, РОЗЛ:lrЧJiти. 

4049. Ра.'_н ... ІІ (.ІІІОтор, коzepщ»--роа
НіМіІ.Ішй. 

4050. Palio,,-Рa.li6в (-ву); 
р. 06011'_ ........ 11 - р, обсщ:жу
вuии; 

р. onacн .. iI-p. небезпеЧІШіі. 
4051. Pailонн",1і (о cтanцuu) - район6-

вшt. 
405~. Рано."на (телеф.) - 113.1шпиця; 

р. (8 .четал.яе) - сказ (-ву); 
р. з00НИТО8ВR-Н. ебоніт6ва.. 

4053. Рановист ... 1 (ШJ/.OAl фQfJfJioра • .мра
_pa)-<:кавЙствЙ. 

4054. рама t.lttlUШlt61 ..... отора)-рй{а)иа; 
р. отnивнан-р.вu:ливна; 

р. r~::f'nИТ""""ВЯ - р. розпо-

р. статори_р. статорна; 
р. фун_"тивя - р. ФУнд3Jlен

това. 

4055. Рамка (11 paдuo) - ря(а)кка (У., 
1'мч., Др.); 

р. nпосная-р.плОска. 
4056. Рамо ........ (Wi1tу.чулятор. aюneн

ha)-рSl(")ШWВЙЙ. 
4057. Рант (",ancУ.ІіЯ)-рант (-та). 
4058. Ра_нн .. 1і (",атОд) - розжаре

нw1 . 
4059. 

4060. 

4061. 

4062. 

·1.063. 

4064. 

4065. 

4066. 

4067. 

4068. 

Раоиan ... аи ... ,-пенм. (пити Ба .. 
тоОа)-розжарюванlІЯ, розжа
рення. 

Раокanять,"nИть,·СR - розжарю .. 
ватІ!., j:lОзжарити. 

Рао ......... аание (слюО!К) - розк6-
лювання, розкОденнв. 

Раокan ... ват",-иonот" разко-
ЛlVвато:, РОЗКОд6ти. 

Раскатаии",й (nабель) - розк6та
виЙ. 

Раокат",ваи... - розм6туванвя, 
РОЗl\l:ОТ8.ння; р. (ш БухI1!ы-роз-
к6ндюваная, роак6иденн,я:., 

Paokat ... baT",-тат" (1Шбєль,JШШIУ) 
- розмотуватн, роз.мотато:; р. 
(ШІ бухтw) розк6Jlлюва.ти, 
розк6Wшти. 

Раона .. аи'и",1і (nрооод)-розroИда· 
ний. 

Раска .... В8н.... розroіідуваннв, 
розгоі!дан!!Я. 

Раоиа .. иваТ",-Ч8Т",-CR (о 11p(J6Oдa:z;) 
" -розroидувати, розгоидати. 
-ся . 

111 

. 4087. РаСПWn8"- «IН11IIШQDWда) ~-
4069. Рас_/lliН ..... 1і (о сепш) - розкидз.- пор6ПІУВаІІІІЯ, розп6роmеJШЯ, 

--А' (~-"p".-.~aнu.e :жидJtОСmu)--........ , . ( _) р U""""'. - _>. 
l�-иностr.--розКЙДlLВ1СТЬ ·иоv.~. рОЗП6ре&уваив:я, розuvрсвев-

4(1,0. Paon"рвн".,-пор (сердeчlШnое в 
mpanсфор ..... ) - розпирання, 4088. Ра:'.:u..ии ... іІ (мєктрод) - роз-
розпІр (-пору). пор6mеlIИЙ; 

4071. Paon .. pa ..... ,-n.paт"',-.... - розпир.1-. р .• рu6 ........ и .. bllі (о :жидRОСЮП)-
ТО:, ровперти,-ся. рош6рсвеllИЙ..( ). 

~О7і. Pacn.n ...... HH ... 1i (мu;:тpo.лuт) 4089 PaonWnIlT8Jlr.--розпор6mllm< -ка, 
розт6ПJIений, • р. (:жидl<W: тел) - розп6рску-

,4073. Раcn.n8Вn"аани .. ,·".И'" (предожра- вач (-ча). пл.. 
НШn.,3.11е",тpoлшna) - розт6п- 4090. Раопwn .. т .. ,-n ...... ,-СІІ - розпо"v 
лювll.ИНЯ. розтОпленНЯ. шу:вати, розпоропШТІІ,-са; ) 

4074. Ра .. nn ..... ят".-в .. т ... ·ОЯ розтоп- 1'., ...,.61' ............. (жuдlЮ4Шl1> -
лювати, розтоlIЙТИ,-СЯ. розп6рскува.ти, розп6peDVТВ. 

4075. РаОПn8ВnАІОщиli (тОІ<) - розтоп- 4091. Pвcn ....... lОщкАСІІ (злєmnрод)--рОЗ-
нИй. • пор61ПJI1\ВИЙ. , 

-4076. Распonа_ни. (npoеодо8) РОЗІН- 09'> Ра_иват..,r.--ровсіювач (-ча,. 
щуваиня, розиlщеlUtR; ~9i ............ т",-......... ,-ОІІ - розсlю-

р. ",о"ное--р. сосоВROЮ; ватн. розсlЯТJ1,-са. 
р. тр.уron"иико" - р. трикjтне: 4094. Рао.,. .. ваlOщкli (f/Jo~;Мtтр, lW-
р. w .. оти'ron .... 08 р. шости- вєРЖНOCffiЬ)-розсшвйil. 

K~THe. 4095. Ра_Н". - !>озсfюваJШЯ, роз-
4и77. Ра .. Пonо_ин",lі-роЗJllішенИВ; сIЯR.ll,я:(фс., ПУЛ., др.);~Уf>-). 

I�-нность--розм1щеаіСТЬ (-ности). ",аннІ/. (У.); fЮ3t:U1ЦlНl1.1/. ( .. мч. , 
.Ю71>. Раопорка (в рентген. тр.) - р6з- роаnoJЮlUЄllНI/. (Т.1tЧ.); 

Шlнка; , р втор .. _р. ВТQp!iвRe; 
р ... onиDА.иО.... р. молі6де- р. мarм_ти_Р. мarireтae; 

ибва. 1': п.рв .... Н_р. первli:нв:е. _ 
41)79. Ра.п_ .... н .... (саєта, алеmn~. 4096. РаC08Rни ... 1і (луч. свет) - роасш 

то",а, оБМОтxu) розп6ДlJl ний 
(-лу); ". -я. 4097. Рас .... .; ........ (ШО.IUЩUU)--рОЗШа-

р. ноти"н08 (томе)-р. д; .... с ......... , р6вувавн.а, розшарОваJШЯ. _ 
р. "'0.8"ное--р. посередшй; 4098. Paoona .. bat",-nОИТ",-"" - розша 
р. и.посреА.твеино. - р. безпо- р6вувати, розmaрувЗ.ТН,-са. 

середніЙ; 4099. Р_О8 ...... 1і - розшар6ваииЙ. 
р. поверхноотиое (МЄlW1puчеетга) 4100. РаССТСІІН". (между углSI.AШ)-вщ-

. -р. поверхневий; даль (-ли). відд&л~;. 
р. npocтpaHcтвeHHO. (света) - р. р. nробивно_в. про~ивиа, 

просторовий; .. р. yrnoвoe-B. кутова, 
р. пря .. о_р. безпосереДНіЙ; р. фоку_е-в. фокус6~. 
р ...... ект ... ное--р. виБІрчий. об- .1101. Р.стао_p6ЗЧИR. (-ву), р біnніє 

-4ЩЮ. Р .... пр.йеп.Нн ... 1І (о е.ІОІ'остu, р.6ед.нВ8Т .. eтanno .. --- . .,.. 
MOml<e)-розпод1лев~; на метал. . 

.... нност .. - розподіленн:ть (-но- 41и2. Растворенн. (AleтaJIIW<I) -:- розчи-
сти). '. шоваІІІІЯ, розЧЙиевия. _ 

4иl:Н. Р.cnр"й ..... теn .. - розпод .. 'Іьник 4103. РастаореИИblli-розчRие~-
(-ка). 4104. Pactaop ...... Ii--рО?ЧJiнний, 

41182. Р.опрей.питen ...... іІ (OJ11IЩ>ат, ...... ост __ ро3ЧЙвиіСТЬ (-ности). 
RO.IIьцо)-розподільЧИЙ; 4105. РастаориТtlD"-РОЗЧЙНШIR (-ка) •. 

р. по ... щ ..... е-розпод;ільи~; 4106. Ра_рат .. ,~ИТ".-OR --розчина-
р. (пульт, щит)-КЄРіВНИВ. ТИ розчWШТН,-са., 

408:1<t.!"aonpe __ ",1i - розподlлюва- 4107. Р~ОpRlОщкli~, растаор ...... Iі, 
ШіЙ. . (анод)-РОЗЧИИSиil. . 

Щ83. Paonp8A8llЯТ",-nит",'CR -рОЗПОДі' 4108. Рестреnви"wi\ (об ШlOJlI/.ЦUU)-РОЗ· 
л.liтu:, розподiJп!:тв,-ся. трІпаний. 

.Ю!!4. Рас .. 'остра"ен_ (С8єта, заряда, 4109. Pacтpen ... вa ...... (шюлl/.ЦUU) - роз-
Н ••• ряж •• тоl<а) - розnpост6- трlпуваа-, розтрms.й.ия. 
рюваslШ, розпроc:r6реиня. 4110. Pact;.n ...... t",-nаТ",-u-розтрі-

р. вапно.о_р. xвиn:ьове. nувати, розтріпаТR,-сЯ. 
4085. Ра.nроотраие,," ... 1і (о нanр.fl3f/Ш{., 4111. Р.стр8С ............. (шоляnюр)--по 

mOIre)- розпроc:r6реllИЙ; репаний. .. 
'р-НООТ" (нanра:;ж:ен., то"а)-рОЗ- 4112. Pai�TP-_. (шюляnюра)--ре-

np0cт6peHiCТЬ (-НОСТО:) . п8.llНЯ. 
~U85а.Ра .. прОСТl\аиR ....... іі розпрост6- 4113. РастрескивaтtoCA.7-- (о по-

рюва",иЙ. 1U<pжl(.)-рёпатися, репиути. 
-!О86. Раоnр".тр."ят",-"ИТ",-CR ~ па- 4113a.Pact ..... -toщиi\Ofl (слой)"-реп-

npяж., mOIre) - розпр рІО- :rИв\tЙ. 
вати. розпросториТ1'l,-СЯ. 
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4114. 
411&. 

41Н;. 

4117. 

4118. 
4119. 

4120. 

4121. 

4122. 

41~3. 

·ШU. 

412:). 

4126. 
·Н:':7. 

4128. 

4129. 

413U. 
4131. 

4133. 

4131. 

4135. 
4136. 

4137. 

41~8. 

Р.етру6 (meлеф.}-roрлоВЙва. 
Р.от ............. ~ розтяrW!:RЯ, роз-
тягнення. 

РаОТ"ГМ88ТItt,"ТІІИУТ",_ОІІ _ роз
тягати. розт.яІ'ТЙ.-ся. 

Раотя ..... аIOЩllй (о дейC11l8uu) -
розтягальний; 

р-оя (.рогод)-рОЗТЯЖшіil. 
Р.отя_ .... е--р6зтиг (-гу): 
Р.отя_ .... оот" розтягненість 

(-ности). 
Р.Отя .......... Iі-р03ті!жНliй; 
Р-"ООТ" - розтя,юш)ть (-ности). 
Ра_ХОД (11101<0, знергшl}-вйтрата; 
р. ПОDТо ......... IІ-в. стала. 
Раоходмт"ся, _оliт"." (о ве1<то-
~, ФQ8oz}-розбігатися, роз
оlгтаси; р. (о "ОЮnО1і:ma:r)-роs
х6дитися, розіil.mсл. 

Расх~щ"й~ (ве"тор, фааа)
розоlЖНliЙ. 

Р.ОХОlІІДе .. и. (щжта1mlOfl) - роз-
ходження; 

р. (ее1і:ЛЮРОВ, фаз) рОзбіг (_гу); 
р. (nроцеее)-РОЗбігання. 
Раочеnn...... розчіплювання, 

розчеlLJlЄННЯ; 
р. О"'СТРО.-Р. хутке; 
р. ".""HT"o.-р. маг!Ю'l'Н". 
Раочепп ........ 1і - розчі:ІЩениЙ. 
hоцеnna'l"Ь.,-пит",-ся - розчіп-

лювати, РОЗ'lеnИти,-СЯ. 
Ра_ц.ппяIOЩ"Й (.ІІ(єхaJ<lllШ) - роз-

чlПlUШ. 
Рао ...... (cemu)-розрахSНО,К (-няу); 
Р. по •• ро"н ... lІ-р. перевірчий: 
Р. nо.тор ..... _р. nовт6рний; 
р. nр.дааР .. т .......... й - р. поперед 

Нln; . 
р. ~риОпма .. тen .. н .. й - р. при-

оJUiзнии; 
р. npo •• pO ....... 1I - р. llеревіР'ІИіІ. 
Рас ... тн ... 1І - розрахуня6виil; 
Рао .... т ......... е-розрах6вування, 

розрахува.ння. 
Расчит ... ват""тат" (сеть, .l<ашину 

и т. n.}-розрах6в~вати, роз
рахувати. 

Р .. ош .. ре ..... (1<oJ!Бы' труб1W.) _ 
р6зши~' (-ру); р. (npоцесс}-роз
ШJ:lРИННЯ; р. (регУJlbтат}-роз
ширє::t1і..CJ:; 

р ... yno"006p ..... 0. (щ)ДБЬ! в ртут. 
НО.l<. вырн-1штеле)) р. банЯ-
стий; 

р. ш .. ро06Р"'''ІоІіі р. КУМ-
стиl!. 

Pa""!"PAT~,-P"T" (трубу) роз. 
ширювати, розширЯти, IiОЗnШ
рити. 

РаСШ"РЯlOщиllон - розшнр!іЙЙ. 
Расш ... рО ..... н ... 1І - розшифрова

НИЙ. 
Раош ... рoaw....... (те.л.егра.lIAt)
РОЗ~фровумини, розшифру
вання. 

Расw .. фро._Т .. ,_ро........ (теде
г"Q.I/(.II(У)-РО3IШ1фр6вуВаТИ,роS
шафрувати .. 

, 
4139. 

4140. 

4141. 

4142. 

4143. 

4144. 

4145. 

4146 . 
4147. 

4148. 
414~. 

415U. 

4151. 

415Z. 

4153. 
4154. 

Рао_ .......... (иOl<08, лpoeoдos)_ 
р6ащіп(-щеny); р. (фаа)-роз.кО
лювш;ни, роа.к6Jlеив.я. 

Ра0Щ8 ..... Н ....... (uoн,лровода}-роз_ 
Щ!n''1євнй'; р. (о фаае) - роз
кблеlШЙ. 

Р.О_ .............. іІ - розщinДЮ1Ш
ний; 

р-.оот" - розщіJl..'Іювапість Ню-
сти); . 

р. (фаз) - розк6люваність (-ІЮ· 
сти), . . 

РаощеПIlJlт","ПМТIlt,'"'ОЯ (об шжах,. 
. nроеодах) -розщlплюва.ти. роз
щепйти,-ся; Р-IIR (о фазах) -
r~.к6,~ватися, розколОти-

P .......... po .... M.,-ро.... (_ои)
~';lИЩанвя, очUщення, рафі!! .... 
ЦІ.&:; 

р. 3J'J8J("':РОlІмтичеОIl8ll __ Q.: р . e.:I~K" 
ТРО.JIImчна. 

"".фм""ро ......... 1І Qчищений, 
рафінОваииЙ. 

Р ...... м .. ро ... т .. (.І<едь)--очищlt.тн, 
очистити, рафінувати. 

.... кта .. ц(с)-реактаНц (-цу). 
Р"КТ"."ь,1І (о 1i:amYluкe. еще, ЛQ-

JWC1<e) реактИвний: 

P-"оот-рєа.ктИвність (-ности). 
"'aнтop-pelutтop (-ра). 
Реанц"онк ... іІ (О8игатедь, "шпуш-

1<a}-реакц1йииЙ. 
Р.анцн_реакц;.я; 
р. 8ТОР"Чкаи--р, Вториина; 
р. Д.llст.уIOЩІІЯ-Р. чUНllа: 
р. м.rи"ткая-р. lIIагнстиа: 
р. оптоran .. акичеокая - р. ОIlТО" 

гальваНічна; 

р. поотоянная-~_р. сталs..; 

р. о"н"ро""ая~р. сиихр6ина; 
р. химич.оная-р. хе:м:ічна. 

Реормот ... 1І (U301lяmoр, сос уд)-ре
бр6вави.іі . 

"'6ро (в О1і:1і:у,"умиn. n,щсmtшах) .. 
-ребv6 ; 

р. nопереч .. _р. поnР.речнс; 
р. ПРОДОП"и~р. под6вжнв; 
Р. У"Р.Пn"lОщее-р. кріпне. 
.... (М . .l<аIшжы-ревfння... 
"'веро .. вм ... 1І (iJвuготель, р~гУJ/Я-

тор) - ~версli:.вниЙ, відворіТ. 
нИи. 

4155. Ревероирова .. не - реверсувания, 
реверс6ваннл. 

4156. Ре.ерс .. рс.ат~-реверсувАти. 
4157. ... ...... 0 ...... 11 ("РОНШЛІейlt}-реві

зіll.IІИЙ. 
4158. Р .... аор (сети, J/ШШU) ~ ~візбр 

(-ра); 
р. " ..... ІІ ..... ІІ-р. лініііннИ. 

4159. P.er.".paT".Mwll (пpиe.мJUlf<. ЗJ/е-
AШUn)-регенераmввий. 

41~0. "',.. ... paтo_~гeBepaTOp (_р..). 
4161. "'r .... рация-регенерli.цlЯ. 
4162. "'re .. .., .. peвaHM. - регенер)"іІli.н-

вя, регеllер6ваввя. . 
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416S .... Ак.р .. ро ......... 1І -:- регеиерова
иий:, 

4164. "'reHep .. pcвaтo. ~ регенерувати. 
4165. ... ..... ер .. РУIОщиі\...,... регеиерУБ8ль-

ІШЙ. . 
4166 •. "'r .. oтpaтop (р.аггоеоров)-реєстра-

тор (-ра).. . 
4167. "'rмотр .. ровани. - peєcтpli.цilI, 

реєструв{uшя •. реєстрОljанlШ. 
4168. Р.rМотр .. ро .... иwll - реєстрОва

;щЙ •. 
4169. "'ntOТP"PO •• T~ (рад0060Р"'" теле

гpa.4l.Шlг--реє.струвати. . ... 
4170. РеrмотрмруlOщиі\ реєСТРіВВПИ; 

р. ,о .... оп .. шущміі(aпnapam,8()дЬт
.метр, счеmчll") - С8.УоnИс
ииіІ. 

4171. р.ry" .. рова ...... ·ро ..... -регуляція. 
реГУ)ІЮВання, реrYль6вання; 

р. lІ8ТО .... ткч.ское~саМо~гулю
_Л, сам:орегу_~ь6ваиня; . 

р .• nер"одичеоко. - р, 3Ilерю-

Дli'lнa' 
р._ rpy6o':-p_ приблизна; . 
р. кНдукцмом .. ое--р. lIlДУRцlйна; 
р_ ""a".HAyanlo .. oe--Р, одинИчна; 
р ... еточ .. оо-р. нетОчна; 
р. Обще.-р. заrальиа; 
р. отд.пькое--р. окрема; 
р, nn.в .. _р, ІІдавка; 
р. ручное--р. ручна; 
р, сн .. чкв .. и--р.nерес.ко.ком; 
р. точНоо-р. точна; 
р. чуаот.мТen .... _р .. чутліва. 

4172.' Р.ГУП"Р08llть--регулювати. 
4173. Рагуn .. ро_на-регулЯція; р. (про

цесс)-регудювlt.ння: р. (pe8yJUr
тат)-регуль6вання. 

4174.::,. Регуп .. ро.оч ..... іІ (8UЮn, реостат) 
-регуляційний. 

4174а, Peryn"рова"н",й зрегульова-
ний. 

4175 .... rynиРу ...... іІ (1'I.Онде.н:сатор, при
бор, телефон) - регуль6ва.виіІ; 

p-.. ост .. -реrУдь6ваИіСТЬ (-ности). 
4176. РеГУn"РУIOЩllIІ (.I<azJ:lum, прибор, 

І<ОЖnа1і:т) регуЛівшііІ. 
4171. "'rynМРYlOЩ"ЙСА-реГУJІЬ6ванИЙ. 
4178. ",гуnяр ..... й-регулЯрнИЙ; 

p.-п.ре ..... н .. 1І (ток)-регулярно-
3:МІнииil; .' 

реrynЯРНОСТIo.-регул.яриі.сть. (-НО
сти). 

4179. Р.гуn"тор-реrудЯтор (-ра); 
р. автома' чеоииИ ~ р. а.вТОИіІ,

тИчннl!., 
р. аст"ти"еснміі- р. астаmчlШЙ; 
р. БWСТРОА.llст.уIOЩИЙ-Р. ~YTKO

чUННИИ; 
р. веМТИП"НblЙ (в Р,ЄЮ1ІUН_ труБМ) 

-р. вентидьинй; 
р. В8РТ"""" .. Нblй--р.прямовИсниіі, 

сторчomiJi; . . 
р •• тори~н ... й--р.вторИнниЙ; 
р. деllст ..... "QC"KHO"O -- р. ПО-

сєредиіА; ... 
р. Д. пр .... ого - р. безпосередиlИ; 
р_ дифф-ранцмan ....... 1І ....,. р. дифе-

~иціяльиий; . 

Словник меКТРQ"t'eXJiіЧtl.ИЙ• 

Р' .... Аукц .. --· ~ р_ індyJЩlй-
. ний; ". 

p.nan .. o .... I�--р_ЛЯМП6виі1; 
lp ................ а-р. :м:8.IIIIiIlOвиli; 
р. OM8O�i-р. ВіСшів; 
р, napanмn ....... li--р . .ріввобlжни:й; 
р. п.рв .... Н .. -.Р. перВЙIШИЙ ; 
р; ПOCn.АОвaтe.n ......... · -. р. инз.ко

!іЙй-
р. n~ __ .. ii -- р. Ilотєицill-

ний; 
р. пу=::циокн ... іі '- р. nyльса-

ц ; 
р. _pcm ...... Ii-р. ревеpctвниЙ. 

відворітшііІ ; 
р.руч .. сіі--р. ручцИи; 
р. отер_ •• оll--р. стрижw\.sиll: 
р. тормu ..... й-р. га.лЬ!liвшiil; 
р_ ц ... тро6е_ ... Iі,- р. вір;осеред

щ)вий: 
р. шу .. ТО .... IІ,-... 1і . - р. узбічви

кбвна; 
p.-Ауrоо6раа.,IІ&Т8А.. - р.-ЛУКО-

твірни.к (-ка). 
4180. Pery"Atophwll-регулЯторниЙ. 
4181. Peдyктop-peд>:RТOp (-ра.)_ 
4182. Редуицмонн",й (о втУJ/Jre}-редук

цiliиИЙ. 
4183 ........... (пю"а, J/шulы) - РЄЖІі:И 

(-му); 
р_ "О .... _Н ..... -р. ІІереКР'.І'чеlШЙ; 
р .... стациокарнwli -- р. нестаціо

нарини; 
р, ... уст .. Но ....... иllа - р. не

усталений; 
р. п.ре".ННІоІIl ...... _щийся (Лр1.I

e.мнu1<a) -- р. :мінлИвий; 
р. neрехсдиоА--р. переходовий; 
р. ст .. ц .. оиар ..... іі р. стаціовар-

ииil; 
р. уст.мо_",мllся р. устале-

ний. 
4184. Р.а.раиwil (1<ашь, aггpeгam)-

резервниіІ. . 
4185. Рнерву_резервуар (-ру). 
4186_ ""ииа--гsма; 

р, .уn .... кк:омро ...... ая-г. вулка.-
ніз6вава; 

р ..... г ..... -г. м'ЯRа; 
р.СВ"НЦО8llЯ--Г.поодивОвана; 
р. О"'раІІ~г.-сирещ. (-рцЮ); 
p.тe_PдaR--г. тверда; 
ре........ .._Тец.... г. підрбб-

дена. 

4187 ......... 0 .... 11 (1Юtreр, ПЄРЧCl1llШ)-гу-
МОВИЙ. .' 

4188. """стан-резиста.н ("ву). 
4189. Ре._іі(о nа&шш xaPaA:mepflCl1lllllU) 

стріJiШЙJi; . 
р. стстроll_ - цілкошlтe від-

стрОє!lНЯ. . 
4190. ",Мна .. с.,.- резонанс (-су), 8!дгyJC 

(-ку); . . 
Р ... Нoroнр.т ..... й. - р. Шlоroкрат

НИЙ' 
р ....... ':""і __ й-р.ещmТрUчИНIi. 

4191 ............ _-резованс6вий_ 
4192. Реаонат..,...,.резонАТ<!р (~pa); 
. . р. Г~ртч.а-р. Г6P,ЩlВCЬКвit; 
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Р. КМ" •• о_р. lСільцевиіі; 
Р. nр".опки.Ан ... А - Р· пряиолі 

нійвий; .-
р. ""·ИТJIOAИ" __ р. е.1ІЄК-

тродина.міЧН6; . 
р. :t.IНncтpoмarltИТ_ -- р. мек-P"<:.:.)~ТOMap - р.-частото!(lр 

4193 ..... он .. р1'IOЩ .. А (о дощечll1е}-резо
нанс6виіі. 

4194 ..... ,'! .. ТІІр1'IOЩНIІ (mo/і, пояє}-ви
СЛlдwi:!І. 

троиагн6тне; , 
р. "" ..... роотат .... ___ р. мек-
тростаmие; . .. 

.119~. "'11- (длл ~}-.'IaTa. 
4196. PaнnaMHoe ос.ещаи ... _ реклАм 

освітлення. ве 
4197. "' .. ,neрачи" (М. ан.) - рекупе

ращя, рекуперув8,ння рекупе-
рОвания. ' 

4198. P_(8}-ре:Іе (11ЮЛЬ/Ю Q mIlОР. пад 
рмем);' .• 

Р. а.пеРиоа_р. амперне; 
р. 6nОИ"Ро_очн_р. блоківне; 
Р. 6wОТРодеАота1'lOще8, .. r ..... H. 

НО8-р. МИТТЬове; 

р. "РТниan"но. - р. пр.ямоВЙсне 
сторчове; , 

р •• "'.ратное-р. зворОтне; 
р. ·Р ••• н"_р. чвс,'; 
р. :~ .... aHoe, meлєф.-р. ВИКЛИЧ-

р ..... НnlOЧаlO __ р. вимичне; 
р. ablOOкoro наnр .. _и .. " _ р. ВИ

СОКОнаПР1жене; 
р. rpOMooTaOДMo. - р. б.'Хискавнч

Нl!к6ве; 
р. Д"CTaH~HOHHoe р. відда..'1ьне 

дистаЦlине; , 
р. д"фференц""""мо. 

реиціЯ:льнє; 
Р.нидииаторно._р. іНДикаторне' 
р. "Ifl:WИТ".иое, инауКЦtlонное--' 

р. ІндуктИвне; 
Р. каТОДНО8-Р. кат6дне; 

р. дифе-

р. Jfомnеиоиро •• ниое· - р. ком-
пеНС6ване; 

Р. ІСонтрon .. ное_р. lСонтр6m,п,,' 
р. Hp1'r .. o. - р. КРlгле; , 
р. MrHo"HHoa_p. МИТТьове' 
р. Мор_р. М6рзівське; , 
р. HanpaanaHH_p. скерОване; 
Р. olipaTHoro тома, -оЩНоот_р. 

звор6тноrо СТР"МУ п~жности' 
Р. otIOAH08-р. JЇідбlііне;' , 
р. ~:r·rpyao"Ho. - р. переобтнж-

р. "On"Р".О""ное - р. поляри-
з6ване; 

fJ· "радохраннТ8ІІ .. ное - р. заПо-
біжне; . 

Р. промажуто .... _р. проміжне; 
р. проото. - р. ЗВичайне' 
р. пру_н .. о._р. ПРуЖЙнне' 
р. Р •• 'едиНIІТ"'",,08 р 'po~ 

мичне' . ~-

• р. Ollr""': .... 08-р. гacJ!iввe' 
р. с .... Н_р. СіменсівськЄ, 
р. отеР_ •• о_р. сТрlVЮfЄ~; 
р. Т"'8фон_р. телефОнне; 
р. траН_ЦIІОННое -- р. траНСJJЯ

ціll:НЄ; 
р. 1'пр .. ..,.." .... ое_р. lСєрівне; 
р. W1'''''''р_ии_р. УЗБОчене; 

Р. aneНТРОТ.РМІІЧ80IІО8 __ р. єдєк
Тротеплове' 

р. Ю.-.р. Юзівське' 
4199. ~""O""p-p.-cтyxa~ (-ча). 

......... А (81<аll1}-рельєфниіі' 
P.-nllOUYщмА - ре~во-nис~ий; 
.р ....... - .. - рельtФИість (-во

сти). 
4200. p.,. .... (llIp(/.II8aйн 

р ...... 0& ., Ж·-д.)-рейка· 
• ,1обч~",А'-р. рівчЬ.ста, ЖО 

р. :::~P"""'H"'A - р. іЗОJJ* 
4201. Р ... _ ..... ІІ (IЮН11!aЮn)-рейковии. 
4202. ~. цеп-к6;ІО чЄоез рейку .' 
4203. 8JllОrит-рмюгfт (-ту) . 

Ре_liрандто._ -щ.нн. 
4''''4 Р рембранді~ське ОСВітлєннSI.:-v _. a-ит-рем6ВТ' (-ту). 
420". Р •• онт ........... - ремоВТуВ8,юш 

> ремонт6ван1ІВ ' 
4:.06. Р •• О .. тирО.аи ..... ·іі 

вий. реМонт6ва-

4207. Р •• ОНт"ро_ать-ремовтувати. 
4208. ",монтн .. Й-рем6атви:іі' 

р· ........ дн ... А (о. Cll!Ш< ' ) ! 
m6htho-наснВЖ1D!1t ЦlШ - ре-

4209. Рентr ... а,_тreноас~А;Rбntgen, 
Rбпtgеn-. (de) Roentgen (труб
ка, лyчu}-рентrенівсыш •. 

4210. Ре"тreи .. 8.ЧИЯ - реНТГеніМція. 
4211 .... НТraН ..... ро.анн ... А - рентгені

з6ваннЙ. 
4212. РеНТАН"."ро"т" 

вати. 
рентrенізу-

4213. "'НТА"о""к". пу .... - рєнтrЄИів
ське проміння. 

4214. ...M ....... orpaM_ -рентrеиограма. 
4215. "' .. ф:rеноrpаф .. " реИТІ'еиогра

Ія. 

4216. "'итr.нодиаrраФ .. R - рев:тгено
ДІяграфія. 

4211 ...... Tr.HOII .. acKon .. " -- рентrеио
діяскоп: lя. 

4218 .... HtraHonor .... --рентrеИОJJ6Гія. 
4219 .... нт~Ном.Три .. _. peHтrЄHo:мє

ТРІЯ. 

4220 ... итraНоскоn.... - РЄИТl:'єиоско-
4221. пін. , 

... НТraНооТ.р.ооиоп.... - рентге
шютереОС!roпіЯ. 

42~2 ...... Тraнофотоr ........ 
фоТОГРафія. peHтreHo-

4223 ....... тraНОфотоМ ... р -- peнтreHo
СВIТДом ір (-ра). реиті1енофОТОме
тер (-тра). 

4224 .... нтА ......... ометр .... - pЄHтreBo
СfllТЛО~ іриннн, рентrєиофото
метрія. 

4225 ..... отат--реостат (-та), опірВJiця; 
Р. ,",!",_ат .... аО_1 - р. а:етока

тичн8Й, самочйвRВЙ; 
р. aOA��HOA--р.ВQДЯНЙЙ; 
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р. 8Тор .... __ р. :етоРЙИRВЙ; 
р. rpaфитo_а,. JШfmгeн.-р. гра-

фітuИЙ;. . 
р. rpaфIlТО-РТУТНtolА'-р. графіТ-

ноживосрібви:іі; . 
р. А8УlІТУn ....... атЬІА -- р. двосхід

чШ:тий' 
р. д8_~A - р. десятк6вий, де-

кадний; 
р: A46a .... H .. A-р. додатн6виіі; 
р. _диocmt .. А--р. течивнйil; 
р ..... А1'нцllоНи ... А - р. індукцій-

НИй; 

p ..... noa ... A--р.JJЯМn6вИЙ; 
р ...... Т ........ _І'. стьож:ковИи; 
р ........ Ни ... А--р. м:ашин6вии; 
р ••• """""'_1'. олfйвай; 
р. неrРУ.80'1НWЙ--Р_ обтяжmW:; 
р. Haкana-p. ~риИй; 
р. _ор .... а_ .. А . -- р. одноза-

жі.іІьниіі; 
р. OТНnIO ....... II--p. відиик{ший; 
р ...... a .... H ... I�--р. пер8Шшиіі; 
р. npeAoxpa .... T8JI .. H ... A -- р. заво-

6іжниil; 
р. npoa:roll, оЕі .. ИНО_НblА - р. 

звичайний; 
р. пусно.а_р. пуско:еіПі!: 
р. "pobono ....... A--р. ДРОТЯlfЙіі; 
р. Р...,...,.ННЬІА· - р. розга.~

ж:еlШЙ; 
р. реверс".н ... А - р. реверCli:внвіі, 

зідяорlтнйіІ; .. 
р. pery""po.o"H .. ii, peryn"pYIO
щнА -- р. рег,'лsщiilзнЙ., р. ре
гулюв8.,,1ЬИИЙ; 

р. Р1' .. НО_Р. р}'Чнйll; 
р. p ..... lUlCНblA-p. з8.жіJ'IhннR; 
р. оаМОА8АОТВ1'lOщнА -- р. само-

чинний. автоиатйчизй; 
р. _o.h ..... I�-р. подв6ев:ий; 
р. Т_МО'ІНЬІ_р. тасьмовИй; 
р. ТО"НbllІ, прец ..... ОНН ... іІ-р. т6ч

НІІЙ; 
р. Уron ....... _р. ·ВУГJJllюiil.; 
р. ц"" .. Ндр ..... аН .. А - р. ци.;rін-

дричНl1Й; 
р. wтепcen"н .. А--р. притичк6вии; 
р. wyhr_l�-р. у?,бічник6виit; 
р. "иорн ... іІ-р •. ВИТІІорцевий. 

4226. Р.остатн ... А (о ... aCJre) - реостат-
НИЙ. 

4227. І"еотаи--реота.н (-и~'). 
422.8. Реотанов ... А (о ПРОВОЛ01le)· -- рео

тав6внЙ • 
4229. Р80ТОМ, "p ........ тen~ n.р .. ОА ..... • 

_А,- ПЄ }DИввиlС (-ка) періо
дИчний, ре0т6м (-:ма). 

4230~ "'отрО", KonacO' мааона-Мас6иів 
. перерИввик (-ка), реотр6п (-па) . 

4231 ..... tponH ... Ac-:-реотр6П1Ши. 
4232.Р ..... р:-реоф()р (-ра). 
4233. РеоФОР_А· (о провОЛО1le) -- рео

ф6рНВЙ. 
4234. Реох_ (6 .АСОСlIШII'e) - реох6рд 

(-да.). 
4235. І"епат"тор, 1fШII!2P. репетИтор 

(-ра). 
4236. hп"""т-репіліТ (-ту). 

4237. PenJlOAPTop-репроJCfКl:Oр (-ра). 
42:18. P8ny!1r.o_ ...... (&шameль) - ре-

ПУJIЬCійвий. . 
4239. ~ .. I (гpщJJum, Уголь}-ре

т6jrnmii. 
4240. ........р, znмeгp. • - ресивер (-ра), . 

ПРl!іЬіАч (-ча) тел/ilГРАфИиfr_ 
.4241 ..... _й (gcшшmель) - pt'

фJ1екс6.вий. 
.4242. ~'- вщБИвіч(-ча), ре

фJJeICтoр (-ра); 
р. bmtp""h .. A-в., р. ві'1'рЙmпdt; 
р •• нутре_ .. 1І - 8., р. B~

піВ; 
р. rn1'IiiucoIlO ...... ~., р. rnR-

БОКОКQнічни!l; . 
р ......... ноЙ--В •• р. БJIJППAний; 
р. _ ......... ЬІІІ--в •• р. J1IOCТp6ввIi; -
р. Мanо.хи ......... А - 11., р. _-

хіор6ВИЙ; 
р. нарУ ....... А - В., р. в:адвірииіі; 
p •. n.pe ......... o" - В., р, перeersв-

вИй; 
р. nnоско .......... ес .... й--в., р. Іі.ІЮ-
.скоконіЧВИЙ; . 

р. nOnYW8J>OвoA -В •• р. півкуш\
cтsи; 

Р. nотсшо"н ... іі-в., р •. СТельовВіі; 
р.оц.Н .... еск .. " - В., р. сцеВіч- ' 

ви:іі; 
р ........ рсвВ .. н ... А -- в., р. cкm,

щ,Ованви; 
р.·п.р~ .... - p.-відрЙДIDU<.' 

(-ка), b.-відрЯд1Ulfl; (-ка). 
4243. РефраитОР-3ВЛОШІюзач (-ча), pt.~ 

фрАIІІ1'ОР (-ра). 
4244. Ре .. ноА (/іабмь}-річкоmШ. 
4:t45. Pewetka-·гратнИця; . . 

р. aнtcY.1'nAToPН8R - r:. aR)':МУJ1Я
тарна; 

р. ,"",оон"иовиди", 1:'. рYtПТY-
вата; 

р. Кор_-г. К6РИСЇВС1.ка; 
р. ируnнонnетчara.ll - Г. piдJto

·гратчаста; 
р. мanиоlШ8ТЧ&ТаА -- Г. дрібно

Гратч8.ста; 
р. "OnО"'Н"атаа - Г. ПОJJОвИmra

ста; 

р. np_хра .. итen_ -- r. охо
р6нВІІ: 

р. ""'''отая (wmg.муляm.)--стi.nь-
нИк (-ка). . 

4246. ...ше ..... Т ... А (о .АСач/1Іе', l1JШCJ1IШ!te) 
-гратчacnlЙ; 

р.,я".нот~L.ьник6вИЙ. 
4241. Р .. r ...... т-фигіл іт (-ту) •. 
4248. P_~ - вібparoр(-ра). рlШ6:l.lь 

(-ля): ". 
р. ["epт_J,'}. гертдЇвєькиА. 

4249. Pмфn.нIW (nлаcmuн) ~,карб'РА& 
на, ка.рб6ваввя. '" '" ' 

4250. ~A (1JQ.IIU/I1) -(по)варбІІ
кани!l., 

4251. P .. ~....., (~а}-рJlИy-
вlшьJШЙ>, , . . . 

4252. ....IJPh-рооурина.. " 
4253. РоIiУРИ~А--робурив6виі. 
4254 ...... (дЛJlR~іІk(рОву). 

і 
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4255. 

4256. 

4257. 

4258. 

4259. 

426О. 
42ІН. 

4;;:6~. 
4~6;~. 

4204. 

POBHьrii - РЬlчаг направ..,ения 

РО_НІоІА (XQq, гоpeюre)-рівнии; 4270. РтутМblЙ (еьmрюшmель, анод)-
p-ноото.-рівВість (-ности). живосріонии; 
Рога-v6ги (р6гів); p-Н .... струilНblіі '- живосрlбно-
р. ааЩ"ТНblе-р. З8,Хисні; СТРy:llЙннцИ., 
р. ОТ&ОйН ... ·-Р· 38,тримні. 4:171. Ртут~жи:ве срібло. 
Рога .. (для nodнu.ll. С11lQлбое}-ро- 4~7~. Руб"пьн"" - Ь!е'lИl,6ВИИ'Зз"'dИliаq, 

гач (-ча). (-ча), xe)llIK (-ка) (Рнд.); 
Рого.оЙ (громооmєод, раарядни/t) р. дооАноli-м. подвlйllИй; 

-ріжнатий, рогатий; р. Д.УХПОПIOСНblЙ - М. двополю-
р. (тєерды)) каучук, абом," - сонин; 

твердИй &з.в'І}'к (-K~), ебоиіт р. "",т •• оlІ - м. мережнин; 
(-ту). р. ТР"ХПOnlOснь,іі - м. трцпошо-

РогообрааНbllі (ROHтaRт, nласти- с6вин; 
на)-ріжкуватии. р .... итро6 ......... Й м. ві;з,осере;>;-

Ред (тОRа)-рід (P6.:J:Y). к6ви!:t· 
РОЖИОВblЙ, РОГОВОЙ (8ыR/!чате •• ь)) р. "ру6и~ .. - мечЦна Уl>імнн';ти' 
-ріжнатий, рогатий. р. Вblрубит,,-м. ВИМНІ!VТИ. • , 

Ро_1С (налюсmре)-ріж6к(-жка). 4273. РуБЧ'."ТblЙ (абажур) -.: пругувіІ-
Розотка-розета; Т~іЙ. 
р. дер •• "нная (для Ю/О/1JШ)-КРУ- 427·1. РуЕІ"щиli (єьшmQчатель, ru;ре1t.1Ю-

,кечок (-чка) дерев'яний; чamмь)-мєчин6виЙ. 
о. ПОТОJ1()'1ная-розета стельова; 4~75. Руда-руда; 
р. nреАохранитenьная р. зanо- p~ маrнитная-р. магнетна. 

біжна; '1271;. руднн .. н ... іі (кабель, лa.мnа)---ь:о-
р. соед .. н .. теn .... ая-р. 3Л}'qна; пальневн!і. 
р. фарфорова .. -р. порцелян6ва; 4~77. Рудоотдenите" .. ап.нтро .. аГНИТНblК 
р. штепс.пЬн .... --р. притичк6ва. -рудовіддільник (-ка) елеКТI}()-
РОІОВblіі (о 3~ЛQчении) l1т,,"- магнетний. ' . 

вий; 4~i~. РуЖЬ8 зnектрическое - РУШН!І[~Н 
p.-ФИОn.ТОВЬІIІ (о свечеНЩl 8 рент- електрична. . 

"ен.. трубке) - рожеВО-фі,ялк6- 4~7\J. Руко"тна - держаl' (-ІО{'); р. (ге)є 
зиа. . берут РУl'Іой-руч/tа) рУчка; р. 

РОnИІС(ераЩаІОЩIIЙСЯ, нanр. тра,"- (реостата, для вРа/ЦеНlІЯ) 
вaй~ий) - коліща (-щати)' (1'., к6рба; 
Рн()., ДСТ.); кружіЛ/tй (Пул.); р. поворотная-к. поворітна; 
l'Іоmюш"" (Рнд.); коточок (Др.); р. зElонито"ая-р. ебоніт6ва. 

р. (цжмяцuонны!.. разрядЖlІІ:а) -- 428U. Руnввоі (двцгamель) стериовИіі. 
рБJІька; __ ._.. . .. _"J2КL~=e.pнD.;,.. ____ .. _, ____ . __ . __ · 

р. ведущиіі--к. тягове; р. апвитрический с. елеКТРИЧllе. 
'р. иаОПИРУlOщніІ-к. ізо;нщійне; 4~~:!. Ру"корфа, Ruhmkorff; RuЬmkOl'П-
р. kahaTMblii-к. кодільне; scher; (tle)Ruhmkorff (/tamуш"u, 

4266. 

4261. 

4268. 

4269. 

р. комтаитньоіі--к. Дотичк6ве; С1Шраль)-Румк6рФівськиП. 
р. nатунньоlІ-к. мосяжеве; 4Z8~. Рупор Г}'чнйк (-ка.), говіршік 
р. иа ..... Ммоli-l<. натискне; (-кЗ,); 
р. иапра8nRЮЩ"Й-К~ напрямие: p~ аНТисеnтическии -- г. з.нтисеп-
р. ПОА8М ..... оіі-R. рухоме; тИчиии; 
р. с аОКТИIСОМ-'РО"l1ька гриБКовсі; р. аеерООбрааНblА-г. ВЇSLrtуватий; 
р. yrnobOi-р. н:арі)l:tиа.; р. метa.nnическ_Й-г. :металічний_ 
р. фаРфОРОВbllІ-р. ПОРІ~еmrи6в,,; ~іН4. Ручка-р~чка; . 
р. зБОМИТОВЬІіІ-р. еБОНіт6ва. р. дерев"нна,,-р. дерев'яна; 
ропмковьІА-ро;Iыівии;; р. (nт- р. аа .. од"",,-р. накрутна; 

НОС. R вращ.ролu"у)--коліщат- р. нрестообрааная--р. хуещата; 
к6зий, кодіщатнии. р. поВоротн.... - к6роа; 

РОНф.nер-реВ;іИ (-на); р. ШТblко'ва,,-р. пристрохна. 
р. однотонн ... 1І р. однотон6вий; 4:!85. Ручноіі (Шtдукmор, коммутamор) 
р. _нотони ... іі - р. різнотон6- -РУЧНИЙ. 

виИ. 4286. Р ... чаr-важіль (-желя); 
Ротацнонн",й (алл.арam) рота- р. аниl!ри .. е;тировочный в. 8IlTPIlM-' 

цінний. 
Ротор ротор (-ра); вертл"" р. 88рваноЙ-в. розчіпнйн; 

(Пул.); р. двоііноЙ-в. подвmний; 
Р. в "мде бenич .. вго коп_са - р. р. аадвРЖ"В&ІОЩIJіі, аррвтировоч-

вевір,,6вlІМ 'к6лесом; НblЙ-В. заТРИ!llНИН; 
р. коротнозамкнут .. 'іІ _. р. корот- р. заПИСblВ&ющ"іі--в. нйсний; 

козамкнении; р. коneнчаТьtAl-в. КQлінч.астий; 
р. с внешними в,ащаtoЩММIІОЯ no- р. контактнЬІЙ-В. дотичк6вии; 

nю:сами - &6дєсо ПО.іІ10сбве з6- р. пеитоnротяжны�й -В. СТЬОЖf"...о-
"ні обертальне; ПОСУ"НИЙ; 

p.-махОВИІС-р6тор-маховИк (-на). р. напрам.иия-в. наПРЯМllЙіі; 

.4290. 
4291. 

4292. 

429З~ 

4294. 

4295. 

429(;. 

4297. 

4298· 

4299. 

4300. 

43(11· 

4302. 
4303· 

4304. 

4зи5· 

4306. 
4307, 

43U8· 

4309. 

431()· 

4311· 

4312· 

43І3. 

431-1. 

4315· 
4316. 
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р. оотаИО80ЧН"'Й-В. г.УJШвНльииИ; 
р. первводи ... іі-в, пер 
р. п ... атаlOщміі-в. др 
р. пиwущиіі-в. ; 
р. рааРЯДflblЙ-В. виснажнИй; 
р-ги сп_роваНН .... - важе.'1і спа~ 

р6вані; 
р. сцеп_ющиli-в. зчіпнйи; 

с.жа, фотот,ж.--<:;а.жа. 
Салааки (для дШtамо) - ,п()Лозкіі 

(-ків); . 
С. ,і!аряднwе-n. насна.ж;ні; 
C~ kohtaKTHble-п. дотичк6ві; 
с. paa"'Дflble-n. виснажнІ; 
с. уотаНО80чt:twе--п. }~стаиовні. 
СалааОЧИblll (привод, мотор)-по-

:юзк6ВиИ. 
Само"нтиnированме с~uопро-

в ітрюванНя. 
СамовеНТ"ПНРУIOЩИііси само-

!! РОВ ітрюваний; 
с. (~tomoр)--<:;аМООСТУДНИі!. 
СамовоабуJИA8ТЬСЯ ~ "АИТЬСЯ --са:мо

~б~Д<куватися, самог.будИтися. 
СамовоаБУlНДаlOщиііся са.чQ-

зОуднl\Й. 
СамовоаБУlНДени.! самоЗ6~ джу-

вання, сам:озоSдження. 

р. Тор .... мblА ..... в. ГaJ1ь:мів.нИй. 
4287. Рbllча_-важє.'1ець (важільщt). 
4288. Pw .. _ ... a (аппарат, 8~1l

mель}-важільниil. 
4289. Рид (нanряжe.нuЙ)-ряд (-ду); 

С, 

р. термо:шектри".ск"Й р. TeIl-
лоелектрИчний, теР]fоме:ктрИч
НИЙ. 

4317. с.мономnaУНД>!'РО_&1і.. - сам:о
компаундування,саиокоипаув
д6:ванн!'!. 

4318. Самояомnаунднр,>ванНblЙ - сам:о,
!<омпаунд6ваниіі . 

4319. Самоко .. naУНДllРУlOщиil - сам:о
,коиnауиДУвальиий. 

43~0. Самооттanк .. _н.,. - самовід-, 
шт6вхувани.я, самовідшт6вх
неиая; 

с .• 8аммно8--С. взаємне~ 
·1321. Самооxnа_lОщиііСR - саМООХО

ЛQДаий; 
с. (дутье.ч)--<:;8.ИООСТУДНЙИ. 

4З~2. CaMooxnalНДeH .. 8- сам:оохол6джу· 
вання, са.моохол6дЖенвя; 

с. (дуmье.ч) - саМООСТ}'ЩІ>-уванни. 
са.мООСТ}' дження. 

43:.!3. Самооx.nаЖАеИНblЙ - самоохол6-
джеНIІЙ; 

Само.оаfiУЖАеННblіі самозо~- . 
джениЙ. • 

с. (дутье.ч) - са.мОст;'джениЙ. 
'13~4. Самоn"шущий (гamт..tuтp, "'a?НU

J1IQ./oremp )-самоnИснИЙ. Самоган.риро .. _ни. самогене. 
рувіtIIнп, caMoreHepUBaHl1i1. 

СамогенерируJOЩ"Й самогено .. 
рівllЙЙ. 

еаNОД8НЖУЩИЙС" (злє .. тровоа)
самор~wниЙ. 

СамодеЙСТВУlOщніі - самочИнний. 
Само_аНРblааIOЩ"йс" (.,щшшt)

са:мозакрИВщіИ. 
Самозаn"сwвающий самоІПіс .. 

ний. 
Самоаапорнwй, само.апнраIOЩИ" .. 

ся (мапшt)-самозапірllЙіі. 
Самоаарядка--С8,монаснага. 
Самоааряжаться,-рядиться-сз.мо", 

наснажатися, са.монаСІІажити
СЯ. 

Самоаарнжающи.ЙСА - (:a~OHa .. 
снажНЙЙ. 

саМ ...... р" ..... Н". - самонасважан
ня, само снаження. 

Самозар.я""'''Нblіі -: са.монаСІІажє
нии. 

Самои*"учаlOщиil- самопроміню
БальниЙ. 

Самон.пучен .. е - самопроміню
ван!!.!!, саМОПРОМін.і.6Ванн!'!. 

СаМОІСИДУИЦМОNньоll - ~.a:мoiHДYK-
ціltниЙ. 

с.моиндуиция-са:моіид,-кція; 
с. ІШжущ""ся--е. повна. 
Самокм.ба"ие саМОКOJIивания. 
СамоноnебпlOщиііс" са.моколив~ 

шіИ. 

43~5. еа .. оразрушаlOЩНЙСЯ (о сцcmе.ме)
саморуЙна.цfiiни.it. 

43~6. Самораарушение (cucme.кы при RO
POmll:. BaмыR)) - саморуйну
вання, саморуЙн6вавн,я. , 

4327. СаМО_РЯДlC8--<:;aJoI.оllЙснага. 
43~8. Самораар"_м,,. самовисна-

жання, са:мовИснаження .. 
4329. Саморааряжаться,-рИДИТЬС" - <:а

мовисиажу:ваТIІСН, са.м.овИсв.а
житися. 

4330. СаморааР"НІ8lОщ .. іі,-РАА"bllіІ- са
МОВИСИажиИ.И . 

4;;$31. СаморааРЯIll8""е,"р.идка - - са),{о
вИснага, сам:овисна.жаннн. 

4332. еа .. ораар""",ин ... А - самовИсиа
жениЙ. 

4333. Саморасцеnnени_ сам:орозчіп-
лювання, саморозчЄп.леR!Ut. 

·1334. Саморас ... пnеИИblЙ - саморозчеп
лений. 

4335. С іІ ";;':=~ПП"lОщи ся - самороз-

4336. с.морвrнстрироааи ... - саморев
струваипя, само~р6IЩ1llU1; 
с. (ca.ou>$шшсыJiщє)) - самоза
)1ЙсуВ&пи.я, са.мoзanllсанШі. , 

4337. Самор.r .. стрируIOЩМ.ll(a.AUlfр.иєmp, 
вa.rrun.мemp, t:'I1!mчшt) -са.мореє
СТРШНЙЙ; 

с. (са..оюlШшyщuЙ) - самОnИСНlІit. 
433Н. Самор.гудирО_Н... ca.мopeгv-

лювавня, саиорегу~ь6ванн,я: 
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4339. Culор.ry""РУIОЩМIkA - ее.море-
гулівlПUI. . 

4340. с.Моо .. МХрон .... ц .. " - С8Мосин
хронізlt.Ціи, сакосив:хронізу
ваuн.и. . сакQCИliXрОВізОванuи. 

4341. с.мооIІКХРОНU"Рсі.аи... само-
сив:хронізуваuн.и, саиосннхро-
нізlt.Ціи. 

4342. с.МОО"НХРО""""РУlОщмА-саио-
сив:х РОНlзацiJj ний. 

4З43. С.МСото..,. ...... Н ... А .(yчt:lCЛЮ1'і сети) 
-незалежний; . 

о·ност" - не3аЛЄжuість (-HOCТJI). 4344. с.МОХОІІ (сче1l!ЧURа) - саиохlд 
(-хОду). 

4345. c.MOXOAH"'A--саиох!ДиНЙ. 
4346. с.ни ... А (аппарат) - ПОЛОЗR6виЙ. 
4347. с.нтнм8ТР - цеити:метер (-тра). 
4348. O.nepH ... A .. аhn.. - сапер!!и.!І 

жИльник (-ка), кабель (-Одя). 
4349. OhraH". (щелю1'і) 36іrаннд; о. 

(оболо'UШ каБЄllЯ) - зступа.нни. 
4350. OIl.r.T"OII, oh_"'loCA-збlга.тиси, 

збігтися; с. (об обоЛO'/.Re)-зr:тy
пАтиси, зстуmi:тис.ll. 

4351. ОIie,..lОщ .. А (краЙ)-зб!жшіЙ. 
4З52. Оlier.lОщмАОІІ (об oБOJIочве кабеля) 

-зступlПUl. 
4ЗSЗ. СІІ __ "'", оln .. "..,.. .. (УЗJШ)-збли

жати. облазити. зводити, зве
сти. 

4354. СIin .. IН8Н .. 8 (УЗ.'l.еЙ) - зближаННІ!, 
зБJЩжеННІ!, зв6дженн.ІІ, зве
дення. 

4J55. Сlор ... (Nroря .ІІашш<ЬІ) ск.lа-
да!I!IИ. 

4356. CliОРО"Н"'''~,ададьний; 
о ...... , маот.рока"~lада .. ;IЬНЯ. 

4357. 0IlР""'_НН8 (гололеда) - ски
даннн, скИнення. 

4358. О6рео ..... ,.. ... оІ5рос"т" -...: скид:il.ТI<1: 
скИнути. 

4359. C8apehhwA-зва.рениЙ. 
4360. с_р .. _н ... ,-рка - зварювання, 

З.8аренн.и. .. 
4361. О_Р .... ,.. ... ·Р .. ,.. ... • ... (о n.рщюда:х)-

зварювати, зве.рИти,-ся. 
4362. С-рка - е.варюванН.fI, З.8арення; 

с. 3 ... итр ..... ока.. - електрозsа.
рення. З.8l!.ренн.и електричне; 

о. а. А'ro.аи-зд. З. ЛУRОве; 
О. а. ItOН"'.КТИаА--Єл. з. дотИчне. 4363. оа.рочи ... іІ (трансфор.llШnOР) -

аварнИй. 
4365. с.._А (С1ІШlєц).......евіжий. 
,,366. О •• ра.н", - свердлін.tIЛ, сверд

лен.ил. 
4367. Омра .. ,.. .. (вент. KaнQ/tы) - cвepJ.

лИти. 
4З68. о .. рnо-;:вердло. 
4369. О"рнут.,А (кабель, ШltуР)-З'lО

тзииЙ. 
4370. Смрт .... Н ... - зиотувавая, змо-

танн>!. . 
4371. с..р,.._т .... рНут .. (lІ'абeJlЬ)-ЗМО

тувати, змотатн. 
4372. Смрхин .... _ надтенера.ці>!, 

надreнерyв4.!lн.и. нaдreиер6взи
ІІ.!!. 

437З. Cмpxr ..... po ... H, О) ........ Р_Н
иaдrereродJi1! (-на). 4374. с __ роа_ ..... _ - иадre-

тероднв:ув8.нвн, нaдrerePOДНH6-
вавlI.fI. 

4375. О .. РХr ..... JIOAМНи~иН ... а -'пад
гетеродни6Ji1aВИЙ. 

4376. С8ерхааР"А"_ (оо uсnыJ7<Іншl)-
иадвасна.жниЙ, 

с-н......... - надне.сва.жність (-110-
сти). 

4377. О.,РХ"OJIpOаil (lI.Oтенциа.а)-IІІЦ
. іскровий. 

4378. Cмpxмar .. cтpen.. - IЩДИе.Тlстра-
ля. ' 

4379. Смрхмаrистpen......... IlЗ.Д"Ш1.гі-
стра.львИЙ ~ 

4380. Смрхмощнwil-надпоТ1жlШii; 
c· .. octo.-нaдnOТjJжність (-ностн). 

4381. СееРХС"ИХрон ..... А надсинхр"И-
НИЙ. 

4382. с.,р"ток,пёре,..ок-надстр;,и(-му)_ 
4383. Cмp~.. надцен'l'РЗ.JIЯ. 
4384. Сает світ.'!о (Г., У., Т.мч., ФС •• 

ДСТ., Др.); 
о; hn ... іІ.......е. біде; 
с .•• pxh .. A--с. верхнє, горішнє; 
с. _ .................... 11 - С. ПРИ зами-

ка.а:ні; 
с ............ н .. ІІ.......е. жарове; 
о. _оен ..... _с. а:ашар6ваа:е; 
с ... ОР ............ ІІ-;:. нори8.л:ы!;; 
с. оиреw ... н.,А-;:. забарвлене; 
с. О"'реІН8ни ... А--с. відбllтe-; 
с. nOnУоТре_н ..... й - с. напіввід

БИте; 
о. nоnурес_ии ... іІ С. щщївроз-

ciaHe~ 
с. nотераНн ... іі.......е. втрl!.чеllе; 
о. nрямоil-с. безпосереднє; 
с. peOO8"hm ... i�-С. 'розсіяве; 
с. cnоиет .. іі-с. шарувате; 
с. тусиnwl--с. Т.t.мЯие,; 
с. Ц8$ТHolI~c. кольор6ве; 
о. 8118HTP" __ il-c. едектрИЧllе; 
с.8&ЖItгаТ .. , ....... - с. Засвічу-

вати, засвіТJiти. 
4385. ca8T"T",-си--свіТJiти.-сн. 
4386. о •• ,..о ... А (.АШкрофон., дуга, зф

фєlШ1}-евітловйй; 
с. от.ч., о.етоотдача--с. видат.. 

ніСТЬ,СКітдовида.тВіСТЬ (-ности); 
о. техника-СВітлотехніК8.. 

4387. саетО_УЧ.lОщмА евітлопроМі-
нюва.льнші. 

4388. 0 .. ,.. .. _, ........ - евітлопроміюо
ВЇlНI!Я, світлопроиіиьQве.ння. 

4389. Оветонеnрон .. _м ... Й - світдо-
lІепронИк.iJИвиі!, lІесвіТ,10ПРО--
збрий; . 

0'_>:" - свіТ.lIонепрoшlкл.ИВіСТь. 
(-ВОСТН),несВіТЛОПР0з6рїСТь(-РО-
СТи). .. 

4390. См,..оо6_н ... - світдуваи!!н. 
світщ)ваин.и . 

4391. О .. Т.................. - світлоДРуку
.IIЇI.WI.fI, CBiТJIoДP~K (-ку). 

4392. емт""' .... Т.lОЩніІ ~сВітлодру
кіІішІй. 
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4393. CМтOnpojlJl& .. H ... A - свіТЛОПр036-
рий; о' ( o-чиоOТto -свіТЛОDРОЗ Р1СТЬ. -ро-
ств). fю-4394. смтораооем_м.-світлорозс 
ве.ШІІІ, СВІТЛОРОЗО!явIl.!!. 

4395. СМтор8ОО8 .. _щмі1 ~-. кра· С/Ш) ..:.. світдоро8Сl.8вИй •. 
, 4396. CnтoCI .. rHu_.... - СВIТЛОГа.с-

.>IЇJ!нИц,тво; о. (nрочєсс) CB~Т-
логе.сдуванн». . . '4397. о.етоо .. rн",,"И"''' -,С.8lтлогасЛlВ-
ийй; , ~ 

О. _о - світ,,10~l.8.ІІИ~О. 
4398. СМтофмп"тр ЦІДШІО СВIТ:ІОве, 

світЛоцід:і'І.. .. ІО. • 99 са.,..офор-світлоге.с.11!JЮЦЬ -<-вни), 43.. ге.слівець (-вдЯ) СВІТЛОвИй. 
4400. омто .. уВ0Т8м....,..... ... А. (ме.мент)-

світдочутJ:JИ:вИЙ; •. с-о .... ост"..:..::вітлочутливlсть (-ВО-

4401. O~"""'KM" світлое.lек-
трйч!шй .. 

4402. cuтящмА( .... ) (~ noвepm(l(;fflU, точ
ке) - СВІТIПUI. 

4403. о ..... ~ічка; . 
с г ........ -с. гефв:ерїзська; 
о' A8OJIТ_ ..... -c. десaтJЮва: 
,,' ... ~И8Я-с. Ш'l'Yчиз; 
с' n~-c. жире.нд6ЛЬва; 
,,' иомммan .. и....-с .. Ноиїиальа:а; 
.. "ор"""I>Н8Я-С. нормальне..; 

. ,,' парафНиО .... --с. пе.рафіIlОва; 

.. с' Яlinо .... ова--С. Лблочкове.; 
.:.m.,..,--с.-иfu'eР (-тра); 
•. _". _,..и ... іі - С.-М. :квадра.-

тОвий; • 
о _чао-с.-година. 

4404. o ....... h ... -свічеиНSl; О. 0 .... 080. (8 рен/112. mруб.)-с. 
бузк6ве; . 

с _ .. 6"" .. ш •• --С. нe.ilбlJ!ьше; 
с' ..-точное-с. за,.'lишкОве; 
.. P080I�O-ФМOIНI'f'OВO. (tI peнmин .. 

. труб.) _ с. рожево-фіялк6~. 
4405. c. .... 06Pa:'HWil (о ЛQ.lll/.OЧliє)-СВ1Ч-

кувати.!l. . ВИіі 4406. С88Ч .. оіі (nатрон)-свIЧ.110 . 
4407 С"Ш8ннWіі-Зw!.СЛИЙ. 
4408: Смw .... и_, ..... оан ... (JЮбeлeil)-

звисанl!>l, ЗВИС (-оу). о. 
4409'. CмWMII8ТIi>OR, _,,"'ІоОІІ - З.8!1.С -

ТИ. зw!.снутн. _< 
10 са ..... н ... (Kaнama) - ЗВ"""7вня, 44· З.8I<'М'Н; о. (8 б!fXDl!lі-коltJllННSI, 

к6йленн 
о. комlІмн .. .,о"ни" - 3. КО!4бін6-

вазе; . 
о. п~~З.D~; 
с. 0J10_-'l. ск,'шд.не, ) 

4411 с.н •• т", .. ,.., .. (мншn,.об.ІСоllllt,.!. . -З.8ив9.ти, зш\:$; 0 •. (, бgжnIUг .. 
к6йлити .скБЙJІИТИ. ~. . ... . , р8ИОфо~lН-

4412 .. C.=~Kd трансфОРИl!.тор 
(-ра). 

4413 с. .. .teц,-.6ливО; • 
• о. ryliчa"l' ... А--о. губчilCТe. 
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о. тра"ОФорматори&А --'з. транс-форИ8.торВ'ІІЙ; , 
с .... р.а COnPOТ"1IJI8"M 3. 0170-

ром; 
О. _ ... нтромагиит_ -- з. e.~eк

TpOMarвbтHHii. ' 4426. Сrмllаи"!. (t:mерЖНей, nро;юдlЩМJ8) -'ilгцнавня, зігпенюr. 4427. сг .. 6ат", ООГ"УТ",-СІІ -- згинати. зі гн~ти, -ся. 
4428. сг .. 6аlOщ .. А -- ЗГИFlнПіІ; c-.... -'іІ'І'ИFIю!іі. " 4429. Сг ......... аи ... (волн) -- зрІвнювання, зр/внеиия; 

о. (",абелей) -- ВИГ,lд.джуВання, вИmадження. 4430. Сгnа_ •• т", cгnllAtlТ.. (волну ш
ренanРSWff:muл:) -- зрівнювати, зрівияти; 

с. ("'абель) -- вигладл.,"ЗаТИ, вИ
ГJНЩJ<ТИ. 

4431. Сгоран". (углей 3Ileнmрода)-зro-ря(а)ния. . 4432. Cropaть,-рет .. -- згорJi(а)ти, зroріти. 
44З3. СгО_ .... А (об f1ZJUl%)-згорiJшй. 4434. СгущаТIoCR. Cryстмто.ся-зГ;щ3.ти

СВ, згуСТЙТИся. 4435. Сгу_ •• (o6U«: зяєюnр.) ЗІ!-
щува.ввя, 3l1"щевнв. 

4436. СгущаНИ"_Зl1"щеИИЙ. , 4437. ~'" -"' (UAf.ущеcmво, _-
puшrЬ1.) здаваТl!, здати. 4438. Cjaaтoor ..... МЦ>аит .... -- зда.валЬFlі " rapAвтil (В оренду).' 4439. САа ... {npuбoра ха nРОlЮm)--ЗД9.ваннв, зданцЯ. 4440. САа .. г, о"'ща" ... (фаа)......;всов (-ву); 8С(ЮaJ/Н.Я (Пул.): neресgЩllnтл: (Пул.); poa.м.uR (Рнд.); neресув (Т.); 8СУВ (Т.); 

с. отиоо .. тen .. и .. іі-з. віДll6сИИЙ. 4441. Сд ... гаи ... , ед ... г (СШІов~ JШ1Шй, щеmОR) зсування, зсунеll!lЯ. 4442. Сдв .. гат .. , едВИНУТЬ,-О" (о CШl08. JlUНUlI.:I:, фазах, щеmRах)-зсувати, 3С~Н~"І'И,-ся. 4443. СДІІ .. гаlOщиАСА--ЗСУВнІіЙ. ' 4444. СДВ"_Н"., oIIn .. _Н ... (углеtJ.)зБJШжупанвя, зБJШжеНI!Я, зв6-джупанНЯ, зведення. 
4445. САа ....... оА (о Atачmе, mрубє)-зсув

нИй. 
4446. Сде .... ут ... іІ-зсуНений; 

... по фue-з. фаlЮЮ. 4447. Сдео ....... 1І (сmoлб, w-рлннда)--по-дз6єний: • 
С-н"оот .. - подзбєність (-ности). 4449. Сду.а" ... (ЩЮіШр. nудрЬ1., lШ;Р)

Зд:м:1ХУВЗIІНН. 4450. Оду.ат", одут.. - ~хувати, 
ЗДМУХІІ~ТИ. 4451. С ...... О .. мООт .. ("Шlовammа)~обівартість (-ТОСТН). 4452. с. .. р ..... 1і (nОJ/.ЮC, cumше) -- півНічниИ. 

4453. Сев.роМаГ""Т"blіі - цівнічво-маги{)тниll. 

4454. с.гм ..... -відрізок (-3:it!l), ce1'Jl:eнт (-та); , 
о. "_ho�i--с. ЗЗТИCRI!ЙЙ; с. ICOJUI.ICТOP1' ... A -- С. комутаторний' 
с. н; .~a~ С. коху-таторmdl вН'1'ИЧНЮІ:; 
с. HOn"""_OA-оС. кільneвий; .. ..... _иоА--с •• '1оснSПt6вИЙ. 4455. Се_о (сmoй1Ш. ЯJWря)--<:ідл6; с. ПORПllраIOЩ"--С. лідпорне. 4456. Ca_oollpaaм .. iI (ШОА..чmор, nоо. сmавка)--<:іддуватии. 4457. Севои гра_саОА пора, сезон, (-ну) гром:овВчиа. 4458. Сеilомоrpaф an.ктр .... асК .. А сей-, см:6граф (-Фа) електрЙЧRиЙ. 4459. Сенометр - секометер (-тра). 4461. Сеит .. рН ... ·іІ - вирізк6вий, сектор-ний. . 4462. Сенундом.р--секундомір' (-P(,l,). 4463. Се_о ... ро_ ... - еенціонувинИЯ; сек.ціои6вання. 4464. СеКЦllои .. ровани ... іі - сєкціои6ваиии. 

4465. Се .. ц .. ои.ро_ат.. секціонувати. '1466. Се_о .. н .. 1І (вы1iдючmель)--сек-ціі!ииіі; 
с. оімотив - моташк6ва 6бвитка. 4467. Се_-еекціл; [ді.wничя (Рнд., Др.)]: 
с. (оБAtоnvш, витnов)--М6таш{(а; о. НачanЬttaJ\--М. початк6ва; 
С. п .... оВ .. нчаотоА фОРМЬІ--М. ПОЛQВ1інчаста; 
с. пр .... жуточиая--м. проміжна. 4468. еел.on-........ Іі (о гmциme, U8.II gче-юш)-вибірчШ!, селеR"I'ЙвниЙ. 44б9. Сеп ... ч .... - виБІрність (-ности), сеЛєlminність (-ности); 
с. д .. оА .. ая-в. подв1і!lІа. 4410. С.n.н--селен (-ну); 
C~ .етann ..... ииА--с. ;металёвии;" с. c'teиttoв"дны,' стекnоо6рааНblЙ --С. СК,,1ув&тиl!:. 

'Н71. Сеп ... оа .. іІ (мє.менm.uюneнauAtєmр) ~е.'1ен6вИЙ. , 4412. Cen .... Ko-хоаяіістВе ....... 3JI.ICТp .... e-
C1IaR отанция сідьсько-го-, сn6дарська е.'Іешр6вня; 4473. С.мафо~емаф6р (-ра); 

О. 6no .... po ........... i�--с. блоківнИіі; с. 8ходиоll--с. JJХіднИи; 
с ..... "одноll--с. вихіднИи; 
о. дву ... иа"Нblіі - С. двопоказ

ний; 
О. карп .......... А с. карликовий, м.алЄнькиИ· 
С. маршрутн'" -С. маРШР'l1т:в:иil; с. мНогокр ... п ....... й С. MHOГOP~-

:кий; . С. одНоКр ............ іІ--с. ОДIІОРуКИЙ; с. проходно~. прохіднИй; О. Tpa"'Ha .... ~--c. трипоRAз:в:иfi; О. yкuaтen ....... II--c. укВ3івнliИ. 4414. еа .. афор .... іІ--семафОрllни. 4475. Сеноитометр '- Ч}"'fлнвостемір (-ра), .:е'IСИТОм.етер (-тра). 4476. Серао_тор-еервоибт6р (-ра) 

І 
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, О. lIaa..твn ... - ,;..... М. розra.1Il-44,77 С8рА8"_К (.lШJ!НUmа , m~p.Al·) _на; • --oc€1рдя (Г.); ~Ь (Рнд.); о. paaoм .... ynuI, .. _ .. и~· серце (JlcФ.); шneoрmь (У., нєз8.'llкиєна: ' Т..ІІч.); осереддя (ДС'1");. с. paort1I8II8AWТM_ - м. розпо-о .. рт .. им ....... А--(). сторчоne. дільча; о" _ .. и .. I-О. залізне; - о. сп .. -",*" (с gaлa..IItt)-х. вуa.ny-о· saN .... ~·~lIelle; вата' , ' ,,' ' .. OH .... ac_II---D. коНІЧ'ІІе; .. ,..,. ........ __ 101. телеф6вна; .. мar .... T ..... I'--O. Mar:нeтaє: . о: ,..,. ......... _м. телеі'р8фва; . , о: .... acт ...... aтwll о. IL'ІаТlвча- О • ..neorтp .... __ M. eJIЄКтрИчв.а, ств' 
с. anеитро~ 11. e.neк-с nOZ:lOo .... 1-1>. полюсове; ТРОnРОВlдва., С: про_ .... о ....... 1І-0. ДP?T:IIII~; 4489. Сет_оіі (mронефор..llauюр)' - ]Ів-о " ... Нцо .... I'--О. олив лне, режВIІЙ. ..~ С .... мВIОЩllй .... --Q. ЗИіи~ве; 4490. ,c."o .... wA ,(_&нсamoр, Ct>rpo11lDll* '" о .... оwиоl--O. суцільне,) лeнui) ради.о-І"рaтJtозИ,Н. о· от.р_ ... 6р ....... А (8IlНдуlШlOре, 4491. Се ... и"':'перекріИ (-РОЮ); ~ .. . --Q. стрижвювате; с .... ро ... а............. n. пои1тv--с. O'l�m .... I'--О. зиімане; во-маг.ш;твий; ._" О. траисформатори ... 1і О. транС- О. деіістеуlOЩ88--U. ЧИn" .... ~ • формаТОРllе; . С. допуст .. м_п. допускшІ,й, с. трахсторонниll--О. трнбlчне, ". ко ........... _п. конlчиий, о Я"ОIN'--Q. вптвордеве. ., С .... тanпо .. агнити" Л.мefaJlО-4479. ~ребрист ... 1і (о CJ!юде) срlбл.я- маГllетний; , стнl!:; , . с ........ ' .. тН_л. магнeтnий; 1 ... _д ...... ат .. 1І - СРlбm'іСТО-ДИ)lча- о: ... _у_.а..... - П. ~liЖЗaJI • еТIІИ. 'б ' 36вИЙ; ) 

4480. Сер.бр"Т'" ~ьв:ж.--С{>І HH'!'!f. о. н ........ щ •• (Oongcmu..llOЄ - п. 4481 Cep.6pO--СРlбло, , _ . нийме'!'lШ1!Й; _ ' • оар.бром поир"ввтЬ--СРIО!ШТJі. С. п ......... о_п. чИнllИй; 4482. Сере6РА .... !"Й (ВOIlьmа.м:еmр, з,рка- С. пост_нио. (проеода) л.' ста-ЛО)--<:Рlбl1иil. . _ лин; .-4483 Сер .. ес_траиоформ"тОР _. виз1<О с ..... аО_n. ВуТЛИЙ .. . вИй трансформатор (-ра). 4492. Сжат .. .-..стИСR (-ку); с. (процесс)-4484. Сер".сная _щ .. на - ННЗRова мао- стисканНЯ, crИсНЄННЯ. шИна. б . ) 4493. ежат ... l\-С'І'Йснен:ИЙ. об.мОm-4485. Сери .. , РАА (волн, коле QНиu - 4494. сж"raть, _ .... (шоляцuю нИзка. ряд (-ду). IIU)--сnалювати, сJ:IЗJIJiти. • 4486. Сарна ...... ""ота сірчана 'К!ІС- 4495. с-м (ЗЛЄlШ1р.)-e'mскач (-~!, а 
С иастоп_il--С. настіJIыlй,,. , дот . . о'. --.... нт .. blіі--с. елемеR'l'6В!ІЙ. 

4487. Сетиа-С}Тl~,l,; .) _. 
JШQlIIo( 

о., реш.тка (в каmоднои ламl!e - 4496. С __ Т .. , CИlВТ" (ж;!JlЄ8н. , rратнИдя; _ uaoЛЯЦUJO}-стнск9.Т}'!, crИснтш. с. аНод ..... раНМруlO- - Ї. аво 4497. c_мalO~ (о Han~uи)-доза~vвальна; СТІІСRНИІ!.,) гасло 
с. аащ .. тНВА \радио) Ї. захис- 4498 С .. гнan (усл,08Н. aнaR - • ни; 

. (Г у Т.м.ч. Рнд •• дСТ., Др.), о. охран .. ая, _ащитиа .. - ї. за- aн~~ (У.); • CW'RaJlb {Т ...... {: ХИСllа; (д nnnRQ- О. (прибор) :гаслівЄп.ь (-и~, о. npaIIaxpa ...... ","H'" Л:f. ,..-- с. аКусти ......... А -- гасло слухо , дое) - сітка охор6нна. uкустИчне; . . 4488. Сет .. (мекmр.)-) хеp6жl> (Д(p~Tд')~ " ьок .. ро.о"и,,_г. БДОRlВве, сітка (МТЕ. ; nOC,/jooa "., .. : В .... _оll-г. внми'!ве; •.. С. вО_ДУШІ ~-M. ШЩ(' RЄM~~e)_ О. в_"""й-r-eць 1\ИХIДВПЙ, с. Ворои ........ реаи... 1/ ан о дм .. ноіі-Г. д.ёИIre; М. лійкувата; 
о: ___ .. А-г. заR~; . " втори ....... -м. вторинна; О. __ ""и_Г. д3В1ВКов.е, 96' с: _о .. тоо6І'ааиВА (aHmeJiНЬ!) 1>1. о _,..,. ...... _г.3ВJ.<:ТКO , парас6льна; і с' ___ .. i�-Г. }I!lReвp(oBe; о. ммпро.,,_рованнВА - М. М- с" ... .,......й-г. :місцеве; провіЗ6вана; , ... "nьшtR6ва .. _01-1'. нічне; с. ка6en"иllЯ - М. ~ , с: 06Щ11А-Г; заreльне; птй.q-кs.блева;, . 'ва' " ... nт .... _II-I". зорове. о а копьца_-М. K!.'IЬЦ~ , , не' . о· ОсВ.т .. Т ..... н ... -1.И. ОСВІТЛЮ- .. ot'60AH"'-Г, відбifiве; • вальна, світлова: . о: откр",т ... _Г. відкpI!:ro: с отир",т8St-м. BiдI<pWl"i>; о. n~ ... iI - rtl.CJlI!!ЄUI, ·,с!,е-,,' n_РВИЧН8St-и. первИlІна; !зд6eи1l: с: пОJP8llи8St-м. підземна; 
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о. " .... "_ .. i�-Т. переноснИй; а. nа"."оil-гасло ВlІКЛичвє' с. "!","O~"M .. iI:- rs.cл:івець довгочасний, DООflИНИЙ; 
•• n ... IІ""ІІИ8д"..,іі - г. допере!зд6виit; 
О. np."ynp""" ........ " ..... - г. пере-стереЖl!иli; . 
с. "рох_оil - г. прохідвйй,-днЄ' с. .И8О11~оrо праход. - rзеді:еёці на.сКРlЗНЙіі; 
е. т.р .. ....,. ..... ,.. ........ іІ т. тер-

моелеkтpliчве; 
с. т_ .. н ... ІІ (шаamуzшoщeє колебaнuе)--г. тональне' С.·ТР8.0 ..... троа_ ... :..... т. три-вожне, rBaJlтisнe; . . с. -.. rрад .. Т..... - гаслів(щь-загор6дник (-ка). 4499. С .. rН.n .... ац .. оНН .. й-гасл;sнйй. 4500. C .. r~an .. _ .... (н.аука) - гаС,lіз-

НИЦТВО, гасл6ванна' с. (nроц<сс)-гаслува~и (Рн.д.); е. _о_-г. жезлове; 
" ...... " ... нОllоро_ ... - Г. ззлїзнйчне; 
с ..... А. NOnOKo.nItH8.Jt - Г. З. ,:J,звонове; 
О. пожар" ... - г. 110~~кпе; С. "'! ...... р .. ч.сlС .... -Мектр<)гас;:riв

НИЦТВQ. 

450І. C .. rHan"."p ••• H". - гасДУЕанн.ІІ .. гас.16ваннн. • 4502. C .... lCan ...... p ... hH ... I�-гаслОва!Шй. 4503. С"гнan"."ро •• т" гаслувати даеа.ти гасда ' 450!. С .... Н ......... руlOщ..іі-гаеліsнйй. 450". C .. r .. an~M ... iI (аппарат, npuоор)-rnСЛlвщl!l; r. (omitoc. к сигн.аду) ·-гас.l0вііl!; 

450
". с. А8ІІО, нау .... - гасдЬіН1і.цтзо. u Сипа (света, npuтяЖl!nUЯ, от-

mад/Шван.UJl) - СЙJ1а; . с. то .... naMn.p; (strengtb (1) сцгrent, (i.ntensity оІі current; Stromstarke (і). Stromintensitat Щ; шt.епsіtе (f) de courant
струм (-M~·) 1ш памперів, ве.1ичина СТР. му на па>!перів; с. ".РТ,ииanьная {света)-с. пря
~ЧОJШСkСі.; 

с. аоамущающая-с. збурна; 
с. ,,"'НУ_lОщая-<:. 3JIot~WYB$.1b на, примусова; 
с. В. 8H8WHIIR - С. з. стороння; 
с. АВ"г~:reп""ая, Д8ИЖУщаа - с. p~ЇUIJ!Ha; 
С. А.Qст"уlOща"-с. <Швна; 
с. аадер ..... ulOщая-с. затрнмюl; с . .n~wа.диная механічний юнь (коня); 
с .... аrНИ1"Щ;І8ИitCyщай - M3.rHeTO

звор,шен1І.Я; 
с. максимan"н8Я-'С .. МСі.l1:СИ1dао1Ь": 

II~; 

с. Н.""ОН"lОщая (ОЛІІру) С. нй.-хи",lьна; 
О. иамаГНИЧ.88Ющая С. магне-

тув8..1ЬJlа; 

Сильвьm ток 

•. и._. (csema)-c. вйжия; 
о. ... .. anо.иаи--с. нормальна; о. _ ...... (свєта)-с. основна.; •. ~_~. відХидьи&; 
о. ~ ___ - С. віДІЦ1'()ВХ-

о. nor"o_8.��_--с. вбнри&; .. .. ~P._ - с. niJlсфе-

с. аоиу,..,тon_ - с. зм::;шу-
:sa.lbнa, прииус6ва; 

4507. 

4508. 

45()9. 
4510. 

с. пр" .... , радuo - і..нтенСЙВніс'Гь. (-ноств) првibf3Jmя; 
СІ. n,.."._ ...... -с. H~; 
С. "p .. ТflI"aТOA_. np.ТfI_-

с. ПР1l.ТIiЖIlа; , . 
с. nро~"вод8ііст.уlO_ с. про-

ТИQинна; 
с. ,,·рот .. _ектр_нсу_ 

ПРСТlІмєктрозвор:шення; с. р.~нод.Йст.у",щая с .. ви-
СоlЩна; . 

С. р.ст .. rи ..... щая - С. розт.я-гальва; . 
с. _"Т".М"'--С. реактИвна; ...... нХ"'оН ..... ру ... _ - с. сии

ХРОНЦlацfl!:на; 
с. сР.дн"" (_та) - с. пересічна; C~ С. гориаонтanьная - С П ПО-зема.~ . . 
С. С. _Р.т ..... _ С. ІI. ква-

.:Іратіічна; 
с. сфернч",ная--с. сферична; с. тер .... ч ....... --....е. тер~ічljа; 
с. тома отд............ В;дlJ.8Jlани'" cтpy~ (-му); 
с. тормаа"ая--С. галЬhf;ївна; 
с .... р.бу.м.,,-с. потрібна; 
а. тяrИ--С.тяглова; 
C~ фОТОМt;ктрмчеакlUt - С. світлое.1е!>"ТРІ!Чна, фотоелектрliчна; о. ц.Н ... ро6е_ .... - с. відосеред-кова; . 
с~ая.ктроео.6удитen."ая, ane"

ТРОд_инсущая - електрозворj
lIlення; 

" ..... rармоничес\Сая ' е. гap~<>-
:rочне; 

с. а. ПРЦОЖ8НJt8Я- -е. надане; с. а ...... kt ... H ... --е. реаК1'ЙВне; 
С. Зn8ктродина,.Мческая - с. єдеl\тродинамічиа; 
с, зnектромагни'rИая - С. елек

тром:агнетна; 
с. аn8ктроота"мчесК&А С. елек-троc-rатіі'lиа; 
О. 3n.~ТрОХИNИЧ.ОКая С. елек-Tpoxe:\lf'lHa. 
с"",:,,,,ов ... іі (о conpomu8./l.) -- си.lі-тоннІ!. 

C .... Jjj~iI (поток, трубка) сидо-
С. 311 ...... анц"" - е.;ІектросилБSНfI. 
Сиnомер--силомір (-ра). 
СИІІЬН"'~.. (о связц, Cl)eдине.юш)~ 

МЩІІНМ; 
С. ток ве.1ИКИЙ струм; [cuль-н.uu nруд (Лул.)); 
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•• _.оа&YJIfAOми"'. - ~же :аб}'дже-
!ША; ... __ ту,...ЩІ&. (о 80лне) -- ~же 

..... и_~р6виicrь (-IЮCТИ) •. 4537 _ ениspoи- - Cl!lВXJIQ.lJoeJWп 
(-па). 

4538. еи ....... a--cJIcтitиа; sra.ШвНЙі!; 
c.-n"тм-" (о слюдt) - щ;же· 
~=Й. 4:'>11. с •• 8OJIИЧОО- • .....-и .... (а. д. с.: --cи:l400лічниli ввра3 (-зу). 451~ С .. _н ..... {счєmЧ1Ui, ЯІІОрь, едuю.ща) ~)J,lенсівськИЙ. 

4513. С ...... атр .... ""'" (moк,<ЮІО:Іmк.а,н.агр YBKQ)-<:!lМетpJi:чни.ll. .-чноОТ1о сииетрИчніСТЬ (-но-
ети). 

4514. c .. _etp",,--СЮl.етрін. .4515. eн .. naT .. _ ..... IIТOptIЧи ......... -підкер6ВІІ!ШЙ е.пеКТРОf(ЩИНа1Ш 
(-ка). 4515а.С_nn8нси",А - clil\l.!IЛеКСllиit, ор
ди.н8.рниil:. 4516. сиитомквтор-иастРІЙВИК (-ке), СШІТоиіаil:roр. (-ра). 4517. Ск"тО"и ........ - иастр6ЮВІІНIІЯ, наСТРОЄIІНЯ, СИlJ.Т<)lІіз8.ціЯ. 45'8. Симто ..... "ро ....... - настр6юванНЯ, настр6еаая, синтонізуваllНЯ, си1t"I'оніз6ванНJ:t. сИИТQНЇ
Зll.u.i.я. 4519. ·синтоми."ро_м",1І (о системе)IІзстр6єшr1l. сннтоНїзОl'аниfi. 4520. С .. НтОн ..... ро .... т.. настр6ювати, СИlІтонізувати • 4521. еи_,. ..... руlOщ .. й (о каmушш:)настрШнііЙ, сиІІтоllівува.;Іыи •. 4522. С .. мтон..... C'l'ріИ (стр6Ю), СИН-ТОІ!ізи (-му). 4523. синтоничос .... А - яастрійюШ, СИllтоиічни.!!. 4524. с .. итоми_настр6ellіСТЬ (-НОСТИ), 
сннтонl.ІІ. 4525. с .. мус-6усооn .. - cliнус-бус6ля; c.-еnеlC"rрОМ8ТР - с.-елеllтрометr;р 
(-тра). 

4526. С"НУСОИІІ.--синус6!да; " ... chaJH8hhlU'I--C. покр:;чена: . с. сд",нут-.-.с. ~HeHa. 4527. с""УСОИllanьнwll (ток, nрuваJl)сп н.усО ІдалЬІШЯ. 4528- с .. ихрок_тор - еиихронізатоР 
(-ра); 

с. акуст" .. ос-А, авуи_А--С. CJl1{ховай, акvстИ.чииЙ, 4529. синхран_ц'и" - синхроніз8.ція, синхроні; ~І!.ння, синхроніз6-
ва.ІІІ:~.я. . , 4530. С .. ихрон ...... ро .... и~ . .::-_.сиНхрошзувания, СИНХРОИізбваННЯ;·С!І1І-
хроиізаціR. 4531. с"нхрони ... ,...нн",. (&щаmєль) ~иllхроаіз6І\аИий. . 4532. С .. Нхрон .... нро ... тЬ -- СИIІХРОfllЗ;:;-вати. . 4533. с"нхрои ... мрytOщиА (moК, сuла)СИ/іХровізацiftииli. 4534. скнхрони." - сИНХРОIІ\з)l (-му). 4535. с"нхрони .. е,,_Й,-чн..,А - СII11ХРО
нічини. 4536. еинх ...... и ... іі (вOJl.~mp, &Ша-W..ilb) синхр6НвиJi; 

с ............ ~ aaraтИ:чвa; ... &nо ....... - со 6mжiвва; с. "yx_~' )І;ВОпоJIIO-
СОМ; 

с. Д8YXnpaв __ - с. )І;ВОПРО:ао-

доза; 
с. АІІ'хтарифиUl- с. JIВO'I'8pJ!фна.;: с. дау.........----с. )І;ВОфаа6ва; С. даух ... н,,._ -- С. )І;ВОшву

рова; 
". ,..,cn ...... ""'" - С. дRСпетчер-ськ&; 
с. AYnn,",CH"'; mєлегр.-С. 'cтpiqaa~ 

дуплексна; 
с. JН8an_--C. жеа,ІОва; с. КоnЬЦО .... --с' кільцева; с. маrмlllТЮlЯ--с. мa.rветиа; .. ... ноrоnро_и'" - С. М:HOТOnPO

:во;ф!!а; 
С. "но""'''_-С' Щlоroфаа6М;с.8Іноroф_р ..... - с.1Шоroжи· 

виль!!ИК6ва; ... мноrоЦ.ІІНnИЧОС- - С. много
ЦИК..'І1чв.а; 

с. Моноцннnич.о ..... - С. oдвoЦli-· 
кл:ічlШ; 

с. H .... eМn.HкaA С. HЄB~-
::Іена; . С. несоnРЯ_НИ'" с. иєсупря.-
:tI~eHa~ ( 

с. н.ур.;.но ...... нм ... -.С. везрів-
новажева; с. OAH ..... ha .. --е. одв0фаз6ва; с. одноwнурная-с. ОДВОIП1lурОва;. с. от6оЙнlU'I--C. відбіW; с. "о .... _--с. рухо».а; с. пМиц .. Нnи ..... -. - С. много
Ц1і"'"ІfЧllа; 

С. n"т"nJtOllO""ая - С. п'ятипро
водбм; 

с ...... оур.Вно ...... Нн.,. - с. са-· 
:мозріВВОВажев.а; с ..... нцномм .... (1Штан1.lЛ) - С. сев:
цiil:в.а; с. симМ.Трич ........ --с. сша:стрйЧ-
1іа.; 

C~ сиНТо" ..... роВаНИ8А с. на.-стр6ена, синтонlз6вана; с. ClI .. 6и-АрКО---С. Сдйбі-Арко; с. Cm.waHHaA--С~ Ml::::u..a.a&; с. СОпрА_н-~, супражєна; с. таinИчнаА--С.тdЮnВчаа; с.тар .. фиая--с.тарЙФва; с. тonеФОМИ8А--с.телєфОaRа; с. тр..,сфор_тар- - с. транс-
форматорна; 

О. Т",""""""'''' - .:. ТР1UlРОд6вз.; 
о. Ур •• н_ ...... - - с. зрівно

важена; 
с. чат ... '.,........ С. ЧОТІІрИфа-

зова; 
с. Ш8СТ""'- с. ШQCТllфа.-

36М; 
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О. Ш. _._~. ш. на зІрку; 

о. ш. MHorOJ'rOn~HHMo" - С. Ш. ва 
},fно'Г()КУrnик. 

4539. СиФОн-сиф6и (-на); 
_ C.-рекоPAl>Р - c.-рекОрдер (-ра). 

4<>40. С.фОННIоІIІ (щш/JIlJ!тр,nредlYrpанu
тель) - сиф6иний. 

4541. СнфОНООIР"'НWIl-снфонуваТИI!:; 
... -и_оrнут .. 1І сифоиувато - зІ-

гнений. 
4542, с .... ни. - сяйво; о. (геоор.)---за. 

грава (Т.мч.); сяєво (Г., У., 
ТAlЧ., ФО.); сяRЮtя (Г .. У.): 
бяяск: (Т.); nосвіт (Т.); , 

О. ПOn"РН"'-3. поля,рна; 
о. с •• арно.--з. півнІчна' 
с. lO ..... oe--з. півдеlJна. ' 

4543. CH8 ... l�ka-QCл!нчиlt (-ка); 
... и .. on.рованная - о. ізоль6ва

ний. 
454:1. CKa ...... -Ос.'lІН (-лона); 

". фотом.тр .. чаская - О. <:8ітло
мІрчий, фотометрИчний. 

4:>45. Скат ("ОДЄС вагон.а)-колішиЯ: 
с. l.сш),мн ... lІ-к. неШ}'мна. 

4546. С .... Таии ... 1І ( .. абеяЬ)-СR6чениИ. 
4547. СнаТ .... аи ... ("абеля) - ск6чуван-

ня, ск6ч!!'ннн. 
4548. CнaT"'BaT .. ,-TaT~ - cR6чуватн, 

скотИти. 
4549. Сна"ом (тО1<а)-скік (скоку); 

о-мами-перескоком. 
4550. Снаши_аниа (вершин етQЛбоє)_ 

зрізуваНІІя,зрізаннн скісне. 
4551. СкаUlиаат~, СІСОСИТ" . зрізувати, 

зрІзати скісно. 
455~. С .. ва_ ... 1І (свuнщ) шпарува. 

тии; 
C-lНност .. (свшща) - шнаруватість 

(-тости). 
4553. СlІв .... ноli (о CQобщенuи, веНтt!JlЛ

Цll11) -- наскріЗНJiіі. 
4554 ... Скин», IIOJНН",II 3ффект - Е'фЄкт 

(-ту) ПОI!е'рхнєвий; 
Скин:tффект-ефЄкт п()верхн,~виЙ. 

4556. CКnВДHoli (шест, .4Іачта)-скла.з;а
нiiJ:I. 

4557. Cknoh--схи.'І (-ду); 
с. крутоli--с. крутИй. 

4558. Сипо",ние (cтPЄ.!l1<и) -_ віД,.ХИЛ 
(-л}'); 

C~ BOOTO'lHO.-В. схід.ніЙ; 
с. aanaдH_fl. західній; 
с. маrнIІТИМ-В. магнет6вий; 

С. злеКТРllческо. - в. електрйч
ний. 

4559. ClC��ohh ... ii--нахИЛЬНИіі; 
с-нкост .. -нs.xи., (-лу). 

4560. C .... OhAt .. OH,-н .. Т .. ся -схилятися 
схилИтися; С. (о стрелк:е)-від: 
ХИЛятися, відхилИтися. 

4561. СНІІОКН IОЩІІЙOR--схильНJiй; 
с. СТР""на відхи.10показна 

стріл!tа. 
451)2. С"Об(к)а (д:,л у"реnЛ'НUJl nрово

дos)-КЛ'1)lра; 
с. АВоIІН .... (для трубчamмх nро

водов)-к. подвіяна; 
с. а ........ и .... --к. затнскнfi; 

4563. 

4564. 
4565. 

4;)66. 

1567 . 

4568. 

4569'. 

4570. 
4571. 

4512. 
4573. 

4574. 

4575. 

4576. 

4577. 

4578. 

4579. 
4580. 

4581. 

4582. 

4583. 

4584. 

О. kc��i"""",-к. I,i:rbnm, 
с .... нточи .... -·К. стьожкова; 
O·,КPIO" nодаеси ... іІ гачок !10-

чіпнйи; . 
с. CT.HIlBA-К. наСТІнна. 
СиOll"_lІие (lІ:онтакта, АЮтара) 

-кОВЗa.!lНЯ, коІ!З (-~y); 
о. ОТИОСIІТ8ІІ"ное-к. ВІДн6сний; 
о.отрllцатent.НО8-К. від'вмнпй; 
о. ПOnОисит ..... н08_К. ДОдатний. 
сЧOn .... итЬ-к6взатпся. 
СиOn .... ящиli ("онтаnт, разрлд)-

ковзнИп; 
с. rаli .. а-пересувна мутра. 
С .. оиц.нтр"рованне--сковдентр6-

вува.нRИ, сконцентрування; с.· 
(С1<оnдeнuе)-с'К:упчування ск, п-
чення. ' '" 

С"онцантрировакн",й - скопцен
тр6ваний; с. (cкollJlєHHы)) 
СRjпчениН. 

С .. окценТриро .... Т .. _сконцеIIТр6ву_ 
вати. С!tонцентрувати; с. (C1Wn
лять)--ск,пчувати, ск~пчити. 

Скоп".н". (зарядов) с.к,пчу-
ваПНЯ,скsпчення. 

Скоnпенк",1і (аарЛд)-ск,пqєНий. 
СКОПnЯТlItCн,'"ПНТЬQЯ - Скfпчува

ТИСЯ, С~~ПЧИТИСЯ. 
СкоппяющкlІся--скупНJiіі . 
CKopon .... a,TH..,.~ (annарат)-хут

КОДРУКlВЮfll. 

CKO~OCТ" (вагона, моmора)--швйд
юсть (-!tости); 

C~ а6СОnlOтная--w. абсодютпа.; 
с. г"персинхронная Ш. наДСl111-

хронна; 
С. коммерческая (&uж. вагона)

ш. комерційна; 
с. конечtfu-ш. "їнцеоа; 
C~ максимanlt.ная ---: Ш~ :макси:м:аJlu

на.; 

С .. МиНимan .... ая-ш. :иініма....lьна; 
с. НВДСМнхроннВА - ш. падсин-

хр6нна; 
с. начan .... ВА-ш. початкова; 
с. кормan .... ая-ш. нор)!мьна; 
с. отиоои-r8Льная - ш. відносна; 
с. ),roHHВA. )'носн .... -ш. РО3JIітна; 
с. ходоеая--ш. ходова. 

Сиосит" (вєршuну столба) - зрі
зати скісно. 

Скошекн ... 1І (о веРlШlНе столба)-
зрізаний скісно. 

Скребок--с!tреба.чка: 
с. 6атареllн"й-с. батерIЙна.' 
Скр.6щмк (пластин а .... у.4lуяято-

ров)--скребій (-бі!\). 
СиреЩ.ННbllі (nро;юд)-схрещениЙ. 
СКР.ЩИ8анне,-щеки. (nро"одов)

схрещування, схрещення. 
СкрещиваТ"'-СТИТ",_СR - схрещу

вати, схресmти,-ся. 
Cкp)'rn.H .... (фронта волн/-скру-

глювання, скр;:гленвя. 
Скрутна (тzpoвoдoo) - скр,теНІ. 

(-ТRИ). . 
Сиру .. анн ... 1І (о кабеяє. npoвОЯОІІ:Є) 

-сn;р:учениіі. 

Сn;рyчitВaIШє - CMe!IIIIВaТЬ )25 

4585. 

4596. 

4587. 

,4;;88. 
45!j9. 

Снручивани. CЩl)'чуванвя, 
скручениа. 

Сиру ..... а'"'. СКРУТИТ",-СА -скр;:
чysати, скрymти,-СЯ. 

Скр),ч .. ваIOЩllIІ (о nру_е) -
скр:!чувал:ьнпі! . 

Скрьат",М-захОваниЙ. 
Спа6 ... й (то .. , .:8.IUь, aJl<nЄРаж)

матНі; слабкий ('ЕJtч., У., 
J1сФ.); вuльнuй (ТШ., У.); 

С. с .... н... ВУТ,lИЙ перекріЙ 
(-крою); 

c.-_6У_ННblА - мало зо:;дже
ВИЙ; 

с.-ааря_ки ... 1і - мало наснаже
ний' 

c.-аатУхаЮЩ"1і (о lІ:олебанuu)-ма
ло вгаяівнИіі; 

c.-наТАКУТblli (провод) - слабко 
нат ~ігuений; 

c.-пятнист",М (о слюiJe) - мало 
плямИстий. 

4511\). СпагаlOщая-склад6ва; 
с. ваттная--с .. ватна; 
с. радиВІІ .. Ная-с. раді.ялыl;; 
с. веРТНК8JJ"ная-с. пряиовисна; 
C~ гориsонтanьная-с. позема~ 

4591. Сп.АОвакн., .. еР.Аоваи"е (ruмюсов) 
-черг:;вания. черг"ваиня; с. 
(ЛОе3дО8 )-прохОджения. 

45!)t. CneАо"ат" (о oaгoнaz) , - прохо
дити; С. (о 110ЛЮСaz), череАО
ват .. ся-чергуватися. . 

4593. Cпenoli тОН (не .... Вliпdstroщ)
-- lІеватний. струм (-му). 

45114. СпО_ННblй~кладениЙ. 
45115. СпО ..... bllі (.4Іагнllm, оБAlот1<а) 

СК.'ІаднИЙ; 

4,,\16. 

4598. 

4599. 

4600. 

4601. 

4607t. 

с. сет .. , )'3110"'" - вузлувата ме
режа; 

мо_ост .. - СК:IІ\.дність '(-ности). 
СIІОИСТblМ (.4Іагнит. свєт. пласти

на) - шаруватиа; 
с-стость-шарущl.тість (-тости). 

Спой (обмотки, света, uaОЛЯЦUU) 
-шар (-ру); 

с. внеwниА-ш. 36ввіmніи; 
с. ��OI��')'wh ... li-ш. повітрЯlU!.Й;, 
с. rрафИТН"'іІ-Ш. графіТний; 
с. иаопкр),ющ"й - ш. ізоляцiJI-

н.ий; 
с. маrннтнwЙ-ш. магНЄ'1'вий; 
с. Пnанте-ш. План·!t!lВСЬКИИ; 
с. переХОlІкоil (на МЛJIЄ"торе)

ш. пер іцНJiй; 
с. Х .. " .. аа .. да ш. Гівізаіідів-

ськніІ. 
Cnу_щ"1І (телєфонныJ... тме-

грщ/iltы)--служб6вецьь (-вця). 
Спунdia-СЛуЖба; 
с. т ... еrрафн .... -с. телеграфна; 
с. тen.фонная--с. телефОнна. 
спу_бн ... іІ (mрсонал. телегра_а) 

~луЖ(і6виИ. 
Спуховоіі (аппарат) - слуховШі; 
с. тр)'бка - слу хіВНИJ< (-к6.), ·теле

ф6нниіі. 
СПblШИМblй-ч~тниі; 

-, .......... ф 

о---...чtmіcrь (-ности).' 
4603. СпIOA8-лосв:Як. (-Rj); 

о. 1ielr0000000Л. білlt.cтий; 
о •• МРІІOТlШAВX-Л. ГР$бий; 
О. __ -Л. ДИІоІЧ8сти.Іі; 

О.,II8..-расщв .... __ л. лег-
ко розщіпшtil; 

с ... нотс ..... -л. а.ркуmeвшt; 
о. n. 061'8 __ - л. а.. обкра.я-

ний; . 
О.IІ.О .... Щ8Ии_ - л; 3 .. пообчй":' 

щаний; 
с .. SlOмatO&Ц8.AOII на ........ оо ....... 
-л. ІІ'рихкИИ; 

О. Мастин .. аТ .... - Л. nлатівча
crий' 

О. np..,;..aHk .... -л. Гl'lічений' 
с. раССwпаlОЩ8IICJII ма ....... 00* 
кмии-л. сиПЮ:і~; 

с. _6рнст .... д .. м .. _л. сріб
ЛЯСТО-димчастиll; 

с. скnа.НО .. пАТНИОТая л. дуже 

плямИстиа; 
Со. cna60"ПЯТНИСТая .. "1. ма,..іО 

nЛяшlстиli; 
с. "",ран-л. НWочliщении; 
о. tp)'Aho-расщвМ .. lОщвR .... - JI~ 

тр: дно розщіп'НJiй; 
О. wтриховаТВА-.1. рискуватии; 
О. ЩІІnаНН .... -л. СRjбаииИ. 

4604. CпIO""Hoil (1іОндєнсamор, 01іОше'!1<О). 
-лосняк6виЙ. 

4605. СпАби, Slaby's; Slaby; (de)·SIa.by 
(волнOAlЄР, ... уяьтUllJШ1<атор)-, 
СлЯбівськиіі. . 

4607. Cma_ahk"'Ii--(ПО )мащенiiJ:I. 
4608. С .. аака ~Іастйло; с. (npoцесс)-

:м:ащення. 
4609. СМВ80 .. к ... 1І .. атериen-ма.стИло. 

. 4610. C".8b1baHI�.,-"на -,.астіння, ма-· 
щення. 

4611_ emb.. ... baTb,-аат" - ,.астИти; НО
мастИти. 

4612. С_ .... аюЩиll-МастйльнИЙ. 
4613. СмаТ .... ани. (лєнты) - зм6туваи-

ни, змотаиня; О.' (8 бухту)
койління, кОЙJ!енни. 

4614. С .. вт .. _ат .. , смотат.. ЗJ0!6тува.ТIІ. 
змотаТИ; с. (8 БУ:&mу)--R6и
ЛН:ТИ'l схОЙЛ.ИТИ. 

4615. СМ8_ (nлacЛШR1iU,углей)-замІва~ 
С.,_рцовани. ("адров) -чергу

вання, черговання. 
4616. СМени ... 1і (о n.п.acтuн .. e) - замін

ний. 
4617. C ... HA.ioblil-за.мінниЙ; 

о-мость, смеНИОСТа за.к іНllїСТь. 
(-ности). 

4618. Смес~-суміш (-ши); .мішанина; 
, с. рваициониая--с. реакційна. 

4619. Смета-кошт6рис (-су). 
4620. СМеша"к ... іІ (о соєдинею.ш; 8озбуж

дeнuu, освєщeнuu) - зміша
вий, міщаИIІIІ. 

4621. c..8w ......... I�--з:м:ішувавiiJ:l. 
4622_ Смвw ... вани. (киМОт6l) зиfmy-

ваиИи, зм:іш8.в:ШІ.' 
4623. с..ewиват .. ,-wаТ",-СR змішу-

вати, зміmlt:rи,-СЯ. 
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4624. С ......... lОщ .. 1і (фотощтр)-зИі-
шувальнніі. , 

,4625. СМ.Щ8т ... O .. I�OTJIT .... ., .. -3суВати. 
ЗС1нути. 

4626. См.щен". (поля. ?иментр.), о,..иr 
-асов (-ву); adtlщеІОіЯ (У •• Т.ІІЧ.); 
lІОруха (У., ТАСЧ.); nepeclJllt1li1t., 
(JlеФ.); C1WшеЮОl (Рllд.); 

о. \процесс) - зс6вувапuя, зсу
вання, ЗС1нення; 

с. дIQn.lІТр ..... _ "сов діедек, 
трик6вий; 

с. '''110.08--3. "УТО8ЙіІ; 
с. зn.lІТр ..... око. 3. електрИч' 

ний. 
4627. С .. ОЩ8ннwli, СД.ИНУ'Т"'1і - зС\'ие-

ний. . • 
4628. C .. ona-сио.,іІ.; 

с ... аао.ая-с. газова; 
с. др ••• он"'-с. деревна; 
C~ кам ... ноуrоп.,lt8Я - с. ка}! ·ЯНQ

вугллна; 
" ..... ' .. 'kO .... -с .. кавчукова; 
С. ~~~:~:;:.,-РW'r" СМОЛИТИ, 

4629. C .. onaHH"'i�-см6,1Єlшll. 
4630. С"On.ИОТ"'Iі--СМОJII(lіil; .,. (.'1йте. 

рийл, uзолю.jиЯ)-С>lОЛЛн&И. 
4631. С"on"т" - смолити. посмоmiТи. 4632. Смonяноli (стержень. состаll)

СМQДnНЙj;. 
4633. С"онт .. ро_а"н",й - змонт6ваннЙ. 
4634. Смонтиро_ат .. (аппарат) змоu

тувати. 
463:>. Смот_нн",Й--змбтаниИ. 
463ti. С"О".нн"," (о npofiJlaiJRe) - зм6-

'1ениіі. 
4636а.С ..... кат .. ся (о н.Оflmйн.тах)--стулsі

ТІІСЯ. студйтися. 
4637. Смя .... ат .. ,-.... Т .. ,." .. (рентг. труб

h.Y)--3М·'ікшувати, зм'якшliти, 
-сн; с. (mОJ/чнu)-·змЄншvвати, 
зменшИти; .. 

С,-О"-М' >lКIІУТI1, розм·Якнути. 
4638. С .. яrч.нн. (труБJШ-) '- ам''яш:uу

В&}JНН, 3М' Sl~шення; C~ (1ftoлч
НОВ) зменшування, змен
шенни. 

4639. Cha6_T",-6д .. т .. (:жерг!lеu) - по· 
стачаТІІ, постачити; 

с. npeJ\охранитenем, реостатом
поставити <Jапобіжюща, рео-
стата. . 

4640. Сна6_lОщміі-постач,j.лЬ1JИИ. 
4641. Снаб_кн. (:жергuей) - поста

чання t цостачецня; 
С. предохранитe.n8", реоотато,,

постаВ,1е!'НЯ запобіжника, рео
стата. 

4642. Сна6_нн",й (:жєргией) ПОСТ'\-
ченніі; 

C~ "редо.храtlМТen .... t реостатом
а аапобіжнш;ом, з реостатом. 4643. eн.p_T ... ·paДll'1' .. -' даштувати, 
нмаштувати ' 

41144. Снар"_Н_,1аштуIЮК (-ику); 
с. (процесс)--даштуваиня. 
с. nамПО"'--Л.ЛЯМП6вИЙ. 

-4645. Снаря_ннwlІ-надашТОваНlJіі. 

Совmщaющий 

4646. С_ІІІ ...... - зн6шуВання. знос 
H~Y); О., cpakT"_ (трgб
ки fШ<тгeR.) - спраць6вуван

, ня, спрацювАння. 
4647. ен .. шмаат ..... , ~_ЗI!6шу~ 

ватися, зuOOli:rися; с. ,ора6отат,,
"" -:- спраць6вуватися, СПр&
цюnатнся. 

4648, С"_т,,, Он ...... Т .. ,·ОЯ (о 1!рОІЮде, 
шmряжeнuц) - зlПl:Ж.1l.ти, знИ
зити; о. (лwш нагР!1а1Ш)--зрі~ 
зувати, зрізати. 

4649. С" .. _ ... (npoIIода) зпижаиия, 
знИження; с. (ЛШWlJнагРУiJ1ttl)
зрl3увзавя, зрізання. 

4650. сн .. _нн ... іі (пpotЮд) - зн&жениit; 
с. (о nЦНQЖ flагруя,m) зріза-
ний. 

4651. С" .... а ...... IІ, с· ....... ~дillМаl!Ий. 
465:Z. Сн"ман". здНlиання, здій

няття. 
4653. Сн"мат", оня'т" - здіймати, здift

иJIти. 
41);)4. Снимок-зн'яТО" (-тка); 

с. * .. 8ауn"ро_нн ... 1І 3. засер-
паНКQваниіі; 

с. paд .. ocKon .......... 1I - з. радіо
(;копічний; 

с. iНt"TI"8HOВ"HIIIi - <). рентгенів
сь!t'Иii. 

4655. С"оп (лучей)--сніп (снопа)" 
4655a.Cho ...... " ... --знQcини (-еии); 

о. т.n.граф ...... - з. телеграфні; 
с. тмефО"Н". - 3. телеф6ниі. 4656. Снят", (телефона) здіймання. 

здіJiияття; 
с. ,од"ра"". (оБОЛQЧI;U) З;J.Иран, 

пи, :JIДРJ.ннн. 
465 •. Со6а ...... (8 .межа". 1'іонсmру..:циях) 

~:jt\cItQЧ~U; 
С. спускнаи-,;~, l'IJускюі; 
с. храповая--заt'кочка. 

465Н. Со6"'ран,,. (заршJoв) - збиранНЯ, 
«ібраннн. 

4б59. Со6иратеn .. (тQ1'іа)-збирач (-ча); 
с. дис .. о ..... IІ-з. кружз'nьвин; 
с. п.рв .. чи .. іі-з. первинниіі; 
с, сф.р"чеСКИіі·-З. сферli'lИИlі; 
с. ц.мnимдри .... снttА 'З. цилів: .. 

дричнии; 
с. wаРОВНДНblЙ-·"З. КУЛІО,,8.тніІ: 
с. яЙцеВИДН"'ііі-з. яЙцю,,8.тий. 

46tю. Со6крат.,. .. н ... А (о 1'іольце, шuне)
збірчий. 

4661. C05 .. paTb,-6рат .. :-- збирати, зі
(ірати. 

4662. С05ст"нн",й (о lіОлебанuu, вєнтн
Д"ЦUU)-В:lI>сНИЙ. 

4663. Со •• _.Н ..... А (оо иаоляЦJШ)-ЦО
с"о.п3.nи.И ; 

соsеРW8ИІІО ааиры • .,АA тип (..ча .. 
ШШіЬі) - ці.~к6и заКРЙТIІЙ тип. 

4664. Соа"'ОТИblЙ (о работе) - суміс
ний; 

со .... от"оот .. - сумісність (-ио
сти). 

4665. Со.падаТ .. ,-па ...... -- збігатися. 
збігтися. 

4666. СовпадаlOщи"'-збіжнИЙ. 

с овпадениВ 

4667. Со_пада .. - 1,.фо3, xapanmeputmU lt
, частоm) - збіг (зmгу); 

о. (процгсс}--абіn\иНЯ. . _~)_ 
4668 с..."..о....... ('ЧIlсла qбoро .. -• поr6Д$У11ааия, пог6ДЖЄ~. 
4669 Corn.oo ......... l�-lІоr6джєн(ий, ) . a-нoonO - поr6ДЖЄlllСТ.ь -I!O~: 
4670. Соrnаоо ........... ,-_Т~ -

дж)'ваТИ, пот6диТИ. 
4671. СОI'ИУТ ..... -;Зігв-rmй;( сти) 

a._tooto.-ЗіГНУТіerb. -'ro (Г Д )" 
4672. со_нен... - алу~хс Вс.' cnoлу1Ш (Т.м.ч., .n. " , др)' CтtОЛУЧOlJ{R (У., Т.м.ч., кіс ЛсФ ЛФ., Рнд., дст.); 

з'еднaIOtR (У., Т.ІСЧ .. Але.); 
а. (процесс) - зп:учаиия, ~

чеинЯ; 
С., XU.lt.--споJI1Ке.; 
о .• ""но061»«*"0. 3. роввНл-

куаата; 6 . .,..._нное--з. тимче.с ва, 
:. вотр."НО8~З. (зу)стріЧна; 
с: r ....... ии ... ОН- -- з. гальва-

нічна; '. 
о. rp,nnDBO~. групова., фе-
о. ди ... ре"цмanЬ ..... - З. ди 

ренцілш,на; 
а _от_з. цупка; 
с: а ..... доll-3. на аіІ!КУ; 1<'J.'ЙВ • 
о. индунтиаКD*--З. IН~~ьаиПк~ва C~ кабen.,ное - З~ , 

ка.блева; 
С касК4А"_З' каскадна; 
с: КОllП.КО .. РУIОЩ" 3. l<о,rnеІХ-

сува."Іыl;; ~Ba' с. п060ВО. (8 Я1Єоре)-3. гуз? .' 
с n .м"квмм-З. г. розви.."ІК ва,. 
о' п' ду_м,,-з. г. д~жка.ми; .. 
с: ";'СТ .. КОМ (.ltотороі1)-З. на МІ-

стбк; 3 нс-с а не.ерное, н.nравиnьное-- ~ 
праеiиtыl;; б-. .c~ иепосред.отвеtlНое - 3. езпо 
середня; . . с оwиDочное--3:. ПОИ"!ЛRОЬа, • . парa.nпe.n .... ..-.з . РІвнобіжна, 

:. п.р.нреqy"ое--з' &1.Вхресна; 
о' пonер.""ое--3. поперечна; '. 
с: поon.дова"l"еn .. иое-~. низк~ва, 
с. пр.р .... ист""--3' уривч,~:а. 
с проаОARЩ •• -З' провщн • 
с' ПDЯМОО--З безпосе~днЯ; 
с' PTYТHGe- ) :а:ивоср,бuа; 

см.UJаиН~3. MiIUi'lHa~ 
:. еог"аон" (н.о.чцOll об.ltотlШ)

, з. однонапрЮ11lа, ОДR~значна, 
с: "TblI�OB"-З' стик~ва~а трllК)'Т-
С TpeyrOn ..... MKOM • 

!lИК; 'внл."ІЬ-с. ура8ИМТanьио&--З. ВИРІ 

е. :'~.псe.n .. "ое--з. ПРllТН:К~У:;ю_ 
Cw 3Ікв"по!."ц .. anьиое·~~те;Іці{[~ТІЬ'" потеНЦlлльна, eRБl 

на; . ект"""чш1.. с anеитрмчеокое--з . ел ув 
3 c ... n ..... hh"'A-зл~чеииtl; 467 . с., %tI.It.-спо.,~че!ІИЙ. 
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4694. 

4691), 

4696 

4697. 

4698. 

4693. 

Соотиоmеиие - СОПРО'1'ИВ,jІение здектричеСRое 

СООТНОW.НИ8 (фШl) - cnшвiдIlО
llieHHH. 

соприК .... н". -- доторкання, до-
т6ркнення. " . 

Сопр .. иа ... Т ...... ,-КООN)/Т ...... (о щеm-
М, ПJЮ8одах) ,з;оторкатисн, 
ДOTOPKH~ТНCH. 

СоприкаоаоощиlІOR (о щеmнe, npo
воде)-доторк&виЙ. 

Соnрииооиовенме, соnрин.саИИ8 
(щеmQХ с ae.wr.eU) - доторкан
ня. д0т6ркнеиня, д6торк (-КУ), • 

Сопроти .... ии. (понятие) бпір 
(оп,?ру) (Г., У., Т.мч., Пул., 
PHV., ФС., ЕХС., дет., др.); 
nротцвенство О'.); суnoрря (У.); 
перепона (ФО.); упср (АІ1С.): 

... (набор сопр., реостam)--опір-
aRця; , 

С. ан rеинw-баір анте!U!и!!:; 
о. ао".м".трично. - о. асиметрич-

нии; 

с. бannаетное--о. баласr6виfi; 
с. батареЙное--о. батерійний; 
о. 6еа.аттно. -О. ИЄВ~ТRи!!:; 
о. 6еаиндукциониое - о. неіЧДVК-

ціііJJИЙ; .. 
С. 6.скон.чнO<t---Q. безконечний; 
с. ВКlllОчеННО6--О. увімкнений; 
с. 8hewhee--Q. з6.внішвіИ;, 
.... НУТР.НН"--О. вн,:тріIUНШ; 
о. аодпмое-о. ~одяний; 
с. bon"oboe--о.ХВ~1ЬОвИИ; 
с. :~:Moraтen""08 - O~ доnо:м:іч-

с. 8Ь100КООМНО. - о-ця БИСО:ttо" 
6мна; 

с. rnashoe--о. го.10ВНИЙ; 
о. mицеРИНОВ08 - о-ця г.1іцерн-

н6ва; 
о. rрафнтное-с-ця графітна; 
с. деЙст."тenьиое-о. дійсаий; 
С. деАствуlOЩ8е-·О. чЦ:нний; 
с. ди:mентр"чеокое - о .. дie~leK

трliчнии; 
о. Аобавочное. доnоnкитen"ное-· 

о. до,з;з.ТК6виft; 
о. BMI�OCTHoe-о" ємаісний; 
о. ЖИДКИ, JКИАtcооткое ~ О .. ДЯ тв-

чивна; 
о.ааrпуw_ще8--О. угаиів6Ji:іі; 
о. аадenаннО&--о. упра~lений; 
о. аам.upuo~о.заступнИЙ; 

...Q. аапаОНО8--0-ЦЯ: -зап&С1:lA; ... 

.... aap"AHOe--о. Н8,енажвиli; 
о .• ащ"тное--о захисliЙ:й; 
.......... дн... о-дя змі:овата; 
с. ІІНДУКТИ.Н"'--О. іНДуктИвний; 
О. "нд),"цмон"ое-о. індукційна!!; 
с. каIН)'Щ"ОR (ПQ.Щое)--о. n6ваий; 
о, карі ...... То .... - о-ця жарболі 

тбва; 
с. Н.Р60Рундо",. -:-' о-ця: карБО

рундбва.; 
с. " ...... 6п ... щ .. --о. коливliЙ:і!; . 
с. Ком6 ...... ро .... Но. - о. комбі-

нбваки!!; 
о. КOMneHC8ЦIIOrtнoe,KoMneKcMPY80'" 
_-О. ко"пенс.іцiilниЙ; 

о. комотаитаао ... - О-ЦЯ КОН- , 
стантан6ва; 

с. нр/ОТичеокое--о критИчнаіі: 
о ....... Нити08--<). "агнетинl!;. 
с MaHraH",H0808 - о-ц'l :м:ангав.і

н6ва; 
с ... етannи ..... _ ....;. о-ця мета.

J'I8Ba.; 
С. н.rруаочное_ -о-ця обтп~кnева: 
с. M80TНnIO .. aeMoe о-ця пев.ідмн-

кава: 
с. иапод.,,_ое-·о-ц,я нерухома; 
с. Н.с .... МеТр .. чНо. - О. веСШ4е-

Т.рЙчниіі:; 
С. hopman"H08--Q. нормальнніі; 
с. 06pasцo80e--0. Р.зірцЄвиИ; 
с. 06'8MHOe--о. обсяговил; 
С. ом .. чес~. омічНий; 
а. о.,,,.6nЯlOщее-v. о('лабmiй; 
с. OТ~ .• TвneH"O" - о" відга~же-

ниа; 
о. оТ ..... lОч .... О. _ .. о-ця nі.дмннИна; 
с. Оц .... Ито.ое--о-Ц>! оцелітбва; 
с. перемениое--о. змінний; 
с. п.р.ходи_о. перехідliЙ:іі; 
~. "ОІІНО8--0. П.6вн:иіі; 
с. пон"исаlOЩ88-Q. знижmiй; 
с. ПООТОRНИое--о. с~~ий; 
с. !1Р8Аохраиит ...... Но. - о-ця: за-

побіжна; 
С. при"Двнное--о. зведений; 
о. ПРОВОnОЧИ08-0-ЦЯ дротяна; 
с. пусиоеое--о-ця. пускова; 
с. Ра&НОДІІІІІотВуtoщое - о. виел!д
юШ; 

с. реактивно., р.акционное - о. 
р<!!!.К'1'>lвНИЙ; 

с. реryПИрО80ЧНО., реrynИРУlOще .. 
-о-ця регуляційна; 

с. camo"HAYKIUI8t--О~ від са:м:оін
:tSІщil; 

C~ секционированное - О ... ЦЯ ceJ<-
ціонОзаиа.; ,І 

С. оеneноеое--о""цл: селеи6ва~ 
• С. сеТОЧН08,Рf2дUО-О-ЦЯ гpaT!~OBa; 
с. сипитоаое-о-ця сидїт6ва; 
с. СllarаIOЩ_О. смадбвий; 
с. cnожиое-о. злОжений; 
с. состaвn .. оощ .. --(). складБВII!!; 
с: сп"рто.ое--о-ця СШ:lртбва; 
с. ступ.н.,чат",-о-ця східчаста; 
с. тормоаяще..........,.ця -гальмівна; 
С. ·'ОЧНО.- О-ЦЯ тбчна; 
с. туw .. _о-ця тушовп; 
с. у ..... Нч.НН08--О. Збільшений; 
с. yr ....... Ho.-·о-ця вугляна; 
о. У_"ИО&- о. Щl"J.'()миі!:;, 
с. У"'ен .. ша ... _ -. о. зменшу

вадьвиJ!; 
о. )'раанк.аtoщее -- о. внріnюіл ... 

ний; 
с. уопоко"тen"н_ - о. уга.'.Іів-

нИи; 
С. фази_, ...... 808-0. фаз6вий; 
О. шунт_а-о. уЗбіЧНИКQВи!!:; 
..... мв ........ нтН08 - О. ршноварт-

НИЙ; . 
С. "".ІСТР ..... ",,,,,. - о. ЄJ!ектPliч

иЩ!; -

.-

СОlфOТllllЛеиие __ - Сохравевне 1~ 

о. __._о-ця склnцeвa; 
о. __ ~ЦЯ.eтaJlОвв.а: 

4-'113. ~ (Cl1ЩII6~ -~-
0\ ......... .-....--..0. ефе1lll'В8nd; 
о. аиuw .. т:s.--o. ставИти; 

,ц8.аИЙ. . 
4714. 08C'r0II~ (-Il}'); )--с С. ~ .. _ <__ . па--_ ............ _, ....... o.-оп6роJl . аВввий, иeчltmшil:' 

с. unpaви ... -с. cnрaвииll:; 
o._~.K~ 

~, зв.ЄхтуВ8.ти.; 
0-"" коро6а-, ..... ин·- опор6ва 

СRрИвька, дОбір (-бору) оп6рїВ. 
4700. Сопроти_ооть - опор6віСТЬ 

(-JЮсти). -4701. Со ...... __ • - супрRжeИІШ; 
". (ctrЯIJь) (nput'ЮШІІа) - звяз(ж 

(-зк» (Але.); супряга (Т_.); 
МОЛ!/'tЄl<НЯ (Т..ич.); Cl'IOJU'Ю/.Я 
(Т..ич.): 8'єдн_Я (Др.); 

О. (coeдинe1lиe )-зщ; ка; 
(І. ran .... н .. ч ..... о. - $. гальвааlч-

нии; 
о. иидуктн.и08--3. інду,КТЙВвиІІ; 
С. OMnbHOe--3. ~циИИ; 
С. ма60е-3. 11!IJIЙЙ; • 
С. uаит .... ч_. - 3. електряч

ний. 
4702. сопря_ннwА - супр>іжОНи!!:; о. 

(отправитель. cucme..иа) - !ІВ я
заНИЙ' 

о.иоотНупрRжeНі<:Ть (-ности); 
о. "bn'mtha,,-звязаніСТЬ (-вости) 

щ,гнетН:t. 
4704 .. СооедннІІ (мемєнт, h'"Ш1l!fW1iа)

сусі;:J.ніЙ. 
4705. Соока6п""ние - ЗС1<рібilflВЯ, 

ЗСI,ребевlLЯ . 
4706. Cooкa6n .......... -oкo6n .. T .. - вскрі

I)8.Т1І, зскребтИ. 
471.17. Соскамиванне (ролиха) - зска.ку-

с.,::=: ...... ааии. (с КОІіmак.та)
еприсАннп. -

471.18. СоскаКИваТllo,-__ Т.. зскАку-
I18Т11, зскОчити; . 

С.,ООС1СOnWlИУТ" (с XOHтtlКтa)
сприсАти,спри~тв. 

411.111. Со ....... и (!I.IlQ.lCn бaлJlон.а) - n:Ип
ТИК (-ка) (1'., У.); тюка (У., 
Тмч.); ссочха (Т..ич.). 

4711.1. СоореДОТО".ННЬІil (о емlWCnШ)-
cr.;,пчевпі!. . 

4111. Соотав -склад (-ду); О. (С.!<есь)--· 
суміш (-шn.); 

о. ДПА ПРОПиТW_"ИR - р6зчn.н 
(-иу) нас6ЧУВaJlЬИи!!:, иап6ю
вальвни; 

о. и8 8068crt'8, .... oтosaв KONnO-> 
зицн_ 7!4іш·(-ту} азбест6ва; 

О. ИЗОI1ИРУlОщ..А--С. іЗОJIЯП!Itвa; 
с. н. ГУПер. - С. із. ГуперіВСЬ~; 
с. "8onя_инwlІ _АКнА - РІ-

;:щиа ізоляцІйна: 
о. проти.orммпоотнlоІЙ - е. про

ТИГi:lИЛЬZIа~ 
О. СМOnRиоА-с. смоляна; 
С. хромвтич",к"А (cвeтf2) - eк.~aд 

хро~е.Тltчвиіі. ' 
4712. Соотввn,,"'щвя (тОIЩ~1ад6ва; 

с .. беаваттнан-с. неватиа; 
о. ваттная--с. '8ik'rиа; 
О. упре_ ... _--с. випередиа. 

Cnos.нKK e.nеКТР01'tЖНічн,иА. , 

• .. мarи ................ ~; 
С. иа ..... ....о.-с .. почanЮвиl; 
с. и.п ..... о~. Hecт&n:mI.; 
с. оп_ое---с. иебeз;:J6чв1dl; 
о .............. (ЖЄ-Wlа)'- с; lІВСІіВ-

:ші, иeчИslШA; . 
С. _8ХОАІІ08-{.'. переходбвиl; 
о. _.-с. с.ві'І'8Ий; 
с .......... o_h08---С. cтiIJmй; . 
о. устамо8Маш_-с. уcт(mекий; 

. с. :onвнтрич_ - c.~-
пий; 

С. "".итротонкч_... - с. елеК
тротонfчвиJt. 

4715. Со ..... оящИй И8 _1І .. аоти (ШЮil.я
тор) - одпоча.стн6IША, сyцfль
пІШ; 

с. ма;..ух ча ...... іІ - двбчастко-
. вий' . 
С. на h_"" .. x-... о:теА-кї.'IЬУ.з:

част&61ША; 
(І. ма _рех ча ..... " - чотири

часткОвий. 
4716. СоСУА - пОЄ}',11.Ш18. (1'., У. ФО., 

Рнд., ЕХО., ДСт.., Др.); 1ЮС110 
,Г., У., ФО.); н.QЧ1.lШtЯ (У .• 
7'..ич., <РС., ЕХО.); чаша (Тмч.): 
сgі1Ш/а (ФО.); 

О •• кну"упнторн ... А - п. aкyu,y
шіторва; 

о. rl1и"R ..... ~П. глИнsrва; 
С. ryттапе~й - п. гутапер-

ч6ва; 
о. камеИИblli-п. каи'ЯRа; 
0.. мео.иnW4wіі--П. :міаільна; 
о. М.wan~wА--П;М~l~ва; 
". пор .......... lІ-п. пориста; 
с. Р86р .......... _П. ребр6ае.ва; 
с. С"'lР1янмwil'-П. ('!(Л:omа; 
С. отумн_ ... Й-Il. схЩчАста; 
с. трансформаторнwll - п. транС"

форматоРна; . 
о. фсрмнроео"нwА, формо_иwіі 

- п. форміввlt; 
с. wвpoo6p ........ A· (cтexляt<.) 

банька. . . 
4117. СОТ.ННWЙ (оо ш.r.neрвее=) - 00-

теШlи!!:. . 
4718. Сот_ матушна - СТіль!U!кОва. 

IIIIISmr. 
47ЛІ. сот ....... n.·- I)Т~ШYllа'l'И, струс

~ти,-ся; 
".ся (об опораз:)-дВJlrr.lти. . 

4720. Сот""",ни.' (столбо.) - ·.цшіпor 
(-готу); . . 

С. (Jfютo..иemра), ВOТ ..... XII_·~ 
п6трус (-су): . . 

4121. Софит-софlт (-ту). 
4722. Оофмтн",й (о яcucne)-оофіт6ВИЙ. 
4723. coxкyт .. -c6xuym. .'.-
4724: с.щ.амнне ( .. ~;iSamapea) 

-зберігания, ЗбеР6Ж8ИВИ. 

9 
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4725>. Сохраннт .... нит......... зберІгати, 
збер<!І'І'Іі ,-СЯ, 

4726. Cn_ ... (нanря_.)-<.тад (.ду), 
СП8да.н:ня. . 

4727. сn_ ... onаот .. - cna.n:aти. спа
сти. 

4728. C_i--спадIlЙ.Й. 
4729. С"8"_"8 -'м~уваиlUr, МЮ-

тування, . . 
4730. Спа_т .. , CIUIIIn .. -ЗJIютОвувати, 

з..~. 
4731. Cndlla алют6вувавн.ІІ. зmoтy. 

ванЕІЯ ; о. (.!CЄCJ7Ю) - ЗJIЮТ6.. 
ВllII.RЯ. 

4732. Сn.реииwА (Омк:. ры'lшJ) - Спар6-
ва.ниlt; . 

o-ииovn.--спар6ва.е:і<"І'Ь (-Н<><::ТИ). 
4733. СП8Rииwl (npotJDд) - злют6аанИЙ. 
4734. Сп .... Н ... . (1jгO.Il1iН.. аерен) - спі· 

кАНWI. спечеllШl. 
4735. Cn_T"CJI, о ........... - спікАтиcs:, 

спектИсл:. 
4736. Cn.~o..-rp - спектрофото- . 

метер (-тра). 
4737. Cne"" ... _.,іІ (..ІІО:тодА, мнетрУI<

quа)--спепі В:JIьвиИ. 
4738. сn_,,-спіp{lля; 

о .• НДУ"ЦfIIIОНИ8R-С-. із:дукдійна; 
О. И8rp_щ ... --с. нз.гріві!З.; 
О. и_"реванИаА--С. неізоль6-

вава; 

о. l1ОАоr_lОща,,-с. підігріві!З.; 
О. Румнорфа. "атушка шпуля 

рyшroрфівська. 
4739. СПllр ..... иwіі-спіРа.льниіі; 

о.·oorиутwіі (нuть) - спіо8..'ІЬНО-
зігнениЙ. . 

4740. Сnn.в-стоп (-пу);·· 
о .• "Т .... аrиIlТи ... іІ с. проти:ма-

гветниИ: 
о. narноrш8"'ЩlllіІ0Jlt - с. леl'lЮ

тоІООі:Й. 
4741. СtUl8lJll."иWі--{)'1'6пленlІЙ. 
474:2. сма ....... иll.,-... и... етОlШю-

вання, ст6nлення. 
4743. C ...... 8nAT .. , .... T.. етОIШЮВlІll'Н. 

стопИти. 
4744. Сnnетат". оп_т .. (l<абедЬ)-СlШі

тати, сплесТЙ. 
4745 .. Сп".т_. (к:абел.ей) - сплi:rlШн..'1. 

спле-ге1П!З • 
4746. Сnnет8ни ... і (К:аб,.ль) - сплете

НИЙ. 
4747. Сnnошноil (.мaгнuт. nptНЮд)-су

ці.'lьний. 
4748 .. СПnlОЩ8инwі-сnлЮщеНИЙ. 
4749. СnnIOЩ"ваи ... (плаcnшн) - сПJ!ІО

щува.иия, сnлЮщенвя. 
4750. СnllIОЩ .... т .. ,.щит~ сплющу-

вати, СПДЮЩИТИ~ 
4751. СпоиоАнwi ("ОНПIШШl.. дуга)-епо-

кшиий. . . 
4752. Саооо6--сп6сіб (-ообу); 

о. lIaan"от .. чеок .. 1і "- с. балістИч-
ний; 

о. IІндуllЦflllони ... lі-с. івдукдійиий; 
о. _ОIlOA~ ..... Iі.,...е. дзвов6внй; 
о. _П8И08ЦllОНИIOllЙ - С. КОIІПен

сацfйииit; 

~o. _rнllТН.,Ii....;:. магнeroв1!Й; 
&"'. __ н .... --с. ваК1la.цD.ниs:; 
_". 1fYП8II01і-С •. ау.1rЬOВliй; , 
. с.ПМIП8-с. Плa.в.-relвськ1!Й; 
о. npмIin .. __ c. наблйжений; 
с. ~Иllli--с.перёRРОЮ; 
с. :ІІІewrpoтер .... чес..а--с. елек

тротепдовШІ. 
4753. CnoооО ..... і (11: ПОЛяpu8(ЩШ1, •• gчe

исn gCl<ШШJO )-здаТНIІЙ; 
....о .. оот .. -зда.тність (-пости); 
с. артмну""ру_ (me.tШjJoна)

ви:м6вність (-иости); 
с. l'аОитen""8R-В. гасИльна; 
О,, ,..,поn" .... ауIOЩIUI - З. депом

ризаційна; 
с. "any"КIОЩIUI 3. проміню-

в8..1ьа&; 
о ... :аоnируIOЩIUI 3. ізоляпШна, 

ізоляційність (-ности); 
с ... и"укт ... н.... - 3. індуктйвна, 

індуктИвність (.иости); 
о ... спариТ........... З. випарна, 

випарні(:ть (-ности); . 
С. К n.perpya .. e 3. переобтЯ;l.-У-

затися; 

с. кonе6аТ_Dьная -, 3. коливна; 
с. irуч.иопускатепьная-з~ тіnомі-

нюв8..1ьна; • 
с. иаrру_т .. ся - 3 ,обтджува

тися; 

с. и~аrн ... иваться З • .1Іагнету'" 
в9.тися, мзгнетувадьність (-ІЮ
сти); . 

с. отра_т ... ьная - відбнвність 
(-ности); 

о. п.реrрvжатьоя - з. переобтл
жуватися; 

с. поmоща,.., .. ьн.... 3. воирна. 
вБИрнїсть (·пости); 

с. пре/lOхран .. т",ьиая 3. запо· 
біжна; 

о. пр06......... ( ... асла) - прОБИВ
ність (-ности), З. прооивна; 

с. прокикаТЬ,~мnаПРОНИМНО"НИR 

-пронвка.1Ьllість (-ности); 
с. проnуоккая (тел. провода) 

СПРОм6ЖНість (·пости) пеР0-
пускна, перепусканість; 

с. теnnотвор"", ТЄПJIовндат-
ність (,ности):, 

с. т. Т80рет .. ч......... - т. теоре

ТЙЧllа; 
СІ. теРМО3l1ектр .. чеокая - 3:. тепло

електрична, терхоелектрйчна; 
о. туш .... enьи .... -з. гасИльна. 

4754. сnpo.ктир........... - спроєllТбву
вання, спроєктува.иllЯ. 

4755. СпроеКТНРО8аниwіі - спроєкт6ва
Rиj!:. 

4756. Спроект"роват" спроєктуваТIІ. 
4757. Сп рос (на ад. 3н.):""П6nит (-ту); 

С. :;:::~реМ.ни ... 1і п. одвора-

о .•• н .... an..и ... А - п. мінімаль
ний. 

4158. Сауок (Кабеля, npoooдa, Ла.МІІ"')
спуC!t ('ку); о. (щюцесс)-спу
скаНIІ:;. 

Спуск ной - Стaнnия осветнтелЬНая 131 

4759. спуок .. оіі (n0д8ее, JIJOcmpa)-спуск
ІІЙ.Й. 

4784. стanк .. ваи ... (moli08,3.'ШШІpo1fОВ)
стиШшвя; а1ткнени.я. . 

4785. CТanи" •• т", _""ут .. ' ...... 
кати. зіт&~ти·,-e.s:. 4760. cnутвин ... і (nрогод) - поп.іІ)та-

1Шіі. . 
4761. Cnyтwвать,-тато..,-оя (О-1Іроводаж) 

-~тати, поПЛ1іroТlІ,-ся. 
4762. Сро6атw88И'!'4' _спраць6вуваlllШ. 

сnрацюва.иlШ; 
о., от .. рои". (nроводов) - стираll-

11$1, стертя. 
4763. Cpo6at ... baT ...... ,-6отат- -:- спра

ць6вуватися, спрацюватися; 
с. (трєнш.міСТllратнс,я. crep· 

тися. . 
4764. Сращмваии. (nроводов) ~ етОчу

. ваlillЯ, ст6ченвя; 
о: в иаxn8ОТКу-с. иlшідкою; .. 
о. в ПРІІТWК--С. В ц6тнк. 

4765. срвщивать, срост"ть ст6ЧУ-
вати, сточйти. 

4766. CpeAa--серед6ВИЩЄ; 
о rааовая-с. гаа6ве: 
с: Аиамаrиитная--с. дїямз,гнетне; 
о. "'8отропная~. ізотропне; 
с. парамarнитная C~ пара.маг .. 

нетне; . 
с. проаодяща.я-С. ПРОВІдне; 
с. ферромаrи .. tи ... --С. зашзомаг

иетне. фером:агиеТllе. 
4767. СР.Аика-·середкиа. . .. 
4768. Сре"н .. А (nровод)-сер(щюи; 

о., арuф.меm.-пересlЧНИЙ. 
4769. Сре"ство--еасіб (-собу); 

с. Wlя rаw ... кя-а. 'ГаСЙльниЙ;. 
с. f( СИНТQниаац .. и - з. настрою ... 

вальпии.; 
с. преАохранитenьиое - 3. запо

біжний; 
С. противоnоисарное - 3. проти-

пожЄжНIІЙ; . 'й 
С. уо .... итon .. ное-з. ПІДСИJlЬНИ • 

4770. Среааин ... й-зрізаииИ. 
4771. СР""blвани.,-аан". зрізуванWI. 

зрізання:. 
4772. СреЗbl_ать.-"ат .. (~ШШ, вершuн"') 

_ зрізувати. ЗРІзати. 
4773. Срок (действuя, CJlуЖ'6Ь1) - тер

",ін (-ну). 
4774. CPOl>T .·ток-ст6чина; 

C~ мачторwй-С. щогдовз.; 
О. стonбоаоЙ--С. стовпова: 

4775. сроотить (стол6"')-СТОч:и.т-.r. 6-
4776. Сросток (li:а6ел.~, nJЮ80да) - ст 

ств-

4786. CTan..-сталЬ (-ли). . 
4787. СТап_оі (mpotX. :мe.кmpoi.l, от

тl!жll:а)-сталыlй. •• 
4788. ст_,..,рти ... й (о нanpяж.)-стаи

дартинЙ. 
4789. Стан ..... (.шnшut",)-ст6вба; о. (ва

гона)--стаи6:к (-н:кА) (Г., Др.); 
енасть (Рнд.); дгр_о (ДСТ.); 

с. ииАУктори ... --С. іВД-:кrорШ!.; 
с . ..-....... -с. роз:z.;iJи;Ч&; 
с ....... ' ... и ... -с. p~Н1MaHa; 
с. цenьиая--с. СУЦІльна; 
С. чуryи ...... -с. чав,нuа. 

4 79О. станиоn ..... і (nреooo:paншnель, 
пласmUНli:а) - станіодеввй, цп
IЮФО:lіЙНlІ,й. 

4791. Стани"" .. -стані6ль (-лю), ПИВО
ф6.1ія. 

4792. СТаиок--верст~т (-т.\); 
о. AwponpooM8.,.{,n Н. дірку ... 

uа.лыlй:: 
С. kpyt ........... Ii�-В. крутИльниіі; 

. с. aiimoto ....... ii-Обвива.JІЬИИЦЯ; 
C~ опnеточи"", машина -~ попліт

llиця; 

с. ПОЛllрО8an .. иwЙ 
в8..1Ьнніі; 

в. поліру-

с. шнурокрутиnьи ... і _. в. ШпУР0-
I~Р':Т!ШЙ. 

4793. СТанциоии ... іі (/lI<I<УМУЛіШІОР, гро-
.мооmвод)--стацifiНИЙ.· . 

4794. СТанц"Я' station; Statlon(f); sta
tіОllЩ'--СТ';'ціЯ (Г., Км., Т..чч.); 
станція (Г., У., АЛС., ФС., 
Др.); njщстанОJ< (Тмч.); 

о. (злєк:тр.)--е.;Іекrр6ВНЯ; 
с. акку"УnЯТОРИая - с. аку!суЛя.· 

., ~~~Н:Jвая - е.1 .• С. побережш; 
с. 6еспров""очи .... -' радіОС'І8..ціЯ;. 
C~ вспомоraтenьная С. допо-

;;tічна; 
с. втОР .... и .... --ел., С. вторинна; 
с. геиераториая -- ел., с. ГЄHep~ 

І> ~~~::~-c. головнf>; 
с: ropOAckaA--eJI., с. иїськ8.; 
С. АВухоторон_я-С. двобічна; • 
с. "о6аво .. н .... -е.л., с. дода.т:к6ва. 
с. "сnwтат","Иая с, випробна, 

чина. ._" 
4777. Cpo .... wA (о тe.:teгp~, сuvvще

нuu) - :рМЩОВИИ; 

ввпроб6вия; 
с. коиеч ..... ....;:. кінцева; 

с-чиост.. термін6віС.ТЬ (-BOCTB~. 
4778. Ср .... аи ... (д уги) - зривil.ння, Зl-

рвання. А' 

с. корр.спон,,"РУIOща.я _. С. пере
казна.; 

о. мanомощная - ЄJl •• с. малово-

4779. Ср ..... ать. """.кт" -' зрнв"ти, 31-
рвати. 

4780. 
4781. 
4782. 

Ср ..... lОщКllоЯ-зривllЙ.Й. 
СТа6и .. "т-стабілlт (-ту). • 
ст,",,"я (УСUlIЄЮlЯ) СТУПІНЬ 

(-пеМ). . . 
4783 ст.каи (стеШ1ян.) - скланК3.. о. 

. (.четал.л.)-R-g:х:оль (-хля); 
с кoneK .. aT ... II-C. КОЛ1l1Rувf>та; 
о:an8м ... та-·с. елемент6ва. 

т~жва' 
о. "іоЖQ;орОАНая - с. иeжnri

ськА; 
С. МОЩИ8.ll-є.n~, с. п~жва.; 

• с. окои."иая-С. кр3.11:на; 
с. опорН8R (meJanpo->ОО.Ilьqа)--en. 

основна; . 
с.опросиая--с.запитна; 
с. ОСВ8ТІІТ"'_ - М. осв1тл1О

вальна, освітлю'ВIIJIЬНЯ; 
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4795. 

4796. 

4797. 

4798. 

4799. 

4800. 
4801. 

о. ОТ"ТИ8А--С. відповіднА: 
о. О'І'nра8ll.и .. я, .... иТ8ІІ~.. - С5 

, відрядва; 

O~ П8Р8ИЧНа.А--ед., С. nер:ВЙива.; 
с. П.Р.8ОАИ8А--с.пР.реказбва; 
С. П.Р_ТО .. Иая---е. пересильна; 
с. П8Р_IОЩ8ІІ. отп"._"ная-

С. відрядва; 
с. п.рц ... __ --с. пересувна; 
о. ПОА ... _ая--с. рухома; 
о. ПOn8аая-с. по.,1ЬОва; 
о. пр".миая--с. приJbtanьва; 
о. про ... жyro"ная--с. проiltіЖJlA; 
О. рад .. отuаrрафиая - рад1оте-

легр8фна; 
о. рад .. оТ .... фонн ... - ра,ціотеле-

фон6вl!Я: "" 
с. раііоииая--с.'1. раА:онбва; . 
с. раопредеnитenа.иая - ел. ро&

подільча; 
с. ра"оитио-нрядн", - С. ре

m6HT!lo-наснзжяа; 
с. сеп.-хо.. еД. сільсько-госп6-

дарська; 
с. семафориая--с. се:маф6рна; 
с. сиnовая--сил6вня; 
о. о.8ВОитр .. чеокая - електроси. 
'л6вня; , 
с. оудоваа-е;І. С}'Щlова: 
с. т."аrрафиая--телеграфня; 
о. тen.фонная-тедефОНОвня; 
с. таП"'О3ІІеКТРИllfесlUl.tl-Т9п.,їоелек

трбвия; 
с. токоrенератори ... --електр6вня; 
о. трамвайная - сл., с. трам

вайна; 
о. транcn"ционнаR 

цiilна; 
с. транCJlЯ-

о .... раноформаториа .. - с. транс
форматорна; 

о. уаповая--с. вуз.:юва; 
о центрan..,ная .аЛ.) С_ цен-

тр3.ilьна; 
С. wмроков&щатe.nьная _. C~ ра ... 

діо:м6виа, радіо:м6вия: . 
о. "".Нтр ..... с .. ая-еЛєкт,р6вна. 
Старенн. (Ж'елега, дuзлеrшtpurщ)-

старіння. 
Стар"т"с" (о Жі!/lеає, дuзлelШlpU

и)-старіти. 
Стассано an ... тропеч .. -Стаесанів

ська електропіч (-печи). 
Стат ..... о .... іі (вольm.иemр, mрш<е-

фор.чатор)--стаТliчниЙ. 
Статор--статор(-ра);стом (Пул.); 
с. поВора .... вае ..... Й-с.поворітшій. 
Статор ..... іі (о Р(LКє)--статорШlЙ. 
Стац"онврн",й (о М,aшu.не) - ста-

ціонарний; 
о. (процесс)--ста:шй; 
,,-ност .. (.мaшu.н) .- стаціонарність 

(-ности). 
4802. Ctbop .. at ... ii-пL'liНН.il; с. (_деп-

сатор)--смаданий. 
4803. Ст_кание (айряда)-стіR8.нl!Я. 
4804. Ст_нвт", от ...... --<:тікати. стеRТЙ. 
4805. Ст.каlOщ .. іі (гаряд)--стічВ1іЙ. 
4806. Ст.иnо-скло: 

с. сanаіаотет.-с. «аЛибастЄт>; 

4.807. 
4808. 

4809. 

4810. 

4811. 

4812. 

41;13. 

4814. 

4815. 

С.' r,.h ..... oe--с. гранчасте; 
О. «ronофан»--с. <rолофа~; 
о. _р .. an .... ~. JlIOCТp6вe; 
о. ,,_по.ое~. лямп6ве; 

а • ...-r"ро"ниое--с. мат6ваве; 
... мато.ое--с. матове; 
о. мonочltое--с. мол6чие; 

е. ~~OPo._oe - с. шрмору-

с. оnanмроааИИ08, onan080. с. 

'. ОП8.л6ване; 
о. предохраи_""",,,н,,, - с. зап<>-

бfжие; 
с. пр.осо .... ннре--с. гв:ічене; 
,с. проара"ное--с. npоз6ре; 
С. ЦВ8Тное--с. кольорове. 
Сте"" __ ДН",іі-СЕЛУва'l'ИЙ. 
Сте""о06раан ... іі (.м.атеpuал еелеп) 

--скдувати:іі. ' 
Ст.""янн ... іі (б(J.fJДOIl, КОJUUllt, ма

стшuщ)--склинИй. 
Сте .. аж (под бamаpeu) - під

к.lадка; !puштовання (ДСТ.); 
по.міст (ДР.)'); о 

С. даой'!оіі :rтажи ... іі - п. двало
_ верхова; 

о. д.р .... н ..... _п. дерев'яна; 
о. одноаТ_blіі - п. ОД!lOповер~ 
,х6ва; . 
с. одно"русн ... іі, одноатажиblіі-

п. одноповерхова; 
о. отуп.и .... ат ... _п. східчаста; 
с. ЯРУСН""", зтаЖНblit - п. ПОВf"р-

х6ва .. 
етема, CT.HKa-~CTiHa, і.:тіНК_і; 
С. (ка.мен.)-мур (-ру). 
Стениоil ("'рюк, патрон, скоба)

настінний. 
о. бра-на~'Тіннвк (-ка) л.амnОвнlі. 
Степ.н" (КaJlerшя. C<lЯ8U, сопряже

нuя, уcuлеrшя)--м!ра; с. (мат.) 
-степінь (-пена). 

СТ8Р.ОТ"ПИblіі (о nлaС1l1UЮ<е) (гад .... 
ваност • .JUЯ) - стереОТЙпниЙ. 

Ст.р ..... н .. - стрйжєвь (-жня); с. 
(круглы)-прyr (-та); 

с. анод"wй-с. ап6дний; 
с. ВИСМУТОВblіІ--е. 6іс~ут6вий; 
с. ВlоІДв .. жноil--<:. висувнИй; 
С. 8WКnIOЧАаощмА-с. ви:м:ичний; 
О. громоот_оАны�-с •. 6ЛИс}Смич-

ник6вии; 
с. д.ревянн ... lІ-с. дерев'яний; 
О .......... " ... іі--с. ЗМlанпй; 
с. кanи .... Нblіі--с. жароВІій; 
с. _р6"руидов ... іі - с. карборун

д6ВИI:l; 
с. коммутацмоиньtіС? КОММУТИРУIO-

щніі-с. комутаційний; 
с, магн"тиы�--с. . .из,гвЄтнии; 
о. _и"'іі--с. міднип; 
с .... р ........ 1І (в об.мотке) - п. ~аи

вві!; 
,О. _мноіі--с. натисюшіі; 
о. иапрaвn .. lОщ .. іІ - ':. иa.nРЯ)I-

нИй; , 
С. п.редато .. и ... lІ-с. передатнИи; 
о. п.рц ... rВlОщ .. іі с. пересу

ва.~ыfll;; 
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о. пп_ііі (об.wоll1lШ)--С. nл6с-
кві!: 

О. поnвречн"іі--с. попєреЧШlЙ; 
с. пр_щиіі--с. npовiдlШЙ; 
С. _яноа--с. с.м:оланИй; 
с. ОО __ Т." ....... " - с. злучшіll; 

о. ОТ8turянн ... іі--с. СКо1J1шій; 
о. СУРIoМЯНblіі--с. Вl!ТlWовQвиіі; 
о. трonпвя--с.тролеЙl!ИЙ; 
С. уron ....... іі--с. вуrшіШlЙ; 
с. цинно ... іі-П. ЦВШt6Вві!. 

4816. Стер_.воіі (регулятОР, об.мОlЛ1fа) 
-стрвжиевий. 

481 •. СТ.pиlНео6puн ... іі (cepдЄ'lН1lR) 
стрижшовати:іі. 

4818. Ст.Р"" .. _ОННblіі стеРИJIіsз.-
цШШlЙ. 

4819. Стер .. п_"'''''.н:rp .... ео .. ая-сте
рюІіз8.ІІіа електрична. 

4820. стер..., ............ - стеРWIізува:rи. 
4821. Сти,.н". (щелtOn, 1іОн,шйR1'Л.О4)--

стнра.!Шя, стерт.1і. . 
4822. СтиратИR. ot.p.t ...... --стиратвЩ!;, 

стёртнся. .0' 

4823. «СтоіЬ а8'1'О ........... О_" - «СТІІІ» 
(шшн..) автомаmчниіі. 

4824. Стоііиа (8 тршсе. ваг .• mелеграф
н,ая)--стоЯк (-ка) ; ,О. (н,а КРI<lШЄ 
для прогодое)-к6ала (-зел); 

с. 6оиовая--СТОЯк бічю!:lІ; 
о. опори ... --с. оп6рнвil: 
о. QТТя_ ... --С. відтажюі.іІ.. 

48:!5. Стоіік .. іі-<.:Тійюі.і!; 
о.иост.. (u;юляЦШ!, траясфор.м. •• 

.м.аела) - стшкіСТЬ (-кости). 
4826. Стоiinо (для вагон,ов 6 паfЖе)-

стl.iiло. 
4827 о Стon--стіл (стода); 

~. аппараТИblіі--С.апаратний; 
C~ ARЯ QТn"ВИМ IJОСИО8Ь1Х М&ТРИ'" 

--с.восколиварнвй; 
О. kom .. ytatopa,-риIolЙ - С. КОМУ-

таторині!: . 
с. рад .. оскоп .... есК .. іі - с. радІО

скопічШlЙ; 
с. раопреАenJtтenьиwіі, ПlOnитр-

С. ровподіilЬчнil, І1юпітер (-T~); 
С. рeryпирово .. н ... 1і - с. регулш· 

НИЙ' 
С. _кс";.риментanЬКblА C~ до-

слідюі.Й. 
4828. Стопli--cтовп (-па) (Г., У., Т.м.ч., 

Фе., ДСТ., дР.); [МУ" (У., 
ДСТ.); 'ха (У.)); 

с. А·06р ......... іі. в виде бука .. А
с. роан6ryватнй; 

с .• ВИД" букв ... Н - с. Н-nодіб-
НJ1И; . 

с. BOnlotoe--с. В6льТlвськві!; 
о. А.ре .... нН ... й--с. дерев'ЯШlЙ; 
с. Заміоки--С. 3аиб6иівсьКИЙ; 
с. _бen"Нblіі С. ЖІШЬ!ІИ!t6вий, 

каблеВІІЙ; 
Со п.сти .... атblіі С. драбинча.-

cтнl!' 
с натя;....оі--с. на'l'яжвИlІ; 
с: ОПОРИblli--С. оn6рний; 
с. о ..... т ... т ..... н ... і'і - с. відгмУ8'

вИй; 

о. П8р8Ходн ... іі--с. пеpexiдвli.jj; 
о. пoдnорн~.~6рнвil; 
с . .JIропмтамн ... Iі--с. вас6чеШlЙ; . а ........ ре __ .... wй - с.:розпо-

дL1ЬЧI!Й; 
о. рещ.тчвcтwіі--с. rpaтчaarиli; 
о. од_нн .. іі--С. подв6ЄНИЙ; 
О. _ .... оіі--с. CRЛадlї.llИЙ; 
а .... ."еrpaфн",Й--С. телегр8фlШЙ; 
с. тмафони ... іі--с.телеф6U1!ИЙ; 
с. терМoan.итр .... _а - с. тепло

елеКТРЙЧIІНИ, термоелектрИч
ний' 

с. тра~ваііИblіі--с.трамв8йНIІЙ; 
о. трубчат ... іі--С. трубчастий; 
с. ymoaoli--C. кутовИй; , 
с. фснарн ... іі--С. ;rіхтарний; 
О. срост"ть--стовпа сточйтн; 
с. установ"т..--с. поставити. 

4829. Стonии--стОЛ!lК (-ка); 
с. ОТИ"ДНОіі--С. відкидниіі. 

4830. Стonо .... іі (трлефОН, ЛQAUlа) - из.
стL'Іь!Ші1. 

4831. Стоскв (KOHIJC08 в раарЯднuкe)-
стовпЕ;ць (-пщі). 

4832. Стопор--ст6пор (-ра); . 
О. квб." ....... й - С. жильниR6виі1, 

каблЄвиЙ. 
4833. Стопор"т" - стоп6рити. 
4834. Стопор .. щ .. Й (.м.exalluз.м.) - стопір

вИй. 

4835. Стороиа-бік (боку); 
с. активна .. (об.м.Оmll:U) й. чИн-

НИЙ' 
с. вса6УlКAеииая--бо збуджений; 
о. _ .... -б! з{щніП; 
с. ннду"тиру."ая (об.м.отmz) - б. 

підіsд)! ктйввн!!; 
с. Ко .... утаторН... О. комута-

торний; 
о. концевея (об.м.отmw.) - б. кін-

цевий; 
с. n-цеаан--б. чі.-хьвИЙ; 
о. иа .. anьная--б. початкОвий; 
с. об .. отаниая б. обвйнеlШЙ, 

обмОтаний; 
о. п.реАНRя--б. передніЙ; 
о. СО6иратеп .. иая--б.Зб!рЧИЙ; 
о. "увств .. .,..,. .. "ая (є lIJIac11lWl.ll:Є)--

6. ЧУ'l'лйви!l_ 
4836. СтО""blіО (nрай. Чaшll:а, кольqо)

стічиИЙ. 
4837 о Стоя .. иіі (1IDдшuпнu", ~олн.а, ла.м

па )--{:roйчии. 
4837а.Стратоофера--ст{Щ-':Осфера.. 
4838. Стр."иа стрілка; о., Ж.-д.-

В!ілица; • 
о. астати"еокая-..с" аста:rи:чв:а; , 
с. ВClaдущная-·В!ілица вадзе_а; 
О. и .... einlO_~. хитка;. 
о. _п.онав--с. R6:мпасва; 
о. мarннтиаА--С. иагиетва: 
О. метann .. _......-с. кета."І6ва; 
о .. aкnон.иМЯ - с. и8х:илопо

• кАзна; 
с. н.под.,,_~, иерух6ма; 
с. пon .. р .... ОВ.ни8А _. С. полари

з6ваоо; 
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о. ручноrо двlстаии-в. ручна; 

с. С~ОНRIОЩ8ІІОЯ, СКnOtl.НИ"--С~ 
ВlДХИ'10показна; 

О. цеНТР"'".оаанная - ВЙJ!ИЦЯ 
цеllтра.'Ііа6вана. 

4839. СТР."очн .. '1і (о магн. cmP.}--{:тріл
К?l!І!:й; с. (о Ж.-д. сmрел.ке)
виличниtI. 

4840. СтроIiОСКОПИ~.СКИIi (метод, cno
СОб~РОбОСКОПіЧНИіі. 

4841. СтРОВК ... (во.'lНЬІ) - БУдова; с. (110_ 
cmРоЙ"а)--{jудівля. 

4842. СтРОIi, СИнтониам~тріі! (СТРОЮ). 
4843. СтРУliк ... 1і (nрерыш71,і;дь,, <lа8е.м.лu-

тель) СТРYшfнниЙ. 
4844. CTpyктypa--CТPYKT~pa' 

С. нО'аДр.аатаи--с. НіЗдряста 
484:). Струн.н_ ... 1і (гuльвано.м.етр')--сі.р'іН_ 

нии. 

46"'6 .. СТРУ", зn •• ктри ... сК .... _ cтpy:uJ!:Ha 
елеЬ:ТРична. 

4847. СтРЯХ".ание (nyдpы • разрмнu
ках) - струшування, стр,шен-

4848. ни. 
СтРЯХИ88т .. ,-ХНУТI> - СТР"шувати 

СТруC1l:ти. . " 

:~~~: Стук (щетО")-СТукіт (-коту). 
Ctyn-СТlЛець (-дьця); 
с. Jlaди,:,скопичеСКИIi _ С. радіо

Скощчнии· 

с. зnектри ... сКиіі _ електрості
лець (-льцп), с. електричний. 

4851. Ступеньчат",й (выt.!ючательь ете
~ж, "" трансфор."am.ор)..:..схід_ 
"l .. стиц. 

4852. CтY(nBH" (реостата) _ східець 
-дця) , ступінь (-ПЄНЯ); 

о. ::~."'Уточиаи - с. проміж-

4853. СТ"'ІС (рельсов, "онтакт(8)--стиЬ: 
(-ку). 

4854. Ст"'IСО"Оil. (8й30Р, nО8еРХ1!ость)
СТИКОВИЙ. 

4855. Стяrиаани. - СТЯГ{ШНЯ. стяг
неliНЯ; с. (.чассы-тvжавінняя 

4856.~ CтarM.a:ta, ОТАиуть,"ОА-=-стяrати: 
СТя:rru:, -ся; 

C-О:С~:і~,::"ТЬІ.ат"ся (о .чаесе )-ТУ-

4857. Стя ..... ОIi (о .... уфme)--сТяжllЙіі. 
4858. Судовоil (гаяьвwю.кєmp, дuнa.м.oMa

IЩll<а, сm.анцuя) - судновИй. 
4859. СУlКІІние (Me~mpoдa) - ЗВ~J!(У-

вання, зв:,женsя. .. 

4860. Cy_вa:r .. , оуаит",-ОИ--ЗВ-Ужувати •. 
з.вУЗИ"l'И,-СЯ. 

4861. CYICHo--сукн6; . 
о. ac60CT080a--...{: аабест6ае' 

с. oliyr"ohhoe--С: оБВ}'глеве; 
о. ПРомаllП.ииое--с. проолfсне. 

4862. су .... фаТИРО!84НИ. {aI<КY.AC.· ма
сntи1<)--с!РчавУв&ИИЯ, сірчз,но
вання,~ульфату.вавия сульфз,-
тбванlІЯ. ' 

4863. Су .... фатмрсuин ... 8· - Сірчз,ИОl1а
иий, сульфз,тбва.виil. 

4864. CYn~;'PCBaTb (a"'''y.tI. пласnш
~) - СІрчанувати; сулЬФату_ 
в ... ти. 

4864з,.еу.,.. (дIlЯlUtструменma>-тamкa 
4865. СуммаРи..,8 (lIOJlЬm.fшnр, _щ_' 

. пость) - СУ:м:ilрний 

4866.' СуМ."рован ... - сумУв8.ИUЯ су-
мОвання. ' 

4867. Cym .... PO .. t ....... -сумувати 
4868. Су""РреАнер .. Т .. В ..... 8 (;'puе.м.нlЩ)-
4869. -надрегенератИI1НИЙ. 

Суппорт (деp;жxunель) _ три:иач 
(-qa); 

с. кon .. ектори ... 1і Т. Koмyraтon.. 
ний; ,-

о. щето"н ... Iі-т. щіткоmШ. 
4870. СУПРаПРОвОди ..... й-НадпрОВідшій. 

c-АС~~fЬ - надПРОВідНІСТь (-110-: 

4871. CYPД~Ha (на nроводах) ~ глymUИК 
(-ка); 

48-,2. ::.:. цепная-г. лз,нцюг6J>Ш! 
. - V7РИК-манііі" . 

с. СВ"НЦОВblіі '(для ак"у.к. n.;щст.~ 
-М. О.~ив·Лна 

4873. Сурроrаткая aKT~HHa _ сурогат
на антена. 

4874., CyP .... a--з,ТІЩМОН (-ну); 
аурьмоА ПОtqJbl8аltие 

ИJ"'Ваввя; 

С. nOKPIoUI&Т",_IoIT .. - a1lТим6нити 
4875. Cyo""nтaHЦ(c), 6еаваттная "POBO~ 

~ .. ocт.. s:еватиа прОВідність 
4876. (-ности). 

Суточи",.. ("O-фФицuе"m, nробег 
нагр уа"а) "- добов:ИИ. ' 

4877. Сухо .. ,(вьшод, злемен.т масло)-
C:,-XlШ. ' 

4878. СухопуткЬІЙ ("абель) 
НИН_ 

суході"lЬ-

4879. суwил .. н ... іІ-суцШ,'!Ьнии. 

4880. 
с. wкаф (для "абелей)~ушарня, 
Суwит,,_супдітн . 

4881. Сушка (~тШ/., масла, кабмеu) 
48 '., -СУШІННЯ, С~шеНН>l •. 

:;~. Сфера-Сфера; с. (noле действия) 
п6.1Є. 

4883. Сфе~ичеС""іІ ("онде;н.сamор. маг
н.uт, сШ!а) - сферИчнИЙ. 

4884. Схватка (для ОООЛОЧЄN) вірвант 
(-та). 

·1885. С".ма-схема; 
C~ а8топnексltая_с. а,ВТQп.11еКСНа; 
0_ Ми исnwтан_А С. дослідна; 
с. AffТПОВая--с. цятдева; 
С. ма".рмтenI:J.Ная_с. вимір6ва; 
с. привед.нная_с. зведена; 
с. ПРостая~. ПРОСТа; 

с. равН03начная--с. ріВПОв&ртна; 
с. радиan"кая-с.р~Пльиа; 

с. _Риут .... (оБМОnU1!l)--с. 1''''1-
гбрнена; 

о. cnожн .... -...-с. складна; 
с, .:J'!'"НО1ІИЦиоиная с. трз,НСЛЯ-

ЦІйна; 

с. уПРощеНн .... (Об.АСОmJШ)· _ с. 

сіІр6щеиа; 
о .• К8~aan.нт"ая,рав"означнаа-

с. РІВlІовартнз,. 

І. 

4886. Сх_ (CUJl08ЬZX лUн.uЙ}-збі
гавни, збіг (-ry). 

4887. с-.... есн .. а (рєгулятор; рефЛЄК-
тар) - cnеиічнвй_ • 

4888. CцJnиa .:.... зчilmюJWl;ИЯ, зч(ш

~еИIІИ; 

с.. (приспосООllеІІие) (mpa;.v. ваг.)
зчіПНИR (-ва); 

4889. Сцепneние (Nохєpuрoвaюzе)-зчlп
-'Іювання, зчеnлеВlIИ; с. (маг

нuт. потОІіа' с· об_nиroй) -
зланк6вувa.kв:и, з-'lахкуванНS!; 

О. ran....аиоnnаотич.сК08' - ач. 

г.зльваноnлаC'i.'.liч1re; 
с. _кrpИ'l8сно.-зл. елmрИчве. 

4890. СцеППЯТЬ,-п"ть :.... зчіШІювати. 
зчеIlЙТИ; с-он (о JIШ.гИ.. noтoкoz) 

-- ЗдаиковуВ&тися, зnз,нь:ува· 

тися. 

4891. С_ЯlOщиА. (.fIiI:t((JIШм,) - зчіп
вИ:І!:. 

4892. СцеnиоА (єес 8агона)'-зчіпн>1Й • 
4~93. С .. ети ... й (.ІІєжa:нuа.м., lWI�bIUIek)-лі

чИльнии. 

4894. еч.т.. .. К лічИльник (У .. Тмч., 
Др.); lІіЧбар· (.;lсФ.); С1іlШМtір 

(Рнд.); лlЧНIl" (ДСl1.); 
о. ""омати~8OttИі'і - ,,;1. авто:ма ... 

тйqввJl; 

о. а"пер-чаоо_л:.· ампероroдйв; 

о. Аро..-л. Ар6ВіВСЬЮІЙ: 

с. !іастиане - л. Баст:і.янів-
сьу.ии; 

о. 6атареIiИblіі-л:. батєрійний; 

с. batt .... acoB-л. ватоrодйв; . 
о. ооздуходувнь,й - л. вовітро:

д~ввий; 
О.8раща ............ ого АВ"_"И 3. 

обертОвии; 
C~ времени-.11. ч~; 

О. m_h ... 8-.,. ro.;ІОВIlЙЙ; 
с. гУ .... an_n. Fуммелівський; 
,с. двухтарИфНblіІ -л. двотариф-

ний; 
С. дина"ОМliТРИЧ80кніІ" - д. днн&.

мометричниfi;' 

о. дп" nRТИnPО80АноА сиЬтемЬІ" 

пят"п_одн",А л. п'ятипро-

вод6виl!; 
о. aokp",twl--Л.аакрЙТиЙ; 

С. индукцио_ ... іі - .~. ilfДYKцi/i· 

ний; 
о .. j(Onе6aтen~и ... А, коne6ат:мьиоrо 

_ .... Н,.. .. - Л~ КОJJИВИйі; 

С. КОНТРОІ _ ..... й - д. контр6ль

ний; 
с. _мои_"кого' потр.SnенИff-

л. найбільшого СПОЖИl1анвя; 

4900. T-06р118нwli (06 анnшше) ..,... Т-по
дїбниЙ. 

4901. ТаSn_ ,. ........ _, penmген. -
nлйтoчка peaR'1'ЙВиа. 

4902. т~з,б;n!.цв; 

1'35 

а. ооаятнllll10801'Q _. - Л. )411.В'l'--

IШК6вий: 
!!>. ~,.....а--Л;Z"1llО'1'Ор6вий; 

с. _офааиwli--ilJ; одиоф8зlШЙ; 

с. осцмnпИРУIOЩItA, ~ 

н .. а--л. колив:вйit; 

с. OTKP"'TIo�Ii-д. нідкрВтиИ; 
о. п __ ннwiI-Jг;;тбчн:ий; 

с ..... :noп..-wй - л ;.п~ЯТlШРО-

110д6вий;, ". : 
с. Jl!П"'lCТрярурщи"- Л.реєстрів-

!ІЙЙ;. -
о. р., оамОП"WУ'щий. - .• ~. са.ко-

n1i:сний; .' . 
. С. РтуТ ..... Iі..;..:,л. ЖІШООрібвий; . 
С •. о, ___ • цмфрам_ 

Л. з виско.ЧВЙИIi:nИфp8.МИ: 

С. с ноР_IоІ""ОМ - Л.КОРОШICJIlr

вий' 
С. ~П"WУЩИ8 -' л:са.копli:с-. 

НИЙ' 
С. C"M~Hca 11: Сl:меgсівсЬІІИЙ; 
С. ОУМИ"lОщиil - Л.-Під<:у]оіОmmк 

(-ка); . ." 
С. Томоона - -'І. ТОlllСОRіIlСЬь:иі!; 
с. TO'�hwli--л.т6чнИЙ~ 

с. ТРВХПРОВОДИIolIi"- л. триnрово-

довий; , 
с. трехфа_иwli--л.трифа36вИЙ; 

с. у .. астнов ... а--л. діJIЬ.llЙчВИЙ; 
С. Феррср...... - . 11 ~ Феррарісів

ський; 
С. "�acoB--ЗІ~ roдН:и; 
С .. w.с1""мии~ыA л. 11!ОСТИ-

ХВ1IJШНВИЙ; . 
е. Здиосн&"- -'І. ЕдісОиіВСЬRИИ; 

о': зпектри".сКИil--Л. елєхтрИчвий; 
с. 3П.КТРОАмнаIfИЧеок .. Й~л. елек-

троднваиїЧliИЙ; 
С. ~КТРOJ1ИТИ"lесиllі Л. єлєк-

ТРОдіТЙЧВll1l ; 
с. :.шектромаrиитнwіі 11. елЄК-

тромз,Гllетвий; 

о. апеrn-РОХКNическма ~. елек-

трохемічвий; 
С.-Д8иrат",,,, мотори ... 8 - Л. )40-· 

тор6вий; . 
С.-интоrpатор д.-під<:у]оіОвивк· 

(-ка), л;-інтегрітор (-ра). 

4895. С .. ищать,О'Іиcтиn. - aчnш.ати, 

зчИстити. 
4896. с..ищенн",й (l!1ОІІтакт)·- зчйЩе

Н!lіі. 
4897. С· ........ й (сердеЧ/Ш.К)-здій:м:8.ниЙ ~ 

О. кл_вийманнІ R.1l1Oч(-ча). 

4898. С ... роіі-<:ирйіі:; .. 
С. 0/110118 - иеобчtщeвиil:' ЗJосвак 

(-K~). . 
4899. С",роот_вогкість (-ROCII'И) •. 

т 

Фіі+ • 
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Т. _.р_и_ - с. iзoJrь6.. 

ва.lШЙ. 
4905. Т .. ро_ ....... ~ (iJ.1Я uao~

НЬ/Ж mрutilж) - троП (-а). 
4906. Т._ тьса; 

т. аа O""Hoeт~ - т. за терм;іНО
вість; 

т. n_пи ... - т. відслшиа; 
Т.< Тр .... ити ... - т. траВЗЙТна. 

4907. та"НАНО - TaнreHc (-са); 
Т .-Oy_~ - 'І' .-6yc6m!:; 
т.·О .• IIoonlOТ ..... - '1'.-6. абсо

лЮтив; 
т.·I'8It~.аи_атр - т8.вreвc-гмь-

ва.вометер (-тра); < 
Т ...... О • ...........-т.-Фазо:метер (-тра); 
Т.·.ото .... р -т.-СВітлоиfр (-ра), 

т . ..qютоивтер (-тра). 
4908. Танr.нци ... ~" ... іІ - тангенційль

ииl!. 
4909. Т.нк нaOen~II ... 1I - танк ЖИJIЬІІИ' 

к6виl!:, хабл6вв.й. 
4910. Та"тan - тавт8.л (.лу). 
4911. T."тano .... 1I (о JlQ.Ilne) - тавтал6-

вий. 
4912. Тар ...... (лa.Iulы 1ШІ<алz.l8., 8 npeдо

:r;ранumєля:r, ЯNfJря)-тар fлxa. 
4913. Тарenоч"",іІ (аЕIІ:УAfУЛЯJ11()Р)-'ra.

РЇЛ'1АстиR. 
4914. т.р .. ф тарИФ (-фу); 

т. МойноА т цодвшвий; 
Т. днффара"циan .... wй - т. ди_ 

ференцlЙЛьnиll.; 
т. ДН.8"ОЙ-'l'. деШlИl!; 
т. n .. roT .. .,1I - т. пільговИй; 
т. Мн"" ........ н ... й - т. м;інїиfшь.. 

ний; 
т. "0 .. " .. 11 - т. иічші::іі; 
т.о_".р .. .,1І Т. ордиварlШЙ; 
т. опТо .... й - Т. гуртовИй; 
т. _.Тнт .......... ІІ ~ т. освітлю-

8a.JІЬИИЙ; 
T.:'nO ступени .. , поясноА -Т. щаб

ЛЬОmiJ!; 
т. по таксе - т. таксовИй; 
т. nояон"й, по отуп.ня. - т. щаб

льоmi/!; 
т. Т.6nич" ... іі- т. таБJIЙЧJiИЙ. 

4915. Тар ..... К.ция -' тарвфікувАиня, 
тарифік6ваннл," тарифікація. 

4916. Тарифний {о сmшке, системе} _ 
тарифний. 

4917. Т"РА"'Й (угйЛЬ, рєі1ШШ) - твер
дВй; 

Т-АО тя .. yтt;oй - твердо тЯгиеnиll.; 
тaePAOOТ~ - твердість (-дости). 

4918. Театрофо .. - театр0ф6н (-на). 
4919. <Такуч .. іі~і!.; 

т· ... от .. - течкість (-кости). 
4920. Т.КУ_А к нам ТОК - струм /1:0 

иа.с. 
т. от мао то .. ~ С. від нас. 

4921. Т ...... ТОrpaф-Тєдеавт6граф(-фа). 
4922. Т .......... оrpaф .. _1і (anntlpa1ll. 

прибор) - <телеавтограф!чвий. 
4922а.Т ... gИА8 ....... _ - да.цекоба. 

ЧЄ1lШl. 

4928. T .... ra, nO__ віз' (ВОза); 

Т. ".ІІМ_ - В. ЖWlьВ1іИОвиli, 
кa1)..'16:!m.ii • 

4924. T .... r ...... - телегр8."ма; 
т. -утраи_ т. ~тріШ1lJi; 

т. nrp ............ _ т. закоРДQIІИВ; 
т. ___ < т. реком;еидОвава.; 

т. 0,",-_ Т. 01l'!Jiqaa.; 
T~n_H_. ~и_ 

Т. пеРВОІПісиа, ОРИГінвльиа; 
т. ОІІІІіІафорн", - т. сеЩбрна; 
т. C���Yh.6.....-...т. СЛужБОва; 
т:..;т_ФОИ .. 8R - т. телеф6нна; 
т ..... тн ... - т. пРиватна; 
т. ш .. фроааи ...... '-т.,Щ]itф!рО'ааНа. 

4925. Т.n • ..,аф телег ; 
т. aaTorp ....... OK nn_TOrp" 

. -телеавтограф -фа); 
т. 6ep.ro.oli - т. побер.ЬЖВИЙ; 
т. ІІеопроаоnО"Н.,іІ - радіотеле-

граф (-фа); 
т. ti ... отрод.ilОТ8уIOЩИ" _ Т. хут-

кочИliНИй; 
Т. 8О8АУШН",,, '1' •. надаеШlИЙ; 
т. аоенн",й - т. військовий; 
т. АО .. ашннЙ - т. хатній; 
т. Д3nаи.. - т. делl!.нівсышй; 
т. ~о,,од .. ро ..... ,,,1І - т. заліз-

miчни.!!; 
т. КОП"РУlllщJiil 

НИЙ; 
т. копіюваль-

т. n ... атающ .. " т. друк1вmiй; 
т. n .. шу_" т. miCnиll.; 
т. по_ ..... й - т. пожежний; 
т. nОnllаой Т. цольоmiJ!; 
т. nр .. М.,..,. .. ст .... Н ... іІ - т. уря

д6ви.!!. 
4926. Т .... rроф .. рован... телеграфу-

вання, т<шеграф6і!ання; 
Т.8""Р."НО8-'1'. стрічне; 
т. А.ухеторон ... а т. двобічне; 

т. одно.р.""нно. - т. СДВОчё.сне; 
т. 00.,.8 .... ное - Т. сум іене. 

49і7. Т .... rpaф .. ро.а .. " ... й - телеграф6-
ваии.!!. 

4928. Т .... rраф .. роваТЬ 
ва.ти. 

телеграфу-

4929. Т ..... rраф .. от,·ка тє"єграфіст 
• (-'.1'I!.), телегра.фіст!ц)'. 

493О. Т_rраф .... - телеграфія; 
т. 6еопро.оnо"ная - ра.діоте.'Іе

графі!!; 
т. Д"пnекс"", - т. подвійна, ди

lL1Iексиа; 
.Т. АОмаwиЯІІ Т. х3твя:; 
т. АУМ8КО"'" т. стріЧН&., дs-

п .. 1ЄКСна; 
т ... окро_ - т. іскров&'; 
т. ny .... ayК08W'l - т. прокене· 

авукова; 
т. <мнorократ .. ая - т . .ІоІ!ІОГОКР&.1' 

на; 

т. напрaan."ная - т. скер6ваиа; 
т.октonn.коная-т.вооьмикратна; 
т. non.",,--т. польов&.; 
т. радиофои ..... о_ - т. радіо

фонічна; 
т И"ПА811ОН811 - т. ордин&.рна. 

cШ.rпле:ксна; 
т. 0110_811 - Т. склади&.; 

І. 
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т. траи08.Тl18.ИТИ_ - т. через

oкeaн~; 
т._итр __ -т.еле 

4931. T-.rpaфиWЙ (аппарат, 
neре;дШ'il'ШN) _. ~lЛеlrpа.фRИ 

т. _О телеграф!Ili:цтво; 
Т.атаици.. телеграфвя:; 
т.·т .... фоиН .. іІ· - телеграфно-

телефОнний; 
т .-фокопорн.,iI-'l' .-фоlЮпОрlШЙ. 

4932. Т .... rрафоН - тєдеграф6и (-на). 
4933. Т .... rрофООТРО...... телеграфо-

будівmiцтво; т. (процесс) -
те.1еграфобудуВ&'ння:. 

4934. 1ІІІІ ....... . (Юаа) віз6к (·зк8.);. 
т. поворот..... в. поворітнИй; 
т. ПОАВ.С"811 в. почіпвИЙ. 

49:15. Т ....... raфо" - гучном6вець 
(-вца). 

4936. Т.пеметр телемвтер (-тра). 
4937. Т .... 06· .KT".-'l'eЛеоб' ЄІ.'ТИВ (-ва). 
4938. Т ... "", тме6р (-ра). 
4940. Т.п.сНоп .......... 1І телескопіч-

1іИЙ. 
4941. Т ... ест.р .... rpаф (об опораз:) - те

лестєрі6гра.ф (-фа). 

494~. Т"'ефом .телеф6н (-на); 
т. АА_ра - т. АдерівсьКlШ; 
т. д'Ароом""" - т. Аpt;онвалів-

сьКllЙ; 
т. В",nя-т. Б6ллівсышй; 
т. ronо.иоil--т. наушни/!; 
т. r. _ймо" Т. двоушний; 
т. rромкоrоаорящи" - гучвом6-

в!щь (-ВВЯ:); 
т. r". комнатнасй - Г~ хатній; 

т. Аа .. " .... " - т. 'подвіі!.нніІ; 
т. ДВУХПОnlOон ... іІ т. ДВОПО.'ІЮ-

с6вий; 
т. nОlККо06раа" ... Й - т. ЛОЖКУ

нil.тиR; 
Т. MHoroKpaTH",1i - Т. многокр&.т

пнІ!:; 
т. настоnьныA т. настільний; 
T~ одноаВУКО80l, монотеnефои __ 

т. ОДНОЗВУКОmit1, монотелєф6н 
(-на); 

т. ОАНОкатуw ... н.,Й - т. одно
шпулевий; 

т. 0AHOnonIOO""," т. ОДНОПОЛЮ, 
с6впй; . 

т. ОДКОУWНblіІ--т.ОДНОУIl1ННИ; 
т. пря,.оА - "'. прямИй; 
т. p.ryn"pY.1 ,іІ- т. р"гуm,6ва-

ний; . . 
Т.отаиноil ','І'. В&СТШНИЙ; 
т. СТcmo .... А, иаотon ...... іІ - т. на

ст1;Іышй; 
т. форпоет" ... " - т. форп6сиий; 
т. М8кТроотатltчеОииА - Т. елек

тростаТЙЧlШi!.. 
4943. ТМафо .... ро ....... е телефонув!ш-

НЯ, телефовованвя:; 
т. Ааукрат"оа. - т. двокр&.тне; 
т. МКОАнратио. т. ~HoroKP&.Т-

т. ::~.OT .. oe -< <т. сумісне; 
т. сро .... оо - т. вегаіне. 

4944. Тanафо .... от,·ка телефоНіСТ 
(:.ета), телефовіст.ка; 

4945. т."афо .... 1ІІ -'- телефонів; 
т. 680nр_ .... и ... · ра.ціcne.пe-

фонів; 
Т.·-...... т. світлова; 
т. _итр .... _ - т. елеК'І.'рЙ'ІІШ.. 

4946. т""афои .. .,й телеф(>ниий; 
т. _O-'l'eЛеф(>ННИЦТВО; 
Т.ота .. ци .. -- телефоиовия: 
т .-nnаrpaфн ... іІ т. - телегр8.ф-

иШі; 
т .... омопорн ... й 

4947. Тenафоноrpам". 
:иа. 

4948. Теnафоиоrраф 
(-фа); 

т .-фовопбрИИЙ. 
телефоиогра-

ТeJlефои6гра.ф 

т. nе"точн",й т. СТЬQЖКОIlЙй; 
< т. пр".onочн",іІ--т. дротюШй. 

4949. Т .... фот телеф6т (-та). 
4950. т..,афотия да.лекобаченм, тв-

;Ієфотія. 
491і1. Тenефtm>rра ... я фотографія 

відцальна, те.'1ефоТографія. 
4952. Т8nс>--тіло; 

т. а600nlOтН ...... рНоа Т. 3000- < 
mOTHQ-ч6рае; 

т. АИ_аrнитноа -- т. діmшrиетне; 
Т. ааря"нкое "Т. иасиiuкеие; 
т ............. НО. т. жарове; 
T~ магнитное '1'~ магв6тн&; 
Т .... капи.ания '1' .. жарове; 
т. иаадектриаоаанно. Т. Н:8,-

\!дектризбвsие; 
т ~ немагнитиое 

т. _ОРОА"ое 
т. отражаlO_ 

T~ nарамаrltитиое 

нетне; 

т. неиагветие; 
т. однорідве; 
т. відбивне; 

т. пара.иаг-

т. проаодя_ т. провідне; 
т. nро.рачио. т. проз6ре; 
т. с .. тящ88СЯ--Т. світне. 

4953. Температура тем:пера~ра; 
т .... р"ая т. чорна. 

4954. Т ... nератури ... " (Nоaффu.цuент, де-
mel'!:mop) теШ1ера~риШі. 

4955. Теневоil {фотометр, uаобра;нсе· 
lШе)--тіНЬОВИЙ. 

4956. Тен,,-тінь (тІнн); 
т. 3 ... ктр ..... ская -'І'. електрична. 

4957. Т.ОДOn"Т MarH"TH"''' - теодолІт 
(-та) иагнЄтииil. 

4958. Т.ор.т ..... оК.А (тоІ'!:, u:н.дуI'ЩUЯ)
теоретИчний. 

4959. Т.ор .. я--те6рія; 
т. Ампера т. A:мnepoBa. 

4960. т.пnо--теIL1I6; 
т. А_уn.ао--т. джавлеве. ' 

4961. r.nnоеоЙ (aAU'tЄpмemp, 60Jlыл.Nl.tm,. 
"f1JrfнWn) тепловай. . 

4962. T_nnonpoaoдawil -- теплопровщ' 
miй' 

Т'А""';"~ІШОПРОВідиіСТЬ (-НО-
сти); 

Т. термOWIеитр ..... ская - T~ тепло-

еле.ктрИчна. 
4963. Теnnоотоіікиіі (шюл. .шmreputм)-

теплостійкИй: 
т,коот~-теплост!itкіСТЬ (-хости). 
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4964. 

4965. 

4966. 

4967. 

4968. 

4969. 

497О. 

49il. 

497t~ 

4973. 

4\175. 

таппот_ -- тепn6; 
т. мониаац .... -- т . .ІІОНізацil; 
т. реакц.ми т. реа!щії; 
Т. свеТО.ан - т. СВіт .. 10в6; 
т. темиая-т. тне; 
т. удепьная -- т. пит6ме. 
Теппоупорк .. ,іі (о sещєспюе) -- теп

ЛОТРИВRИЙ; 
t-рност,,-теIIJIотрИвкість (-КОСТИ) •. 
Теnяозnектри".оная станЦИА _ 

теП;Іоenектр6ВIІЯ. 
Термионн ... іі (ток, лампа) --тер

мі6Нl!И!!. 
Т.рМ ..... ск .. іі (~КlШвалє"т. галtr 

"анометр) -- теп;IОВИИ. 
Термоампармет!> -- теп.~овИЙ &М

перметер (-тра). 
Термобатарея -- теП:Іобатерія 
• теР~lобатері>І. ' 
ТеР .. ОПUlьванометр -- теп.~ов:ИИ 

гмьванометер (-тра); 
Tw реrИСТРКРУlOщмі, оамопишу-

щиіі т. г. самоrrИсвий. 
TepMOA" .. raTSnb -= .теП"'ІОрушіЙ 

('Шія), ТЄПJlОДВП,>Н (-на). 
Термодетектор -- тер"одe<reКТОР 

(-ра). 
Т.рмомаГНИТНblіі (д"игшnмь, 

om:нcuг.) -- теЩIQмагнетни!!, 
термомагнетиШі . 

497/).· Т_р .. ом.тр -- термометер (-тра); 
т ..... ~!'Трич8ск .. іі -- т. едетрич

вии, єдектротермометер (-тра). 
Термокапряжение - Ten"'iQRa

пр:;га. 
4971:\. 

4979. 

4980. 

4981. 

498і. 
498:!. 
4984. 
4985. 

4986. 

4987. 

4988. 

4989. 

4990. 
4991. 
4992. 

4993. 
4994. 

TepMoOTp .. цaTen"Hwll (..иетаіUl) -
теn:IОВіД'~мюш, TepMOBiд'tм
нии. 

Термопара теплопара, термо-
пара. 

т ермопоnо ..... т.n .. нwll (.чеmaллj-
тепдододатний, термододатний. 

Т'РМОР80метр - термореомётеР 
(-тра). 

Термостат-термостат (-та). 
T'P"otoh--тепдостр,м (-му). 
ТеРМОфор--теРМоф6р (-ра). 
ТермоаnектрнчеС"Міі _. теn.'!оелек-

ТРИЧllиіі, термоедектрйчиий; 
т. батарен - т.еплобатёріЯ, термо

батерія е.l"КТРИЧ!1а. 
ТермоаnеКТlІнче""80 -- теМ0-

електрика, термоелектрика. 
Термoanемент--тепдоелемеuт (-та), 

термоелемент (-та). 
Тесе .. очи ... 1І реоотат -- таСЬ!40ВЙЙ 

реостат (-та). . 
Теcnа; Tesla; Tesla; (de)Tesla 

(транcgJoр.tI(tlЛf)Р, хamушка) -
тесдіВСЬRIІП. 

т_cnа .. аация -- теслаlзація. 
Теои ... 1І (о С!іязи) - міцнИ!!. 
Тесто--тісто; . 
т. ма СВИНЦО80Й пы�ии - 1'. о.."lИ" 

В'оіІІН", 
т,стообрааны�й - тіr.,:,)'ватий. 
T.o"ma-тасы\{~~ 
Т. И8URЦИОНиая - т. іЗОЛйn:ііі:в:а; 
Т. "РОР •• ИН8ННР -- т. -гумована; 

Т. Р'._ОІ!!"А - Т. rYM6вa. 
4995: Т8ТРОА - тетр6д (-да). 
4996. т.хнмк---же:x:вm.: (-ка). 
4997. Тохника -- 'техиіка; 

_'І'. а"мумуnаториая -- т. аку:мудя
ТQриа; r 

т. кaIi4ut .... _ -- т. ЖИЛЬ'І!Ик6ва, 
каблевз,; 

Т. оомтитen~"ая - світлотехаіКа.; 
т. ".р .... Ittf .. х "'окоа - Т. змів ... 

них. стр:;мів; 
т. радио,................. -- т. радіо

графічна; 
т. саетО8а. - саіт .. 1отехніка; 
т. СИn"НblХ ТОКОВ - Т. велИких 

стр:;иів; 
т. маl>ЬІХ тока .. -- т. маша стр)!.

~IlB; 

т. теnефОМ"ая - т: тедеф6ннз,; 
Т* устаМО80чная -- Т. vстанОипа. 

4998. Техническиіі (прибор, журнал) -
техніЧІШЙ. 

4999. Те~е"И8 (искр, BQ$ayxa) -- течія. 
5000. Теч .. --тектИ: 
5001. Т .. Г8ПЬ - бритвадь (-ля); 

'Т. Гр'аф"то" ... іі- б. графітний; 
т. "n_ктри .. есниЙ (в трубкє Берг

.мана) -- б. електр1ічlШЙ. 
50Оі. Т .. г ..... н ... іі (о стали) - бритваль-

!шЙ. 
5002з,.ТиКМ8Р, paдuo--тliкep (-рз,). 
5003. Тимоль - тин6дь (-.чю). 
5004. Тип (..иaшuнЬ! .. мотора, ПРllfJора)--

тип (-пу); 
т. "акр_ ... іі - Т. 3a.RрИтнИ; 
т. над".СНbllІ -- Т. авненИй: 
т. нормan.,НЬІА - т. норма.аьния; 
т. открЬІТWЙ-Т. відкрйтий; 
Т'. пау .. Мо ..... й -- т. павучк6вий; 
т. ПОl1уааИРWТblА, поnуотNpы'''йй 

--1'. напіВЗal(РИТІІЙ, напіввід
критии,; 

т. совершенио ааКрblТWЙ - т. 

цідк6:и закрИтИЙ. 
5005. ТиповwlІ (о колесс, устан08хе) -

типовий. r 
5007. Т .. трациоин ... іі (вольmмєтр)-- ти

траційни.li. 
5008.. Тихиіі (рааряд) - тІіхн!!. 
,,009. Тихох_wіі (генератор, двuгa

тель) -- тихоИ'шн.иЙ. 
5010. ТИХОХОАНОСТ" (.мотора) -- тихо

р>,шність (-ности); т. (злєкmрй-
6ога, вагона трамв.) -- тихо
хі;J,иість (-ности). 

5011. Tka .... --тканИнз,; 
Т. асleстовая - т. азбестова; 
т. М8011"РУIOЩ8R -- Т. ізоляці!!на; 
т. ПРОВОIlO .. Н_ -- т. дротяна; 
т. "уnо"ная (11 cemкax) -- т. плє

тена. 

5012. Тn81ОЩИЙ (рааряд, лампа) -- cнl!
вовИ!!. 

5013. Том; cwтent; Stгom (т); C011ra.nt 
Ст) -- струм (-му); npomiJ< (A.)~ 
тік (Фе., ЕХС., Т.м.ч., JIсФ., 
JIФ.); течія (У., Фе., ЕХС.); 
пруо (Пул., 1!нд., ДСТ., Дp.)~ 
струмінь (Т ... ч.); біг (Тмч.); 

І 
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т. аиоднwіі -- С. ан6дний; 
т. 6атареilи .. іІ -- с. батерійНИ!!; 
т. .• беааатт .... й, ",,_noA -- С. не-

ватний, нероб6чий; . 
т. 6nу_1OЩItiI: - с. шшдрівнИй; 
т. fiопьwоll .. астотЬІ -- с. Be.mi· 

коl частотИ; 
т. 6wстроперемеНltblЙ - С. хут" 

КОЗ34інний; 

т. Ватт ..... іі-с. ватнuй, РОб6чnii; 
т .-и аихревwе--с""ми, вихрові; 
Т. внеwиий - с. з6вUіmвіЙ; 
т. в .. утреННМіі С. вн:;трішнііі; 
Т.80а6УlИAаIOЩИЙ -- С. збуднИй; 
т. воараот_ющий -- С. рост>,чніі; 
т. ВOnИООбраанwй - с. хвиля-

СТИЙ; 
Т. ВOnЬТО& МОНОАИчеокиА - с • 

в6л.ьтівськиіі !40НОдИчний; 
Т. aonoMoraтe.nbHыA с; допо-

мічнИl!; 

Т.8СТР8ЧНblіІ - с. зустрічнИй; 
т. ВТОРИЧНblЙ - с. вторИ:нрии; 
т. Вblходящміі -- С. вихіднИй; 
т. 8Ь13Ь1ВНОЙ--С. иикличнйй; 
Т. ВblКllючае",wй - C~ ВJtМи.каниu; 
т. вwпрамnеННbllІ С. в:ИI1РО-

т. :::~~міЧ80НИЙ - С. rз.дьва-
иічвий; 
ran .. aaho-фарадичеСКИіі - с. 
га.львано~арадИqниіі; 

т. Ааойноіі - С. lІодвіЙниЙ; 
т. Авухфаан ... іі _. С. двофаз6вии; 
т. АИактри.,ескніІ -- С. ді'штрич-

ний; 
т. днфферекциапЬКblіІ - С. ди

ференці л.'1ьниИ; 
т. дnяЩМііс.я--с. -rрива.лии; 
':'. АО6авОЧ:НbfА, ДОПОl1нитеП"НblЙ-

С. додатк6ВИЙ; 
т. еМКОQТ"Wй ';- С. {;мніСИИЙ~ 
т. "абеrающиіі - с. забіжнИй; 
т * ааМblкакия - Со за:МИRавня; 
т. аамьІкатеntaны�A - С. за:мичкnй; 
т. аапаЗДblвающиl С. запізma:й; 
т. "аряднwй -- с. наснажнИи; 
т. земной - С. земнИи; 
т. мд.an .. н ... іі с. теоретИчний; 
т. идущиll к нам -- С. до пас; 
т. ИАУЩИИ от нао с. від lіас; 
т ... ндуктиро_аннwlІ -- С. наведе-

НИИ, індуКТ6Р 'НІІЙ; 
т. ИНДУКТИРУIOu. .• і - с. індукту-

вальний; 
т. исходящиіі - с. вихіднИіі; 
т. нопеб_теnЬИblЙ - с. кодившій; 
т. ИQммутац"оннwіі -- С. комута-

ційниіі; 
Т. ком.утироваННblЙ - С. KOJlSt'

тОва.ниЙ; 
т. кои".нцно"нwіі -- С. коищ>к
.цfйний; 

т .... концентрацмоки.... - с .. :м:и 
коицев.трацlйні; 

т. KopOTKoro аамwкакия - С. ко
р6ткоro замиканНЯ; .. 

т. KpyroBoli -- е. колов:Ип; 

т ................ _ІоІА· -- -С. ,мвкси

малЬВНЙ; 
Т. М .... оlІ частотЬІ' -- с. M8.J'161 

чаcтoтli; 
т. маwинн ... 1і - С. шщmн6вий; 
т. мrно_ин .... - С. :миттьовИй; 
т .• rИО_НМО-Уll8рн"'lі' -- с. :мит-

ть6во-вдаРltи!!; 
т. ",НЯIOЩМllоя -- С. М!W1ивий; 
Т. мест ..... 1І - С. :місцевий; 
Т ..... МрофОи ..... іі -- с. :мікр0ф6и

н"й; 
Т. мин.мм.н"," - Со' иівwа.."1Ь-

ний' . 
Т. мно:.офUн ... IІ--с. многофаз6-

пий' . 
т. "оАУпироаани ... 1і - С. модуль6-

ваниit; 
т. момектant.НWЙ С. МИ'І'ТЬОві1й; 
т. МОТОРНЬІіі -- с. мотор6вий; 
Т. и_.нн ... 1і - С. наведений, 

іпдут6вз,ииfi; 
Т. наводящиll -- С. lІавїднИй, ін-

ДYRТYВa.~ЬHllii; ." 
Т. наГРРО"НЬІIІ -- С. обтmшша; 
т. иаибоn"w .. іі--с. на1ібідыш;; 
Т. наимаиьwиll - с. нaiiJ&енши!!; 
т ... ам8.ПJич .. lI1UOщиll -- С. :мar11Є>-

тувальвнй; 
Т. насwщения - с. иасИченвн!. 
т. кеа"'ИОИ.blіі - с. иеаалеЖRI!!І; 
т. И8ПР.Рbl8иwіі· - С. неперерив-

ний; .. 
Т. нерабочий - С. 1Jєроб6чин; 
т .. несимметрмчtfwй - С. неси:ме" 

трнчпиіі; ,. 
Т. нормanьн ... іі - с. HOP:М~!,HHII; 
Т. обратк ... іі -- с. звор6тнии; 
Т. оl>щий - С. зз,галышй; 
Т. однофаан",й С. однофаз6вии 
т. опере_lОщміі - С. виперед 

ний; 
т. о"вом-с. вісні1іі; 
Т. оопаііе .. ающміі--С. підупз,дшШ 
т. ОСНО8НОЙ - С. основиий; . 
Т. остаТО"'НblЙ-С~ ЗaJlишк6вий; 
т. oтвeTВn8HHbIii - с. віДГQ...J$ЖЄ-

нул' 
T~ ОТ';ОНRЮЩИ" - с. відхи..їь-

НИИ' 
т. oтp~цaТtlll"HbIii - с. ВЇд'~ни!!; 
т. ОТСТ8ЮЩИЙ - с. запізнИ!!; 
т. параантнwіі -' С. 'парaзliТИIlИ; 
т. п.р ...... и ... іі -- С. первинний; 
т-.. переирещ .. ваIOЩИ_ -- с-ми 

перехресні; 
т.' п.ре ... _ющий.... -- С. пере

_іжнИй; 
т. пер.меННbllі--С. зміНний; 
т .. n. неаимметРМ'Інwl - с. з. не

симетричшш; 
т. п. О .... м8трмчиWй - С. з. симе-

трйчиии; 
т. п._дноіі - с. перехї)U!liИ; 
Т. питаIOЩИЙ--С. ЖИВJlльниіі; 
т. пone ...... ~. КОРИСНИЙ; 
т. пonи ... іІ--с. п6вНий; 
Т. _о~ .......... й- с.додатв:ldI; 
Т. пon~ ... іі - с. од6ржув&ВИЙ; 
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т. попяр ... ацмонн"Й - С. ПОJUIри
зз.цJiiни.І!; 

т. ПOnЯРИ8УlOщиіі с. поляри-
зувадьний; 

т. постоя .. н ... іі - С. пр6стиі!; ста
лий (Puн.); 

т. п ..... p""h ... ii-с.П.IШCI!aЖJ!IШ; 
т. nocwna ..... ii -с. п. відрJiдж'Y-

вани.l!; 
т. "ререанн ... іі - с. перерв&1ШЙ; 
.. ; "рер ...... ст ... іі - с. урИвчз.стий; 
т. " ........... Hoii~. у. ВШ<JШчв:йil; 
т. ПРИ."де"н ... іі~. зв6деви:ti; 
т. ПРО"оди .. ости - С. провідво

стп; 

т. "родоп ..... тen .. н ... іі - С. про
тЯжIlИЙ; 

т. протиаоПОАо_нн .. IІІ-:(:. супро
тИвни.І!; 

т. ".-направnе ...... іі С. супроти-
скер6ваний; 

Т. nрямоА J паСТОн"".,А - с. пр6-
СТИИ' 

т. ПУП"~"РУlOщ .. іі - с. пульса-
ціitиий; 

т. "уеНО.оА с. пускоw!:і; 
т. pa60 .... I�-<:. роб6чий; 
т. раа •• Т ..... нн ... іі - С. розгал~-

жений; 
т. раамагничиааlOщиіі -'- с. роз

Мa.t'lІетувальииіі; 
т. раам .. кат_п ...... іі с. розиич-

нИи; . 
т. рааностн .. іі С. різницевий; 
т. рааомкнут ... іі - С. Р031МlІ:не

ний' 
т. раарядн",й - с. висна.жн.иit; 
т. реrуnярно ... nере".ИtlbllМ - C~ ре .. 

Х'у ші.РНО-З1>l lвни.І!; 
т. cauоааряJНaIOЩИЙ e~ само-

насиа.жи.l!і! ; 
т. оаМО_РЯ_lОщиli - .::. О_О-

висва.жllltiJ.; 
т. СДВ"нут",іі-<:. зсунутий; 
Т. СМПЬНWЙ--С~ веw~RИЙ; 
т. Ои ...... ри ....... й с. симетрич-

НИЙ; 
т.о"нуоо_ .... ",1І с. СИНУСО-

!дальний; 
т. "РУlOщ .. А - С. снн-

ний; 
т. -<:. малИй; 
т. сп.ПОА, іеаваттн"," с. не .. 

ватний, нероб6чий; 
т. оопря_нн ... А - С. звизаний; 
т. т_кущиlll " нам - С. до нас; 
т ...... ущ,,1І от .. ао - с. від нас; 
т. Т.ор.т .... ес" .. й - ·С. теоретИч-

ний; 
т. тер""онн ... А - с. терміОИНИЙ; 
т. т.рм03П.кт ........ О" .. й - с. тепло-

едеll:ТРИЧви.І!; термоелектрич-
ниіі' .. 

т: Те"':а - с. Темівськвіі; 
т. Тр."фаа ..... й - с. трифазовий; 
т. yдen"H ... A . с. uит6ми.1!; 
т. упра ..... имя С. керіВllЙіІ; 
Т. УР.ВНМ_lОщ"А, ураан.,Т.,. .... 

н ... А - С. вирівиЯльиий; 

5014. 

5015. 

5016. 

5017. 

5018. 

5019. 

т. уом .. иеаlOщ .. і1ся 
чиіі; 

т" ,стани •• шийся 
иий' 

т. фаа~"'іІ, ...,... .... іі 
ВИі; 

С. p~-

с. устале-

с. Фаз6-

т. фарадИ"."Н'Иіі - с. фарa.д!l.Ч
ний; 

т. фор .... рО .... ч ..... IІ, фор .. о.о ....... іі 
-<:. формівllЙЙ; . 

т. фОТOJ<ИмИ ... с .... 1ІІ - с. фQroхе
мfчвШ!, СВітлохеМfчви.l!; 

т. Франкn .. но.ск .. 1І -с. ФраВКЛl
Нівський; 

Т-.. Фу .. о - С-МИ паразИтні; Фу_ 
l<6.8і; 

т. ЦМРІСУllяцмон .. ",А - С. обіж
И.І!!!; 

т. чаоти .. н ... іі с. часткОвий; 
т. _ст .. фааИ"'1і - с. ш6ствфа

З6вий: 
т. wуиТО .... іі - с. VЗбічишІОвии; 
т. "_и.an"нтн,,,іі • с. рівновltрт

вий' 
T~' зnеte'трнческиіі - "с. електрИч .. 

ний; 
Т ..... пря ..... Ть - с. вИпростати; 
Т. подаоДltТ"', под_сти с. під-

в6цити, підвести; 
т. npOnYCKaTb - С. перєвускати. 

токов.аан". струмоведіння. 
СТРУ1>lов6Д~IlИЯ. 

Токо..,дущ"" (провод) 
відн.иі!:. 

Токо .. е ... раТор ..... іі 
раторний; 

етрумо-

струмогене-

т. станция---е:rектр6вн.я. 
ТОКОАРОб"Т~" струмороздріб-

!шк (-ка). ;.., 
Токои.менит..,.. струмозміlі-

НИК (-ка). 
ТоконесущиА струмовщllltiJ.; 
т ... а.,т.. (.машu1tы) струмовІд 

(-в6да). 

5020. Токоограничитen.. струмооб-
межник (-ка). 

5021. ТОКОПОА_ОАЯЩИ" ("абель, шхур)
струмопідвіднИЙ. 

5022. Токопрер .. ,_атen .. - с)'румопере
РИВНИК (-м). 

5023. Токоприемн"к - струмоприй
мltч (-Ча): 

т. щеп.аоlll~. щіJl1іиНИЙ. 
5024. То .. опроаод - струмопр6від (-во

ду). 
50~5. ТокопроаодЯЩИіі ("абель, яt;орь)

струмопровіди.l!ii. 
5026. Токопро"о_ен .. е - струмобfг 

(-гу). 

5027. Токсрaaдen-струмоп6діл (-ділу). 
5028. Токораа·.ДМНЯlOщмil (annaрат)-

струмороЗмичвИй. 
5029. TOKopaonpaдeneH .. e струмороз-

поділ (-ду); т. (npoцесс)-;:тру
морозподіллнВSI, струмопороз
ділення. 

5030. Токораспрад .... Итеп .. - СТРУМОР03-
подільник (-ка). . . 

І 
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5031. ТокораОП..-И,..., .... wIII - стру
. морозводlльЧИЙ. 

5002. Т_оо6иратan~ - струмозбирач 
(-ча). 

5083. ТОкООО6Ирaтen ....... й (провод, баш-
AtШt) СТРY1>lозбирв:йil. 

5v34. ТOlIоІТ ... А (мрmoн, ПfЮlЮЛОN.а) , 
гр:;БИЙ. 

5U35. Топ ..... - поштовх (-ху); 
т. an8ктрич_иli - П. електрИч

ний. 
5036. Топщина (Н/11іОНЄ1Ш., ПРОIЮlWNU)-

грубина. . 
5031. То"сона; Тhomsoll; ТЬошвоп; (de). 

Thomson (.моетик, счетЧUN.) 
Томс6нівсь_И._ .. 

5038. ТОН (uc"pы) - тои (-ну) .. 
5О311. ТОН"""НЬІ" (СШ!НWl, пєредачл) 

тональний; 
т. Koneco Гonьдшм"дта пере-

рИвнв колесо, Го.IIЬДlШolїдтів
ське. 

504О. ТоН .... іі (о провмо"е, np~) -
товюіЙ. 

;5U42. tопоrрафи .. еокиА метод ТОП0-
графічна метОда. 

5U43. Торисеотаенное освещение 
ЧЙСТЄ освітлення. 

уро-

5U44. ТОР"Рованная к"ть (лa..кnы) -
торій6вана ВОЛОСина. 

~045. Тор .. а_иие - гальмування; 
т.anектричес"О8 елеIl:ТРОГ~,Ь-

мування, г. е.1ектрИчве. 
5046. Тормаа-гальм6; 

т. д"ФФеренц .. an"н ... 1і - Г. дв
ференціlшьне; 

"t. маrниткwй - Г~ .магветпє; 
Т.оамореГУIІ .. РУIОЩ"ЙСЯ - Г. са.-

морегулівне; . 
т. 3п.ктр .... еоК .. 1І - мектро-Галь-

'16; . 
т. З. реп .. "о ... " є.-г. рейкове; 
Т. 311ектромаrнмтный гальм6 

електрома.гнЄтне. • . 
5О47. Тор .. а."ть - гаіІЬмуватн. 
5U48. Top,"""H"'Ii-Г~'!ЬМОВЙЙ; т. (дис", 

_та"т, дагнuт-торм.оал-

щuЙ)--гмьмівв:йіІ. 
5U49. ТормоаящиА (о &Йст.6UU! сапро

тивле.нuu) --: га.льмхвв:йil; 
Т. син~рониаац"онныA .мом.мт _ 

негатИвний сиахРОНIЗУВальииil 
момевт (-ту). 

;;U50. Торцево" (о '''Cl1U!Ж об.иоlnlШ)
гуЗІІ:РIІИЙ, 1. ":!fревий. 

5U51. Точечн",й (uстоЧ1/Wl: света) 
roчкои.l!Й. 

5052. То .. ка - т6чка (У., Тмч., КС., 
ФО., Др.); t;pant;a (У., Т-.., 
ДСТ.); цяmа (У., Тмч.); nyнmn 
(Тмч.); 

т _ .. ~. вза.tМllа; 
т: r.нер"руlОщея - т. чутЛЙВа.; 
т .. охо" .. ая - т. ВИХlДна; 
т: крити,, __ - т. I<РитИ:ЧВ8.; 
т. м.ртаан т. мертва; 
т. неАтрan"ная (В тран~р.кarrю-

рє) т. вевтральиа, 
т. HYAeeeA-Т. нульова; 

Т. С_ТЯ"""," - т. світнА; 
т. СООІ_І01-,,,,_ (. w:p~й 

оиагрa.lll-lU) '1'. відщівіди&; 
т. YМOII&II. (8 агeaile) - осередок 

{-ДRY); 
т_ УМО"" (11 сети) - т6чка вуз

лова; . 
т: "УО8ТІІитem.н8Я - Т. чутЛЙВа.. 

5053. то ....... 1і (волы!!.lcм1 •• 0AlJJШ1lJ) -

тбчний; .. 
т-"ноn" - т6ЧНІСТЬ (-ности). 

5054. Tpaмpu., травероа. - трfшepзs,; 
т. коитактная - т. дОТИЧХ6Ва.:. 
т. попаре"ная т. поперечва. 

5055. Тpueрои ... 1І (о noдвєсве) тра.-
верз6вий. 

5056. ТpaanllИ .. е--щавлевв.я; 
т. nш .... и ..... ское - Щ. rальва

нІчне. 
5057. ТрамваЙ-ТР8.ШІаіl: (-в8.Si); Йl<6-
.... т. ба.реп ...... в .. й - т. безре 

вий. 

5058. ТpaiuaАн"й - трl!JllВ8.llвиЙ. 
5059. Тран8"Т_ такса - транЗІІ:ти&. 

т8.кса.. 
5060. ТраноатneНТ ....... к .. і1 (RaБЄ.llI>, т!:" 

леграфия) - черезокefшськ:ии. 
тра.исатлавтИЧНИЙ. 

5061. Трансе_рт_р - трансвертер (-ра): 
5062. Траиcnятор транСЛЯ1'!>р {-ра). 

т. двоilНОЙ--'.l'. подвійний; 
т. "иффер.нциan~н"'Й - т. ди

ференціМЬНИЙ; . 
т. КОА""",вой-т. R1Льцеви.І!; .. 
т. тenефоннwIII-т. ТeJIефОв:ний. 

5063. Тр."cnяцион ..... і1 (о IWдQНlliЄ, РЄIl3. 
станЦІШ) - тра.вCJUIЦійниЙ. 

5064. ТранСІІяцк" - тра.ислЯці.я; 
Т. ка ПОСТОRИНО" тоие -. Т. из. 

постійному стИмі; . 
т. на рабо .. ем то ... - т. на роб6-

"'ОМУ стр,иі. 
від-5065. ТраномlІТТ8Р, отпр .... тмь 

радник (-ка). . 
5066. Тpaнonoa!'ция (nровод08) - транс

позИція. 
5067. Траиопорт - трав:спорт (-та); 

т. _ктрои .... й-т.електр6нвий. 
5068. Т.......,..рн ... А (о шuне) - трltис-

фернИЙ. 
5069. Тр.нсфор .. атор тра.исформаТОj> 

(-ра); 
т. _р .. ОА .... 80 .... іі. - т. а.періо-

jl,Йчви.І!; . 
т.6рау ... - т. Бра;УJ!lIICЬКИЙ; 
T.6poHe.oro т"na - т. панцер

НИЙ; 
т. ВМn_HH .... napann8llWlO - 'l'. 

увіШl!lений ріВllобіжио; 
т ••• ___ MWlo-т_ у. виз-

. к6во; 
Т. 8. nocnеаО8&ТМtlrКO,- na,.,.,..~ 

ио--т. у. нв:зк6ВО-Рїв;вОбіжв:о; 
т .• оадушн ... іі. -' Т. ПОВ1ТРявИй~ 
т •• ращаоощ .. ііOR - т. оберт6виil:~ 
Т. 8ОІІо .. оraТ ..... и .. А '1' ~ допо-

:м.ічвйй; . • 
Т. __ ной, радио - т. ВХIДВИ.it~ 
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т ..... хОАНоА, радиf>---Jr. вихіднИй; 
т. rao"T.n~HwA - -Т. га.сЦльиий; 
У. rna8hwA-т. головнйіі; 
т. rруппо.оА-т. групоmiй; 
т. дВухфаа ..... IІ--т. двофа.з6вИЙ; 
т. дllфференциап"НblЙ - Т. ди-

ФєрєнціЯ,lЬ[іИИ; 
т. дп" 06наР'_НІІ" "OPOTKOro аа

м ... нания (в ЯJWряз:) - відпq
І>уsач (-ЧІ\) е.lеІ>1РОМ8.ГНЄтнИЙ; 

т. до6авочнwА - т. додатк6виі!:; 
т. АомаwниА - т. дом6вИі!; 
т ~ аащититu"нwііі - Т. захиснИй; 
т. иамеритеп ....... " - т. в_ірчИЙ; 
т. нсп",таТ"П"НblА - т. внпроб-

нШі:; 
т. коnони",й т. СТОВПОВЙЙ, ко-

.16нниЙ; 
т. коnьцеаоА т. Fi:ільцевии; 
т. компенсацмонный - Т. ком .. 

пеисаційниil; 
т ... апо.иТко .... " - т. ма..10звоі!6-

вий; , 
т. Маркои" - т. Мajж6нівськd; 
т. междуnампо8ы�-т.. м:еЖИJIЯМ'" 

п6виil; 
т. М"КРОфонн ... 1І - Т, ){ікроф6н

пий: 
т. МОАУП"ЦИОНН"'Й - т. модуля

цНі.ний; 
т. неоиммеТРИ"lНhlА - Т. несиме

тричний; 
Т,ОАИНCNнwl - т. одишіЧЦ:ИЙ; 
Т.однокатушв .. н ... іІ - т. одно-

шпулевнй; 
т. ОАнофаан ... ІІ - т. однофаз6виl!; 
т. отдen ....... 1І - т. окреМИЙ; 
т. отсас .... а ... щмlІ - т. Відсисmiй; 
т. питааощ"" ~ т. '}киSl:iлЬНиit:; 
т. по .... шаlOщий - 1'; підmiщу-

вальниіі; 
т. ПОН"ИlalOщмй - т. знижвиl!; 
Т. ПРОМ8"'УТОЧН"'Й - .,. промІж

нйй; 
Т. nусковоЙ-т. п)'сковйн; 
т. реrупиро.очн",Й - т. регулів

НИЙ; 
Т. О аоадУWИblМ оxnаJМДеИИ8" -

т. повітроостудвий; 
т .•• аро"ный - т. зварнШl; 
т. Самн6урна '~ Т. СвіНб-урнів-

СЬКИЙ' 
т. овяаи' - Т. ЗВЯ3RОВЙЇt; 
т. оеРМ8СН ... Й-Т. НИ3110.вйй; 
т. сетавой - т. мєрежllИЙ; 
т. С .. отта - т. Ск6ттівськиі!; 
Т. статичесмиА--т. статИчвий; 
т. стацмонарн".1І - т. 'Cl'аціоиар-

нии; 
т. стер_в.оЙ - 1'. стрижиеВ1ІЙ; 
т. ступ&и .. чат ... А - т. східчастий; 
т. Т"спа - т. Теслівськніі: 
т. ТР8хнопоНН"'іІ '- Т. тристовп· 

цевий, трико.ч6иниl!; 
т. ТраХф .... н ... й - т. трифаз6вИЙ; 
т. T.-wвстМфаан",й - т. трифа.з6-

bo-шостнфа.з6Р-ііі! ; 
т. 'lIмчн ... А - т. вулнчаий; 
т. фаан .. А,ф .... о .... іІ-Т.фаз6Виit; 

Т. W'НТО.Ьlй - Т. узбtЧПИR6внй' 
Т.".--Т.-їжа.к (-ка}; , 
Т.-.. омпа,нд-т. КOM~YЦЦ; 
т • -по'!' ... ситеll.. '-- т. .Пlдmiщуввль-

ІІИЙ; , 
Т."noиuитеn .. - Т. знижmiй; 
Т.-_унтор ПОК ......... щ ... - 1'.' 

peдSKTOp 3НIГ.юuШ. 
5070. Трансформаторн"й - трансфор

маторниі!; 
т. помеще"ме - трансформв.тор-

НЯ. , 
5071. Трансформаци .. - трав:сорфмвдія. 
5072. ТР'""!с'!'орМ .. ро .... м. - трав:сфор

М!Щlя,трансформуванвя, транс
форм6вання. 

5073. ТранСФор"ирован,н",й - транс
ФОРJolовашUi . 

5074. Тра"сформмроа.ат" - трансфор-
2І!увати. 

5075. Транwея (д,1Я ",абелей) - рів 
(р6ву). 

5076. Трас ... рованме,·роака (ЛUНиu\-
трасув,),ння, трасовання. . 

51)77. Тра.смро.аН ..... й - трас6ваиИЙ. 
5078. Трасеировать--трасувати. 
5079. Тра6у.м ... іІ (о мощн.оспUl, CILII.Є)

!ІuтрібниЙ. 
5080. Тр.во ........ й .. ВОН он - трив6Жllиil 

дзвіи6к (-нкв.). . 
5081. Тр&н"е-тертя; 

т". магнитное - Т. магнетне; 
т. "on."уnярное т. молеку-

",ярие; 
Т. зпеКТРОIlИТИЧfJСКО-' - т. е.'Іек-

1'ро.lїn\чне. 
5082. '·р&ниро.ан,,& (рент. тр.) -вправ

ляннн, вирав"еНН51. 
5083. Тр.Н .. l!о.аНн .... й (о труб"е) -

вправдеI!ИВ:. 

5084. Тр ... иро.ат" (трубli:У) - вправ· 
"яти, виравити. 

5085. тр.Но ..... м .. - триніжок (-ЖІ>а). 
5086. ТраНUlап"т"р - РОМ:~ЧНilК (-ка). 
5087. Тр,",к (8 .АШ"рофон,е}-дуск (-ску) 

(У., Фе.); тріск (Тм"., У., ФО., 
ЕХО).; вил у.", (Т ...... , Фе .• 
ЕХС.); трус/Є(У., Фе.); ПОЛУС/Є 
(У., ФО.); "'РУС/Є (3'-., ФО.); 
?У" (Фе.); 

т. характ.рн",й - ;І. хаРа.І>тери· 
етИчний. 

5\188. Трасканм. (мембраньz) - тріскан-
нн, тріСl!ен!Ш. ' 

5089. Tp.okaT"""',-онут" - трIСІ>атнсн, 
тріснути. 

509U. Трасну_ший (о -.м.брш<є, оболочк:є) 
- тріснутИЙ. 

5091. Третмчи",й (об оБМОIТlJ<е) - тре· 
1'ЙsаиЙ. 

5092. Тратии(,,)и-припой -третнйк-.,IіУ.'·,,, 
5(194. Тра'rсп .. и.... ИОРОТlIOrо ааМblка' 

Н.... - трВRSТIШК (-ка) кор6т
кого зз,микlшв.я; 

т. oonрот_м'" - '1'., опорів; 
Т-КОМ оо .... иеии. І--- 3JI~чеив:g ва. 

ТРВRSтник. 
5095. Тр.""атти .. Й (о ла.ю>е) - триват

ний. 
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5096. Тpax>киn .. н ... й, ...,... трижйльний; 
т. ma6enr.--rрижй.'lыІкK (-ка). 

5097. т...-_ ... ", - ТРИШl&чиий; Т. 
. (семафор) - трипоказиий. 

5098. Т_ОМНblА (mранcifюIмtaт.oр}
тристозпцЄвий, ТРИRол6нниЙ. 

5099. Трвхконтакти .. А (/ro.AUIymaтop, 
штепсель) - трид0ТИЧR6виЙ. 

5100. ТРВХИОClТblll .... it· (ШЮIlлmoр) -
трир6rиA. 

5101. Трах .. arкитн ... lІ, (uндYJШЮр) -
трим:аJ:1IМ:в.иfi. . 

5102. ТрвхмаW.МИblll (Qб ycтUНOBfie)
ТРИМlШШи6вd. 

5103. ТРВХМ .. НУТИblЙ O".-rm<l1І - три· 
ХВНJiJi:.wшi! лічйлмlИК (-ка). 

5104. Трв"nnвчий (~m"oijєр:JfCШ1lЄЛ:Ь) -
трира:Ш!пниИ. 

5105. Тр.хпon .......... й (рубuлЬНUJ:) -тр\!
І/Олюс6вИЙ; 

T-eHOCТllo ТРИІ/одюс6вість. (-ВО-
сти). • 

5106. ТреХПРО80АИ"'Й (счетчu", дшu!.lW
.itauшн:а, система) - триnpово
довнй; 

т-диост" - трипровод6віСТЬ (-во
сти). 

5107. ТреХОnОllн ... ІІ (ообмот",е, nposo,w· 
ке) - триmар6вий; 

т-иост" - тришар6вість (,вости). 
5108. Тр"хсторонний (сердеЧ1Ш") трн-

бічний. 
5109. Тр.хф .... н ... й (nЮfi, счетчик, fiолба) 

-трифаз6вии; 
Т.·w.стмф .... иblй (тран.сфор.матор) 

--трифаз6во-шостифаз6вий; 
трехф .... нОСТlr-Трифаз611.Їсть (-во

сти). 
5110. ТрохчаСТМЧНbllІ (ua.оляmaр) -три

часткоmiЙ.-
5111. Тре,...neКТРОДНblll'(о ла.кnе) -три

електродний. 
5112. Тр.xan .... КТнbllІ· (усuлите.ль) -

триелемепт6виft . 
5113. Тр.щин" (є про.оло"е, на ШІОЛЯ-

11Юрє) - розкбдина, 
5114. ТРИОА-трі6д (·да). 
5115. ТРМnOnЯРН"'А (о ваuне) - три

І/ОДЯРННЙ; 
T-РИОСТIr-ТРИІ/ОЛЯРНЇСТЬ (-пости) 

5116. Троrани" (с места) - рушання, 
рушения. 

!>117. Тро" ... а .. , трснут,,"'" (с ... єста)-
рушати, р~mити. 

5118. Тройнин (д4" "абе.л.'l) - трояк 
(-М) (Г '1' ...... , ДОТ.); тJЮЙ
чак: (Др.); , 

т. раа60рНblЙ - т. ровиімаиий. 
5119. Тройн .. ко .... й (aa:нcu.к) - трояк6-

виl!. 
5120. ТройноіІ (lІ<ІОд, ~ткодер:нco.лreJlЬ) 

-І/ОТРfil.IІИЙ. 
5121. Тропп.А - тролей (-дещ. 
5122. тропnвйн ... й--тролеЙIlИЙ. 
5123. Тропоофвра - тропосфера. 
5124. ТрОСІ. - линва (Г., Др.); 'трос 

(ДСТ.); . 
Т. _итой .,... л. кр,чена; 
т. _мnвин ... й -' д. взёlVlена: 

т. иа,..._о'" -'- л. 'ooтmh-нa; 
т. оттяno_щиlf-':"'" л. от6сна; 
т. "-.-ІІ· - л. під-

трим:на; 
т, "р""" ... т." .,... іІІ, З8Хиеи8.; 
т. стая_ой - л. CТ8JIь1Ш. 

5125. Трех_а" ...:- трохоскбп (спз). 
5126. Тру6а- (Г., У., Т.ltч., Фе., 

ЛУЛ.); (1'.): EWa (Т.IlЧ., 
Фu., Д ); ціва (Дрс): 

т. аащитн .... - т. захисна; 
т. "РмТen .. н .... - дюнета., т. про-

зірна; 
Т. иа6an"Иall - т: ЖИЛЬ1ШК6В8', 

каблева; 
т. отсчетнlUI - т. І/РОЧНТllа; 
т. nOдA8p__ - '1'. під

тримlІА; 
т. npедохранитвm.К .... - т. за

ПОбіжщ>. 

5127. Тру6ка-Трубка; 
т. &enпя-т. БЄллівська; 
т. Еіерrмаиа, 6ерrм81l0 .... иая - т. 

Бергмдвівсь .... ; 
т. &ранnм-т. Бр8.нлівська; 
т. liумажнlUI - т. шшер6ва; 
т .• ВОДНIuI - т. lІІ/уск6ва; _ 
т. 8внen"та - т. Вепельтївська; 
т. ееитмnltН8fl - т. вЄптИльва.; 
т. ГеЙм.ра - т. ГаислеріВCЬRa; 
т. Гитторфа - т. Гітт6рфівська; 
т. град,иро.анна .. - т. поділJW-

га.ва.; 

т. двойная (еlЮдна,,) - т. по-
двІйна; 

т. измеритen .. кая - Т. вим:ірча; 
т. и ........ циОннВR -- т. ізоллпfйsа; 
т. МСнро ...... - т. іСІ>рова; 
т .... ,чуковaR - 1',. кввчук6ва.; 
Т. кonенчатая - т. колївувата; 
.Т _ Крукеа - т. КР1ксівська; . 
... .. М' .. канито .. " - Т,. :м:ікав:їтова; 
т. NяrкaR (pєнтeeROвc",.) - т. 

м:'яка; . 
т.оrкеуnориВR - т. воrпетрн

ВІ(а; 
Т. оаоИМР,lDща .. - т. озопа.цfil.на.; 
т. ответ •• ""'ьная - т. Biдra-

... T~r8Ha; , 

Т. откачакная - Т. виемок'овааа; 
т. п __ - т. І/ідлоr6ва, по-

МОст6ва.; 
т. nPaA0_м.тen-. - Т. за.-

побіжна; 
т. npoпмтаннаА-Т. sа.с6чева; 
.... раарядна .. - Т. висsaж:в:a; 
т. раonорнаА - т. ровnipllA; 
Т. pBCnpaд ............. _ -''І'. ровпо

ділhЧ~; . 
т. p .... Koeaa--т. І"Ух6вз.; 
,.. PaнTreнa, р8итreИ08Oll&Я т. 

рентrені.вСЬка.; 
т. оаи_ .... "":" Т. Q.llив'..mа; 
т. а ...... _ - т. СИJIова: 

Т. ""ухо .... (nuiдeфoн) - слухів-
нИк (-ка) телефОиниl!; . 

Т. с. АВуХп ............... - С. Т. ВО
І/одюс6виіі ; 

і 
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Т. с. ОАНОПОJlIOОН8н. C~ Т. одно-
полюcQви.іі; 

т. ""!Од"" .... - Тр}'бм ЛОСБ.I!R6ва; 
т. 0081111"1ІТ"'''''''' - '1'. злучна; 
Т4 ОООТ •• НаА, оуvта80.И8А T~ 

суставна; 
Т. от."""""'" - т. CКl1.1rHa; 
т. eyot ... atUI-Т. cyer8.ввa; 
,Т. ТРОIl"_(еводлая)--т. потрійна; 
т. фарфОРІІ'" - Т. ПОРЦЄJIЯн6ва; 
т. ;о60НIІТО ..... - т. ебоmт6ва.; 
т. lІа ... у"ро"нн... Т. порож-

вйва, B~Ha. 

5128. TpY6Ko06 ..... "wll - трубкувати.іі. 
5129. Тру6КОІІ._теn .. - 'І'рубод~ржв.в

ка. 
5130. Tpy6006p .... "wll (о Лa.IUIочке) -

трубчастий. 
5131. Tpy6onjЦ)aoll трубопр6від (-ВО, 

ду). 
5132. Tpy60npO.OII"wII - труБОПРОВО

д6виЙ. 
5133. Tpy6 .. aTwll (8ЬШILЮЧатель, І1р0800, 

.маZIШIR) - трубчастий. 
!Н34. Труд"о-раСЩ.IUIАIО_СЯ CnIOД&

тр;удно роЗщі.пшiil. лосаяк (.к;У). 
5135. Трущиll... (KoHmar;m) - тертьо

вИн, 
5136. Трюмана; Тrumап'S; Тruшаns; (de) 

Тruman (.маlШllUl, .каСnШJl:атор) 
- ТрюмаНівський , 

;;137. Тугоll-туmй; 
тугост ... - т;;гість (·гости). 

;; 138. ту .. 6а-бовван~ць (-нп.я); сmoeп
чик р_" Т.мч.); підстаека (У.); 
ст08ПЩЬ (Др.); 1іОбшw. (Вс.); 

Т. дер .... нн ... - б. дерев'анні!; 
т. нам.кван - б. кам'янИй; 
т. отт ......... - б. от6сний, від· 
тяжшШ. 

5139. Тунгар - тунгар (-ра). . 
;;140. Tynoll (о настрййке) ТУDЙіі; 

тупоот .. - т,пість (-цОсти). 
5141. Тур6м".-турбів:а. 
5142. Турllllнн ... ІІ (npepыатмь)) тур· 

бінний, 

5162. Уатт, .... ТТ - ват (-та). 
5163. Vаттнwll-ватниil. 
5164. VIІ .... т .. ,·СIІТ .. (злєюnpuч('сm8іМС)-

убивати, уБИти; 
у. чу.от ... тen"НУIO точку А.Т ...... 

тора зв.шцувати, зшіщитв: 
чутлИву т6<utу дereктора. 

5165. УІІ .. ран .... (poлu.~а. ар""отурЬ1.)-
здіймання, здiftнЯ'М'>і. 

;, 166. УIІ .. рат .. , усра"" (рОЛll1'1:, ар.мат у
РУ) здііЬ.і:ати, ЗИ$Ї'l'и; у. (по
.кєщенue) - прибирати, при· 
брати. 

5161. У6 ..... н ... (.ІІaгRU1lUl4.кО) - ма
лІння. 

5168. У6 .... аТ .. , y6D1Тb (а .магн.umш.ие)
- маліти, Зl4&llіти. 

;)143. Ty~T._TOP - турбомь· 
тёрн8.тор (-ра). 

5144. Тур60 ... иераторс - турбоreиер&:
тор (-ра). 

5145. Тур6Qllина_ - турбодl!:lliwО. 
5146. Typ608rtoнnpo_ - турбое..1ектро-

ти (-ra). ' 
3147. Туо ....... А (свєт, .!.!Q.IШa) _ тьш!.ниЙ" 
;)148. Ту_н ... (C<Jeтa, U~) - гасін-

ня, гitJnеиня. 
;'149. tywmt ......... I�-гасИльВИЙ. 
5150. ТУЩІІТ .. , nотуlШlТ" - г8.СЙТ1і. по

.гасИти (Г., У., Т.мч.); туum
ти (У.). 

5151. Тщат ..... н ... 1І (об ШO.l.lЯllUU)-Ста.
рammи, ЦіJIКOВЙ'l'ИЙ, досконв.-. 
лий; 

т·ност .. -,,-тараншст:ь, ціЛКОІ!ЙТість 
(-тости), доскона.'ІіСТь (-ЛОСТИ). 

;'152. Тоодора; 'l'udor; Tudor-;(de) Tudor 
(QJI:JI:., способ)-Тюд6рівськ:віі" 

5153. ТlОп"п.н (для Лa.IUI) - тульпан 
(-на); 

т. ст.иn_6р ........ IІ-т. СКJ!уватий • 
5154. тlОп .. па .. оосрu .... 'іІ (колmaJl:т)--

ту льпв.вуватиli. 
5155. Тиra (д.uжущая CШlй) - тягл6 

(Г., Др.); 
т. (<Ю8духа) - тяг (·гу); потяг 

(ПУЛ.); тяг (ДСТ.); т&lV<
ЛЯ (3'.); 

т .• ст.ст •• нная - т. прир6двіil; 
Т. ИСКУСОТ.8ННая- Т. пrryЧНйil; 
Т.an.ктр ..... омая т.електрИчие. 

5156. Тягоаоil (_тор, 3ЛЄJl:трйдвшш-
11IeJlb) - ,ТJlГЛОвИЙ. 

5157. ТRгучиll (шо.!.!. мат-,uал) - '1'''
гучин; 

т- .. асть - Тllг~чіС1'Ь (-чuс'Ги). 
5158.TA_" ... A (~обflЛь)-];l:1.ЖКJiіі. 
5159. тянут ... А (о ншnu, проqолокt) 

• 

тягнений. 
:>160. ТАнущмlІ (барабан, qЩlUli) ТЮ'-

лошiil. .. 
5161. ТянущиilОА (об uаображ.) з,,-

5169. 

5170. 

5171. 

5173. 

5174. 
5175. 

5176. 

тяж:юНї. 

УВ.n ..... н... :(mo~a, числа оборо
mОI1) - зБL~ьшув"ння, збj,,~ь
шеwш. 

У ............ н ... 1І (Jl:одр) збlльше-
ввіІ. 

'VвеnичмваТ.,-ЧИТ","СЯ - збіль
шувати, збільшити,-СЯ. 

Vма"".ни. - відвол6жування, 
відволОжеввя. 

VвnажиеннwА - від80ДQженш~~ 
у." .... н .... (дуги тОJl:О.ч /Ю8духа)

зa:s:6П.7lюваин~, зах!)П:tенн:Я. 
Vr"eAep_тen.. - вугледержав

fta; 
у. аар .... '" - В. оорхня; 
у.· .. и_ .. IІ-IІ. спІдня. 

5177. Vr--._it (~), , 
вуглезернястий: 

"..,.-oon.' -вyrлезернастісжь. <-тоо-
сти). . 

5178. ym8ЦlO_1i (алє.шнm) _. ву· 
. гJIJI:ио-цивit6вий. 

5179. 'Vm_1I (8tl3f(l1.М, рассmoвнш; с.кє
щeнue) - кутовИй; у. (стмб, 

. po.лшr) . (нa:roдящ.Шl.ноpy:1lCШШ 
gmy)-иарfЖIJИЙ. 

5180 •. Уmy6n .. _ (lfPamep 8 gгдe) -
Яшса; у • . (1ЮрЬ1.1110 noд , .. аслЯlШ
ІЮ.І<)--.ша. 

5181 •. v,roп-кут (-ТіІ.): 
у ..... отера ... оиого оп ........... 

1\:. гістерезви1l; 
у. ааnaaдwaaнИR, отст __ 

ІІ. запізнення; 
У. н ....... н. -І\:. нахи.1У; 
у. ОП8 ... __ IІ, опер._ЩО! 

ІІ. вИпередження; 
у. откnои .... ия - К. від;x.п.з:ry; 
у.о"....,," .. - к. відБИ'l'1'Я; 
у. n_н .... _. к. паданІШ; 
у.-пр.nо .... н"" -·К. за.10Ш!:ltll; 
у. ра""о"",е .... ", _иra (фаа) -

, к. розбігу, зс6ву. 
5182. Угon .. , - Вfгіль (·гля); у. (соб.)

вугіЛ.7lЯ; у. (одш< ~YCOlII) 
вугщ!на; 

у. 6ур ... l!--.в. б;{ре; 
у. гр ..... Тн ... іі - n. графітне; 
у ... о .. оп ....... А - в. копальне; 
у ....... Н ..... ІІ - в. кам'яне; 
у. "онтаIСТИ"'~В . ..цотичк6ва; 
у. -Ируn"оаернистwil - в. грубо

зернясте, великозернясте; 
y."pynhwA-в. Грубне, .в~; 
у. "_РНlІот ... іі - в. ДРібно-

зернисте;. 
у. ""н .. рап"н ... А -1'. мінеральне; 
у. "Аг .... 1І - в. м'яке; 
у. ·OAHOPOII ..... II - в. однорідне; 
.у. о .. ед"."н ... 1І - ВУГ.7lИ!Іа похід-

116иа; 

у.отр .. цат.n ....... 1І - 'в. міНУС6-
ВИЙ,-ва; , 

у. nono_тa""H ... ii, В. nлюс6-
:ВИИ,-ва; 

у. npon"TaHHыІ - в. нас6чєний, 
-на' 

у. рат~ртный в. рет6ртв:е; 
у. руll ...... н ... й в. копальи(ев)е; 
у. T"pдыІ - В. тверде. 

5183. Vron"НИК-IІ'tріжок (,жка); 
у. ne"'I<p80T ,іі - Н. перехрес· 

ниil; 
у. УПОРНbllІ н. уп6рнИЙ. 

5184. Уron .. н ... 1І (БРУСОJl:, ~он.денcaлwр, 
лa.кnа) - вугляшіil:; 

у._ртутн ... 1І (кохерер) вуглЯно-
.. живосрfбниЙ. • 

5185. VrOH (npй80дй) - угівка; у. (про-
цесс) Уг&.IlНин.q, уrванвя • 

5186. Угонна.. сиорост.. (.моmoрй) -
роз.1ітна швИдRіСТЬ (-кости). 

5187. у_ен .. е (оБОЛОЧки) - здihio.II
ня, здійняття; у. (от_ 
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,лu6a) - B:iДAamiввa.~ 
Шl; 

У. (іОЛll, сора). -~ 
ня, cnpoвtoДЖe!lНЯ. . , 

0188. '1(_.",,""',(06 ~) - ЗAfA-
1!Я'1'ИЙ 3IШrий; у. (ат ча;о-АЦ. 
tЮ) - ВіддilJIеШlЙ. 

Бl89. y.aamrn.,.n~ (tюд1/, шz)-
cnpoвil,ц1кyвати, cnpoвlщитв, 
-ся; 

у. (CIШ.IIQI7Iь) -- здійиати, з:в.ll.ти, 
-ся; у. (отдаляmь) -вiддa.JI.tп, 
від.цa..miтв,-ся. 

5190. У .... (.ІІqJUШll) - удар (-ру) (Г., 
У., 7'_., Фе., Др.); gдщиtн. 
ня (У.); 

у. аиуоти_IІ'- у. aк;rcжJiчвий; 
у. ·а_рати .. А у. авор6твий; 
у. _МН"_У. БJIисRaВ1COвlІА. 

5191. УаарН_, кncmф8р-стук8.ч (-ча). 
5192. YaapHwii (lЮнтaщn) - у(в)дар-

ний. , 
5198. У""Р"Т",·РНТІо,·ся - у(в)дар.tп, 

у(в)дарити,-ся. . . 
5194. У_ .. вани., у_и ... (nю~а, ШІ

ПРНЗfCe1luя) -- подвОЮВа.в:н:п, по
двl>евня. 

5195. УдванВат ... ·ВОIІТ .. ,-ОА - подною
ватн, подв6Іти,-СЯ. 

5196. YpoeHHwll. (о лanpнж.) - п()
дв6єниіІ. 

;;197. yД8oMтan .. , !!уnn .. катор по-
дв6ІОвач (-ча), дyШriкатор (-ра;; 

у.an.итРIІ .. ео .... А-п .• д.електрач
ний. 

5198. Vдen" .. .,.Й (о е.ккocmu, conpomll-
6Лєнuu) - rшт6.lшil; 

y-n .... oOТlo -пит6м:ість (·иocru). -: 
5199. Удер ......... нlІ. (.мaгнитo.tt) - три-

мання, утримання. 
5200. Vдер_ват",-_Т",'СЯ - TplDiA

ТИ, утримати,-ся. 
5201 •. УА8Р_ .... IО_" (М.І!1ШІрй.мfШfU1R) 

~РИИшiil.. 
5202. Удnинен". (дУгu,антeюtьt) - по

д6вжувв.в:ая, под6вженвя·(Г.): 
дй8жiЮtя (У., Т..ич.); nOдOfI.. 
:нctНН.Ч (ДСТ.); продое:ж:btкя 
(Т.кч.); 1JU~я' (ЛсФ., 
дст.); дй8Ж<llШ1l (Др.); 

у. (фааЬ1.)~3ВдIfЯивя; . 
у. остаТОЧНО., ОС1'аlOЩМоа - п. 

зa.nишк6вє; 
у.относитen"ноа - п. Biдн6cll&. 

5208. yдn ............ A (об .aнm_) по-
д6вЖЄНИЙ. 

.5204. Удnинитм ....... IІ. (о 1І:атgшкг) -
под6вжувальвиЙ. 

5205. VдnиняТlo,· .... т .. ,-ся - под6в$у
вати, под6ВЖН'І'И,~. 

5206. 1fIlllIlНЯIOЩМіІ"м .. теп"НWіі - 110-
д6вжу.вальнИЙ. 

5207. УДО&н ..... (о Hacmpoйmt, о6с.4!1ЖU-
8ataШ) зручиИй; 

у-6от_ - зручність (-ности). 
5208. УIl06_ .......... іі (~шun) -

зручноза.мінв:иЙ; 
У-"ООТ" -зручвоза.мlllніcrь (.ао

сти). 

1О 

,.="-=._--------~------"~----,.-----------,-~ 
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52011. yA08МТ8OPWТ8ll_",. (06 OЄUЩII
IШU) - задовШьвий; 

У·НJlОТ1оо -задовlJ!Ьиierь (-ности). 
5~10. '11'.,. .. _ ... ' (тм. aiuшpama) -

вlf.1lYЧti.в:вн. вВлучев:вн. 
5211 .• '11'.""_ .... ,,,. (ти. аппарат) 

вВлучеlШЙ. . 
5212. v.,. .... ят .. ,.~ -.:.. ·вlf.1lYЧti.тв. вИ

лучити. 

5213. Vм.. (на npo8oдe; lUUfрЯЗfШШR, 
lWЛєбtпшя) - В1'ВOJI (-ма) (1' •• 
У., Т_ •. Фе.. ДСТ., Др.); 
illllШtорг :(У •• 7'Atч.). 

8214. у ... _1І (ngюuп. СЛIlUЩUЯ) 
В}'1!.о~оmlй; 

у. точиа (.""еаде)-оєер6док (-дrca). 
521&. УНТОТО".. ......_. .....,. .... 

Вітстонівський місток (-<:тк6.). 
5216. V ..... тan_у(в)казвик (-ка) (У'.); 

1Р'aatШR (У.): nOlrtlЖЧUN (У •• , 
т_., ЛІ/Л., Др.); по_ 
(ДСТ.); 6каді,nа (Тш .• РЖІ.); 
прудовnаг (РЖІ.); 

у ..... Щ8IО_IІ ... -у. обертовий; 
у ..... n_щ .. 1І у. вlІІІ8.ДІІИй; 
у. 8ау .. 08011 - у. звуковИй; 
у ....... lОщ .. llо.. - У. xитmIй; 
у ...... n ......... - у. хлиП&'К6вві; 
у. "о"трет .... ",. - у. ковтр6ль-

вий; 
у. "."о""an ....... 1І - у. МIilКСИ· 

:иа.1ЬВИЙ; 
у. _т ....... ч •• " .. іІ-.У. метал6виlt; 
у ... ОnlOо .... іі - у. полюс6ви.І; 
'І. пр""оч ...... - у. вИличвиJ!:; 
у ......... а у. фа.зОзий. фаз0-

ВказWfК (-ка). 
5217. V_Т8ІІо. ..... 11 (се.мафор) - у(в)

казів!lЙЙ; 'І. (om:нocтц .Ir ІІ-а
телю) - :у(в)казввкОвиЙ. 

5218. у.............. - у(в)&азуванва, 
у(в)казаввя. 

5219. Y .......... t ... -.аТ .. - у(з)казувати; 
у(в)казати, 

5220. У ......... IО_а - у(в)казів!ІЙЙ. 
5221. у __ •• " .......... (напр .• CЛJOдw) 

-у(в)к..1адs.ввя. у(в)к.іlадеивя; 
у., nроиn"".......... (nposoдoв) -

прокладанвя, прокладевня. 
5222. VlUlaAW8aT .. , уnо_т .. (нanр., CJUD

дg)-у(в)кладати, у(в)класти; 
у., n"О .... 8jI ..... Т .. (ПjЮ8ода) -про

кпaдaТI:I, прокласти. 
5228. Ylrnо .. "..... (cmoлбов) - віДПIJI 

(-лу). ВіДХМЯВНЯ. відхйлевня. 
5224. VICl10 ..... w .. ilo.. (С11ЮJ!б) - від

XJiлеВИЙ. 
5225. V .... О"ят ..... , ... ит ...... (о сmoлбаж:)-,

віДХllJIіітнся. відхиJlЙТ1lся. 
5226. у.о................ (Ша?О об.llOlnIIU)-

прикор6чува.Ивя, прихор6чен
НЯ' 

у. (Шющюда.!/гл~npoШI-
80ЛWf0е) - корОтlIIав:ва. 

5227. v ............. Т .. ,·рот .. Т_прИХОРОчу. 
BaТI:I, при"оротИт.!і; 

y· ... -Короо1ІІаТи. 
5228. V""".ч .... lОщ .. А (MHдeнCll11lOp) -

прикоротшій. 

5т. у....,....._ ... 1І (шаг) - прmcoр6-
чеВИЙ. 

5230 •. У_nn_е (cznoлбos) - ''1срlплю
ваивя. у:крlплеивя. 

5231. v" ........ _ .. й - УКРfm:tеииі!:. 
5232. у __ Т .. ,· .... Т .. (cmoлБЬ!, Об.АЮт-

Ir!I)-,-YSРіплііти., ysрimiти 5233. Vn .... _ ~ .. _ 

ловвИй прИстрій (·рою). ловвИк 
(-ка). 

52З4. У,,_м_ (~. фото
.метр; 0CIIгЩelШe) - ~ЛИЧІІИЙ. 

52З5. Vnyчwaтo., - ш .. Т ... ·.... (рafioту. 
cQS '1') ~ полішrryв.a.ти, поліп· 
ШИТИ,-СЯ,. 

5236. VnYЧWIUO_іІ 
ВИЙ. 

полimпyваль-

5237. Vn'/ЧW8Н ... - по;tіmпуваивя, по
ліпшеll.llJi. 

5238. Vnyчwе .. " .. " -' ПО'lіпmевИЙ. 
5239. yn .. тpa ..... pOТ1llla ..... и ... -~льтра

корООкі хвИ.'Іі. 
5240. Уn .. тра"'onато ..... пу .... - ЗI1-

фіЯJIR6ве. ультрафіялкове про
.Шва.· 

5241. v ..... o.waT .. ,·ui .. T .... _ (ЧUC/Ю обо
роmos, топ) .- з:и6ишува'rи. 
ЗШ!ШlИТІ:І.-СЯ. 

5242. V •• " .. wlUO_iI - змевшуваль· 
ВИЙ. 

5243. V ...... w.ии. (оборо1ЛJJВ, .1wжа)
З:и6иmуванвя. зиЄиmеIlИЯ; у. 
(сnaдаІШЄ) - мадіІШЯ. 

5244. VМ8ИIoШ8НН.,Й (пи"" ЧUCJЮ 060-
- роmos) - зШншеВИЙ. 

5245. У ..... р ... р - У.ltф6рмер (·ра); 
У.80nо.оr.т ..... и .. іІ - у. допо

мічиИі!:; 
у. Иn .. rиера- у. ІЛЬJ;'нерівський; 
'І. каQКадн ... Й - у. :касшідвиі!:. 

5246. V"фор ... ри.,1І умфОрмерний; 
у. подотанц .... - умформерва під· 

електр6ввя. 
5247. VНllуnятор - УRДYлятОР (-ра). 
5248. vи .... рсan ....... іІ (жо.иут, прибор)-

У!lіверс8.лЬНИИ. 
5249. Vн_" YHiдjH (-ва). 
5250. Vи .. пonяр ..... Й (о.AtaШU.l<Є) - одно

ПQJlПРИИЙ; 
У'Р"ООТ" - QДНОIlолярвість (,во, 

СТІ:І). 
5251. V .. иф"""рн .. іІ (.шreншntmeтр, 

noдвес}--одиовитк6Вві; . і 
У'рноот" - одиоиитковість (-ВО-

сти). . 
5252·. V ...... ТОIИaТ .. ,._Т ... -СА - зшіщу· 

вати. зшіщити,-ся . 
5253. V .... что_..... (.мaгнumшша) -

знИщува.ния, З!ІЙЩеIlИЯ. 
5254. v"' .... То_и" ... й - З!lЙЩеllИЙ. 
5255. У .. со ...... yro"H811 ОllOроаТ .... · !'08-

літна. ІШІЙДКість (-кости). 
5256. VМощаТ ... ·от .. Т .... оя (о фронmє 

If:РШОЙ) - спл6щуваТІ:І. сило
с1'liти,-ся. 

сплощу-5257. V .... ощеи ... (ФРОнmа) 
ванв.я, спЛОщеввя. 

5258. Vnnощеии ... А (gipoнm If:РIlIЮЙ,
СIIJlОщеllИЙ. 

УПР!ill.1lение- Успокав:ваиие 

5259. V ............ _J<eрув{шН:1 (Г., У.); 
npaвgвaннa.. . (У.); ynpa8C11lВO 
(У.); op.gдfJ8OНJUl (У.); 

у. (вei:Io.мcmвo)·.~ упplШa;. • 
у. '8ИуТ ..... _ (natiШlой) - керу· 

в8.вия з сер6диВИ; 
у .• ""ОТ8.ІІ1оІІІ_К. віддальве, 

дистав:цШИе; 
у. _И_8ОІіІІО!" _. к. мєха.и1чие; 
у. на р .......... _ •. "" ........ _ .. ое 

-К,' . віддальве, дисте.впійве; 
у ... ар-,-ое - к. зОвНіШНЄ; 
у ..... ao0J.l8Дln1leК"oe.- К. безпо-
ee~є' 

у. n,,_";' .. ч_ое-к. повітрав:е, 
пвев:ишrИчие. 

у. Р'/ЧІІD_К-. ручне; , 
у. тan~ - у. телегрliфне; 
у. тeneфо .. _ - у. телеф6в:ве; 
у. :tпектри ..... _ К. елеlC'l'pЙчне;·. 
у ...... нтро-nв .. натм_иое - к. 

tjл8ктро,повітряве. елевтро
пневмаmчне. 

525l!а. VnP_ten ....... A,-керіВВJ!й. 
5260. Vnpa ........... й (.мотор, .м/l1ШlШ1)-

керовавиU; 
у,моот" - керованість (-ности). 

5261. Vnp.JtIII8T .... ""ТO'.(nO фФlЄ) - ви
переджil.ти, вИпередити (ф8.вою). 

5262. VпреJtlll8_"Й (о составд.Я1ОЩЄй 
топа), - Dипередийв. 

5263. Vnpoщат~.-ОТ"Т"(8""'~,фор
.кулу) - спрОщувати, спро· 
С1:ИТІ:І. 

5264. Vпрощ ... _ (<:и.!cы) ...,. спрОщу
вавня, спрОщення. 

5265. VПРощ ........ іІ (о c:r;e.м:e) - спрОще
ниЙ. 

5266. Vnpyr .. iI (.материш. 'шюляquя)-,
прyжmiЙ. 

y·rooт .. - у'!р;:жвість (-ности). 
5267. ура_.".... :иam.- ріви{шп.и; 

У.ОО .. 08 .. 08 - р. основие. 
5268. vраеи ...... "М. - внрівиювавШ!, 

вИрівнення. . 
5269. vpa .. K" .. T .. ,-.... ТО'.-!ІЯ -вирІВШО' 

вати. вИрівняти,..:с.и. 
5270. vраеНи .... lОщ .. й (moк, сопротш

лєние) - вирівНііЛЬВві. 
5271. VpaB""тen .. - внрівиювач (-ча); 

у. _rK .. TH ... iI· - B~ мarиетиий. 
5272. Ура ..... тen" .. .,1І (~. 1ЛJJ". со· 

_динєнue)- вврівпіільВИЙ. 
5273. v",ВИО88W."Н"'іІ. (o:.'.cucme.м:e) -

зрівнс \жевий; . '. . 
у,н"оот" - зріВИОВ8.lf<eНІСТЬ (-НО

стн). 

5274. VР"."ОВ"Ш"."'_ -,зрівноважу
ванвЯ, зріВІІОважевия. 

5275. vР .. иОIl8W .... ~·о .. r .. ,.о .. ·(сucmе-
• 1< у) - зрівиоіі8жувати. зрівио· 
в!IЖВ'rИ;-ся. 

5276. Ураенонш"_IО,,:,,,іІ (о conpoтu .. 
_и) - ЗРІВНОВажиий. 

5277. Vраryпиро....... - урегуль6ву
ВІ1.ИШі. урегулюв8.ВВЯ. 

.5218.>'P~~"PO"""""A - урегуль6вв-

5.219" Vp.ryn1IIIIН8r .. ,_ yperf~ 
вати, уper.yJlJlilJl8ти • ..-; 

5280 •. 1(_ (~ воСІк}і -:- pfвeвь 
(-ва). . . ' . 

528L у __ - під.cйmoвa.ии.s. під-

Cliлевва. (~., ·Т_:);. gmинu# 
(У.); 8AtіЦШЮfЛ (У., т_;); 

.у. <111OJМ, н_.}' _·збilu.:lвy
вamш, збl'"'_8, 

". _" ... _ підcИmoвaJПU( .вш-
ц6ве; . 
У.---"_ - По. щme
. реднє; 
у,~·~п.~ 
у. Ч8Р8іІ'І_'- п. почвр!акве. 

5282. V_и"'-підсИлеяldl~ ". (uюIt; 
lIЄН11iWIяql.lЯ) - 'збiJJьшeв:вй_ 

5283. v ....... IІаТІО.·П ....... _. ~ пiдc2mo-
вати, підсИлити;-сІІ:; '. . 

5284. '11' ___ 11 (иран)'~ підсв.аь-
!lЙЙ " '., • 

5285. y_~ - зуcйmIа (1':;" Др.); 
ШIlngв_я (У., 2~.);_ 
zШtНя (У.); IЮtn!)га (У.);_ 
туга (3'.); .': 

у. вращаоо_ (~)-
з. поворітве; , .'. і' '. 

'І. _~Hoe' - 3. дOТl!iчве; 
у ......... ІІІТ'Н .. - 3. :I48.1'lIhrиe; 
у, раотяr .... IО_··- 3. poвтmкв6; . 

. у. _"пlО_ -' З. зеуви6, "1.-_"._" -'З" стискв6; 
у •• "РУ""- ,....- 3. 38.КРутв6; 
у. op88bUI8lO_--"з··зрl3ув8ЛЬИе. 

5286. УО""IІТ8ІІ" - пїдсильник (-ка); 
у. _Т ...... и ... а _ п. XJШПакОвий; 

у .• """,коІІ частот .. ...:..П. ввсО:коІ 
ча.CТO'rЙ; 

у. AВ'/Xn_no ...... - п. дво_о. 
вий;' 

У. ~::,,..II :...,: п. двоеле-
кеитбвві; .. 

у. _ .. крафоН"'" :-"'т;:кікр0ф6и-
вий' . . " 

у. _;".II8YX~,ТP"'·~"" -'
п. одио-;.цво-,тр;и-~; 

у. одиonаNnо .... 1І :- П. одиOJlЮl.-
п6вий; .. 

у. nро ... жуточ" ... 1І ~ 11. проJ&i:;к-
вИй·, ,.~- . 

у. "";'.ио .... А·-Ш· peфRекс6вий; 
'І. р. ин_рои.,lІ-п. р. lив6рс1П1Й; 
у. Т .......... а08 ... А - Ц. ТРИШОШ6-

ВИЙ' . 
у. ~._., ..... й - п. трие.ле

меит6вві. 
5287. vо""итм ....... А .(1; лa.ttne) - 'ПЇД. 

СF.m.!lЙіІ. . . -
5288. УС_Н_ - припівИ~. 

npшnвВ.щпeиВІІ; . 
. у ............. 08 ..... П. почв.rк6De. • 
5289. '11'0 .... .,.....- :..:.. 1IJ!ИПIl!III;ц1l!eИllЙ. 
5290. Vонор .. то.,~"Т"-ПР~. 

пріппвйДllШТИ. . 
y._~.,' 

5281. Vопов... (реаo.Nщ«:а) - ~ 
5292. V .. IІ_.~б~ш1):- y:ra.. 

мОвував:ва. ~. 

.1', 
, , 



,. 
~ 

!48 УСПUКQивать - Утеь;ани., 

~т. ,1(---. .•• О'Т .. ,--; 'о daпq); 
, d/l.IQpfen; 8:ШОІ.'!,іr. - ymкoвy-

"".,".' .JJaflf; ,YJ;ILIIYB$jI'&,-І:а,:, \'с." ' У .. 
, T.-;); __ (~., т.-.); 

... ~"'. y~ (Y.j . . ' .. ,,' 

........... оп ___ " tO de/kmmШ.) 
(У)Г&.J/IіввИй. ' 

~. ,Vono._, (~) ,- yra.
](овy:JI8ВIIЯ, ~. 

,,,~ - ''11., _~6; 
" .• --у. оnійue' 

.. ".~ - y:'peryJ1'1>6. 
ваве.· . 

5296. V8П_О •• _1І. (41 ~.IlZ) -
, , . уга.ибв8.В.І!:В ' 

52&7. ,~~~~_a)~y(в)гa-, 

".~ - у.повітрmDiй; 
". ~ .. " - у. тeч:ввm!:й' 
'І. м_ .... .,іі - у. 0Jtiibшй; , 
". "А." • ...с.. у. мідиий. ' 

fi2IIS. у ....... Омт ......... іІ (о _ре, CO~ 
~пii.O. тшменuu) - (у)гoкiвшtй. _.. 'II~ •• , __ (с/7!OJlбов, 

~ JЮ6) - ст8.вJumн.я:, поста-
, &lIеlПLll. 

5soo. V-аllllll"Т",.,,"wn. (cmoяб) 
--ставл.яти. пocтfш.tn:и:; 

.". контакт - зрoБВтll. д(Y.rшt (-ку); 
, ". (.<WIЦШICmfl) - установлЯти 

Уl=тall:ОвИти. ' 
5801. 'ІІОТІІ."о.~.ш .. IІСІ.І' (pe;'IIaUC' тОIl) 

-УСТa1lеIlИЙ. ' 
5802. Vпа ..... а, - уста:аа; gcmановllа 

(У., Т..І(Ч.); ,СIlIQllUШ (Пул.); 
ОlЦ)рядЖ<!н.н.я (Рнд.); cnOруда 

, (Pti~.); усIlШ8ЛЄЮ<Я (ЛсФ.); 
у. (npoцecc) (nЛl1t:ПUJН) ст8.в-

4ИВНИ. цо~еная' 
,. IJaOПроiю.nо"ная - радіоустаза; 
... 8"JТP8"""" - у. Jj~;'Рішни; 
.,.8Р8М8_-у. тимчасова; 

, ~ ............. - у. ВИКДIІЧllа; 
" ....... p.TopHa .. ~-y. геllераторна 

гев:ераторuя; , • 
)/. "",ОМООТВОАН'" - у. бдиска· 

впиик6118' . 
» .... 0 ..... ....: ,.. Д"м6ва; 
'1/. .......... у. дзвінкова; 
у. к._то!,раф .. ч.~у. ківе

J\lатог.!'афlчна. юн6вня, кіно-
устава; , 

, ». "o~"y,!,aЦ"O"H'" - у. комута
р'їИна.; 

у. ,аwи" ...... - у. машвнбва; 
" .... оrофаан... - у. мноroфa

/lбва; 
у. OAfIоФааНаА-У. одвофа.з6ва; 
11, ~ИТ"'''К''', - у. оовітлю-

BlU1ЬВa; • 
,. OТ~"H'" у. окрема; 
у. ПОА ........ - !.у. ПїдоЬбва; 
у. ПОХОА"'" - у_ цох1двз.; , 
у. пред .. риТ ..... Н ... - у. попе-' 

ре,цв.а; 
У. Р8Анoтen.rР8Ф"'" - у. радіо-

тe.nегр6фна; , 
, 11. ~ __ T.A"_ - у. роапо-. 

ДIЛЬ'Іа; 

y._~--y. 
сільське-roeпод8.рсьu; 
)/.olUl~; 

7- о. ~""II'" . - С. И8JUlQ--, 
'11-.1 . 

у. ~- - у. cтaцijвa; 
". ""~ - ''1'. -егр€lфиa.; 
У. тon"",- _. у: телеф6виа; 
.".~.-,y. 

5303. 

~304. 

5305. 

5306. 

5зе7. 
5308. 

1)309. 

53tO. 

5311 . 

,5312. 

струиоposподШьча.; ". :=;-ш_ - у. :чнвraвш-

". трехф_1І8. - т.:l.'рифаз6ва; 

у • ... ~ -t' 0'aUf1Ul" MЄXТp6ВВ.f.(;· . 
" ................ T.~-y. 

МeRТPOOСВіТJIЮВМЬва.; )/. :0:: ......... _ - елеltl'роси-

V....-...n.ни .. 1І (прибор, cmoяб)
поcт8.вJIеJШ.II: ; 

у. (о .ItOЩIIOCnш) - устан6в.;rениИ. 
УстаиOlllUlТ"t".ИТ~ - Yt.-ТaRО9-

лЯти. установИти. 
V ........ ОIOOЧН .. ІІ (..кamеРtlол)-усТа

IІ:Овв:Иll:, :r.roaт8lsв:и.й. 
УстаиО.~К,монтwр--vстав6ВНИR 

(-ка.), Momp (-ра).' 
VOTOA-СТО.8:н (-на). 
V'""?'І"н ... А. (о работе) - стій
юm, станlВюm; ". (о .lІameрца-
ле) -lШ'І'рив8.шut;, , • 

уотаііч .. аоот.. (рабоmьz) стіН-
КІСТЬ (-кости); У.{..І(ameришю)-
витрнвал.ість (-ЛОС'1'И). . 

V~."H" (rwврєЖд.) - усу
вавм, УС1'IІЄННЯ. 

Vстраи"н" ... іІ (о nOfJрєЖд.) - у<.'\'-
нутий. • 

VCTp,.!IUI.....:!Jo~~~-
нути. • 

VcтP8Мnaн ... (мекmрO/Юl1) ПОРИ-
вАння. 

5313. VoTpeMnAT ..... -пориваТися. 
5314. Vотроilс,т80 '- зл3rода (Г.,Др.»; 

устРІй (У., Т ....... ДСТ.); стріа 
(У.); справа (У,); Сnpa8ування 
(У.); мр1liJo1l (У., Т..І(Ч..); У1l.llйд 
(Т_.); уряджеННЯ (ЛсФ.); ом
ряджleнitя (Рнд.); 

". (nроцис) - зла::годжуваlUlН; у •• 
,отрое __ (neрєдam'Ш1lй, npuбо-

ра) - будбвІІ., (Рнд.); 
" . .,... ..... ro.ОPRщн - гучно.Ое-

ви; 

у. измернтen"но~з.вии1рча; 
" .... ру_О8 - в. надвірна; 
у. оxnад .. "8ІІ ...... -- з. ОХОЛОДJ!а. 

остудна; , 
". "редо""_ .... о. - '3. за

,хисиа; 

". Р~П_"Т"",И08 - з. РОЗПО
дl..1,Ьча; 

, у ..... rН"'.8аци_ко .. - З. rac
дівна. 

5315. Voтyn - приступок (-пва). 
5316. 'ІІтекаН .... ут ...... (шоха) ВИТl~. 

кання, :вНтік (-ку); 

Утекать - Фара.циВІЩІІЯ синусоидaльsaя: 149 

5317. y~ .. , утеч.. - В~Тікати.· ва
тенти. 

5318. vт_щиА (ШОIl)-витіqllЙЙ. 
5319. Vтo'Iиа(moxa) - вИтік (-ку) 

(ДСТ., Др.); mшURаІОІ.Я (У., 
Т.І(Ч.); umiЧRЙ (У., Т.І(Ч.); ви
вmi1l (Рнд.); збіг (.Рнд .); 

". ,11о_в: бічвйil:; 
". 8ТОрмч_ - В. :ВТОРЙlIвий; 
" .... rнитн ... - в. )!8.ГвЄтJШ.II:' 
у. п ...... чН... В. первВвввЙ; ". _"_""-В. рїввоиірвий; 
у. paonp8A8II8И"" {_)р_,, __ 

.. ~ - н. розподілений {ве)рївво
:МІРНО. 

5320. VТIIJIИ_ЦИА (aвщ>гuu) ВИКОРИ-
ст6в~ая, вИRОРИст8.вня. 

5321. Vтиnма"Р088Н... використ6ву-
:ва8Яя; вИкористання. . 

5322. VТ .... ма .. роваиНbllІ вИкориcrа-

ljEЙ. - ' 5323. Vтиnнанрава", -, викорвст6ву-
вати, ВЙROриста'Ь!:. 

5324. Vто"",.ии" (дt:wrеlШlpUВй) {у)в-
тБШІЮвaRВН, (у)вт6м.'!6НWI. 

5325. 
,,32(і. 

53:?7. 

5328. 
5329. 

5330. 

(у)вт6:ма. 
vто_ .......... іІ (у)вт6МдеJШ.II:. 
VТОllllя ...... іІ- (у)вт6Шlювавий; 
у-.. оот.. (у )втбм.'lювавість (-во-

сти). 
VТОIШ..т ....... - .. ит...... (у)вто:м:-

дЯтиcs. (у):втоl.lЙТl1ся. 
Утон",,'" (НlJJПU) - тбшпавНя.. 
VtahA'T�>OA.-НИn'ОЯ (о ншnu .nапа
яа}-тбншати, п0т6ншати. 

Утоппеии .. (fi'OНП1aIW'Iй) загmi:б-
moванвя, загmi:блевн.я; 

у. (в жuдlWcmь) - зануряння, 
заIl~ реННЯ::-

5331. V.ош .. НН .... (~i tфrdiвp'f-'
зar.!lliБJIlШи.l!, )/'. (6ЧIllCU~>::-
зав:уреви.й. . .' . 

Ш2. YTOIIIUITIo,-norn.,- - зar.miбшD
. вати, зarлибliти: y.(II.~. 
~рювa.тJ!', Завурйта, 

5383. VrfIa'I'a (С80ЙCIIUI~. 
5384.111' ............ 11 страЧений. 
5335. Vтра .... _ •• -рата-етрачувз.иии· 

страчєвин.' . . 
5386. Vтpa .. _T",-P8ТIt'В<.- страчу-

ваш, страТИТИ. ' 
5837. VТIor ",......,.н_ІІ - пр8ска 

ел6к-rрИчва· 
5838. у_ (аа,шпuщuLW) - 'ІІбpaв:вlt 

• (.;Шl1UU.Н);дoглRд(У •• Т.-.);.,_ 
мм (У.); ІШІІ.І>НуваннЯ (У., 
Т ..1( ... ); cпw.рl/НO'Б (У .). 

53:::9. Vху__ - гіршми. :погір-

5340. y;a~ ... (..Itaгlf: 'C80ii~) ~ 'Г1р-
1IДI.IIII.f.(. поrіршавая. ' . 

5841. V ... отков.,lІ- {1WЄm., B~'J 
-дiJIь1ШЧВИЙ. 

5342. У_оток (сети, яuнии) - дiJIь
в:ицн (ДСТ., Др.); часть (У •• 
т.-.); .. астха (У.,. Т.І(Ч.); !/'Ш
cmo" (У., ТAtЧ.); noділ (У.); 
уділ (У.); 

у. 06011,,_ ........ 11. - Д. о~жу-' 
вана; )/. __ ..... 11 _ д. освi'rmoваиа;, 

у. пер.нр ... ааоощнІІ. .- Д. пере-
кривна; 

у. путевоll. д. ш,,1ЯХОва; 
)/. аамопo.ятen ....... 1І ' д. неза-

лежна; 
.". тenerраф"blіІ - Д. те.'Jеграфва; 
". твnефо" .. ",1І - д. тen,еф6lD18. 

534З.Vw- (хабеяЯ)-В!iJlIRО . 

• 
5344. Фа6р_Я - фабрик{щія. вИ

робл,ЯНН.>f, вИробnєин.я. 

5845. _6ph .. ho-аавОАокоА (о Haгpy81lЄ) 
-виробн6ВИЙ. ' 

5346. ФадАннr'--фад:внr (-гУ). 
5347. Фааа~аза; , 

ф. 60n........ - ф. nошкбджеиа; 
ф. B .. no_oraTen .. H'" ф. ДОІЮ-

иічна; 
ф. rnaa..... • ф. головна;· 
ф. qopo ..... - ф. непошк6джева; 
Ф.lІиуuт •• ниая.1 .onoмoraт ..... -

" ... ~. допомічв.а; 
•. І .. В ............. ~ ф. початкОва; 
ф. Н_ ..... Ни... - ф. 1!6:ваеи-

."'1еиа; . 
ф. нврааА.""И'" - ф. sерозділь-

на; 

ф. пеР8 .. апря .... Кн ... - ф. пере
, в:апр1жева;' 
ф. nротнВОПОАожная - ф. проти

лежна; 
ф. р,,_.нная~. роздlnена. 

5348. Фн ..... IІ,-..., ... 1І (npo8Oд. 06 __ • 
У'Баг~Ь}--фазбвИЙ. 

5349. Фаао".тр - фазометер (-'!'р8). 
5350. ф..." .... тат ... КwiI _., - виб1р

чай ВЙ'llЛвк (-ку). 
5351 ........ wн .... IІ~а.лыIIIi:в1di; , 

ф. _"ТР""".Р посередній КОН-
тр6пЄр (-ра). 

5352. Фант ... (дЛЯ U&'II. peюn.Ря!1Ч.) -
. фавт6и (-JШ);- . 
ф. anlO .... Н ....... ІІ - ф. 8:лю:м:івій-

ний. ' 
5853. _раа(а); farad; Farad (~);, Іа-" 

,rad(m}--фарад (7ДЗ); 
ф ... 8НlAYнаРОА ..... А ф.:м:і--

р6ДИіli:. . 
5854. ФapaAeR; Faraday's; Faradayscher; 

(de) Faraday (КЛШUШ, . .-.шuш; 
сеть) - Фара.цЄівСЬкd •. 

5355. "раАМ".''''. - фаJ!8ДИЗtЩia; 
. ф ..... Н)fDO_ .. и- - ,фо оов:ус:о-

ІдМьнз.. ' 
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5::57_ "рад"".о"нА (пWK) - фарадИч
вий. 

5358. Фарад .. етр -ЄКI!ОСтем!р (-ра). 
фарадметер .(-тра). 

5359. "рФор-порцеmІна; 
ф .. ас,,"отов .. А - п. азБЄст6ва; 
ф ..... ,.ІІ .. А .... "", .. А - п .. 1оІ·яка; 
ф. lIopIIU .. Hwli - п. IЮрк8льва; 
ф. Т"РAWА-п. тверда; 
ф. фрl\Т1'о .... А - п. фРИтбва. 

5360. ..рфОРо .... А (пamрон.,рощ;!'К ,КOJlЬ-
цо)-пор~е.ilян6виJ1 

5361 •• аСОННЬІIi (о ПРО8()/шке; .неди) 
. обрис6виll. 

5362 ....... с -фаянс (-су). 
5363. "ррариса счетчнк; Fепarіs т"

ter; F".rrarisz.\l.hlher (ш); сош!>" 
teur .<ш) FеГl'aJ'іs-ФєррарісіВ
ський .illчиды�икK (-ка). 

5364. Ферро .. аrнитн ... А - 3аЛіЗо>!агнет
нии, феромагиетнии. 

5365. Ферропир"т феРОnірит (-ту). 
5366. _ppopere .. epaT .. BH ... A (.apиe.wнu,,) 

~ероРt'I'еНf>раruвиий. 
5367. _ррофо.. фероф6в (-'Іа). 
5368 .... Ора-фібра; , 

ф. б"паЯ--<IJ. бі.lа; 
ф. вупка"К""рова"ная ф. ВУ11-

каніз6вапа; 
ф. нрасная-ф. черв6н9.. 

53(;9 .... rура-Фіг~ра; . 
ф-р ... КУНАта - ф-ри E~ ндтівські; 
ф. л .. хт ... tiерrов ... -ф-ри ·Діхтєн

бергоВІ, ПОрощнl; 
ф. an ... тр .. ч.с ..... - ф. е.1РJ<трЙчні. 

5370· Фкд.р живИ.1ЬИИК (-ка), фідер 
(-ра); 

ф. "оп"цевоА - ж., ф. кіл:ьц~ 
ВИЙ~ 

•• :обрат ..... 1і ж., ф. звор6твиlt; 
ф. циночн ... А __ о ж., ф. ОДИllЙч-

ний; 
ф. ОТВОДІІЩ"й Ж., ф. відвід-

llЙй; 

ф. :='іі~аIOЩИIi - ж., ф. від-

ф.отходящ"Й - >К., ф. відхід
шiJi; 

ф. napanne""H"';; - Ж., ф. рівно
біжний; 

ф. п"татеП"Иblli--ф. живИльний, 
живШtЬНИІ, (-ка); 

ф. ПОА80ДЯЩИЙ -- Ж., ф. підвід-
ІІЙЙ; 

ф. оеРИ8снь.А - ж., ф. низковйй; 
ф. cnо ........ і1 - ~K., ф. Сit.іІадIlЙЙ; 
ф. :~~ин"тen"н",й -ж., ф. злуч-

5371 •• ИА8р .. ",1і - живи:льник6виЙ. фі
дерний. 

5372. Фкксаж .:..... фіксаж (-Ж)'). 
537~ ...... о .. ро....... -'- фіксування, 

фікс6ванн.я. 
5374. Фккоироаан"",й - фікс6ваниЙ. 
5375. Фккоироuтіо-фіксува:rи. 
5376. ."НО"РУlОщ .. А фіКСyвil.льаиЙ. 
5377 .... lСТиви ... 1і (о дJlllШ) - уilвний; 

ф,.ноот" - уilвніСТЬ (-НОСТИ). 

5378 ........ тр - цідйло (Г., ІСХС •• 
. Фе". ЛУЛ •• Др.); фi.JIьтер (У •• 
Фе.,дст.);ц.i1wи<а(У •• ІСХС., 
Фе.,); десI1Шll..ярн& ~Фе.); 

ф. в .. _о .... А - ц. вісцин6вє' 
ф. ВО3АУш ..... А - ц. повітряне; 
ф ... пектр .... еск .. й ц. елек-

тричне. 
5379. -"тр-nресс .....:. ціДЙ.1" нагиітие 

цідилогаіт (-та). • 
5380 .• иn"трация (",асл.а) - цідlнWI. 

цідження . 
5381 .• нnьтрован_--цідll111S1. ціджеН

ня. цроц!джування, проц!
.:іження. 

5382 .• иnьтрованн ... Й - процідженав. 
5383 .• _l'IbTp~8aT" - проц!джуватн, 

ПРОЦІдИти. 
5384. "'"~ТРУIOЩ"Й (Koнmyp. стекло)

ЦІдИльний. 
5385 .• "т""" - І'ніт (rи6ту). 
5386 .• "TМn"HbOA 1-.леlШlрод) - rпoтQ

вий. 
5387. .па.. с .. r .. ая ....... іі майва гас-

дівн';'. 
5388 .• пагонltТ - флагоніт (-ту). 
5389. Фпа(я)нец - .t<рЙси (.t<рис). 
5390 .• n8 ...... "1"8 naMna - ФдеММінгів

СЬЮ'!: лЛИпа. 
~~9! .• 11интrnас - флінтглас (-еу). 
,,392. .луороскоп-флюороскОп (-па); 

ф. Cl(IJaдNoii - ф. Ск.,1а,.1;АIlНЙ. 
~31i3 .• п",ксметр---флюксметер (-тра). 
,,:194 .• ПIOОр_сц_нция - флюоресцен

ІНЯ. 

5395. .n"'!'Р.!lсцироват.. - Ф,1юореску
вати. 

5396 .• n",ОР.СЦИРУlOщиА '('''Ран) _ 
флюоресцеиц ШннЙ. 

5397 .• окометр фокоме-гер (-тра,. 
5398. Фокуо - ф6кус (-са); 

ф ... агн"тнь.1і - ф. магиtJтшd!.. 
5399. ФоКУСНЬ'Й (ол(Ut((Ї.е,рассmо.чнuu)

фОКУС6виiJ. .• 
5400. Фоп"га - фблія; ф.мьга (у.); 

сухоа.ІЮтuця (Т ... ч.); 
ф.З0ПОТая-ф. ЗО,1ота; 
ф. ОПОВRННая -- цинофблія ста-

н16ль (-ЛІо); , 
ф. свинцоаая - ф. олив'яна; 
ф. сере6р"нная-ф. срlбва. 

&401. Фon"ГОВblЙ-фоЛifiИиЙ. 
540Z. Фонарн ... іі (стало) -'- ліхтарниl! .. 
540:'\. Фонарщ .... ,-щица - ліхтарник 

(-ка), ліхтАрниця. 
5404 •• онар.. ліхтар (-P;j) (Г., Фе., 

ДСТ., ДР.); лшmарня (у., 
Т",Ч., Фе.); фu(а)нар (У., 
ФО.); 

ф. !ayr.oвoii-.\I. луковйй; 
ф. ма"тов ... іі-л. ЩОГ.'ІоВЙil:; 
ф. napo.oaH ... 1i Л. паротяг6-

I3ИЙ' 
ф. с ~"".HHoli дугоА л. З ло-

лум' я.l!И.\{ .'І:;ком; 
ф. с_.наяа,НblЙ - л. гacnівнИи, 

5405. Фони"еоqА (8Ь18ое, cuгнaл) -
гудковИй. фоиlчв.иА. 

5406. Фонометр фоllQмЄтер (-тра). 

І 
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5407. ФоНОПП8ИС, тeJleгp. - фоноWI8кс 
(-су) . 

5408. ФоНОПОР - фонопор (-ра). 
5409. Фонот ...... ра ...... - звукотелегра

ма. фонотелегра.ма. 
5410. ФоНОфор - фоноф6р (-ра). 
5411. ФоМТ8ННblА (За8eAUlumель) - водо

гр&.і!.нl'!Й. 
5412. Фора принцип; Faure's; Fаш&

sches; (de) Faure - ФОрів 
принцип (-пу) 

5413. Форма (щІмпы' злеюnрода) -
ф6р!\lд.O 

ф. rруwв06раан8Я '_ ф. грушку-
вата; 

ф. nитеііная - ф. ливарна; 
ф. nоnовннчат .... -- ф. половйича-

ф: :'~УООlfдan"ная - ф. сииусо-
rдaльна. 

5414 .• ор .... Рова ..... (:МЄ1>тродов)-фор
мування, форм6ваинн; 

ф. И"АостаТО"Н08 - ф. недостатнє; 
ф. пр_рваннoe--<IJ. переРJЗане. 

5415 .• ор .... рованный - формований. 
5416. Форм .. ровать (а1>К. пласт.)--<IJор

мувати. ' 
5417. ФоР .... РО80чН ... Iі,-МОВОчНЬІIі (ток, 

сос уд. работа) - форм:івш\і!. 
5418 .• Dр"оватіо-формувати. 
5419. Формуnа-Ф6рмула; 

ф. Томаона - ф. ТОМС6нова; 
ф. 3Мn"РИЧ80кая - ф. €lоІпірИчаа. 

542() .• ,рмфактор СУЧ1\IІИI!К (-ка) 
ф6рми крив6І. 

;)421 .• opnooTHbI" (тмєфон) - форп6с-
'ниl!.. _ 

5422. Фосфори ... 1i-ф6СфОРНИЙ; 
ф.-БРОНlІов ... А (о проеолоке) - ф(lс-

форно-спижовЙIl. " 
5423 .• оофореоценц"я - фосфоресцЬв

цін. 
5424. Фото-r"""ваноrраф .. чеок .. 1І 

фотогальванографlЧННЙ. 
542&. Фото-ran ... аноrраф .. я фото-

гальванографlя. 
5426. Фотогра8lОра-світлоритИна. фо. 

тогравЮра. 
5427. .ото .. раф .... есний - фотоrрафіq-

5428. 
ний. " 

.отометр світломїр (-ра). 
фотометер (-тра); 

ф.авкт .. ническиli - с., ф. awги
. .нічниЙ; 

.~. &уна.иа, '"""ое.киМ - С., 
ф. В"НЗЄНlвськиll; 

ф. lІ .. т.іР"РУIOЩМіі - С., ф. івте
грувмьниlt; 

ф. нanоримеТР"Ч80кмli - С., ф. 
калориметричиий; . 

ф ....... _11 - С., ф. се.пев6иd; 
11. _ш .. ___ - с .• ф. аиішу-

вальниl!:; 
ф. ТО"8.0А - с.. ф •. тіньовИй; 
ф. уnи .. иwА - с., ф.~ЛИЧВИЙ; 
ф. х ........ _мl - С., ф. хеlilічmdl; 
ф. шаровоА - С., ф. кулSC1'llЙ; 
ф ..... еНТР"Ч80к .. 1І - с., ф. f)JI8K-

трИчний. 
5429. Фотометрмр__ - с.вітло:мlJ, 

ринвя, фото)(втрувішвя, фото
метр6в8.НИЯ. 

5430. .OТOMI\Т1>JlPOВВТlo - СВітло)(іритв, 
фотометру вати. 

5431. ФотОМ.ТРНЧ80и .. 1І - свіТЛOOlIр--
ЧИ!!:, фотО!lетрИчнИЙ. , . 

5432. Фото .. етри.. - світлокіриввя, 
фотометрія.' 

5433 ..• ототenеграф - світлотєлеграф 
(-фа), фототелеграф (-фа). 

5434. ФотО1'8l1Вrpаф.... - світлотеле
графіn, фОТС"!'ел(;граф!я. 

5435. Фототепвrрафк ... А - світлотеле
графии!!:, фототелеграфний. 

5436 ..• ОТОТ.l1ефоМ - СВітлотеЛеф6в],j 
(-на), фототелеф6н (-ва). 

5437. .О1'отеп .. о...... - свіТіlОТЄЛефо
lІіn, фоroтелефовіи. 

5438. .ототепафоннwli - світлотеле
ф6ННIІЙ. фототмеф(lвниlt. 

5439. Фотоусиnмтenlo .. а .. na .. na .:,.- саіт-

5440. 
5441. 
5442. 

.'юпіДСИ.1J:ьна лЛИпа. 

Фотофон - фоroф6и (-ва). 
.отофо .. и ... А - фoroф6ННнИ. 
Фотох ........ есК .. А (ток)&- світло 

хемічни!!:, фотохемlчниЙ. 
5443. Фотох .... " .. - СВітлохемія, фото-

хемія. .. 
5444 .• отoan.нтр ......... иіі--<:вітлоеJ1&К

ТРЙЧНИИ, фотоелектричвий . 
5445 .• оТoan.ктр ..... от.о - світло

е.лектрика, фотоелектрика. 
5446. ФраК .... иМа.- .. о.о .... іі; Franklin's; 

Franklinsche; (de) Frankl~n 
(ящик, доска,hЮ1» - Фраи
кл JвівськИЙ. 

5447. ФрамиnиниаВЦJlЯ фраlШJIіиl-
з{Щія. 

5448. ФраНИІІнн .. аМРО8ат .. - фраИКJ1іиі~ 
зувати. 

5449. Фр.киnино"пр - фравміиоl46-
тер (-тра). 

5450. Фре ... рованн",Й (морь) - фрез0-
навИЙ. . 

5451. фреаиро.ат" '(RROРЬ) - фрезу. 
вати. 

1>452. .р .. ицио" ..... й (npueoд • .и~ma)-:-
тертьовИй. { 

5453. .рнтто ... А фарфор - іфритб8а 
порцеля.на. ф ... онтраот"ь.1і - С., ф. коитра

ст6виіі; 
ф ... зrн"т ..... 1 -- С., ф. :М~ИЙ;. 
ф ... ерцаlOщ .. А ....... lОщ .. А - с., 

5454. Фронт <_ы-передд (-ду).фроllТ 
(-ту); 

ф. :мигкйй: 
ф. рввкоА .. р .. оати - С., ф. рІв

но! яскравости; 
ф. р..-и_щиіі - с., ф. роз

сівми; 

ф. вonновоА· - п. :хвильовИй; 
ф. крутоА - п. крутИй; 
ф. отввоноА _ п.пря:м:овВсвd; . 
ф. noкат"",,, nonorмJI - п. п0JJ6-

жистиll. 
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5455 • .-уНІ Foueault; 1I0ueault8ebB' (de) Foueault (_, цenь) - Фrк6-вИЙ. 
5456 • .,,,а,,8МТ - фула.ксИт (-ту). 

х 
5459. ХараllТ.Р (.aщuты) 

(-ру); . 
х. оа-

ж. "Р.ДУnР.ДІІ" ......... А 
стерёжниЙ. 

5460. xa=~ .. oт.... xapak-rеJЩ-
Ж • .... ш~ __ х. З6Вm.шня' 
х .• нутренняя - х. В~'І'ріlПШl' х. дМ ..... Мч •• _ х. диншlчна' 
ж. иаrру.оч ...... -- х. обтижаева" х. раrуJlиро.очи .... -- Х. реГУJIЯ-цШпа; 
х. компаунднlUI -- Х. KoмдaYВJUIa' Х. стат ........... -- х. ста'1'ЙЧва' ' Ж. шунто...,. - х. УЗбічнЮІ6ва. 5461. Хараllт.рМат .... ео .... А (о JIШUШ,~

HW:) - ха.рактеристИчПИЙ. 5462. Характ.рн ... іІ (~СБ "рuвая) характеристИчний' 5463. Х8аст (uзолят. "рю~а) - хв' . (хвоста); іСТ 
54

'" ж • • а.р .... ин ... іІ х. заа6ржеПИЙ. ~. Хаостовай-хвостовИй 5465. Хи .. ическ';lІ (66lnря.кuтедь) -- хе-_ . мічпий. 
.,466. Xnопчато6ум..-",Й (Об ШlOJ1.ЯЦIJ.u)· 

-бавовняний. 5467. Ход хід (х6ду) (Г., У., Т.4(Ч.): zoдa (У., Др.); :хідня (У)' ~(mд"Q (У.); поступ (Т ...... ); бі~ • .4(Ч.); pyz (Т ...... ); 
Ж,. п.редвижаиие ("омм ymamtJPQ) -пересув (-ву); 
Ж. ".рт."й хід мертвий' ж. Н.Р08н ... ІІ - х. нерfвIШfi· к. н.равном.рн .. й -- х. нер'івно-мlрниl!; . 
х. Н.ОПОllоllн ... 1І х. неспок ііІ-нИЙ; 
Х. неуотоll .. н .... 1І -- ·Х. нестійюiJ!; ж. nnа.Н ... ІІ -- Х. ПJIавюiJ!; 
х. "_ ..... ,,,ІІ--х. пі~~мнИЙ; х. пря .. оll (/(1OJ1A(yтamopa)- пвре.. 

сув простолінl!!:Ннй; 
ж. рааНОмерИ"'іІ хід рівно»:lр-Flвй; 
х. РО.ІІ ... ІІ--х. рівний; 
Х.ОПОlЮl!н .. іІ -- х .. __ СIІОК.ійIlИЙ; 

5483. Ц..... к6лір (-льору); ц. (окра-
СКQ)--бар.ва.; 

ц.оиrн ..... н .. А - к. гасловйіі:; Ц. ярк.Й-К. яскравий. 5484. Ц •• ТНоіі,-.... іІ (С4Іem, ita.IUIa) 
«ОЛЬОр6виil. 

ж. уоТоіічи ... А - х. cтiAКliil' ж. xonоотоil-Х. Юtоaиll;' ' . х . ..,y_h .. i�-х ~ . 5468. Ходоаоll (о nOло:ншаш ·lWКmj)OJ1.лера) -- ходоВЙЙ. 5469. ХOnOд .... nО_іІ (о .штaлJlе) - хо.. лодно,~а.м:кИіІ. 
5470. хмо"" .. іІ - хол6,цииit 5471. Хмостоil (3.'Од). -- Юtо~иІІ' Х.КОНТакт -- нероб6ча. д6тичка 5472. Xonщее .. Й (о пjю/rJU1.дlre) - • НЯlшіі. ПОJl()т-
5473. ·Х_ут Хна ШIOJ1..rantJре) - ві anт (-та), хоМ}"'т (-ті\.); рв 

Ж. _ноА -- 11. за.тисRiDi:й· х. по_он ... іІ - в. по'liпнlUl· ж. ""!АОХранмт ......... іі - в 'за-цоu~и; . 
ж. п_,",о ...... IІ-IІ. дро:rлm!:й; 
х. ~~~:::::,,"И"іІ -- в. унівєр, 

5474. Хомути .. (уголw;а) -- оІ!ірвантИl( (-на). 
5475. Хордова .. об"отка -- таТЦlІна 6б

витка. 
5476. ХІІроwиіі ("онтшim, npOllOднwl)дОбри!!; 

хоро ... о ,!ро.одnщМіІ-- д6бре про.віднии. 
5477. Храповик, храпов .. КОn800 ~ засноlUiЙI\: (-ка). заскочиОве ~6-.. 1ЄСО. І 

5478. Хрвn.овой (о колесе) - засно'ш6-виП. 
5479. ХроМат ..... сккА (cn}e1Ul.o,cвem) -

хроматИчний. 5480. ХРОМОР8АИо ... тр - хромора.діо:мвтєр (-тра). 5481. Хро .. о ... раф, .хроноскоп -- 'хрон6-граф (-фа); 
х. зn.ктричес_1ІІ -- електрохрон6граф (-фа). 

5482. Хру~ниіі (тІОл.. .Ч(1.llWр) - КРИХ-кий; 

" 

Х •• nОМИИЙ-.:1а.мю!й; 
хрупкост" -- кJЩxRість (-К()С1'И)' ж., nомкоот .. -"aз.utість І-кости). ' 

5485. Ц1мт ..... т.. (окрашенжють _та __ барввість (-ности). . J 5486.ц ..... іІ (nр06од). -- цілий; ц-поот" - цL'Ilс:rь (-.пости). 5487. Цеп'!м .. " ~lIOЛlOС, стшшна) - суIІІЛЬЮ!iJ; 

ц •• тямyтwiI (об .onope)--суцiJIьиотЯгне!ШЙ. -
5489..:.ЦNмoи~ (/.I.IIOJlЯJ1l.1 - Ц6Jl8llт8.ція, цеШІНтувАиин; ц • .......,...,.. .... _.- ц. елеll'l'!JllЧl!8. 5490. Це_ТНЬІil (бaR, трубка) - це

хem6ВИЙ. 5491. ЦеІІТР {Htrepy.aIW)-1І.611'1'еР. (-'1'ра.). • Ц. нвrpy8ни 08Т1І - ц. м.ережlJOro обтйженЮІ; '. Ц. ,.итамия ц. .жИ:вленВJI; ц. п..,...ЮЩjlіі, п_ .. и ... іІ - д • 
живIiJІыІий; ц. потреlin8Иия....:. ц. cnожива1!!ВЯ; Ц. раоПр8А8Jlят.....Н .. 1І - іц. роз
поділЬчий; 

ц. световоА - ц. світЛОlдiИ. 5492. ц-трan_ци .... Н ... й (noст) -цевтра.1ізаціИІіиli. 
5493. Центрanиаat.\МН (cтpeдoI'Є, сагиа/ІОВ u т. д.)_цеитрал:і.ЗіЩін; ц. (управления) - зосереджУ

ванІШ.,. зосередження;, ц. механи .. есиая - ц. мехa.niЧRа; ц. о ............ -ц. СИJІОва. [,494. Цент ..... Н*оВанН .. 1І (~афор, стрєл"а) - цеитраліз6ваllИЙ; ц. (06 управлении) зосе-реджеииil. . 
5495. ц.нтрan .... ьоіі (о батарее, возБУждeнnu) -- центральнd; ц. Зn8К'fричес...... отанчи" - центральна едектр6вня. 5496. Це"триров,,"не . - цеllТj)Увfl.иВЯ, це!!'l'р6ваllllЯ. . 
5497. Центрировани .. іі - центр6ваliИЙ. 5-198. Центрироват" (ЯІІ(ЦIя)-цевтрува.ти. 5499. Центроб .... н ... 1І (авоно", р уьUJlЬЮlI'Є, насос) відосередк6ВИЙ; ц __ ост" - BlдocepeДK6BiCТЬ (-во-

сти). 
5;'UU. Цепноil (о МOд,ЮlU, об.А(от"е, rwд--вєcI'ЄЄ) ,анцюг6ВИИ. 
5501. Цепочна (умєдержателя) - ланцюж6к (-жка). 5502. Цеп .. (.четаллuчеС"QЯ) - ~1анцЮг (-га) (Г., У., ТМЧ., ФО., ДОТ., Др.); ц.еn (У., ФО.); pemlU (У., ФО.); рєтяа (У., Т.ttЧ., Фе.); цеп.. (~л.е"трuч_ая) - к6ло (Фе., Др.); nас.мо (Рнд.); петля 

(Пул.); 
ц. внутренняя - к. вН'ітрішнє; ц. внешнЯЯ -' з6ви:іПІНЄ~ Ц. boaAYwko-нoan..,.,ная - К. по

lІітрЙНО-З8.лізие; ц. вторИ"- - 1\. вторli.1Ш1!; Ц" ran .. ва~И'lесКU К. гальва'" 
ніЧ!lе; . Ц ... nа .. _ - к. головне; ц. rрОМООтаодмая К. миска-
:ВИЧНИIt6ве; ц. деТfЖ'l'ора,-торна.. К. детеК-
торне;. ц. _rаюЩ'" - к. запальпе; • ...... киут .... - к. з8.J,lкненє; ц. _иотационвр- - к. квази
стаціова.рае; 
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... __ - К. керіВИ6;' 

ц.. коltЦ8ttтр<ЩИО_' - В. ков-
цевтрацiilне; 

ц. _пов ... - к. шtШ16ве; ц. """'М"""" - в:.ш~. Ц. _nelCТJlМ- -·К.1ІІА1'-
:ae-:roeл~е; 

ц. MOn.~ - К. молєку", 
лярив; . 

Ц. tIfIrpиa ........ - - к. нarpіВИ6; Ц. и.nо....... К. неп6вне; . ц. НеотаЦlЮнари.... К.· неств.-
ціонарне; 

ц. orp..--- л&нц1Ьг за
roродl!:liЙ; 

ц. отНТ1І1'.иН.... К. Bi~-
жене; 

Ц. п.рВи .. н .... -- к. перІдінне; ц. поnная-К. п6вяе; ц. nри."Иа.я, paдUJ) - К. прИЙ-M8.J!J>He; • 'ц.lnJ>OCТ!U' -- к. звич8.йве; ц. РUОМКНyra.Я - f.:. розім&Веие; ц: рnОН"РУЮ_ - к. резоиан-
сбвв; 

ц • ...-00...... К. через реЙ'КУ; ц. __ - к. ЩW"1а.дае; 
ц .. т ..... - К. CТPYMO~; ц.упpamенмя. КОNандная -- К. 

керівне; ц. уоп_итen .. _ - к. уга.Ш.вае; ц. шунтоВ..... - к. ;"3бічuик6ве; ц. 3и.и ....... мтиВR - К. piBHOвfl.PТ-
не, вквівал:е!!'l'НЄ; ц. "".НТРичес ...... - К. еJIектрИч
не; 

ц • .,,8нтроотатм ... сная - К.елен-
троста-mчне; ц. аа(раао) .... Н)'ТЬ '- К. за(роЗі)-
.. кнИ>!. 3503. ЦиИn (На.щШШЧU6.) - ЦИRiI' (-лу). 5504. ЦиМn ..... сКий (о намtreЮl'ІШІ.) 
ЦИК.'Іічниіі. ' 5505. Ц"пиндІІ (8 мP..veнma:tj - цилівдер (-дра); вібло; Ц. rпимян,,", - ц. глймниІІ; Ц. rP8AyнpO ..... HbOii д. поді.;шб-
ваnИИ; ц. _~o6 .. aTbliI ц. жOJIоБЧl1.-
стuй; 

ц .... еднblіІ - ц. міднИЙ; ц. -п.р"'"'Ю .... IОЩjlіІ - д. пере-
>шч1іЙl!; • ц. пуоковоil - ц; пусковИй; ц. реrистрнрУIOЩІІА - ц. реєстрів-
j!ЙЙ; 

ц. уr_ .. и ... іІ - ц. вyrлаRИЙ; ц. ЦИИКОВblіі - ц. цинк6lіИЙ; ц. ш",",тн .. іІ -ц. Ш8.14arQви:ІІ:; ц. ш.роховат"'іІ д. шершавий. 1)506. Ц!ulнндllичео .... іі ~: ~ к.IIJ()Ч(U1WI.Ь, 06.м.OfflКll) - цилін-
дричний; 

5507. Цими щіик~ (-ку); ц.' по"" ... ""'" - ~; ц. nohp ... bat .. ,op..........-цнD::кyвlt.ти; Ц. ПОlЦ\blтьоlІ-ЦИвкбва.RИЙ. 55і)8. Цинноваии. - ~R1Ш. Ц1ІИ
к6в8.ИНЯ. 
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Ц. _ак ... _Щ8R Ц. пере-

скочна.. . 
5509. цинмо .. нм ... іІ - цинк6ваIDIЙ •. 
5510. Ц"н"о.ат.. цинкувати. . 
5511. ц,.имо.",. (l11mg.ll.УЛЛ17lDР, naлoч-

ш, 6глu.яа) - диикОвИЙ. 
5512. ц,.р.оНо..... м""''' (в ла.ипє) 

циркон6ва волосИна. . 
5513. Ц .. ркynRТОРИwii (ЗЛЄЮnР. зле.кeнm) 

~біг6ВНіі. 

5518. Ц"Фро_А (БЛанк) - .ЦИФер!ШЙ. 
5519. Цoкon .. - с6treЛЬ (-IQlЯ); [nршn.ба 

(Др.)]; ц. (В JIQ.IUte) - ОІ"$ЗRЗ.; 
Ц. декорат ... н ... 1І - с. евдббниit, 

деROРа.ТЙВIПlЙ ; 

5514. Ц"РКУnRц"омм ... 1І (ток)-<>біжвИil. 
5515. Ц"РКУnАЦНА (масла, така) -

6біг(·ry). 
5516. ц,. .... Ьат (8 cчeтчull"'Ж U др. 

nрuб.)-nифeрб.lIAТ (-ту). 
5517. ц ...... - цliфр&; 

ц ......... а." .. IОЩ8R-ц. висltOЧlW.; 

5520. Чао·о ..... - Сві.шо-rодИвз.. 
5521. Чаоо.оli (относ. ко вpe.ilШШ., ~ 

ноєть) - го;u!.нниlt; ... (относ. 
х часам, .механшм1.) - roДIIH
иикОвиR. . 

5522. Ча"тицв-частка; 

ч 

... "arHHT"8R - Ч. маrиетна. 
5523. ч.ст" ....... 1І (npo.м.e::lfcymiJ"R, осве-' 

щeнue, шaz) - частк6вИЙ; 
... аторой war (iJбмоткu), nереа

".А war -:- переДНІЙ ступінь 
(-пеня); 

". п .. р .... А ... ar, _ний war (об
.мQлmu)-за.~иіИ ступіliЬ(-пе!:lil). 5528. 

5524. Частн",іІ (о тЄдЄгр_; уста-
ноокє) приваТ""IR. 

5525. Частота -' частоТ.... (JlеФ.); ча
стість (У., Тм".); 

... акуотн .. ескак - 'І. акустИчна, 
CJI~'XOBa; 

.... 6и8Кия-ч. биття; 
... 60кО ..... (волн)-ч. бічна; 
Ча 60nЬauая-ч. велИка; 
". "",00_'1. вис6ка; 5529. 
... rарМоН .... есная-ч. гармонічна; 
ч. М""",-ч. :мма; . 5530. 
Ч. нмакая-ч. низька; 

ч. ос"овиаи (вОДІ<) ч. осиовна; 5531. 
... п .... иоса-ч. перенесення; 
... со6ст.ен"ая-ч. власна. 5532. 

5526. Чаотото".р - частотомір (-ра); 
ч. контроЛl ... ..,й - ч. контрО,.'УЬ- 5533. 

вий; 
_ ч. _антроа.уко8011 - ч. електро- 5534. 

звуковИй. 
5527. Часто. - частИна; 

..... ртинan"НaR (aнmeн.ны) 
ч. прямоВli:сна; 

ч. rnyxaJI (QБI1UOратара) ч. не-
пр006ра; 

ч. Al2иННОaonНо.... ч. JtOBro-
хвильова; 

ч. "ИДУИТ"РУ"'aR ч. індухту--•. 5535. 
вана, niдівдуктИвна; І 

ч. ""АУИТ"РУIОЩ8R - Ч. індукту- ( 5536. 
вальна; 5537. 

, •. контактиaR - ч. дотичкбва; 
. иоротко.o.nи<! ...... - ч. коротко- 5538. 
хвильова.; 

Ц. С"меноа - о. СlмеНСіВСЬRЗ.; 
ц. TO��ooh-l"ауотона - о. Томс6и

гаус'г6вівсыtll.; 
Ц. ф.рф0р08 ... 11 .- (І. порцелян6-

ва; 

Ц. wT ... мo.oli - о. y~POMlla; 
Ц. зд .... о... - о. EдIC6HiBCt.кa. 

ч. nеrИОf!naвкая Ц# .;1:erKQТOnкa.; 
'ч. 1ІИТая - Ч~ .11:Ита, вилИв~нn; ... ~::~88 (Qб.м.отl;U) ч. гузц- І' 

Ч. Н_ ....... - ч. надаемна; 
ч. поп.,....Н .. о-ооаещавман ч. 

навпереМінку освітлювана; 
ч. тавро_.. (для труб) ТРОЯК 

(-ка); 
ч. ТОНОН""Ущая струмовід 

(-воду); 
... TOPЦ8ВaR (оомот"U)-'бік (боку) 

Г}"Зиревий. 
Час... годИнник (-ка); 
Ч~ о.мn_ткч""и. втор .. чН .... 

еле!\ТРОrQдИнник підкер6Ва.нИЙ; 
ч. an.итр .... _и .. - електроІ'ОДЙН

ник (-ка); 
ч. 3. маяТнккОВbl8 - е. иа.Ятник6-

вий; 
ч. 3~ n.рВичН .... - е. керівuИй; 
"І. 3118КТРОl1ит"чески& Г. елек-

'гро.пі'rИчииЙ. 
Чатертом - чатертбн (-ну); 
".-компаунд - ч.-компаунд (-ду). 
Чатертоново_ .. асткна - чатер-

тонівське мастИво. 
Чаwечка-чашечка; 
... детектора,-р"аR-ч.детекторОва. 
Чвwео6раа" ... іі (рефлє..тор) -

чашкуват.ий. 
ЧаW8чк ... А (Meмєнm) - чаШI,О

Вli:й. 
Чаwка (В ме.мeюna:t, 6атарелх)

чашка; 
ч. 6oкanClO6p~НaR -- Ч. Ke.;I~XY

вата; 
ч. конуооо6puивя - ч. .1іИку

вата; 
ч. Ку6ко06рааи.... ч. кеіІеху-

вата; 
ч. сточиаи Ч~ cтitUt8..·' 
Ч.р.до........ (nол.юсое) - чергу-

вання, черг6вання. 
ч.реАоаат ...... -чергуваТися. 
Ч8редУlOЩИЙСR (о nOJUOC(l:l;)-чер
. гівВli:и, почережв.ий. 
Чери_ (телегр.)-атрзмЄнт (-ту); 
............ и .... -а. олі.l!:нІОі. 

J.55· 

5539. Чери .... _ .. щдЛя:~)--salIа- ч. "'-""'""" - п: иід'виіі;··)·: . . 
марчик (-чика). . 

5540. Чериоnм~(annapшn)-фар
бопйсний. 

.'1. Ш ... _ІІ-· - IJ~ пro-.6ввj1:. 
5558. ч.щу ..... aтwiI: (гpQJjium):-:-~-', 

5541. Чери ... 1і- {аанавесJ-,-чОрвиll. 
5542. ч....... мати_ - чорШІнА 

пла.тин6ва. 
5543. Чepra (u тедеЧІ.) - рИса; 

... дро6 ..... , ....... _.- .р. дрібна; ". OТJIIIII-- - р. вi~a. 
5544. ч.ртеж-риеуво!t (-нка): 
5545. Чepnoт...-рисувати. . _ 
5546. Ч8Т88JOТb (пгpuoдa)--чв6p-rь (-ти) .. 
5547. Чатк .. й (об шобpa;жє1lШl, передаче) 

~ИРазний;· . 
'І-ко,,", - виразвіСІТЬ (-ноorи). 

5М8. Четиоo6pUИlUl .. on_ - В8.1Ш
стуае.та.. БJlЙскавка. 

5549. чат",,.хконтакти ... lі· ("o_ит~ 
тор)· - чотиридотичкб8ИЙ. 

5550. ч.т ... рахкр.ти ... 1і (аппарат) '10-
ТІІрикратнии; 

.. -т.......... чотирикратвіСІТЬ (-во-
сти). 

5551. ч.т ...... хПOnIOOИ"'1І (о дШІ~
шuне) - ЧОТИРИllолюс6виll:. 

5552. Ч.,. ... рехпрово_1і (о cueтe.tre)-
чотирипроводовий. .. 

5553. Ч.т ......... фааН ... Iі-чотирифaS6вВй.. 
5554. ч.т .. ,. .... аст ... и ... іІ (ШшлRlllОРJ-,-

чотиричасткQвиЙ. 
5555. ч.:r ... рахаnеитродн ... 1і (і) лале) 

чотириелектр6д8ИЙ. 
5556, ч.т",~нти ... іІ (усшштель) 

чотириелемеnтОвиЙ. 
55<'>7. ч.xon (телефона) '- IІОКРівець 

(-вця); 

. вaтвll. . 
5559. ч,,_ ... IЦnpu.vep).- ~0в8й,;. 
556\). Ч"0ІІ~6;' .. .. '.' ..' 

.. ; .. ~щ .. .,...... ч..: пa:й.R<r-
рисиіше;' .... . 

... mop8AIII'I'O""08 -- Ч. иеред8'rвЄ; 

... npои,, ___ ~ ~ 
(-ка) npoВЙlCJIИВOO'l'И.'. . 

5'561. Ч"-"'іІ (meлЄгр.аlti:iE)~чиCl!О 
·вЙЙ. . .. 

5Б62. Ч~ - ч.иCТЙJ!К&. . 
5563. Чм_к(лласmuн) 'чв'Crlй 

(-ТІЯ). 
5564. Ч"ст","" (rwл.лектор; 1WЮJ'I<I,fШt)-

чИстити. 

5565. ч .. стна-чИшенвя. 
5566. Чистота (nєредачu)'-ЧИC'J'0т8. 
5567. чИст",й-чИСТНЙ. . 
5568. Читать тe.nerpaмMY - читаl!'И теле-

граму. 
5569. Чpa3f\lернwll (о Haгpuaкe) - над,

:мірний; 
Ч'кост" - вадм: (-s,ости) • 

557\). чу.o:r..,-мо.н ... Й оЧ1<г дєmи<-
тора)-ч 

.. -КОСТЬ - Ч1'Тmi:вiсть (-вости)-
5572. Чуryни ... 1і (о 8_) - Ч!ІІ!1ВJ.iИЙ. 
5573. ·ч, .. оч ..... т_" (8 ceтJtQ:I:)-пле-

. тена ткз.mi:на. 
55'74:' Чуриа (д.llЯ ()l21lIIЯЖЄ"R) цурпа-

лок (-ЛRЗ.); " . .. 
". А ......... "... - ц. дерев ЯНІНІ.. 

w 
5515. Wali.noK (оо_mxu)-м6дло; 

ш. 8 виде коJtlИ.Иц - и. lIОЖИЦЮ-
вате; J .... __ и ..... 1І - м. дерев /ше. 

5576. Wаli.nОИИblli (об 06.ш>nmе) - мод-
. л6ввіІ.. _-,-

5577. Шаl' (06 ... 0_) - ступінь (-пЄ ...... ) 
(Г., У., Т ... ч.); ступа (У., 
т ... ч.); ступня (У.); постуn 
(У., Др.); хрок (У.,Т_.); 
перебіг (011:.); 

ш. ВТОРОіі,чаОТИ"НWіі,t МреАкм _ 
с. передшй' . 

ш. _li-С .-г,днш; 
ш. " .... p"тen ....... 1I - с. Bwoip-

чий; ,"",~и'" 
w. neредниіі с. пєV"A"'Ш; 
w. non" ... ii-C. повний; 
W ...... у .... т .. руlOщиji. nОА""''' 

С. повний; 
ш. ореди .. 1і - С. пересlЧНвil.; 
w. уиорочемн",'" - с. прикор6че-

ниlt· . 
ш ... a"~""H"''' - с. Частк6ввіІ.; 
щ .... 8ТОI"'Й, nередииil,-оС. 11 .... 

рі!дllій; . . 
.... ... ... , .... " , 8ВА"иА - с. зtщн\П. 

5578. Wа"оти",й ц ...... идр (8 здемента'l:'; 
-mа:м0т68ИЙ ЦИllіВдер (-дра). 

5579. Шапка (1ЮiUЮIC на столбе) 
D.IапкIJ.; 

w. n ... "",хранитen"ИaR _. Ш. за-
хисна . 

5580. Шар кУля; .... (1ЮiUЮIC шшrд.. 
&я ла.ИЛ, фонарей)-бавька; 

w .... ",,_іі б. виснА; 
ш. nамRО8ЬІЙ - б. ля:ип6ва; 
.... or ... и" ... А R. вorlleв&; 
w: п ... "_ите",,,иwA к. за-

хисна. 

5581. ШвР"" (ровр.ядюlJtа, уiJapЮUШ) -
кУJIЬRЗ. (У., Т.м.ч., ФО •• ДСТ.); 
шар (У.); б_а (Т ...... ); 11:11;" 
ЛЬОЧRа (Фе.); 

w. nр06Но .... 1і - !\. !\орк6:ва.; 
щ ...... ,.."""... - к. висважнп

к6ва. 
5582. Ш.р .. ноа .... (noдtшцlн1JR) кул~ 

·кoВli:!!. 

5583. шаРН"Р--СУcтS.в (-ва). 
5584. tUapиllPн ..... ~U804Illl1iOP. 'щenuw

дєp_ .. ~т)
сустанниЙ • 
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0085. Ш.рооо"А .... й (1WНдyкmop, Л4AU1a) 
-куллстий. , 

.5586. W.ро.оЙ-кульовйJl:; ЦІ. (шаJЮllUij
НЬІil; фоmoметр, ямрь) - ку
лЛстиИ. 

5587. Wapооl_" .. й кулястий; , 
ш. "СУА (стЄIl'ляюu.ш)--баIi!ЬRa. 

-5588. Шах"8Тооlрu""" раопonо_ин 
(nQ.il1OCOe) - розміщення ша
хillВJЩєю. 

5589. Ш ....... -шАхта; 
ш. пропu"ая _ иаlianаl ПРО-

лазок . (-зка) жи.;Іьннк6вИЙ, 
кабдевий. 

5590. Ш ...... и ... й,-тО.wiI (R:абедь, oєs~
нш)- шахтовйй; 

ш. n ... па - ІПаХ'l'ЗРСЬJ<а дЯмпа. 
5591. Ша.йцаро .... А ио .... ут.тор -1IIlI8Й

. царськии F.Ol\tY'l'&TOP (-ра). 
5592. Шеllка (ШЮд.яmoра) - IIПi.йка; 

ш .•• 0АМая - ш. впускна. 
5593. Ш.пио."ма (дм noдееса)-шовко

ІШика. 
5594. Шen .. О .... 1І (абажур, wюляquя) -

шовк6DИЙ. 
5595. Шennаи-шелак (-ку); 

ш. ПОIqJ ......... и. - шмакування; 
ш. поир .... аТ .. - ШЕmакувати; 
ш. поир ... т ... Й -(по)шєлак6вапиll:. 

5596. Шennако .... А_шелaR6вий. 
5597. Ш.роховаТblЙ (1І'0ллеrmwр) шер-

шавий; 
ш-тост" шершавість (-вости). 

5598, Шеротяиой ",,,ур - ВОВИНПИЙ 
шнур (-ра). 

559\1. Ш.от - жердйна (Г., J'" Т.мч., 
ДСТ.); лшчшtа (Г., ;\<'.); лшчк.а 
(Г., У.); :нcepдR:a (JI,); ЯдЩ(Q 
(ДСТ.); 

ш. ".0""Р08анн ... Й - Ж. ізоль6-
заза' 

.... ПР"";'Н"'Й (гром.ООП!fJQда) ж. 
приiШfшьна; 

ш. ОКn8А"ОЙ (для вк.лІОЧ.. в npo
вод) - ж. складпа. 

5600. Ш.от .. rрани",Й (о npoвoлОIre, к.лем:
.ме) - шостиграиq8.cтиИ; 

w-"иоот.. - шостигрвпц8.стіСТь 
(-тости). 

5601. Ш.ст ...... НуТн ... Й о".тчнк-шости
хвllJIЙппиіі. діч:Ильнuк (-J<a). 

5602. Ш.от .. уron .. " ... іІ (о располо:ж:еюш 
про.од.) ШОСТИІ,,,тний. 

S60:!. Шести""'." .. " (тtЖ, cuсте.l<а) 
шостифазовиJi. ; 

Ш-8НОО'І"" ШОСТИфазовість (-во-
сти). 

5604. Шин. шйна (Г., У., Т.мч, , 
Пул., ДСТ., Др,);' 

ш. ".АНая-ш. иlд!!а; 
ш. оонт"тen....... ш. QCIll'l'ЛЮ-

BВliЬHa; 

ш. отрицатen .. н_ ш. иіиу-, 
ОО8а; • 

ш. п"татen"ная - Ш. живИльна; 
ш. nOJJO_тen ....... - ш. ІШюс6ва; 
ш. раО ... реАМ .. Тen ....... - Ш. роз-

подiJIьца; 
w. О"ПО_ - ш. СИJIО:вВ.; 

ш. ОИ~"Ц"" - ш. сиихро-
віз8,ЦШпа; 

ш. ао4і ................. - m.збjРIf&; 
ш. -А ...... Т ............ - Ш. Вдyq:IЦ!.; 
ш. тр.иофеРН_~ ш. трАнСферна; 
ш. )'ра.Нит .... _ - ш. 8ПРів-

пНльиа. , 
5605 .. ш_и .... іі (ШІОЛIiI1WР. -.яеао) -

шипоВЙI!. 
5606. Ш .... ОА8рисаТ..... шивотримач 

(-ца). 

5607. Шип.нн. (вольт. дуги) - си
чання. 

5608. Ш .. петJo--<)ицатн. 
5609. ШКР""а (ОЮlа, npOCflЄ1lla) ши-

рина; . 
ШООР.КОIO, • wир"ну-завП1Йр1llЮl. 

5610. Ш"рма параван (-ва); 
ш. ищитит_"ная (от врвдн. деі1;

CШl/UJl peнm. луч.) - хист6к 
( ~) ; 

ш. н.прnрачная-п. непрозорий; 
ш. фnlOор.сцмру_ - П. флю

оресценційнпl!:; 
w.'.".ктр .. ч.с ...... - п. електptч-. -

пий. 
5611. ш"рокоае_ни_ - радіомовлен

ня; 

ш. о"Но.р .... н"о. - р. одночасне. 
5612. Ш.роно •• щатen"н",Й радіОИ6в-

НИИ' 
ш. ста~цмя - радїомОвня. 

5613. Ш"РОКОI060чн ... іІ (шоляшор) 
широкоостріrПR6виИ. 

5614. Ш .... р - ппі:фер (-ру); 
ш. поnироаанн ... іІ - Ш. полір6-

вании; 
ЦІ. СПIOARltоil - ш. лоеняк68ИЙ. 

5615. Ш .. Ф.рн ... Й (о 00c1l'/!':, Па.НЄ.ІШ) -
ппі:ферниЙ. 

5616. Ш .. фроааи ... (темгрa.tШ&) -ш:иф
рув(ншя, шИфр6вання'. 

5617. Ш .. Фроаа"" ... 1І (о mєлегра.м..иє) 
шифр6ваниil. 

5618. ш .. фроваТІ> ~ шифрувати. 
5619. Шнanа (пpuбора) скала; 

ш ••• ркanькая С. люстрова. 
5620. шкаф--шахва; 

ш. latap.ilhwA-ш. батерfйпа; 
ш. Ао_ваоll (для uспЬ1.ЛlШ/UЙ) -

Ш. дощова; 
ш. но .. мутац"онн ... Й - ш. J<OМYтa-

ційна; " 
Ш. мо"упяц"о"к ... іІ ш. :Ji(ОДУ.'IJt

ційна; 
ш. распр."en .. теп"н ... іІ ш. роз-

подільца; 
ш. стениоil-ш. настіина; 
ш.оуш .. " .. "",1І (для "абелей) -

сушарня:. . 
5621. W1CaфooliPDн ... lІ- -шахвуsaтиJi.. 
5622. Шио .. "нwil (гал_омеmр) -

шкільВЙЙ. • 
5623. Wna .. m-ш.лЯ){ (-му); . 
. ш. аНОА.",А - Ш. анодвий. 
5624. Wnallф, петпА ("ривой) - петля. 
5625. ЦІм .. , ЩJIТ-ШОJ10М (-ма): 

.... М" _"Т" (арен;1ІЯ) - Ш. за
хисВЙЙ. 
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5626. lUmlфо ...... М .... (сташж)-пшіФу
:ват,1ШЙ. 

5~27. WnIlфoRn .... _, ЄQ'ЛЬв. пшl.фу-

;,.,. _ом",іІ .- Ш. невир8зннй; 
.... п ... ат .. ...-ш. дpy.к8.~; 
W.np~_НRЩ1ІIt - Ш. прyжwm-

вam.ня. '. . 
5628. Шп ... _ - шліФУ:Вl!.mш. ШЛ1-

фОВІ!.W!l. 

СТИЙ;· 
w ао-.-- - Ш. Есть6нівсьКJlЙ. 

5641. Шrao.. tлa.tШі/.· НQJЮJI.) -' lIl'l'I\-
5629. Wnифоаат" - пшіфува:rи. 
5629a.Ulll.Rм6yp - мурапроб6єп,ь (-бій

ця). 

. бик (-ка). 
5642. Wтaмno_мwiI (о дUШI"-U). 

. -mта.мпб_Й. 

5630. Wn:lll1M-шапочкз,; 5.643. Wтaм_ .. ~. ' 
5644. Wтaиra - шт8.нга; ш. (/І гроАЮ

отводе) - жердйпа, ':t'ЙЧШ/... 
5645. ш~6к (-цка), шmтйв 

1&1'. ___ - ш. 31'ЗІ1'6ва; 

... ___ Ш. змі8НJ1.. 

5$31. wиур-mнyр (·ра) (Г., r·, Др.); 
Ш .• шнуро" (вєрев"а) - шв6р-
}св (Г.); , _"_ ... . 

... aoli.tlТo .... A - ш. взбе"'....,., ...... . 
Ш: IРо .... ро.ан" .... - ш: павцер6-

ваlШЙ; 

. <-ва). 
. 5646. Штеп_; рl1Щ; Stecker(f); {ісЬе(І 

[de conjoncteurJ ПРЙТИЧ:Ка; 
аак.іло" (Рнд.);шmєпсмь(ДСf' .);. 
aamuчк.а (ФО.); 

Ш ......... Ноіі П~ ВИКJIичва; 
..... ит_. -ш. кр]іцеииJi.; 
ш. 8ОАОМ.проница ...... іі - ІІІ. 80)10-

иепронИI<JlИВиJi.; 
... _lІкоlІ - ш. подвійlШЙ; . 
"" аавоАОНО" - ш. виробвtmиJi.; 
... : .... 6 .. ти Щ. сухозлітвий;. 
... : _у"укоа ... іІ Ш. кавчук6вuи; 
.... lqJуrп ... Й ш. Кру мий; 
ш. мноrожиnьиа.аіі - Ш.. M:e:,oro-

жW:tьний; : 
... иanрaвnЯlOщиil (для дУг08ЬІХ 

•• cШn) -- ш. напрlWвВ.ІІ; , 
ш .. '~атяжtlОЙ ~ ш. натSЖ1Uiіі; 
w. "епроника_wl, BOAOM.npOMII

ціаем",. - ш. водоnепроtmк-
диви.fi:; .~.-{,;;,"'dw 

.... о"кож"""" ... 1І ш. одно""",ь-
нии; 'А. 

ш. ОnРОСИ,," - ш. зanИТНИu., 
ІІІ. "итатen"к",1І - Шо' живИliЬ-

ний; , , . ../.". 
ІІІ. no_oHoif - ш. ПОцlП ...... , 
ш. ТОКOnОАІІОАЯщиil - ш. стрpro

підвіднИіі; 
ш. троilной - ш. потріl!lШЙ; _ 
ш. ,xnon .. aт06YM~ ... iI - ш. ба 

вовв.яииit; -'- і! 
w W_PCТAHOA ш. ВОВН.)1НИ ; 
ш: :шеитр"!,.скиіі - ш. електptч~ 

ииЙ.- " 
-632 ШнуровОА шпуровйп ; _ 
О • w .... рееQ .. н ... й (~aндa~, 008:1811'#1) 

- швормвИИ. ' 
5633. шнуронрутиn"но.і~ (стана,,) -

шnурокр~тний, 
5634. Шорох (8 телефоне) - шамОТfВи:::. 
5635. ШпаrатмаR, оото_ кату ... -

СТЇJIьник6ва шrr;JIЯ. 
5636. Шпмn .. ка (8 u"a:t; 'l80яяmoра) -

юл6ц()к \;'чка). 
5637 _ шп .. п .... ооllpallН ... іІ (..иагни:т) 

ШПВЛ1iliуватнJ!· ) 
5638. шпиндen ....... шпіндeJI1, (-ДЛЯ. 
5639. шпикдen .. ""'. (1<Ом:..иутamО1/) 

mпіядельпиИ . . 
5640. ШрифТ, телегр. ~ шрифr (-ту). 

ш. аonно06рааи ... іІ ш. хвилю-

ВiIIrd; гпетпиіі:' ш. мarИИТНblЙ - ш. ма, .. ~, 
Меil_ра Ш. меєрlВСЬК!ІЙ, 

:: Мора. - ш. Мбрзівський; 

ІІІ. rnyХОil' - п. C.J11па; 
ш. AJIYXPO_ОВ"'Й - п. д:воріж-

к6:ва; , • 
ш. комтакти",1І - П. дотичхова .. 
ш. пеrиolUl1lВК.іІ - П. дerкo-

топк~; . 
ш. опроон ... Й - п. заIrl!тпа;. 
ш. ОТ ........... іІ -' п. ВlДповiдн{L •. 

в!дкаа6ва; 
ш. ІіереОТ .... Оil п. переставна; 
ш. "~xpaн"Ten"",,,A - П. за

, поб ішна; - .' 
Ш. D~МЯЩ1l" - П. прyжli.-

пиств' 
ш .. QО8АИ~"Т8ІІIІ"wіі - п. злучна;. 
ш. треХlЮитакти"'іІ - п. трвдо-

. тицкова; , 
.... шт",ковоil - п. пристромна. 

5647. штеп_ .. и",1І (вы1l'Jl'/.QлlєJlь •• пат.
рон; ги.егдо) - притицк6вии. 

5648 ш""";-шпРIІ.ІІК (-ка) (Г., Дp:)~ 
• цвяшо1l' (У.); иіадо" (У.); гг!в

дочо,,(У.);шлшфт (ТЮІ.); м.о
lШ1it (Др.): 

ш. арр.т .. ро .......... іІ. _.p~ ....... 
щкіІ' ш. затрИ:МВЙЙ, 

ш. коитакти",іІ - ш. дOТlfll.К6виJi.; 
ш ... етanпичеои .. іі - ш. иeтaJ1е- , 

вий; 
ш. наПpaenRtOщиil - ш. ИВnPЯJ4-' 

нИи; 
ш. протanкиваtoЩllil - ш. про-

штовхнИі; 
ш .. nРУИlиннwАt ПPV'ммнящміі' 

w. ПруЖЙIIJШ.Й; _ 
ш. упорн ... _ш. уп6рНШІ; _ 
ш. уотано .. ч" ... _ш.УстановнИи; 
ш. wтanoen ....... iI - ш. ПРИТИЧJ<6-

вий. " 
5649. Штора СІРототех.) -- зап"иа; • 

. .... _ртwааtOЩlUlОЯ pOJМra" 
ш. ,6enаи - з. біла. 

5650. ШТР .... О ... Т .. Й.(О слюде) - риску-

. WиIi; .'-' ( ) , w_tooto.:-рпску~.lC'l'Ь -тости • 
5651. Шт",К080Й, штеП08llIr-ПРИСТРОХ-: 

'ва прИтицкв. 
5652. шт",рееоЙ (wюлятор) -шПИВЬО

вйJI:. 
5653. шт",р" mnllНЬ (-НЯ); 
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Ш. ".on"тори"Й - ш. іЗОЛЯТОр
ний; 

ш .... ПРRllоll-щ. і. ПРЯ:ІІИй_ 
5654. ШУІІ (8 А/Ш'РОФСне, ... aшuнe) 

шук (-му); 
ш •• реllи .. lІ, П_ИТІІ __ й(smе-

.іЩ/кже} - ш. шкіддивий; 
ш. пolочи .. l1, ПООТОРОНИІІ. - р,і. 

~6"". croрбвніll. 
.., уу ШУllи ... 1І щ:s:шшй, шу:мкйй. 
56:>6. ШУllоmуw.т",~ '- ~1IImш. 

(-ка). 
56-,7. Ш"нт; shunt· Nebєnschluss (ш); 

derivation (І). sbunt (ш) -
узбіЧНИR (-ка); 

ш. АІ1"ИИ"Й - у. доarий; . 
ш. коротииll -- у. ксрОтІШІІ, 
ш. lIant11Т ..... 1i - у. ",ar*ний~ 

5658. Шунтирпаи •• - узббЧУВ8-НИЯ,. 
узббчєння. 

5659. Шукт.роаа .... ",1І (о релз) - у36б
че1ШЙ. 

5660. Шуит.рО8аТ1о - узб"чувати, ~'3б6-
'ШТ». 

5661. Шунто.оlІ, ..... 1І(8О3бyйиmeль.дви
гатель. регулятор} - узбіЧ1Ш
RбгldL 

5662. Luyктo_p - узбіЧlШltOмір (-ра.). 

щ 

5663. Щ ... а (мmgшm)-щока; 
щ..... ио.Такти.... - щеJIепи до

тИчні. 
5664. Щ.,. •• оl1 (тО110nриеМНПl1) - щі

лИнниЙ.j. ' 
5665. Щепо .. н .. 1І (аму .... улятОР, рас

твор) - ЛуЖНИЙ. 
,\)666. Щ ... чи. (при paOиonpиe.tte) - ло

ПОТНН. 

5667. Щ.тиа (для дuJiQJl(o) - щітка 
(Г., У., Т.ItЧ., ДСТ., Др., Фе.); 

щ. 6ру"но_щ. 'брускбва; 
щ. IЮПОllоraтen .. и.... - щ. допо

мічна; 
щ. rn_иая-щ~ roдовиа; 
щ. АОПOnИ.Т"'~И'" - щ. додат

к"ва; 
щ. _nасиая-ш. запасна; 
щ. касатe.n ... НО"ПРlln.rаlOЩ8.R - щ. 

дOТl!чно-приляжна; 
щ. нon".иториая-щ. комутатор

на; 

щ. "on .. ц.8&Я~ мon ... цеО6рРНUI 
щ. кі.1ьцювата; 

Щ. иоитанти ... -щ. дотичкбва; 
щ • ..... то ...... -щ. аркушева; 
щ • ... АН .... --щ. мідна.; 
щ. ".AHo-уron .. иая - щ. мідно-

вуrд.яна; . 
щ . • РА"-Щ, Мбрдівська; 
щеии ОАНОи ... ии .... - щбкн одно-

йменні; 
щ. о .. едиеи .. ая-щ. поміднена.; 
щ. ОТРицаТ ..... иая-щ. мінус6ва; 
Щ. передато .... ая-щ. передатна; 
щ. мете .. _щ. плетева; 
щ. nОА.ИIНИ_щ. рухбма.; 
щ. nonожмТe.nltКая-щ. плюсова; 
Щ. nро.onоч ...... -щ. дротяна; 
щ. ПРУ_"R __ Щ. пружйа:иста; 
Щ. Р8А ...... ~ая-щ. радїйльна; 
щеии ,.."ои_ии ... _щБКR різно-

йменНі; . 
щ. Р ............... -щ. поділена; 

5668. 

5669. 

5670. 

5671. 
5672. 

.5673. 

5674. 

щ. Ру .. и .... -щ. ручна; 
щ. оноn_ .. щая-щ. ковзна; 
щ. c.nо.отая-щ. шарова; 
щ. с06.РаТ_пЬ ...... -щ. збірча; 
щ. уro .. ~ ...... -щ. вугляна; 
щ. wmoфо ...... Н .... ~Щ.ШJIіфу-

в8..'Іьна; . 
Щ. ""'ИТРОА"'" - щ. е"ектр6дна. 
щ.тнодеРlМaтen_щітнИк (-ка); 
щ. 11_ .. 0 ....... 11 - щ. реакцlй-

ШІ.Й; 
щ_ троА .. ой-щ. потрійний; 
щ. wарНИР""'Ii-Щ. суставнИЙ. 

Щето .. и .. іІ (СУЩ!1)рm) -- щітко-
Вliй. 

Щип_иая CnIO" - скубаний дос
няк (-к:;). 

щ .. пц ... -щ.иnПі (-ців). _ 
Щит (.мотора) - щит (-та) (Г., 

У .. Т.ич., Др.); заслона (Т.ич.); 
аастуnа (Т.\lЧ.); затула (Т.ич.); 
aQCmaBI!tQ (Др.); 

щ. (СUгRll.iШ3ацuu)--та.БJIЙця; 
щ.,шnем (для аaщumы зреная) 

щолбм (-1118-), 
щ. 60но.оl1-щ. бічИЙЙ; 
щ. aOAH .. li-щ. задній; 
щ • .. обо.оА-щ. 'lоБОВliй; 
щ • .. еnpоара ...... 1І -- щ. непрOЗ<J-

рий; . 
щ. Пер8АНиА-щ. передюй; 
щ. ПОАШкпнмко.",1І - Щ. вмь

н.ячний; 
щ. распpeдenиТ ..... и ... 1І .. розпо

дільюш roJ10ВвИЙ. щит розпо
дільчий; 

щ. o .. rHaп~ ..... 1I - таблИця гас
.1івна. 

Щнтоаоll (nодuшll1Шl!t, остог.)
щитоийй; 

щ. (о щите cuгн.ально ... ) - тзб-
лИчнв.й. . 

Щ .... ои-щитбl' (стка); 
щ. r-руппо.оА--хЦ. груповИй. 

"'БОIlИТ 

5675. З60 .. ит-..,боніт (-ту). 
5676. З60 .. ито .... 1І (ШОЛЯЛ10Р, plVW8uнa, 

тРубl1а)----€боніт6Вий. 
5677. З6УРИlf-€бурИна. 
5678. з6УР .... о .... lІ.....,буриВ"виИ. 
5679. З .. нуаци .. (рентг. труб1ш)--ви

смоковуваинн, внсмокуванвн • 
5680. З_нуи,.. .. н_ (peшnг. тр.)-ви

смоR6вування, висмохувll.ввя. 
5681. З .... У .. ро_ни ... 1І (о трgбl1Є,1WЛбe) 

-вИсмокуваниЙ. 
568~. З_нуи,.._ть -- висмок6вувати, 

:ВІісмокувати. 

8 

5683. Зеоп"вентн",1І (об об.ио11lRЄ) 
Рllзrортковиії, еводьнента:иИ. 

5684. ЗАнеона; Edison (патрон, счет
ЧШі, нарє811а)-ЕдісбвівсЬRlilЙ. 

5685. Зи_атор Ма ...... тн ... й екватор 
(-ра) ~tагнетниіі. 

5686. Зиви.an.нт-ріВ}10вартник (-ка), 
еЮJівадеllТ (-та); 

3. CB8Toboil-р., е. свіТJlо:Вliа; 
3. anеНТРИЧ8СКиll--р., е. електріч

ний; 
з.anектрохимичеокиЙ--р.,е.~Lек

трохе1.1ічниИ. 
5687. Зкаивanе"ТНblЙ (тIЖ, сопротивле

ние, чenь)-рівновартиии, екві
валентний. 

561111. Зuипотенциanьи",іі (о соедuюiюш, 
об.моmке, лuнuu) - рівНОПQТeИ
ціl!льШІ.Й, еквіпотєиціl!львий; 

a-.. oeтt. - рівИОПQТeн.ціl!льШсть, 
е1\Віпотенційльність (-ности~. 

5611JJ. ЗНИnажная батар." повозбна 
батеріа. 

569tr.-Зко ...... и ... с .. ий (l!toзффuЦJШlЛ!, 
ЛQ.Ю1Q, раcnредe.лeJШe)--еконо
міЧllиіі. 

5691. ЗИОНОМИЧ"ОСТ.. (Jul.мnы.' С8єmа)
економічність (-ности). 

5692. Зкра .. ; всгееп; Schirm(m): ecran(m) 
-- застувач (-ча), екран (-ІІа) 
(Фе .• Др.); 
saтем""lОщиіі- з., е. прите:мию
ВaJIЬНЮі; 

3. маrН"ТНblЙ-3.,. е. магнетниіі; 
... .. _nрпраЧНWЙ -- З., е. непрозО

рий; 
:о. при."Н"'іі - З., е. приЙи8.1lь

ний' 
3. С~И.НИЯ-;> Є. порівиювмь

НИИ' 
а. уоип'мваlOЩИЙ - Є., З. пїдсиль

mi:й; 
:о. фnlOOреСЦИРУlОщ .. 1І -- з. ф1!lОО

ресцевціЙВИЙ; 
а. фото".тр .... асИIІIІ -- з. фотоие

трИчиий, свіТJlомір'lШiі 
.. : ф. Бунаена - 3. ф. Б}'IІ8Єllів

СЬ!tиИ; 
". "".ктр .. чес"Иіі - З. меltТрЙЧ-

вий. . 
5693. Зкра .. ир .... аН ... - застування, еІІ

рануваннн; 
•. маrнмтное--з. магвerrие; 
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а.an.нтродинаll"чеоиое З.мек-
РОДИВ>Ulічне; 

• ..... ...,.ООТ8ТИ .. _ з. елек-

тростатИчне . 
5694. Зкрам",.......и ... 1І - з8cтyвa.виli, 

. ехрз.ибваВИЙ. . 
5695. 8краи"р .. uтa. -- застувати, еІІра

Н)'ВіІ.ти. 
5696. 3ирам_~ - застувний. ек

ранува..~ьниіі. 
5697. з ........... _нтan ....... 1І (CIlЮЛ) ДО-

слідийй. 
5698. з_оатацив (<<ти. IntШфoна)

ексш:юата.ціа. . 
5699. 3ноnnоат"роваn. (~11, стан

цшо)-експлоатува.ти. 
5700. зиonо_цка---експозйцїа. 
5701. Зиотратои-екcтpacrp:\'lII (-му). 

3 • ..... канlUl ек .. за.иич:вИ.і;~ 
а. palI"'кaн~. рoз:мичв:йJl:. 

5701а.Зиo:rrpeи .. ьоlІ (об освещгнuu) -екс-
:rревниіі. 

5702. 3иоцентри_1І (о CWЛO:ж:еІОШ 
:нcuлы.--eRсцев'І'ричвий.. 

5703. 3naСТІІЧ""'i\---e.JiacтИчm; 
_ .. ост .. (шюляljlШ, lIpO(IOда)--ела-

стйчність (-ности). 
5704. З .. еитриааЦИЯ - елев.тризАціа, 

мєктризування, елев.трпзбвв.в
!щі 

а.А8Упonярная,6иnonяриая е. 
двополЯ:рва; 

а. ОАНоn ...... ри.... - е. ОДНОПО-

юірна; 
". аТр.щаТ ..... _-е. від'/!:шІ&.; 
а. пonожtlТOJt .. ная----€. додётиа; 
а. чаре. IШlIRни--е. вПJ!ЙВO»,. 

57и5. ЗА8нтри •• р--електризер (-ра). 
5706. 3 .. 8..,.Р".0_"И • .'- електризуван

НЯ, мектризОваll8Я. 
5'107. Зneитpи.оаанн .. 1І - елеRТриs6ва

!Ша. 
5708. З ... ктр".о_т .. - електризува'1'J!. 
57О9. з ... итр ... у ...... 1І - мemризyвll.-

ний. 
5710. З"8итр .. ау",щиll (о CUЛ~) - мек

трнЗівIПij. 
5711. 3murrр"к--елёхтрнк (-ка) . 
5712. 3naИТРИФ"-" - елев.трифін8.

цін. 
5713. ЗпеИТРИФIlЦМ __ - едектри-

фікyв{uшя, епектрифік6вавШ!. 
5714. 3 ... итр ..... цм_нwIi елек-

трифікОваний. 
5715. З ... итрифмцироаато. - мектри

фlRувати. 
571(і. Змитри .. асииll - мектрИчнии; 

а. а ........ - е.)1ЄКТРOQlЩ.liіза; 
:О. _--;mектротерe3lt. (-зt\); 
а. rpenиа----мектporрiJbmк (~кa); 
•• Aopora-е.)lектрозалізИЙЦн; 
а. п.ч........е.лектропіч (-печи); 
•• topm .. --;mектроranьмО; 
•• ста .. ция--елemр6в1L!.I. 

5717. 3".ktp .......... o--ел&!а'РRXa (Al1C .• 
У., Фе., ДСТ., Др.); ~ 
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ність (Але., ,1<'., Т.кч., .!l.Ф., 
Фе.); едЄIШIpШ.IL (.у.); гpo.fll)(lШUJ. 
(Але., У., Тич., Фе.); 

:І. aTM ...... pl108- е. атмосферна; 
.......... т .... _ -е. ВО,ІЬ'I'&lчва; 

:І • .-...-" ... _ - е. ram.вa-

нІтша; 
а. <роаоа--.е. грозова; 

." nY'l"~' проме:няста; 
а. нанА8""М - е. l!.9.Ііщева. ш

Дукт6ва.ва; 
а. _ ........ (. 'ОНХUAtIJЛ.МllDрш;) 

--е. ·набра.ва, . 
а. ра811О(одио>_ - е. ріВно-

(одно)&мениа; , 
а. a.o60~. вLїыla; 
а. с ....... ---.:е. ·ЗВЯзан.а.; 
3. otat"'teo,,OtI--e. стa:mчвa.; 
3.тр8 .. ия--е. тертьова. 

5718. ЗnВИТРOlUCyСТМА& - e.~e1tТpOOR~
С1'Ш>а. 

5719. 3neитроаиуатоо-..іі - enектро
акуcтliчний •. 

5720. Зn.IІТрОаи_ - едшстр()ШWIfзз.. 
5721. З ... ит_-електрО'1'Яr (-ra.); . 

а. -А8l1жу_іі_ (с шш • .tUЯгQй, 
tJea ВQЩ(~)--е. !Шy.w;yшhoplШll:. 

5722. Зn.IСТР08са6:удмтм .... ",іі мек-
ТРООВОРУШНЙЙ; 

8. ома, aneICТp0A8 .. Jlay1qUI ОlШа
enеКТРОЗВОР$шеuШl.. . 

5723. Зn.lСТроrраВlОра едектрорн-
ТЙІІа. 

5724. зn.IСТРоrpaф .... - едектроrр8фін. 
372:;. Зn.ктрод-електр6д (-да); 

а. а" .. у.у .... ТОРНblіі - <'. <l.кумуля-
ТОРОВ>lіі; '. 

а. іІ •• А.Нт .......... іі - е. иеаlCl'l!в
ний, нечUНИИlі; 

а. 6YТblпKoc6paa .. blii - е. пляш
куватиЙ; 

а .• _КАВ ...... КІІ - е. хисочкувlі.
ти/!;; 

а ••• "А8 щет_ - е. щіткувIi.ТIІ/!;; 
8 •• опомоrатen~кwЙ - е. допом.іч ... 

НИЙ' 
а. r_ ..... - е. rаз6вий, газо

enшстр6д (-да); 
а. rnylioko-рвliр,.ОТblіі - в. глибо-

KO-бороонИстий; . 
а. Д8Ц"НОРІІ ..... НЬІіі - е. децинор

.>!8.дьниЙ; 
... АОНН"'!! (В пeчu Жиро) - е. деН-

ний; . 
а. иапen .... аТ ... іі .-:. е. I<рап.ilЯСТИЙ; 
:a~ tCоии".скиЙ-е. коuічН11Й; 
а. nоnатос6рааН"'іі - е. доп"ту-

ваТиіі; 
а. _.оа_ .. ,іі-е. масажний; 
а. меАнwЙ-е. мідний; 
а. иеПО"ЯР".УlOщиіі_ - е. непо-

.il>lризаціі!ниіі; . 
3. ннниen8вwА-е. ніk..~ВИЙ; 
а. HOP�� ... " ..... i�-··е. llOРЖli.льниlit; 
3. оТр .. цаТ ..... Н...м - в. від'Ь!нlІЙ. 

кі!.ТОд (-да); 
3'. пnаСТМttч&тwй - е. nлaтівча ... 

сти;й; 

3, nnaти"о ... іі.~ .. ШJатин6в}(й; 

а. n_~A - е. дода'1'JlИЙ. 
аи6д (-да); 

а. ~ - Є. по.іІЩlИ
з6ва1Ш11:; 

а. nopa_l�--е. оорИСТІІЙ; 
8. paaoua ..... KH .. iIi - е. розт6n'іl&

ни:іІ' 
:І, pao~""'''IO_''''--e. ро3IlОpQш-

ЛИВИЙ; 
,а. paotaop_Iodi-е. розЧli:mшI!; .. 
а. Р8ш8Т'tаТblіі -в. стільJDШ<lвIШ; 
'''" PТ:J1'И"'іі--е. ЖивОСj!ібlШll:; 
а. ручноіі--е. ручнИй; 
а. "ре6ря .. и ... іІі--е. срібниі!; 
3. ot ..... Hoil--е. СТ8ЛЬвШі; 
а. уrOn"И ... іі--е. ВУІ:ЛянИи; 
а. фІотиn"и",lІ--е. r'В0т6ви1it; 
... ЦIIII8I~A - е. lI.ШIЇВ

дрИ'l.llИИ; 
а.ци .... оawіі--е.Ц!!.НІ;ОВиіі; 
... -aan .. К" ... ..атоК--е. в.а..л.ковйй. 

5726. Змкт_raт..... - елен:трору
шт (-шіЛ); 

•• Н.П~7 АОQТояКНltritlii -є. 
ст/Щ!оаарвий; 

'а. п.реН .... НIodi--е. пєрєlЮCвШі; 
а. стациоиар_ - е. стаціона.р

нии; ; 
... тяroaaіі-е. тягдовШі; 
" .... оМпау~.·l<омnауlЩ (-ду). 

5727. -Зn8НТРОА.8Іraтen .... ,,,іі (IIpOtЮо)
елвl<ТI'Qрушіliвиii. 

5728. Зn8КТРО""'МКСУЩIUI оиnа; eJectro
шоtivе іогсе (E.M.F.); elektro
motorische Kraft (і) (Е.М.К.); 
force (і) electromotrice (і.Є.т.) 
- еJlеJ;\трозвор~шевня (К3.); 
елєкmpомоmорШl. сuла (Фе .• 
JlеФ.); ЄЛіиuпропрудно СШlО 
(PHd.); елеlU1lрогіюш сида (Др.); 
tмЄfl:rrРОРУUJJШ, сила ~CT.); 

3. с. _Н8ЩНАIt-е. з6ВНІШНЄ; 
3. с. rарМоНМ .... ская - е. гарм:о

нічне; 
.~ о .. АеЙОТ.,lОщая--е. чИнне; 
а. о. мк'АУКТllроаан ..... - е. iНДYJ;\

т6ване; 
... О.ОlреТ" .... npOТМ80д8iiOТBY~ 

ЩIUI - протиелЄl<Трозворушен-

а. :~~ротиаоА8ііСТ8У"'ЩIUI - про
тиелектроавор,шеНЮI; 

3. О. р.аКТиа ..... --е. pe3J;lтНввв, 
5729. З".КТРОА14Намииа - е,lеl<Тродина

міШJ.. 
5730. Зn.lСТро"' .. Нам .... 8СК .. іі (счетчun, вє· 

Cbl.. uн.дУfl:ЦUЛ) - електродина' 
жlчниі!. 

5731. Зn.ктрод"намометр - едектроди· 
вамометер (-тра); 

... аотатмч.о" .. іі--е. астахИчнии; 
:а. ОДМОНИТИ"'Й, унифИIJярнwА-е .. 

однонитк6виJ!. 
5732. 'З ... ктродиwіі (nomенЦUQЛ, щєmfl:а. 

8aдUf1:) ~їектр6двИі!. 
5733. Зn8КТ __ Ржатen.. - едектро-

додержа.вка. 
5734. 3neКТРО8ІІКООТНЬІіі - електроЬ!

нісний. 
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5768. 8митронн,," (о .1ItI.Itm) - елеR' 
'l'р6нниJ!. 

5769. Зn8ИТРОСНСИOn.Н". - ел0mроза. 
кИснюванЩІ, елeI<:rpoЗaю!:снен
НЯ. 

5770. Зnеитрооптика -:- еле:ктр06nтиIta. 
&771. Зnеитрооnт_ ..... " (ann.apaт) 

еле:ктPQOптИЧИИіі. 
5772. ЗnеКТРООС8етит_w .. -електро

осві'l'лювальв:иJ!. 
5773. Зnеитроосв._... - елеRТJЮ

. OCnПJIЮвания, еле:ктроосві'l'JIев
вя. 

5774. Зn8ИТРОCn-PИЦ8nnьнwli - елек
тровід't!иив:tt; 

a-ноот--.mIlRТJЮвід'tииїсть (-НО
СТІ!). 

5775. Зn8мтроnе""да ... - МЄRТJЮпере
CВJIlwня, елеRТJЮпєрес:лавlШ. 

5776. З .. емтроn ... ';-е.1ІеR'!'Pопіч (-печи); 
а. Жиро--е. безпосередпьоro 6грі

ву, :кір6зсыta; 
а. Ста"оано--е. Ora.ccaвiвcь:кa. 

5777. Зn.ктрОПJIа .... н ... - елек'l'pO'I'6п
лення. 

5778. Зnектроnnaн (nлаЖJ8aJ1 IWAtllCЄUII 
па 3J«IltЛtpuфикаЦUl1.) - елеR'!'PО
план (-ву). 

5779. Зn.ктропН •• Мат .. ч.с .... іі. - едек
'l'роповітряний, еЛЄК'І'ропневма
Т1'чниR. 

5780. Зnектропсшо_теnьн ... 1І - еЛЄ!l
'І'родода.гний; . 

5781. 

5782. 

5783. 

5784. 

5785. 

5786. 

5787. 
5788. 

5789. 

5790. 

. а-ность - електрододатпїC'l'Ь (-во
сти). 

Зnе"",ропровсАН"'Й - елєmропро
піднИJJ.; 

а-дност.. електропровідНіСТЬ 
('НОСТИ). 

3neкyponpoMыneKHwAA - елек'" 
'l'ропромисл6виft: • 

.-ННОСТЬ мєктропро.мИСJІ6вість 
(-вос'І'и). 

Зnентросеарка - е.~еR'!'PозваріО
ВalllІЯ, елеRТРОЗва.реиня. 

Зn_ктрос_маФор - e;reR'!'PoceMa
ф6р (-ра). 

Зnектросноп -єлєктроск6п (-пп); 
а. 6онен6.рnра е. Боиенберге

різсьЮlЙ; 
8. о аonотw_и nмото'tмам .. -в. золо"" 

топелюстк6виЙ. 
Зnектроскопи",сн .. 1І e.ll8R'!'P0-

скоп!чниЙ. 
Звектроокопии--електроскопlя. 
Зnемтросмос - елєmроосм6за., 

ос.м6за електрична. 
Зnеитросна6вwиме -- елеh~РОПО

стn.чання. елеКТРNJQстачешш. 
Зnектростанция--еJl(:ктрбвня: 
а. ТМДpaellнчеокая, отанцнн rид,... 

"".КТрИЧ8ская - водоелектр6в' 
ня, гідроелектр6ВI!Я: 

8. rОРОАская----е. міська; 
а. 06щ.ст_нно!"'о пon",*оваиия 

Є. громе.в.с.ького користання; 
а.раЙомная--е. palои6ва; 
а. руАни ....... --є .. кo~: 

.. 
а. Т8М_ - теплоелектр6внп; . 
а .... итpanЬ ...... --е. цєвтра.лі;IІІІ.. 

5791. Зnetn'pOOтатииа елеR'!'POC't'&- . 
тика. 

5792. З ... итроота.............. - електро
ста.тйчниl!.. 

5793. З .. ОИТРООТ8МOnиа - ЄЛ6КТростенО-' 
ліза... 

5794. ЗnентрОС'l'ро ........ ьство - електро
будівшіцтво. 

5795. Зn.ИТРОТ8nnотн ... 1і (пpuбоР)-ел.ек
тротепловИll.. 

5796. З"8итрот.р~ЄК'l'pO'!'ЄРIІІ (-ма). 
5797. зn8ИТJI .. Т8рми ........ іі - електро

терхlЧ1ШЙ, ЄЛЄRТJЮтепловuй. 
5798. 3nektpotepm .. A-М6R'!'PОтери!я. 
5799. Зneктротерм_тр - еле:ктротер

хоиетер (-тра). 
. 5800. ЗneитpОТ8ХМии - елеlCТJXl1'6хиик: 

(-ка). 
5801. Зn.итроте:хНи .... · - елеR'!'PoWx

вlкз... 
5802. Зn.нтротехки ........ 1І - мектро

техиlчииЙ. 
5803. Зn8ИТJIonш .. ........,леR'l'JЮ'l'Йпlя. 
5804. Зn8нтротоиичесниіі - електрото

иl.чпиfi. 
5805. Зneктротор_иИ8 - елеRТJЮ

га.~ь:и~"ВlwlШ. елеRТJЮгальи6-
вanн.я:. 

5SO~. Зnентрофиаиоrpвфи .. - електро-
фізіографія. . . 

5807. З".итрОФор--елеR'!'PоФ6р (-ра). 
5808. ЗП.ИТРОфорн ... й--елеКТРОф6рнпll. 
58(19. Зnентрохимн .. _сниіі - електрохе-

мlчииfi. 
5810. зn_ктрохо ... Й1mIо--електроrocп()-

дарство. ' 
5811. Зпектро·"".итрическая .НДУКЦИ" 

~лектро'едєктр,,чна іНД;кuія:. 
5812. ЗПОНТРО8НАОСМОО _о. електроеllДОС

м6ва. влектрИЧ11n "ндоси6за.· 
5813. Зn._нт~емент (-та); 

3. батаРОIlКЬІіІ-е. батер !!Іниl!.; 
а. &ек".реп.. е. Беккерелів-' .. 

СЬКИЙ; 
a.6phheth ... I�--е.брикетпиR; 
3. 6унаена--е. В,-нзенівськиll:; 
•• 6ут ...... ОчНblіІ-е. пщrUlкоmНl; 
•• ВКnlOчаем ... it-е. умимниl!; 
а. ВОДОНan ... ноЙ - е. водоНй.ЛИВ· 

иИи' 
а. ВО~РОАо,киonораДНЬІіі-е. вод: 

вево-киснl'ви!!; . 
а. воао6ноan .. lОщнАоя - е. віди6в

ЛlOва.ниЙ; 
а. 8onьт ... -е. В6льтіВСЬRИЙ; 
а. ВОQотаН8вnи",аIOЩИЙОЯ, ао806-

1ІІ08llRІОЩИЙСЯ - е. ві;> •. і:')В" 
ний; 

а. вторичнwЙ--е.втоpliнниЙ; 
3. 8It1НnlOчае ..... й-е. ВI1!«Иканиіі; 
а. гааов ... іІ-е. га.з6ВIІIl; 
". гanЬвани ..... ниіі·- е. гальваиlЧ" 

иий; 
а. Гауии .... в-е. ГаукіНСіВСЬКИЙ; . 
а. Гenn .. _... - е. ГЄJl,lезєиів

ський; 

г 
І 

8. I'tIдроаnвитрн __ іі - е. riдpo-

мвmриЧИИіі; 
а. Г""не--е. Греневський: . 
а. Гра_в. ГровеВСЬкий; 
а. Дан_ .. -е. Да.ніt!лізсьКИЙ; 
а. дaoll .. oil--e. подвiJЬІиіі; 
а. А8Т8итор ..... іІ-е. дЄ'IШcroрlШЙ; 
8. добаво"нwil-e. ДОДй.т.к6КИЙ; 
а. __ h ... i�--е. залізв:иJ!; 

а. *ИАниА--е.течаИй; 
а ..... pwты-е.. аа.крйтиіі; 
а. аамннут ... Й--е.з8.икнєииіі; 
а. и. нонотантана 11 ИІ8ІІ88а - е. 

констаитаио-за.лIЗI!ИЙ; 
а. И8 кон_тама и МВАН-е. КОН

ставтаио-иідвиіі: 
а. и. -АН и ЦІІнка - е. Kfд!io

циНR6виіі; 
а. И8 ym .. и цинка - е. вугляпо

циl!К6виJ!; 
а. ка6мьнwй - є. ЖИЛЬВПR6виіі, 

иaOJ1евиJ! ; 
а. Капо--е. Кал6вський; 
а. К.паммонда - е. КJIaмм6вдi.в

ськиJ!; 
а. Кnapнв--e. КJIАрківсь:киil; 
а. ноитpon.и ... 1і - 6. RОвтр6ль

ниіі; 
а. КОИЦ_ИТРlІЦІІонн ... Й - е. кон' 

цеитра.ц iliииіі; 
а. круrоо6р .... н ... й (се.4ен08lХй) - е; 

кружа.лува.тиJ!; 
8, KplOrepa--е. :Крюreрівськиіі;
а. Лan'!!:да--е. ЛмlwдівськиЙ; . 
3. ne .... аНш. - в. ЛеКJIашш)в

ськиЙ; 
а. По.Шат ...... - е. ле-ШаreJlЬ~ 

СЬRиJ!; 
:8 .. meAHO-ЦИНКОВbl:Й - е. мідво" 

циик6ВИЙ; 
а. Мейдингера - е. МеИДІнreрів-

СЬКІШ; 
а. МИНРОфОННІоІIІ--е. :мікроф6вннЙ; 
а. mohp ... I�--е. и6крии; 
а. мoneнуnярн",й - е. иолекудяр

ПІІЙ; 
... кегреватеnьн",іі - е. нагрів

ИИЙ' 
.: нор':'anЬНbllІ е. вор:мu.JlЬИИИ; 
а. ОnРОКИА ... ваllOщиilая - е. перв-

ки.п.ний; 
... ОТКРWТblЙ-е. відкрИти!!:; 
... Парвичн ... IІ--е. пврmiННlIЙ; 
а. nпаВ8ІОщv"'l,--е. плавний; 
а. пnамени'" . --е. ПОЛУИ'ЯИНИ; 
:а. ппосний (ceм.н08ы)) - е. пл6с

кий; 
". ПOn"РИ8ацноннwll - е. UОJIЯРП-

заufiiниЙ; 
3.· ПОСТОІІННЬІА-Є. постійний; 
а ...... oMkHyt ... l�-є. розlикнеl!ИЙ; 
а. ""6phct,,,Ii----е. ребр6ваний; 
а. реnнеративи",іІ - є_регеиера

тИвниJ!; 
а. PTYTHb�Il-е. жпвосрlбиий; 
8 .. о ... aa08b1M nnаменем - е. газо-

полуи'ЯIІИЙ; . 
8. ОІІ8Точу.сТВиТеп ....... " - е. СВ1Т-

JIоqутливиlІ : 

.'.} 
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а. C8II8HO!OWA-e. ceneu6виft; 
8. С .. _оа--е. Сhre.нсівськи.й; 
... oyxoil--e. СУХИЙ; 
8. терм-.три_іі - е. тепло

еле:ктpJi:чни.ll, . тер:моєле~ 
КІШ' . 

•• yгn~ __ " - 9. ВУГJlЯпо-
цишс6виft; 

а.угonьнwй--е.вугJIЯВИй; 
:а. Унварда--е. уива.рдiвcькnй; . 
а ....... w.pa--е.флЯШnерівськвй; 
а. фoтoa.nамтри ....... иil- е. світло-

електpJi:Ч1ШЙ, фoroeле:ктРИЧI!ИЙ: ,,< Фумера--е. Фsл.лерівсЬRИЙ; . 
... цмpнynaтop .... iI-e. оЬіr6виft; 
а. чaw_~. чашкyвAтиft;; 
а. шОАрои......-е. ШОдрОнівськиа; 
•• ·иynрам--е.-купрОи (-ну), е. мід-

ний. 
5814. З_тн .. " (lW_утшnop, cж.u.tI) 

~е:меіі'1'ОВИЙ. 
5815. 3nnи~1І (о npocIOJIO.ItЄ)-eJIіп

тИЧІШЙ. 
5816. a_wii.(_. "РQQШ, до!Цеч"'а)

CltJIlЩЄвn.ll.. 
5817. ЗмanИРО_НwA (аб_fIP;-'".юнна~ 

проеоЛD"а)~. 
5818.з ...... ~; 

а-ІО понр .... ам_ - CltJIНЦЮв8.вв.н; 

,..110 понр ... ..,...,·нр .. ть - С!tJlИ.ЦЮ-

вати, ПOCRJlицюв8.ти; .-10 понр",т",й - CВJIи.цьОвa.ниft. 
5819. 8мамацИА-еиаШщіи. 
581I}а.3мисоиро.анио. _у,,_н __ 

лучне промінюв8.вни, проиінь6-
вa.1l1l..ii. 

5820. Змпирнческий (о градуupo.ке, фор
MYJle)-е.мпір1!чиШ!. 

5821. ЗНДОАНн--єидо)Ши (-ва). 
5!j;;:~. ЗНАОСМОС "".нтрическиЙ - ещос

•• оза елеR'!'PИчва. 
5823. Зиерги .. --енергі,а. сиага; 

а, атомная-е. атомна; 
3. кннетическая--е. кінетИчна; 
... nучнстая--е. ПРО/ol.єнЯ<::та; 
3~ маrнитная--е .. :иагнетна; 
3 .. механ.ическаа--е .. механічна; 
3 ... оnекуnярная - е. молеку-

ЛЯ:Рllа; 

3. ОО"еМtlая--е .. обс.яг6ва; 
8. от_е ...... -е. ви(від)да.вана; 
$. попu"о--отпrщенм", - е. КО

РЙСНQ-вlддана; 
3. noтeHЦllanl:tН&A - е. потеВnі-

АлЬі!а; 
а. потре6nя ... IUI---i!. ~ожВ:вана' 
3:. сапО8aR-Є. світлова; , 
а. тер_neнтр .. ___ - е. тепло-

6Лектрнqнв.. ТЄPlol.оєлеR'!'PИЧ!!а.; 
8 .. аnектр .... еокая - е. ел.еltТpИ.чва;. 

3. апектрохими-..он.ан - Є.: е.лЄК

TPOXG.М і 'Іона.. 
5824. Зрикссна но"мутатор - ЕрИ!tCO

нівський КO)iyт8.~oP (-ра). 
5825. ЗритеМНaR ДО .... ·(ЕD)-ерит6ина. 

.. д6за. 
5826. Зру6ин-ерубlн/І.. 
5827. Зстьена (Q1IlUlpaт. шцJiшJr.un. &І1lR} 

-ЕС'І'ьl!:niВCЬ1WA. 
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5828. ат.-... (e~, стелаж) 
-поверховий. 

1>829. 3tanOh-ета.J10п (-на); 
8 .... _-е. ВI6ЛЛіВСЬкий; 
8. hop-an~н ... -е.sорм8дьНИЙ; 
8. точн ... --е.т6чпий; 
8. фоТоМетр ...... н .. 1І - е. свіТIІО
• мІрчий, фото](е:!'J)ЙЧIш.II. 

5830. 3тanОНИРОUНН8 - eтaJiовуваmш, 
. ета.лои6I!S.НIШ; 

•. а6conlOТИu.-e. абсоJtЮтпе; 
8. относнтеп .. но_е. віднОСне. 

5831. 8тanoH"po""HHbI. (о AttnlJUНє)--
6ТlIJIон6ваниА. 

5832. Зтanон .. роаатo.---eтWIоН}"В&ти. 
5833. зтanонныІ (аппарат, пpuбoр, про

волона)-етал6нпиil. 
5834. З.нp---e-reр (-РУ); 

8. п.тропеliн ... lі-е. ПeтpGlllйииll; 
•. с_то"оll--е. сві'1'1І0вИіі. 

5835. 8ффент~кт (-ту); 
•• акуоти ... о ..... --е. 8RУстИчпий; 
8.антипода-е.8R'1'Ипод6виЙ; 
' •• ·иanорн".сн .. lІ-е. ка.порliчииЙ; 
.... 0 ........ 1і. «ОН8"»- е. поверхв6-

впЙ; 
а. _arH��Th ... l�--е. »:агветНИЙ; 

а ... xa .... _I�--е. иехав:fЧІІИЙ; 
8. ;::;;Н." - е. зоров:tl:й. оп-

а. _"";_~H"''' - е. ooвiT~ 
в8./Іышlt; 

8. ПО •• РХНООТИWа. ___ --е. ПО-
верхщ\вий; . 

а. 0.ОТ080.--е. світловйй; 
.~~.nп080., T.p •• ~80км.--e. теп

ловИЙ,терМічниlІ; 
З·Т8РМ08n.НТРИЧ8С~А в.тепло-

:~тpliЧІШЙ. теРИ08леlt'l'рйч-

а. фото..П.НТР.Ч8сниіі - е. свіТIІО
еJlектpliчний, фО'l'ое.лєктрИчв:ий; 

а. xonooтoli--e. Шlовиll' 

оо. М.нтр .... сн .. " - е: ЄІІектрич
иий; 

8. аn.НТРОХ".8Ч.СИ." - е. алек
трохєиІчнИЙ. . 

5836. з.Ф-нти ...... А (о еМliOCnШ, .иощно-
СПШ, СОПРО1I1l18ЛeН1Ш) ефеg. 
тИвний; . 

а-.иост~феl!:'.l'liвпість (-аости). 
5837. З~ор.оцеиЦІІВ - ефлоресц6и

ІІ.ІЗ. 

10 
5838. IОІіка (шоляmoра) - острІшок 

(-ШЮ!.); 
10. н ........... --о. ИЙж:в:і.ll; 
10. фарфороllaJl-O. 110рцеllяв6виl. 

5839. ЮІо .. н ... 1і ".м"тор - острішкО
виЙ iaOllJiтop (-ра). 

584О. Ю_W. (lЮJUQC, Мaгнuntt.Ia.At)--піІІ-
~ниий; . 

ІО.-_rи.тн ... а - пів,цеаио-М&гщ\т
ииЙ. 

5841. IOU (1l1UUlJЮЛ!. рє.fЗ); Hughes; 
Hughes; .l::l.ugЬ_ЮзівсьВИЙ. 

• 
5848. 

5844. 

5845. 

..584&. 

Яtiпо .... о •• О· ..... а ЯОlІочкова 
свІчка. -

Я .... н... - Явпще (Г.. У .• 
T.!t'i •• ФО., КХС.); В'Яlluще (У., 
Т.ІІч., Фе.); ЯІІа (У., Т.ІІЧ.); 
еима (У.); лома ()Т.); . 

н. "н.рао .. етное - я. позарозра-
хуик6ве;. 

н. Д_УПН-Я. Дж8.Jiлеве; 
... а •• 6 ..... -я. 8еєбёкове; 
Н • •• rНиТооnТ ..... оНо. -.п:. :м:аг:в:е-

тооптИчне; 
н. ПМИРН"ц.онное я. лолари

зацlйне; 
. Н ... От_.нтР .... ОнО. - Л. Світло

е.'1ектрИчпе. фотоелектричне; 
•• U8НТРИ ... СНО. -$І. електричие; 
Я. аn8ктронаnИnJlРНН - SI. мек ... 

ТРОВОIlООКУ.ва'1'8. електрокапі
lІярие; 

fI. en.нтРоотаТи .... но .. · - Я. елек

тростатИчне. 
Я8но ... раЖ8ннwа, 8wотупаtoщка ~ 

ПОПIOс--витичнИІІ п6люс (-са.). 
Я .... К (. реп) - пЗНк (-ЮО; 
и .• 0Нтактн .... -л. дотичк6lШЙ. 

5847. 

5848. 

5849. 

5850 • 

і>851. 

Я ....... н-язнч6к (-чка); 
н. ".ПРО.ОАНщи.· - Л. иепровід

ИЙЙ'-
в. ПОА~оноll-л. почіllвИіі; 
... рu·.А.нитen ....... 1і - я. роо

IІУЧНИ.Іі; 
н.стan~иоА--Я.стальвИА; 
н. ,тонопрО"АНщ .. А - И. струхо-

провіДIІИІІ. . 
Я ...... но ..... (1i0lU7ll:lmn, гребень ча-' 

стотO.llєра) - язичк6в)!.Й •. 
Яliц .... аи ... 1і (IiOJlllali.:''хондуюnoр) 

-ИЙцюва.тиIl. 
якорн ... іі (О"ЯХQРЄ дШl.шW)-ви

творцевиl1; ... (о ЯlWре .иaгнwna 
u др.) - кітвliчииll . 

Я .. ор~ (вдuнa.мo); armature; .А.n
ker(m); indllit(m), [arma.ture{f)] 
-вИтворець (-РІ\Я); мор (Jlф .• 
Фе.); liїт8UЦЯ (Рнб •• JlсФ.); на
вій (Др.); 

". (8 ZPO.llOOtn!JOOe, м:aгнuтe Il т. п.) 
- кІтва, кІтв)!.ця (У.); 

н. 6ара6аин,," - вИтворець ба.ра
бaвшdl; 

!І 
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...... __ (счет"uм)-в. бев-
аміз6вн!! ; 

•• rDВАНИ"--в.ГIl8дRнй; 
•• РОliиоА--в. по.цвlйаИЙ; 
•. Д.УХПМІОО .... " В. ДВОПOllIo-

совиА; 
". P~bIil-B. двофаз6вl!Й; 
"'ДНИ"-о--в.дивак61ШЙ; 
". д .. аиоа ... іІ-в. круж6дьипА; 
А. AWP'laT .... , .. aaкpwтw ... кама ... 

n ... ~в.дірч6стиА; 
А. аапаоиоil-в. запасиli!!; 
А. ,,_оо6рааНІоІIi •• __ ,,-

. в. зіркуватий; . 
.... ay6'1aT .... -в. зубч8.стий; 
•• нon.ao08paa ..... A в. ко.'1есув{і.- . 

тий-
. я. _;нono06paaHblii - в. давоВ}'

в8.тий' •. _';'~".-8' кільцевий; 
... коротка_кнут.... в. корот-

козWmневий; 
и. нp .... aтwA. HpWnb ... T .... (е тел. 

ll1UUlJЮЛ!є) кітва крила.ста; 
". _ио",па .. 1О0н ... 1 - в. ив:огопо

JJЮC6вий; 
". ",пon.рин"амиwА - в. вепо-

. Jl.!fриа6ваииЙ; 
н. И"РНІО_. (г рел:а)--к. впірна; 
н. ОАиофааи ... А--в. одиофаз6вий; 
•• n_HW.-В. ПOllІ0С6вий; 
.... __ а .... и ... А В. полярв-

а6ваиWl; 
А. nРО8Onочн ... lІ--е. дротяmiй; 
А. реryn"РУІОщи_ - в. регулїв

ийА; 
и. "",,_._.-в. СТРижиевий; 
... таМПРО.ОАН_А - в. струхО

провідИЙй; 
Н, ......... А--в. фаз6вий; 
". фр88Иро8аКНbll - в. фрезОва

НИЙ· 
•• це"";Рllро.анн .. А, центрован-

н .... -в. цев:тр6вавий; 
я ..... ICТpoMarH .. TH ... 1I к. мек-

тро»:зr8етва. 
5852. Ям. (дJlЯ CllIOAба)--Я.ма; 

... омотро_-я. огляд6ва • 
5853. Я ..... " (свет. цгєт)--яскрааий;. 

flРНООТ~-ЛСRр&вість (-вости). 

і>854. Ярмо (.кa.г.rшma) - ярко; 
. •• дннам_Я. Д1ШЗ)16ве; 

я ........ _~. ЗllJllld.ве; 
" ....... l�ntOe--я. :кarветие. 

5855. Яр_овwli (о по&еає)-.врковВА. 
5856. ЯРУОИblli,8ТІІЖНW. (c:.rneлa:нe)--по

верХ6вl!Й. 
5857. яон ... il-"вирааний: 

HCНOOТ~ (mредaчu) - вяраанїСТЬ 
(-І!QСТИ). 

5858. я .. d ... , наlнина (lІ'ьuмючателя)
комірка (Тя ... ); .... (aN:R. ре
шeтIIU)--чарsпка (Г .,У .• Рнд.); 
чашеЧІіСІ (3'., Т.кч.) • 

5859. Я_. скрипька; •• (6еа КРьrш
ш. неплоmю.rЙ,. omkpl>lmbl.4)-
Я:IЦИR (-ка); cкpuныІu (Г., У., 
Т.ІІЧ., Др.); IіОроб (3'., Др •• 
дст.); cnpwtя (T.!t'i., ДСТ.); 
шу:иядu {У.); 

•. , акиумупяторн ... А· - я. II.RYJIY-
ЛJiтoрниА; 

•• аnпарати ... ~. апаратна; 
А. 6атареliн ... l-Іі. Оатер.іІ!.ииА; 
..В"ДНОIi--С.упускив; 
". rpO_OТВOAНbla - С. БЛИСка

ВИЧRикОве; 
•. А8Р."НН"'іІ. - іІ •• с. дерев''я-

иийt-а; 
н .• aonИР3fIO_"--С. іаоляціАва; 
•. "н"",у_.нтan~и ... 1і С. m-py-
. _el!Т6вa; 
н .... 1i8n .. и.... с. жильвик6ва, 

каОлева; 
н. номмутацноинwll - с. кololY1'&' 

цЮва; . 
Н. КОнтРOn....... Я •• С. КОI!-

~р6лы!a иЙ.-а;. 
•• _оторн".-я., с. МОТОр6виЙ,-е.; 
н. ot_t •• t __ Wil-'-C. відгалузиа; 
н. пр_храннтen~НЬІIl - с. аапо-

бlжнa; 
... ,,-оонопи ... о_1І С: радіО-

скопічиа;' 
". р.апрцмнтen_ .. А - с. розпо

дшьча; 
н. о_нитan ........ --с. зл:учнА; 
н ... yryhh ... i�--с. ~lІиа. 

5860. ЯЩllиоо6рааи ... іІ (В.lleі!)-Скрпаь
куватий. 
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УИРАІнсьиии ПОRА3НИн 
А 

Абетка-55. 
&. МОРЗівсьха_36 55 

АбоsехеВТ~5 ,. 
АбовехеS'l'IU!Й~6 
АбовеВТ-7. • 
АбовеliТ!Шll-8 
АбсолIOТНИЙ_В. 
АБСOJ/lОТВіC't'Ь-9. 
АбсOJ/IОТВО-ЧОРIUlЙ-8 
АбсорбціЯ-12 . 

а. зкіsна-12 
АвдіОВ-113. . 
~ГрафіЧIU!Й-13. 
Авто.циИ-14. 
Авто.ци~ОВИЙ-15. 
Abto:m:aT--17. 
а.ВИ:М:ИЧииЙ_17 •. 
а. В(У)1tШЧ1U!Й_17. 
а. Іі:ОRТpOJ/Ьвиll_17. 
а, Jf~cI!J!i!aJlыu!йl1 •• 
а. JflВІмалЬвИЙ_l1. 
а. телефоВIU!Й-17. 

.AbtOMIlta-17. 
~:м:аТИЗlЩіR-.18: 
Авто:м:аТИЧUИЙ_19. 
АВТОUОМИИЙ_20. 
АвтоппеRСвИЙ_21. 
АвтО:Г:ИПіИ-24. 
Ав qтраSсфор:м:аТОР--25. 
~раисфор:м:аторвий 

-26. 
А:гев'(а)-зо. 
А:глоиерат--27 • 
Aгpera'l'-28. 

а. ,апаСВИIl-28. 
а. зБУДШlЙ-28. 

. а. регущщі.ltIlИЙ-28. 
а. роБОЧИIt-28. 

А:грегаТНИIt-29. 
АдИТ-ЗІ. 
Азбест-3З. 

а. ВУЛR&візовапий_зз 
Азбествт-м. . 
АзбестовиIt-35. 
Азотвиlt,-'1'ОВИIl-37. 
Al!ліВіЧВИil-43. 
Авсіл:льпиll-44. 
Al!тивииD-45. 
АктиВПіСТЬ-45. 
АктивічииD-46. 
АІі:ТНПічвіСТЬ-46. 
AlCтппоелеКТРИRа-49. 
AlCтиноелеКТРИЧIU!Й--50. 
Активоиетер-47. 

=ОСВіТЛоиір-48. 
••• ОФотометеР-48. 
~У'ХУЛЮ1laТИ-39. 
~У'ХУЛИТОР-40. 

&. ВІІС1IaЖyВ&JmII-40. 
а. ~ТЧacтиlt-40. 
а. ЕДі~вівський-40. 
а. 3аЛIЗИО-віІСлевиIt 

-40. 
а. К6П1еа:ьКовиlt-40. 
&. )(!ІООВИЙ-40. 
а. ш.цио-лужlfиlt-40 
а. и1ДІі,?-Ц!fIЩoвий-40. 
а, OJ/ИВ,ивИЙ-40. 
а. олив IІИО-ЦИIiROJШIt 

-40. 
а. переИООВИЙ-40. 
а. Шаате!ВСЬІі:ИІІ-40. 
а. рЩя).щwвиIt-4l1. 
а. роБОЧИЙ-40. 
а. тарільчастий. /Трі

беnЬІ-ОР!lіВСЬІі:ИЙ) _ 
40. 

а. тягnовв.It-40. 
а. ЦИliltоJШlt-40. 
а. чииииlt-40. 

~!ЛЛ:ТОРВИЙ-41. 
-.-JС1ЛИТОРНИ-41. 
~У:М:УЛИТОРОТл:r-41. 
•.. У:М:улл:ціИ-38,42. 
......Устичвий-51. 
АлЮ!otiВіlt--58. 

а. елеІі:ТPOJ/іТИЧИиlt 
--58. 

Алюиівi.llllИЙ--57. 
AnЮра-54. 
AnабаСтеТ-52. 
Anабастрови.It-53. 
А1!ьтерваТОр--56. 

а. самОСВlІХроаі.ааціl_ 
вИЙ--56. 

A:m:aTOp--59. 
А:м:аТОРСЬRи.It-1885. 
АмБРОl!ia-60. 
А:иброІиОJШlt-61. 
А:иiJiоl'дlmlt-63. 
А:ипер--65. 
А:ипераж-67. 
Амперів-66. 
Амперметер--10. , 

а.еnеІі:ТРО:м:агвет!lи.lt 
-70. 

а. ів.цукціЙв:иIl:-,-70. 
а. К6Л1е!lЬRОВИЙ-10. 

а. JIaПieтвиll:--10. 
а. ПР}'ЖИ!ШИЙ-70. 
а. самописаий--б4. 70. 
а. теплоJШlt-70. 
а. ТОЧИИЙ--70. 
а. УстЩПО}ввв:й-70. 

Аиперо:rодива-65. 
А:м:пеРОЗВіll:-69; 

а. ПРОТИЧИв!lи.lt-69. 
а. чиВВи.lt-69. 

А:м:пеРОПРОВіД-71. 
А:иперосеІі:У~. 
А:м:перотерез:и-65: 

а. дecanw.аі-05. 
а. ПР}'ЖИIПri-65. 
а. сотеlШi-65. 

А:иперохвили.аа-6&. 
А:ипе~оцеllТlOlетер-65. 
А:м:пл1'tуда-72. 
АифотеРIШlt--13. 
Аваліза-74; 

а. ~ричиа-,..74 •• 
Ав&IІізаТОР--75, 
AR!ЗОТРОIIIШIt-76. 
АИIОИ-77. 
АвІСеРВИIt-7S. 
AbO,ll.-79, 5725. 

&. живосріб!lи.lt-79. 
а. запалюВaJ1Ь!Iи.It-79 
а. ппатіВЧacтиIt--19. • 
а. плOCICи.lt-79. 
а. Р03ЧИИIШlt--79. 
а. руч!lи.lt--79. 
а. ~вa.TIIII:-:-79. 

AвOДIЦ[II-60. 
Авор:м:anышlt81 •• 
Апте.l!a-62. 

а. ~еверажівська-82. 
а. ВЩР>щrm-82. 
а. віл:лувата-82. 
а. Г-подіБВа-62. 
а. здовжеrm-8Z. 
&. ЗіРЧаста-82. 
а. mi'tK0ba-82: 
а. лiilКуВаТа-82. 
&. IЩДВіРВИ-62. 
а. baCTPOXCT&-62. 
а. bel'l&etpo�cta-82. 
&.паp&COJ/Ьиа-82. 
а. поворіТНа-62. 
а. DОдв~IІ:иО-Ліll:ICува.'l'a 

-62. 
а. позеха-82. 
а. призм:аТИЧІ!а-62. 

Ва.воввяВИЙ-М66';' 
:&зв.-tI6. 

б.тролeil:И8--116. 
.Бa.йдyжиIt - 151, 1374. 

1364,2353. 
Бaflдgжieть-2353, 151, 

1364. 
.Бa!ceJfi'1'-117. 
БакелітоВИЙ-118. 
БаластоВИЙ-l22. 
БаліСТИЧВИЙ-l23. 
Балон-I24. 

б. J1ИМПовиIt-l24. 
б. скляlШlt-l24. 

.БамбуісовИЙ-l25. 
Бав:к&-128. 

б. етелоива.-I28. 
Ба.ня-1615. 
БШСТИЙ--18О1. 
Баа:ька-1615,1592;5580. 

51\87. 
б. алабастрова-1615. 

а. lCOJIПевсаці:ll:вий--91. 
а. лyвoracии;Iс...91. 
а. :ивоroкрaтви:ll-81. 
а.МоРЗівщ.IСИЙ-&'l. 
а. вa:rрїВ!Iи.It-,81.. • 
ао }wютувanышй'-І)l •• 
а. вапрmп:иlt-91.. 
а. вacтimilШlt -81. 
а. вacrluвиII--41. 
а. ордииарllИЙ 91. 
а. осві'1'JПl:l1laJlЬИ -

91. 
а. :пиcввft-81. 
a..IIЦII(I$КOВ~ •. 
а.првймв~ 
а. прoeICЦiDний-91. 
а. радіoтene:rpафиий-

91. 
а. радіотеЛефОІШВЙ-

91. 
8.. рее.стрlввИЙ-91. 
а. РeитrевівсьІШІІ: .....: 

91. 
а., розподільЧИЙ-9!. 
а. ротаціll:вИЙ-91. 
а.. самОПИСl'lиIt-IН. 
а. світлоВИЙ-9!. 
а. слу:ховIІЙ-91. 
a.~91. 
а. стрілуватий-91. 
а ... .-трічвиlt-91 •• 
а. стр~орозкичи:вй --

91. 
а.. теле:rpафИИЙ-91. 
а. телеrрафииlt иного-

. враТlП!Й-91. 
а. телефOlПШЙ-81. 
а. теплови.It-91. 
а. фарбописвИЙ-91. 
а.. хутиодруІСівви.It-81. 
а.х~очиaни.lt-81. 
а. ЧОТИРlIRра.ТJШIt-81. 

б •. ввс_1615, 5580. 
б. mryтpi.nmя-lі>15. 
б. запобіжиа-1615. 
б. _ова -- 1615, 

5580. ' 
б. m:atoBa.-1615. 
б. опалова-1615. 
б.почіпва--1615 • 
б. світopoзciвlm--16t5. 
б. CRJImm--1615. -
б • .ІІЙдЮвa:ra.-1615. 

Барабан-129~ 
б. НаІСРY'fВИIt-I29. 
б; подавалЬІ!ИЙ~I'29. 
б. пр}'ЖИІШВЙ-I29. 
б. р6єcrріввИЙ--l29. 
б. тa:rловИЙ-129. 

Барaбammii-lЗО. 
Бараз:ець-I84, 181 
Бар~. 
Барва-5483. 
Ба.РЗl'lість-5485. 

а. юзiвcышll:81 •• 
&.-peaoиs.тор--91 •. 

Апара'l'llRЙ-83, 
Апар&ТJШ - 92, ·\}3, 

1267 •.. 
Апаратоб~. 
АперіOдв:ЧИИl-90. 
Аперіодичиість-ОО. 
АРГОl'loвиll:-96~ .' 
АРІСуПІ--1851. 

а. гутапеРЧОВИЙ-1З51. 
а. запоО!ЖВИІІ:-1851~ 
а; мa:rиeтииIt-1851 •.. 
a...~185:1 • 
а. и\дшІ:ІІ:-I851. 
а.1І:оcижeвиil:-1851. 
а. віІСліl'lоlШЙ-4851. 
а.овив'ЯВИЙ-11151. 
а.. ПЛ&тивoвв.lt-I851: 
а. цmmoвиI!:--1851. 

Арв:{ІПеви.It-I852. 
Ар:м:атура-97. 
АрСОаваліІІСЬІШй.:....'r.14 .. 
Арсовв8ліаа.ціи,-101. 
АСІООітрИЧІШЙ--І0S. 
АсивхроввИЙ-l04. 
Астазi.ll:lШЙ""':l07 • 
Аставуваввл,-30ваиИЯ--: ' 

• 105. 
Астазуввти-l06. 
АС'1'аТИЧШІЙ-І07,' , 
Астатичвість-l07. 
АсфaJlЬ'І'-lО8. 
АcфeJ1ьтоваlIИ:Ц-ІОQ. 
Аі:фальтовИЙ-l.l0. 
Асф8nЬтув&ти-3299. 
Аткосфернві--ll1. 
А~ивжіІ.--112. 
krpaxeB'1'-5538. 

а. олi.ll:виЙ--5538. 
Ацетов-1l4. 

Баретер-132. , 
БаCell:и-l34,. 

б. ЖlfJIЬвmcОВllЙцса6аео-
ba�-1З4. 

БатеріItИИЙ_135. 
Батерill:!пш-t35. 
ВатеріЯ:-136. 

б. акУЖУnИТОРИА-186~ 
б. алЮl(іиійва-,-~З6. 
б. &ПОДВ:_l36. 
б. вирівиальаа.-lЗ6. 
б. висв~ 136. 
б.водоиаливаа.-l36. 
й. вольтівська-136. 
б. вуглвиа-1З6. 
б. :ra8O_136. 
б. :ranьваиічва-186. 
б. давimcоз&--l36. 
б. допо)(ічва-136. 
б. >K8poba-lЗ6. 
б. заиуриа.-L36. 
б. ІСаСаІІДва-1З6.~ 

. , 
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б. JIIRiIl~136. 
б. ЛJlJolпова-136. 
б. xlсцева-136. 
б. 1ІаСR8Жпа--136. 
б.веперепосна--l36. 
б. ОСВітmoвмь~ 136. 
б.neрвиипа--136. 
б.переИосва--l36. 
б. ПJIJlШlCова-l36. 
б. пdвоаОВll-136. 
б. ~9ЛЯризаціlf_136. 
б. ПOJIьоеа--l36. . 
б. похода.а--136. 
б. пробувмьпа-136. 
6-1 рівпопотужвl-J:S6. 
б. стацIАва--1З6. 
б. стаціОВlІ.рва-136. 
б. еуха--136. 
б. ехідчаста-136. 
б. телеграфва--136; 
б. телефопНа"';'136. 
б. ТІІПJIоме:ктрвчва--

136 •. 
б. тиглова-l36. 
б. ФОР}llвва-lЗ6 .. · . 
б. цевтрмьпа-136.:· 
6-1 !'!Ц.ІІ.ТВ· ЧИ!ly ~ 

136. '; . 
Бачви_ ва Bi~4. 
БеверажіВСЬ1С8 автева-

140.' . 
Бевватввll--'"I44, 
~дротоВий-165. 
~іскровиll-149. 
~оВечRиll-162. 
БезперервнИЙ-2378. 
Безперерввїсть-2378. 
~пеЧIІВIІ;....150. 
Беапечвість-l50. 
Беаповїтрявий простІр:-

145. . 
БеапonюоовИЙ-l64. 
Беапосередпіll--2374. 

Ш2. 
~посереДRIсть-2314. 
~pellкoввA--152. 
~реоетатниА--153. 
~стру:ктурВИЙ-166. 
Беsуда.рИUIl--l54. 
'Бе8удо.раість-l54. 
~цeMeнтoввA--167. 
Бeam)'1Іпиll-l68. 
Бергмо.вl ВСЬІС8 труБJca 

-160. 
Бореro8ИЙ-161. 
Бе'l'OlJвиЙ--l69. 
БетоиоввА-l69. 
Биида-l8S4. 

б. блamaва-1834. 
б. 88Jllзва-l8S4. 

Бвндоввlt-18З8. 
БИТТIl-l70. 
Bir-5013. 
Віraиви-141. 190. 
Віraти-142. 191. 
ВІ гув---З859. 
Бі~ле:ктро.1ї_177 • 
Віелектропїо.вий--l'7S. 
Бік--48&>. . 

б; ryaвpeвd-552'1. 
б. зaдвtlI--48З5. 
б. абіpчвl-4835. 
б. абудже{ЦІЙ--48З5. 
б. кіJщеввll--48З5 •. 
б. КOJfyТaТ&рвий-

4835. 
б. об8ивевиА-48S5. 
б. обllloтaвпll-4835.· 
б. передаіА-48S5 •. 
б .. підїндуlC1'llВВ.ll.lt-

4835.' 
б. почвтКО!ІИЙ--48З5. 
б. 'ІИВви.ІІ--48З5. 
б. чi.ТJьиий--48З5. 
б. чутm.oudl--48З5. 

БiJIacТвй-l56. 
Вілеввв-l55. 
Bi.JI.IIII.-159. 
Бi.JIий . жар-157 • 
БtцопвсвиQ-158. 
Вi.JIaче. 1COJIe.CO-155-а. 
ВіСКВЇ'J.I-173. 
БіТВ'J.I-174. 
Біт:ктоsВЙ-175. 
Ві'ІИВЙ-l95. 
БJIІІ.ІІ( 0)&-179; 

б. букоав:иА-179. 
б. пвфеРВИЙ-179. 

БJI&В1СО8ИЙ-l80. 
Б.1I:mt-l83, 2005. 
. б. евітло8ВЙ-l83. 
БJIи:маввв-2005. 
БJIи:матв-2006.2О35. 
БJIИІІІВВЙ-2007. 
БJIвC!t_181. 
БJIвClC&ВИЦll-2112. 
БJIиCRaвВ'ІИВЙ--740. 

2112. 
БJIвC!tQ.ВВЧ1llm-744. 

б. aDТwaaТВ'ІИВЙ 
744. 

б. вугли8ВЙ-744. 
б. вугJIJIВИЙ беаповітри

ВВЙ--744. 
б. ВУГЛЯRОІШатівча

СТВЙ-744. 
б. roлкy:вaТВЙ-744. 
б. гребів:чacrвй --. 

744. 
б. еле:ктpoдllВQlliчивl 

-744. 
. , б. еле:ктроо;ітвчи:вА-

144. . 
б. ЄJПriСВИЙ-744. 
б. mitb:ybathi�-744. 
б. ICp~-744. 
б. Лlвїйввй--7 '4. 
б. о,,"lіАвИЙ-744. 
б.~тронНВЙ-744. 
б. ПJI&тївЧ&СТВЙ-744. 
б. рlжнатиА-744. 
б. роІ',ТВЙ-744. 
б. po1IЬRoaвA-744. 
б. eтo.вifbud:-744. 
б. етовпо8ВЙ-744. 
б_ и:пJ.ВВВЙ-744. 
б. XИ'l'IШЙ-74.4. 

Б.uCll:&ВJl1ПlИКoвиIt- 745. 

B~2il~.c . 
б.8~~2112. 
б. Ш_2112. . 
б. JqmIcta--2112. 
б. JI8.ІЩЮrо.ва--2112. 
б. _єтyвa~2112. 
б.ежь~а~2112. 

&0&--184. с 
б. вврИД1ШЙ-184. 
б. карmpyтиnfl-184. 
б .. првhlмыlllйl84.. 
6-в спо.роваllі-184. 
б.-апаРМ'-484. 
б.-ІІ.. mшовуво._l84. 
б.-а. вічко-l84. . 
б.-ІІ.. двовічкоsиil-I84. 
б ... диферenцiяJIьпиJt 

-184. . 
б.-а. обшшвв:А-I84. 
б.-а. ПРО:l(іжвпll--I84 •. 
б ... розпорядчий _ 

184. 
б.-а. чотвривіЧВOllВЙ -

184. .. 
б:-а.. ШJI8ХовоІ блоків-

КИ-184. 
б.-ЦI.CJЮ-184. 
б.-ді.1ЬВПЦЯ-184.. 
.б.-ел.е:ктровпя-l84. 
б.-8II.C!tOчка-I84. 
б .-к.'1а.віша--l84. 
б.-:І(еха.віsx-I84. 
б.-ІІІ. вадсто.вllllЙ- 184. 
б.-пост--I84 .. 
б.-еветека.-184. 

БJIОЮВlC&-187. 
б. абеолютна--187. 
б. aбcoJ:rЮТВQoдoslIЇJIЬ-

ча--187. 
б. автомaтвчuа--I87. 
б. ___ 187. 

б. групова-187. 
б.дosвiJIьча--187. 
б.3&Лежва.--187. 
б. вапівавтока'1'ВЧlШ 

187. 
б. вео.втоlll8твчпа--187. 
б. вe8t\J18ЖII&-l87. 
б. opдвnapBa~l87. 
б. ета.ціІІва-187. . 
б. 1Ковua--I87. 
б. часу-187. 
б. IПJI.!!Xова--187. 

БJIокіВВВЙ--l88. 
БJIоковаввD.- 85. 
БJIОJCY88Ивв-187. 
БJIокув&m--I86.. 
&очко8ВЙ-l89. 
БJIяе'R-4542. 
БJIа:ха--104З. 

б. біла-1М3. 
б. rра:rчаєm-104З. 
б. дірковава-104З. 
б.:І(~lО4З. 

Бл.amaввй-lО44 •. 
Блиmв:a-3126. 
Боввавець-51З8. 

б. від;r.!ІЖВвіІ-,-51З8. 
б. дерев' :ивRЙ--5lЗ8. 

б. К81('ИВИЙ-5138. 
б.О'1'ооивА-51З8. 

БоJtO(ВCЬJШII) апара'J.I-
. 193. 

Боломereр-196. 
БолометрИчквА-1117. 
БолО1l&-24\Ю. . 
Вредфl..Th}l.iвсьКИЙ-221. 
вретна.ль-1738. 
врижоваве зеліsо-711. 
врвака--220' 
Брикeтни.f.l-207 . 
Ври.тва.ль-5001 . ' 

б. rPафітовиl!-5001. 
б. електрвчНВЙ--5001. 

врвтвальнВЙ-5002. 
Бруп&СТВЙ папір-

1711. 
BpyCO&--219. 

v-подібllllЙ-246. 
Вara-300. 296. 

в. зчіппа-296. 
ВlІ.riваици-ЗОО. 
Ва.ro8ВЙ-297. 
Ва.ron-247. 

в. автоIIlJlCflВЙ-247. 
В. oдвnвчпвli-247. 
в. подеіll8ВЙ-247. 
в. првчіпllllЙ-247. 
в. трll.lllВ&AввЙ-247• 
8.-)І()ТОр-247. 
в.-мотор 1ІІІ.С8ЖВР1ІІІЙ-

247. 
в •• рymіЙ-247. л 

ВaroивиJ!-248. 
Ваroповод-2411. • 
ВaroтіИИЯ-З6З8. 
Вe.жeJIець-4287. 
Важіль--4286. 

в. ВВС118ЖиВЙ-4286. 
в. І'МьківвиіІ-4286. 
в. Д()ТВЧlCOВВЙ-4286. 
в. ДРYJCівl!ПЙ--4286. 

. в ~ аатрикввil.-4286. 
в. аупиtШJIЬИВЙ --
~6. 

в. Зчіпвиll-4286. 
в КOJIїичаСТВЙ-4286. 
в: вапрfl)fflИЙ-4286. 
в. пе~ннlІ. -4286. 
в. пвсн'fiй-42 /. 
в. подвіllниlt-4~6. 
в. розчіпинlІ-1266. 
в-l. СПlІ.ровавl-4286. 
в. стьожкопосувВВЙ. 

4286 •. 
ВaжlIlЬИ'Ril-4288. 
J3aжкII,-З776. 
ВажкиD--5158. 
ВaжRвD:-2119. 
Вaжnіеть.-298• 
Ва.жок-677. 
Бa'Кyy1teТllр-251. 

в 

Вa.n-252. 
в. перeиичвиJl-252• 

ВamcoвиiI:-254. 
В&лок-253. 

в. друківвиJ!-258. 
в. карбова8ВЙ-!58. 
в. ваткC!tВВЙ-258. 
в. иатижввil.-258. 
в. СТЬOЖROПосув8ВЙ-

258. 
в.тиroввlІ-25З. 
в; тяжввl!-258. 
в. фll.рбівввіІ.-258. 

В&льввци-З282. 
в. етояча-З282. 
в. IЦВТОва-<-З282. 

Ва.лЬВВЧИВЙ-З283. 
Ва.льцюва\Ши-З709. 
ВlІ.lІТ&ЖниD:~748. 
ВlІ.ріОJCYПЛе~l. 
Вa.piOllleТllp-262. . 

в. двоииТковвй-262• 
Варіятор-251. 
ВаріиціІ-258. 

в. ВИП!lд'КOВі-258. 
в. lIIe.rВeтlli-258. 
1І.:М. bi�cobi-258: 
в. :Мо ДОбові-258. 
в. :Мо річві-258. 

Ва.рnИlС Ме.:ІСТрпчииl!:-
1544. 

Вартїсть-1284. 
в. Jt8&дP&ТВЧВ& 
. 1284. 
В.ІС. пересічнв.-1284. 
в. l\ШXCIDIlI.JIЬВ& 

1284. 
в. J4ИТ!'ьо_I284. 
в. вalбіЛьmа--1284. 
в. вaJ!менш&-l284. 
в. пересічна -1284. 
В. справ:ж!lЯ-l284. 

Бат-26З, 5162. 
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ВaтJleтep-264. . . 
в. ДИJШIIОКЄ'\'Ричввй 

-264. 
В. ~вr.реиціJIJIЬВИЙ-. 

в. ~оВВВЙ-264. 
в. івдyRЦilbmй-264 .. 
в.~8ВЙ-

264. 
. В;oпиodIaзOвИЙ-264 •. 
в. ПОдв1йвий-264. 
11. C!IJIIопвсввй-265 ,. 

264. . . 
В. ТІІМОВвй-264· 
в. трифазо8ВЙ-264 •. 

Вв.тиий-266; 5163. 
Ва.то-roдв_263. 
БбираВВЙ-З181. 
ВбвравТсть-З181. 
Вбвро.ввв-12, 8185. 

в. атмQCфeрве-Зl85 .. 
в. ввбірч_3185~ 

;ТВ. аШпве--12. 

Вбиратв-l0, 8183. 
Ббврач-З180. 8182 . 
Вбвр8ВЙ-Зl84. 
Вбврвїсть-l1.4753. 
ВrJlИб прос.у:ватвся-

272. 
вrвввчеВИЙ-267. 
Вt'ввВЧ'fII&ввв-288. 
вrвввчvвa'J"И.-ІІ.'І.'ИТИ 

269. 
Вебер-273. 
Ведїnви-274. 
Вежа-189. 

в. церехіцва--lЗ9. 
В. постова-189. 

Beк-top-.:...279. . 
в-в роабlжнi-'-279 •. 

Ве:ктор8ВЙ-280. 
ВeJIвкИй-202. 1781~ 

в. СТР1К-4510. 
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ВеJlИЧИu&--281. 
В. ИИТТЬова--281. 
в. стру:му ІІа n амп. 

-4506. 
Вeu:мьтІВСЬRИЙ - 282. 
ВеUТВJIЯТОР-287. 
ВеВТВЩЩіЛ-289. 
ВeВТВJIЬ-285. 
Вервечха-3206. 
Верпутиll:-383 . 
BepctaT-4792. 
в.ДіР~~Ь!ІИIІ:_ 

4792. 
'В. КРУТИЛЬИвll-4792. 
В.ПОJlіРУВaJIЬ!ІВЙ_ 

4792. ' 
в. IDНУРОКP}"l'llИll:-

4792. 
'вертмы!иR3628.. 
~ртаВНЯ-379, 382. 

н. зєилею-379. 
ВертаТИСЯ-38l. 
.BePX-291, 294. 

в. вепрозорлll:-291. 
в-а скісно зрізатu 

294. 
ВеРХВій-292. 
Верmковлl!:-295. ' 
ВеРІПОХ-293. 
ВааєИЛНЛ-4425. 
&аЄМоіПДУКЦіЯ-306. 

308. ' 
Ваає:МОЧИН-301. 
ВзірецЬ-2499. 

в. свіТJlоміРЧИil-2499. 
ВзірцеввіІ-2503. 
Вибива ч-3827. 
Вибі РІІість-4,469. 

в. lІодвіilна-4469. 
ВИбіРЧИй-1303, 4468. 

в. ВЛКЛИR-5350. 
ВИБРУд-2681. 
ВиБУХ-314. 
ВлбухаТU,-ХUYТlil-316. 
ВИБУХОВИЙ-317. 
ВивертаТЛ,-РВУТИ-500. 
ВИВіД-2841. , 
ВИВіреВИЙ-496. 
]3ИВірчвlІ-498. ' 
ЙИВіринвл ,-реВпв-497 • 
Вивтік-5319. 
ВИГии-501. 
ВлгиваТU-502. 
ВигідниЙ-503. 
Ввг;таджування,-жевпв 

--4429. 
Вигладжувати,-диТВ_ 

4430. 
Вигляд-327. , 

в. сннусоlДaJIьвиІ!:_ 
327. 

ВИгвуттл-501. 
-ВиroтОВJIе"ий,-тувавий 

-1314. 
ВиroтoВЛЮllauвil-1315. 
ВИГОТОВЛЯННя,-леввя_ 

-1313. 
.вuготовлятв ,-вити-

1316. 

Вид-327. 
Впдаваипв,-данвя _ 

2801. 
Впдавати,-даТИ-2802. 
Видаввil-2803. 
ВидаТИіС1'Ь-596, 2760. 

В. добова-2760. 
в. Мектричва-2760. 
в. елеКТРОЛіткчв&--

2760. 
в. :кеX&Jtiчва-2760. 
в. переСіЧU&--2760. 
в. ПИто:ка--2760. 
в. П0ВU&--2760. 
в. правтвчва-2760. 
в. РlЧU&--2760. 
в. світлова - 2760, 

4386. 
в. УЯВU&--2760. 

ВвдИ-329. 
Вuділе!ІВЙ-511. 
ВИДіЛЯВВЯ_510. 
ВИДіЛЯТИ,-ЛВТВ-512. 
ВвдИіСТЬ-325. 
Видовжевия--5202. 
Видруковувапня, - ку-

вавВЯ-2795. 
ВИДРуковуваТИ_2796 . 
ВИДРу~вавиЙ-2794. 
Видуга--3847. 
Впжолобок_ 204,514. 

в. радія.пьпнlІ:-514. 
ВвзпаВЧИК-3948. 
ВИЗIШЧ8.ТН,-ЧНТН_2648. 
Ввзпачєвия ,-чаивя-

2307,2647. 
ВнJ!м:аиий R1Iюч-4897. 
Вийиатн, ввйвятв 

533. 
Вшшвк-515. 

в. а,втомаТИЧввil-515. 
в. ГУДКОВвЙ-515. 
в. ДЗВіНКОВИЙ-515. 
в. іИдукторВИil-515. 
в. ДямпочковвіІ-515. 
в. pi"ввlI-515. 

ВИIe.'ІИКaJIЬвя-517. 
ВикликаТИ-5І6. 
ВИКЛИЧПИЙ-517, 3289. 
ВИR1lЮЧИИК-525. 
ВИRоиавЧИil-1418. 
ВИRоиаВВЙ-538. 
ВикопаНВЯ-537 оо 
ВИКОВУDaТИ,-иаТlI_539. 
ВИRопувавIiЯ,-пацпя_ 

2816. 
Викопувати,-па.ти_ 2815. 
Використаввil-1420, 

5322. 
ВИКОРистовvианпл:,-таа_ 

ая {419; 5321, 
5320. 

. ВИКОристовувати,-тати_ 
5323, 1421. 

ВикочуваППН--518. 
ВикочуваТИ,-КО'І.'lІ.тu-519. 
Викручувати,-крутити __ 

500 . 
ВиладуваНIlЯ-3967. 

ВИЛиваВві!--1854. 
Ви.nивaвви,-лиття __ 

2778. ' 
ВИJIИВ!ІВЙ-2779. 
ВилИЦЯ--4838. . 

в. uадзе:ква--4838. 
в. ЦЄВТрll.l.lізоваиа-. 

4838. 
ВlVIИЧВ:вlI-:-4839. 
Вилц-ззо. 

в. 8ЛуЧИі-330. 
в. ДВОполярпі-3ЗО. 
в. ЄJ.\єктроліТКЧВі_ 

ззо. 
~2. 
Ви.uy--..5081. 
ВВJIYЧапвя,-чєвви 

5210. 
ВВJIYЧ8.ти ,-ЧНТИ-5212. 
ВlIJIучеВвlI-5211. 
Вилучає иромівюваивя 

-5819а. 
В:ІІ'.1ІУЧНВ_525. 
ВиШmaвиЙ-524. 
ВlUtШCaнвя, -Мквєпвя 

528.566. 
в. ГРЯННЧВе-528. 
в. залежве-528. 
в. М8.RCИ:м:aJIьвt>-528. 
в. МИТТЬове-528. 
в. ШаіМlІ.І.Іьне-528. 
в. иезалежве-528. 
в. об:l[ежеао-залежве _ 

528. 
в. проХіДИе-О28. 

ВIUtШCaТИ,-МКП"fТR-526, 
567. 

Ви""икач-525. 
в. важiJIы�.li-525,, 
в.внспажеИИЙ--525. 
в. bbcybhbi�--525. 
в. ві.n::rwп.ВИЙ-525. 
в. відосередковвіІ_ 

525. 
, в. вугml:!ІВЙ-525. 
в. ГОРIIIRОввіІ-525. 
в. груповиil-525. 
В'ГРЯИИЧВИЙ--526. 
в.ryДЗИковвll-525. 
в .!UЮПOJlІОСОВвlI_ 525. 
в . .щ.reтг.цj.l!!ІВЙ-525. 
в. дифереuцій!ІВЙ_ 

525. 
в.дiJIЬВИЧИИЙ--525. 
в. електромагвст!ІВЙ __ 

525. 
в. ~ріБИИЙ-525. 
в.запаСIiИЙ-525. 
В. залобіжниll:-525. 
в.звичаЙВИЙ-525. 
в. камеРuиЙ-525. 
в. ківцевиil-525. 
в. колlичасто-В8.Жі.аь_ 

ииll:-525. 
в. RОРобочковвй --525. 
в. маГНетввіІ-525. 
в. мавсима.ль!ІВЙ_ 525. 
в. мережнИЙ-525. 
в. МЄЧIІКОввll-525. 

І 

в. шrrrьoввlI-525. 
в. Швіма.льввlI--525. 
в. вacriВВИЙ--525. 
в. ИатиCКl!llЙ--525. 
в. патяжввll-525. 
в. вулевиЙ--525. 
в.ОДНо~соВИЙ--525. 
в. оліЙ!lиIt-1936, 525. 
8. операціЙввll-525. 
в.ОРдвваРнИЙ--525. 
в. перекидввil-525. 
в. niдстрoeинl!:-525. 
в. повеРХОВИЙ--525. 
в. l1овїльввil-525. 
в. повіТРЯUИil--525. 
в. ПОВОр'іТНвil--525. 
в. 110ДВlі1вві1--525. 
в. прнтичковиЙ--525. 
в. пруживввil--525. 
в. ріжнатиll:--525. 
в. роадtnьчНЙ--525. 
в. РОЛЬRовНЙ-525. 
в. рyчввlI-525. 
в. сеlщ.iilв:иil~'і25. 
в. стовповНЙ--525. 
в. східчacтвll-525. 
в. траисформаторввll 

-525. 
в. триnолюсовиll:- 525. 
в. трипроводоввlI-525. 
в. трубчас:гиіі:--525. 
в. хуткочнвввll--525. 
в. тпиуроввlI-525. 
в. щогдовиil--525. 

.ВlDIичаиil--527. 
Вв:м:іua--2475. 
BlDIlp-1326. 6 

в. баліCТllЧ1ШЙ-132 . 
в.ДОПОмічанR-1326. 
в.елеКТРИЧНиіІ--1326. 
в. ltЗJIоримстричинй--

1326. 
ВИМіРНВR-1328. 
ВВМЇРUЯ-1329. 
Вв:м:ірчвіі:-1329. 
ВВJi1ірюваиніІ -1330. 
Ввм:ірянвіІ-1327. 
Вимірнння,-рення-1826. 
Вимl Р.!ІТИ, -рнтв., -СЯ -

1331. 
ВlDIквутиil-565, 529. 
Внм:овність-4753, 102. 
Вивєсеннн-3177. 
Виображати,-бразнти --

1337. 
Виоб раження-133t 
Випаданuя,-деннл-596, 

584, 510. 
ВипадаТВ,-паств-597, 

535. 
ВипадввlІ-5З6. 
Випа.денвЙ-2485. 
ВипарніСТЬ - 4753, 

1416. 
Випаровування-1415. 
Виnаровуватн,-рНТИ,-СН 

-1417. 
Випере.цжавНЯ-26Зl. 

в. l'істерезве-2631 

Ввпереджв.тв,-двтв- , 
2629,5261. 

Ви1lередНВЙ--2630, 5262. 
Ввпиванвя,-пвуття-552. 
Вmшнати,-nвyти,-<:я -

553. 
ВlIПJIив-3435. 
Випвутві!-551. 
Ввповпеввil--2259. 
ВИnОВВЮDaВВЛ,-вєивя-

2~8. ' 
Виповвювати,-вити-

2260. 
Виправлеивll -- 541, 

1425. 
ВШrpавJIИВИЯ,-Jlевия-

540, 1424. ' 
Виправляти,-внти- 1426. 

542. 
ВвробниЙ-1432. 
ВиnроБОВШІ-3370. 1432, 

2761,4794. ' 
ВИПРОбовуваиня,-бував-

ВЯ-1430. 
В. лїпіЙве-1430. ' 
в. ваднаснажве-1430. 
в. пі'!uюДве-1430. 
в. првllмальне-14ЗО. 
в. Tp~e-1430. 

ВИПРОбовувати.-бувати 
-1433, 2652. 

Випроб(ов)уваЧ--1431, 
3528. 

в.акУМУJlЯТОРвиll:--
14~1. 

в. батерiilвиЙ-1431. 
в. ліиїЙвиЙ-1431. 
в. стаціЙнвіІ-1431. 

l1ипробуваниЙ--2651. 
Випробуваввя-2650. 
ВипробуваЧ-1431. 
Випром:інюваниЙ-1318. 
Випромівювач-3872. 
ВипроставиЙ-545. 
Випростува.львиil-359, 

547. 
ВИПРОСТУВ$.JIьність-- 859. 

4423. 
ВипростуваНИЯ,-станвя 

--544. 
Випростува'l'и-546. 
Випростувач-543. 

в. lІ.І.ІюиінНlниil-543. 
в. аDгоповвlI--543. 
в. вібраційяиli.-543. 
в. ДВОЛЯШІ~виЙ-543. 
в .. електроЛlТИЧИиil-

543. ' 
в. живосрібниil -

54"~. 
в. цтодвиіІ--543. 
в. JI.киповиll-5~. 
в. иеханїчпиі!--о43. 
в. веововиl!-543. 
в. ОДВОЛЯШІовиli.-543. 
в. ТРИJIИмповвlI-543. 
в. хеиічнНЙ--543. 

Випруд-4035. 
ВИПУСIС-548. 499. 

! 

в. вamrrвil-499. 
в. C)'Xbi�-499. , 

ВипуcwшВ:И---МS. 1428. 
Випуеке.ти,-стити-549, 

1429.' 
ВИПУСК!ІВЙ-550. 
Вираз--561. 

в; CIDIболічнвil-561. 
Вираз!ІВЙ-5857. 
Виразність-5547. 
ВИрїввювавв.я,-виеввв--

540, 544, 5268. 558. 
Вирі -са: 

В в. ивrвeтиий-5271. 
ВврівшmЬ!ІВЙ-240, 580. 

541,5270, 5272. 
Ввріз,-Вуваввя,-заввв 

-563. 
Вврізавиil-562. 
ВирїsковиЙ-4461. 
Вирізувати,-аати-564. 
вироБJlЯИШl,-деввв-

5344, 3699. 
Виробляти,-бНТИ-3698. 
Виробвеввll-l068, 

5845. 
Ввробшщтв0-3699 . 

в. ':масозе-3699. 
Виробвя-l064., • 

в. електротехнічна--

1064. 
ВисадЖувати,-двти- 316. 
Висвхаввя-586. 
ВвсИХатн.-сохвути-587. 
Вискакувавня--568. 
Вискакувати,-скочнти-

569. 
ВискочниИ--570. 
ВиCJIiД!ІВЙ-3865,4194. 
ВислухавиЙ-571. 
Вислухувавня,-хаввв 

телефонои-572. 
Вислухуввтв,- хати-573. 
Вис:мокозувавви,-КУ-

. ваввя-521, 5680, 
5679. 

ВИС:КОRовуватu,-~ти 
-522,5682. 

Вис:кокувавиll:--520, 
5681. 

Вис:молевий-574, 2702. 
Висм:олвти--2703. 
Висвага-4036" 4035. 

в. anеріОДИЧНа-'-4035. 
в. атмосферJJa--4035. 
в.безl1ерервва-4036, 

4035. 
В. (по)бічна-4035. 
в. БJrискавичиа-4035 
в.ед6ктричва-4035. 
в. жмуткувата.-4035 
в.,заорO'l.'ва-4035. 
в. іскрова-4035. 
в .китчаста--4035. 
в. ROJIВВвa.-4035. 
в KO!IВЄкцiIlвa-4035. 
в. l>ШRCIIJmJIьва-4085. 
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11. JШТI'ЬOВ&--4OЗ6. 
11. хісцева-4036. 
lІ.одвонаприина-

, 4035. 
11. переРНJlЧ8.ста -

4035. 
11. періОдичПа--4035. 
Ih повеРХRellа--4036. 
в. повіJlьпа-4036 •. 
в. прох~вяста--4035. 
в. РIЗПОПапряхва.--

4035. 
11. СПОПОИ-4035. 
в.спробиа-4036. 
в. статичв:а-4035. 
в. сяl!в$Іа-4035. 
в. тихa:J:.4035. 
в. хутка--4036. 
в. часткоаа--40~. 
В--І1 полегшити'-

4035 •. 
Виснажз.mi:.п.-жеивя--

4043. ' 
ВиСИ&ЖевпJI-4044. 
Виснажниl!-40ЗS; 
Висна.жпик--4ОЗ7. 

в. а.люиініllнпJI 
4037. 

в. l'OJIЧ8.(.тнІІ--4037. 
в. М!!ItТролітичнпll-

4037. 
в • .кулястиll--4037. 
в.ОІІвв·яввіІ-4037. 
Іі, ріжваmil-4037. 
іі; poгaтнll--4037. 

, в. ролыtвий--4037 •• 
11. ручиві!-4037. ' 
в. сяі!воввЙ--4037. 
в. уиіllерса.льнвlІ--

4037. 
Висва.жпвкова кулька 

-5581. 
Висиа.жува.льип'1І --

4042. 
Висиа.жувапия,-жа.иия, 

-женп.я--4036. 
ВИСНа.жув&ти,-жа.ти, 

-жити- 040 
Впспиll-336. 
ВисОl<пll..,....l)75. 

в. дашок-691. 
ВИСОI<ОВОІІьтовпJI~76. 
Висота.-.-577. 

в. ефектив"а . ..,....І)77. 
Виоотовизначиик-3890. 
Би.:'ТRЛз.пия ,-стелеввя--

523. 
в. OJtив·яне--52З. 

Внстілка--523. 
Виступ-578. 

в. обр"б.~еппJI..,....l)78., 
Ih перЕ>дВіll..,....l)78. 

Виступанпя-579. 
ВИСТУП8.m ,-пиm..,....l)80. 
ВвсуваИВЯ"--507. . 
Впсувати .-СУН1'ТИ-'-'508. 
Висувпп.ll"--509 • 
в.ляхпа-3286., 

ВисуmенпJl"--582. ' 

Виcymyвaиия.-mенвя-
--583, 

Виcymyвe.ТИ.-ПІІІТИ--584. 
ВитворенпJl-557. 
Битворець--64З. 5851. 

в. бара.б&ИllпJl"--5851. 
в. беЗзалівоВИЙ"--5851. 
в. ГЛВДRИIІ-5851. 
в. двопотосовпJI-

5851. 
в. двофавоliиll"--5851. 
в. ді рчастиll-5851. 
в. дротяниЙ"--5851. 
в.3апасииll--5851. 
В. зіркуватиЙ-5851. 
в.зубчастиll"--5851. 
в. ЮльцевиЙ-5851. 
в. колесУвз.тиЙ-5851. 
в.КОРOТl<озам~иенпll 

. "--5851. 
, в. КРУЖ8llьвиІІ -

5851. 
В.ИПОГОПOllюсовиІІ-

5851. 
в. пепOllНРИЗОвaнпJl-

5851. 
В. одвофазовиІІ"--5851. 
в. подвіііниil:-5851., 
в. полюсовиІІ-5851. 
в.П~1Яр'иаовaииll--

-58::>1. 
в. реГу.'tіввпЙ--5851. 
B~ стри:жвевиІІ-5851. 
в. струмопровідвпJI-

-5851. 
в. фреаованпJl-5З51. 
в. центровa.виll-585t. 

Витворцевd--5850. 
Витворцн--648. 
ВИТВОРЮ88ииll"--554. 
ВИТВОРЮ88ВВЯ,-реиІШ-

555, 3699. 
БИТВОРЮ88ТИ,-рвти -

556. 
В_I<8.-339. 
Витвка.ПІШ--579. 
ВИТИl<8.mся ,-ткпуткся-- ' 

580, 2275. 
БитичНИЙ-581. 
Витік--5316, 5319. 

в. бічииll"--5319. 
в. вториииl!Й-'5319. 
в. )(8.гнenш:lІ-5319. ' 
В. первииНИЙ-5319. 
в. рівномірНИЙ-5319. 
в; розподіденпll --, 

. 5319. 
В:втіl\lLин.я-5316, 5319, 

1437. 
ВИ'1'іI\ILТИ ,-'rЄRТИ-1438. 

5.ЗI7. 
ВитічвиЙ--5318. 
Виточени!l-592. 
Виточування ,-чеии:я:--

-590. 
ВИТОЧУВILТИ,-чити--591. 
ВИТРILТIL-1234,4121. 

в. ста.ла-4121. 
ВИТр8.чаuRл-1236 .. 

Ви'::'pILЧ8'1'И,.тра __ . 
а37. 

Витр8.чевий-l235~ 
Витривa.mtl"--5З08. 
ВИТРива..пість-5ЗО8. 
ВИТРIІК-513. 
ВИіушка. - 2136, 

2"...52. 
Виmrа.ии:я:,-гиеИlIЯ-588 .. 

593. 1311. 
ВитягаТJkrти-589. 1310. 
Витяr.кyтнll-1312. 
ВIІ'І'JIжнпJl-595. 
Вихід;R'ИЙ'--2З44, 1444, . 

598. 
Вихор-344. 

в. e.nеl('l'РОJil8.ГИe'l'JlIIЙ 
. 344. 
в. JUU'IIетииА-344. 

ВихровиЙ-343. 
Вича.мввИЙ-504. 
Вича.а.люВIL!!Ия"--505 • 
ВIilЧ8.ВJ!Ю88ТИ ,-вити- 506_ 
Вища, гармопічиа.-585. 
ВІШВа"--5844. 
ВИЯВJIев:иIl.-2481. 
Бшmлеиня-S61. 1338_ 
ВИSПIЛянпн,-лепВJI--

2482. 
ВЦЯВJIЯ'І'И.·вити-2589~ 

2483. 
Бия:виик-1362. 
Биявииковиll-1363. 
Біблик-2901. 
Вібло-5505. 
Вібратор-319, 4248. ' 

в. ГертцівсьRИIІ.--42't8~ 
11'. 'К8.ппівсьЮІІІ -

,319. 
Вібраціllииll-320. 
Вібрувати-322. 
вігаидівсыl8. ляхва.-

323. 
Бідбвввнвя-2808. 

в. иішвие--2808. 
в. lШоroкраТВе'-2808;,' 
в. О'цио.крз.тве-2808~ 

Відбивз.ТИ,-бити-768. 
2806. 

ВідБНВlLч--2804,4242_ 
в. бляшввИЙ--4242 •. · , ' 
в. вітривRИ.iI--4242_' , 
в. ввутрішвіll--28О4', 

4242. 
в. глвБОКG-I\Ові'lllИil-

4242. 
в. аоввішпіll-2804. 
в.люстровИЙ--2804, 

4242. 
в. иельхіоровиll-4242. 
в. В/І.Двірииll--4242. ': 
в. переставпиll:--4242..: : 
в. півкулястий-2804; ; 

4242. 
в. с&Лицьоваииll --

4242. 
в. стелевиit--4242. 
в. сценічниll-424Z_ 
в. -відрядвик--4242 .. 

І 

Відбивний Відштовхувати 

.БiJf.бввпиіі--2805, 2307. 
Вi1tбиввість-4753, 2805. 
.віАбирач-3558. 
,ВіАбитп--2809. 
Відбill--2734... ' 

в. а.втоивтичииll-2734'. 
в. звичa.l!ииil--2734. 
в. подвіll.llиil--27~4. 

Вlдбіll.иИЙ-27З5. 
Відвe;teний-27313 • 
Відведепня-2737, 2754. 
.Бідвід-2754. 

в. перехідииИ--2754. 
в. подвіil.ииі!.,....2754. 
в. простІШ--27';4. 
и. узеlWlЮВІІ.'1ЬНИЙ--

2754. 
.Відвідииl!-2756. 
.Бідводпти.-вести-2755. 
Відволічка--2841 • 
.БідвOllожениі!-,.5174. 
Відволожувапня ,-ження 

--5173. 
ВідворітНИЙ-2j08. 4154. 
БідreлужеIШil-2746. 
.БідгdЛужуваивя,-жеиlШ 

--2145. 
Відra.лУЖУВILТИ,-ЗИТВ,-СЯ 

-2747. 
Відra.луаииЙ--2744, 2748. 
Відгалузок-2745. 
Відг,лоlt--2745. 
іВїдr'Впитииі!--2753. 
.Бwвипчеllпll--2750. 
..Бідгвиичування,-чеиlШ 

-2751. 
ВiДJ"Винчувати.-иТИ'І'И,-es. 

-2752. 
ВіцавапиЙ-2757. 
..Бідда.вUІШ--2760. 
Віддt\В&ти,-да.та-2758. 
..Бlддмеииll-51118 • 
Віддалекия-51 7. 
.віддо..'!япня-5187. 
Віддмяти,-лити-5189. 
.Dідда.ль-4100. 

в. фокусова--4100. 
.ві:J,Дn.~ьпиll-929. 
:БіJtданиll-2759. 
.ВіДД'\ча--2760. 
Відділ--2761. 

в. електроліТИЧииll-
2161. 

в. радlотелеграфIШil--
2761. 

ВіДRритнll--2777 • 
Бідлічувв.ти:.-чи:rи --

2831 • 
ВідЛучо.в:ня,-ченпн- . 

2622. 
Від.луче.ти,-чити-2824. 
ВіДЛУЧlilипJl-2823 • 
ВіД<1учпик-525. 

B~ ВИСОltоІ частоти-
3180. 

Вlдмет -4035. 
ВіДИИR8.ииі!-2772. 
ВіДІІ.ИI<8.Нн.я -- 2775. 

2797. 
в. повие-2775. 
в.тимчs.coве--2775. 

Ві~икати.·ИltПУТИ,-ся--
2713. 2798. 

Віщ.m:чииll-2774 • 
ВідмітниЙ-2780. 
ВіДПО&'l6I1ИЙ--395. 
Відповлєиия--394. 
DідповлювапИЙ-396., 
DідиовлюваВВЯ,-1І6ВНЯ--

442. 
ВіДДОВІІювати ,-витп--

391~ 
ВіДВОВllяти,-витп--441. 
Відповний-398, 398-а. 
БідвоснпJI--2781. 
Відпосність-2781. 
Відноmеин.я--2182. 

в. lІ.ередаТllе--2782. 
BiдocepeДl<o~i!--5499. 
ВідосереДКОВlсть-5499. 
Вlдпадапп.я--2791. 
ВідпадаТИ,-IІ.8.сти-2792. 
Відпадвиil-2:193. 
Відпалеииll-2789. 
):JІДПІІ.'lЮ88ипи,-леиня-

2765. 
в. териом:агиетие-2765 • 

Відпих--2832. 
Відпихании-2832 . 
Відпір-2734. 
ВЇДlІ.овідВИЙ-2749, 4692, 

4693. 
}lідll.овЩиість-4692. 
Відповідь-2743. 
Відпорвість-3787. 
Бідпочинок--2764 • 
Відпуск--2801. 
ВіДlІ.ускаиня--2801. 
Відпустити,-<'l<8.ти,-es.-

2802. 
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Вїд~,-диrи-- 2962. 
3422. . 

ВідрвджеНИЙ-3421. 
Відрядииlt-2800, 2963. 
Вїдрядв:ик-2799. 2964. 

5065. ' 
в. ROицepтoвиll-29~4. 
в. лЮшОвиі!--2964. 

2'199. 
в. л. телеграфнпJl-

2964. . 
в. переНосиий---2964. 
в. прocтиfi-2964. 
в. СУПРЯЖ6J1пJ1--2799. 
в. те.леграфниі\---2964. 
в. теЛЄфоlllіиll--2964. 
B.-відБИВ8.ч--2964. 

ВіДСЯСIlИil--2818. 
Вlдска.куванпн--2819. 
ВіДCR8КУ88ти-2820. 
Відсн:очиd--2821. 
Відслівиа плз.та-3405. 
Відста.ваввя--2825. 
Бідств.вати,-татн-2826. 
Відстаиь-831. 

в. иежиполюс0ва--831. 
Відстроєиня-2828. 

в. цілковИТ&-2828. 
Бідступ-3720. 
ВідсуваИНЯ,-суиев.ІШ-

2786. 
Відсувати,-суиути -

2187. 
Відсуиутиі!--2788. 
Відсутиісгь--'-2829 • 
Відтвореиня--439 • 
Відтворювати,-рити-

440. 
Відтручувавпп--2832. 
Відтягания-2838. 
Відтяга.~l"1'н-2839. 
Відтяге.чка--2З41. 
БідгяжIШil--2З42, 2840. 
БідхИІІ - 2768. 5223, 

4558. 
в. електричииll-4558. 
в. аахідвиR-4558 • 
в. магиетовиil-4558. 
в. східпнll--4558. 

в~еииі!--2769. 5224. 
В~Оllір-822. . 
Відхилопока.зиз. стрmка 

-4561. 
Б~япИЯ',-лепва --

5223, 2768. , 

В. те.'1єграфнНft--;-"<,61. 
в. те.,ефОllниll~~. ,,1. 

.БlддіllЯII!ІЯ ,-.'1еllllп-2-76 1. 
Вімільчиі\-2762. 
Від'єиииі!-2813: 

Вїдпуmепиl!-2189, 2803. 
Відрегульоваииil-2811 • 
ВідреГУJlьовувапlШ,-лю-

88l1пя-2810. 

в. граиичпе-Z768. 
в. перeclчие--2768. 
в. ПОlІве--2768. 

В~II'l'И.·лити--2770. 
Відхилитпся.-литиСІІ-

ВідігрівавНЯ.-ГР1ТТЯ-
2783. 

Відігрівnти.-гріти-2184. 
ВідігрівииR--27~4-а. 
Віді грітиJl-2785. 
ВЇДЇИRнеииll-2776. 
ВЇДЮШf1.нНЯ.-IWкения-

2736. 
ВіA!tИдIШil-2767. 

ВідреГУJlьовувати.-регу
<lЮ88ти-2812. 

Відрвввпня-2816. 
Відривати, відірвз.ти-

2815. 
ВідриаRИJl.-2817. 
Відрізок-4454. 
DідрЯ)tЖ8.ПИЯ',-жепІШ-

3423. 

4560,5225. 
l:Іідхилышil2771 •• 
Відштовхниl!.-2834. 
Відmтовхувавн.я-28З2. 

в. ел0ктроіlЩfRТИВВ8 
-2832. 

а. ИOJIєкулярие--28З2. 
Відштовхувати.·:ш.yrи-

2833. 

і . 
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Відшукувач електро
lifаГИЄТниЙ-5069. 

Вlдmyиник-5656. 
Віз- 4923, 3160. 
В.»aLЛьвиковиЙ,кабл&

ВИй-4923, 3160, 
В. освітлювIIJIышй_ 

3160. 
в. Рlдіотелегра.фв:иil __ 

3160. 
Bi30K--4934, 1485. 
в.пересувlШЙ--1485. 
в. поворіТНИЙ-4934. 
в. почIПв:иil-4934. 

ВіАСЬКОВнЙ--372. 
В!кво. ВИlifjрче-2594. 
ВІКОВІ lifагв:етиі ЗlIIЇии-

278. 
ВікопииА--2598. 
Ві.конце лосlL!ШОве--

2599. 
В~ЛЬИИIl-4422. 
ВlJIЬПО почеплєlШЙ-

4422. 
Ві.пЄЦЬ-1719. 
ВіНЦЯ-1747. 
BiPBBHT-5437, 4884. 

в. дротлlШЙ-5437. 
в. аапобіжннЙ--5437. 
в. затвснпиЙ-543'Т. 
в. почіпниil-5437. 

Віск-432. 
BiCHl!i�-2693, 44. 
Вістря-2720. 

в. в6іжне-2720. 
в. Збірче-2720.· 
в. на6іжне--2720. 

Вісцинове ціДИJIо-ЗЗ5. 
Вїсь-2730. 

в. магнєтна-2730. 
11. поворітна-2130. 
в. полярнв-2730. 

Вітер елеКТРI!ЧНИЙ 
302. 

Вітка-ЗО1. 
ВітрннниЙ-З40. 
Вітрнт-341. 
ВіТРОВВЙ-304. 
Вітровиця-289. 
ВіТРОГіН-287. 
Вітряк-2000. 
ВітстоніВСЬКИЙ-342. 

в. lifiCTOK-5215. 
ВілдуватиЙ-277. 
Вказа.НUII-і'218. 
ВкаЗівка-5216. 
Вказівний-52! 7, 15220. 
ВказЯl!к-5216. 
ВкладВltНя -477. 
Вклвдати,-лаСТИ-479. 
ВКJJадениfi-478. 
BКJJaдeHHH-5221. 
Вкручениlt-267. 
ВдаСllиЯ-4662. 
Бластивість-4423. 

в. ізоляці!lна-4423. 
в. мarнeтl,a-4423. 

ВЛОГОВИllа-696. 
ВlifИКIlння-349,462. 

ВlifИКIlти-461, 348. 
ВlifВкaч--873, з.7. 

в. 6атерjilf!ИЙ-347. 
ВИУТрішвi.Jt-364. 
ВовUIIВИЙ ШНур-5598. 
Воrniсть-4899. 
Вогнегас!lИ!t-2541. 
Вогвестіlhtий- 2540. 
Вогвестіlbtість--2540. 
ВОГНЄТрИвкИЙ--2542. 
ВогнетрИВКіСТЬ-2542. 
ВоГВЯНО'І'ечна елеКТро.пі-

ва-2539. 
Вогонь-2544. 

в. коловИЙ--2544. 
Вода підКНслена-365. 
ВОдНевИЙ-З68. 
ВодвеRо-киснеВИЙ-369. 
ВодограАf!ИЙ-5411. 
ВодоелеКТрИЧв:иil--667. 
ВодоелеКТРОВПЯ--664. 
ВОДОНlIJIивf!ИЙ-366. 
Водонепроаикливий-

367. 
ВодоетрумиииИЙ--370. 
ВОДЯНИЙ-371. 
Волоrнil-351. 
ВологоелеКТРОIriр--663. 
ВОЛОКИО-2414,409. 

в. азбестове--409. 
в. бамбукове-409. 
в. подовжиє--409. 

ВО'10К .• }·ва.ТИЙ-408. 
Волосина-410, 2414. 

в. аміЛОУДIJа-2414. 
в. бам6Уltова-2414. 
в. Вольфрамова -

2414. 
в. вугляна.-2414. 
в. гиічена-2414. 
в. ЗaJtріплена-2414. 
в. кварцова 2414, 

410. 
в.лнмпова-2414. 
в. магнєтна-2414. 
B.IifЄТIIJIьoвaнa--2414, 

410. 
в. пanерова.-2414. , 
в. іІОЧіпна-2414, 410. 
В. світна-2414. 
в. спірадьно-<!іrnена. _ 

2414. , 
в. торійоваиа.--2414. 
в. тягнеllа-2414. 
В. ЦИРКОJJОВIIr-2414. 

Волосниit-411. 
Вольт-412. 
Вольта-:Гра!dмівсьJta кв-

шиuа-413. 
Вольтаж-414. 

в. СТaJlиИ-414. 
ВOJIьт-.;lзація--415. 

в. сI!ІIусо!дnлыla -415 
Вольтаметер--417. 

в. БУllзеllів{ськнй)-
417. 

в. ваговнЙ-417. 
в. ВОДЯНI!И-417. 
в. газовиЙ-417. 

в. елЄ!tТpOЛітичви:ll:-
417. 

В. IifЄТllJIевЯЙ-417. 
В. хіДIЦlЙ-417. 
в.об'є]'{IШЙ-417. 
в. об~овЯЙ-4t'7. 
в. сріБЛОВИЙ-417. 
в. ТЦТ~ilНИЙ--417. 
в. ПИ!l!tOвиlt-411. 

ВОЛЬТВIifПер-418. 
Во.'Zьтє.м-перШЄТЄр-419. 

в. кеrпеньковИЙ--419. 
ВОЛЬТа-фаРВдНЧIm індук-

ція-420. 
Во.льТіВСЬКИЙ-416,426. 
ВолЬ1'-кулон-422. 
ВОЛЬТlifетер-423, 

в. anеріоДичииЙ-423 .. 
в. гасліВНИ!!--423. 
в. ГОЛОВНЯЙ-423. 
в.дяоскалевЯЙ-423. 
8. дифереиціялышй-.. 

423. 
в. ДOТИЧRО8ЯЙ--423. 
В~.едеltтромаГ!lетвиil -

423. 
в. многока:мерний-

423. . 
в. ],{ногоквадрантовий 

-423. 
8. подвіЙниil-423. 
в. IІРуЖинннЙ-423. 
в. са.иОПИСНИJl-423, 

425. 
в. синхронізаціJ'iииll' 

-423. 
в. стаТ>lЧИЯЙ-423. 
в. стаціilииЙ-423. 
в.сумарниЙ--423. 
в. теПЛОВИЙ--423. 
8. точниЙ-423. 
в. фазОЕ!иft-423. 

ВОЛЬТIifєтровиft--424. 
Вольтододатна. динамо---

237. 
8. машииа-427, 1963. 

Вольфра.'ІІ-428. 
ВольфраМОВНіІ'-429. 
ВОРОЧОК-2033. 

в. ПOJIотияииИ-20ЗЗ. 
в. rпОВItОВИЙ-2033. 

ВоснуваНИЯ-3298. 
Воскува.тиlt-433. 
восыifи!tатна. телеграфія 

--2608. 
ВпадаllНЯ в сннхроніsи-

446. 
Впадати, впасти 8 сннхро--

иі3М--445. 
ВПВдНиlt-2861. 
ВПЛив-384, 353. 
ВПJIітаТИ'-;lеСТИ-447. 
ВправлениЙ--508З. 
Впра.в.лЯввя,-ЛЄННЯ-

5082. 
Вправляти ,-вцтн-5О84. 
Вправніст~2140. 
Впровадженвя-270. 
Впуск-270. 

Впускати - Гармата, еЛЄКТРOJlагнетна 175 

Впускати,-crити-449. 
ВпусновиJi--271. 
Вражати, вразити-3392. 
Вставлити,-внти--471. 
ВетрОlifЛяти,-МИТИ-476. 
Btoma,-I\f.'Іе!I!IR-5324. 
ВтоlifЛеНИЙ-5325. 
ВТОIifЛЮНlIJIьниИ-5326. 
ВТОli!Люва.льність --

532·. 
ВТOIifЛятис.я:.-IІІИТИСН

: 321. 
ВторИИНИЙ-480. 
Втрата.---М3З. 

в. додаткова-3433. 
в. ви:иірна-З433 .. 
в. загальна--3433. 
в. зlriниа-3433. 
в. иа.ltбільrпа-3483. 
в. mкiднa--3433' 

ВтрачєииИ-3434. 
Втягвнвя.-гнеНВЯ-483. 
Втягти-3737. 
БтяжlШЙ-4В5. 
Вугіль,-гілля-5182. 

в-я 6уре-5182. 
в-я велике-5182. 

ГaB~39. 
Гадании-3479, 2584. 
Газ-603.t. 

г. ГРИlilYчиЙ--603а. 
Г. :металевиЙ-6ОЗа. 
г. ОКJJюдоваииJi-603а. 
г. свіТИJIьни.!!--603а. 

ГазовиЙ--804. 
Газодииамо--605. 
Газоелектрод--5725. 
Газопідпадьиик-60G. 
Газосвjтлова лямпа-604. 
Газотворения--607. 
Газуванвя, ЗОБаивя-510. 
ГаАляндова діягра.ма -

643. 
ГВilслвріВСЬRа тру6ка-

644. 
ГаК-1792. 

г.6ічниl1--1792. 
г.заИор)КениИ--1792. 
г.І-поді6виli-1792. 
Г. ізоляторнЯЙ-l~q;. 
г. ізольований--1 J~. 
г. наатінниіІ-1792. 
Г. подвіJlпиil-1792. 
г. почіпииl%-1792. 
Г. стельовпі!-1792. 
г. U-n )дібиНЙ--1792. 
r-a викрутити-1792. 

ГIlJI8ніт--609. 
Галєнjтовиll--610. 
Галеrія--611. 
Галузка-301. 

г; ріJlпООіжnа-ЗОl. 
Го.льваиізація--612, 613. 
ГllJIьва.пізозани.!!-G14. 

в-я великозермстє 

5182. 
в-я {'PFtae--5182. 
в-я гр озерuяcтe -

518: • ' 
Б-Я дрібнозернясте -

5182. 
в-я каи'яне-5182. 
Б-S Rопа.льн(ев)е-5182. 
D-Я Міиермьне-5182. 
в-я м'яке-5182. 
в. ва.сочєниИ-5182. 

в. одворідни.!!-5182. 
в. плюсовиЙ-5182. 

. в-я ретортве-5182. 
Б-Я тверде-5182. 

Вугледержазка-5176. 
в. верхня-5176. 
в. СШдНя-S176. 

Вуглезернистиll:-5177. 
Вуглезервястість-5177 • 
Вуглнна-5182. 

в. ДОТИЧRова-5182. 
в. Міиусова-5182. 
в. ПJIюсова-5182. 
в. пеlriдНеиа-5182. 

r 
ГlIJIьванівоввя-337Q. 
Гальваиізуванвя--612, 

613. 
г.ДQТи!tВнням--612. 
г.занурянняи--612. 

ГlIJIьванізувати.--615. 
Г~,ьванічииll-G16. 
Га.льва.нокевстичниЙ--

618. 
Гальвано!tВвтер--619. 
Га.льванометер--620. 

Г. абсолютниИ--620. 
г. аперіодичниИ--620. 
г. аСТlІтичниli:--620 .. 
г. ба.лістичниil-620. 
г.ДВОНИТRовиil--620. 
Г. двференпіЯдЬНЯЙ-

б;;:и. 
Г. електро_гнет.пиї{-

620. 
г. закрvтниИ- 620. 
г. кеmеНЬRовЯЙ-6Z0. 
І·. коливниі!-620. 
г. люстровИЙ-620. 
Г. IifОрСькиі!--620. 
г. панцероваПИЙ--620. 
г. переиосиИЙ--620. 
г. пружинвЯЙ--620. 

.. г. прямовисниЙ-620. 
г. самопнсвИЙ-G20. 
г.CНIIJIєвиЙ--620. 
г. СтрувниЙ--620. 
г. тепловиlt--620. 
г. уВіверса.льниЙ- 620 .. 

ГальваНОПJIаст--621 . 
Гальвааопла.стика--622. 

Вугля!ІИЙ-5184. 
Вугляно-жввосрі6в:иі1-

5184. 
b.-цивкоlШЙ-5178. 

ВумовИЙ-5214. 
. Вувлуната мережа-4595_ 
ВУ80л-5213. 
Вуличв:иil-5234. 
ВуЛJtaнізова.виА-490. 
Вул:канізува!ІНЯ.-Юsа-

ці.я-4'89. 
Вулкаиізува~91. 
ВулквЮт-492. 
8.-азбест-492. 

вутлий перевріЙ-4589_ 
Вушк0-5343. 

в. почіпне-3094, 3208_ 
Вхід-495. 475. 

и. повторв:иil--415. 
Вхідв:иil-413. 494. 

в. ємнІсть-493. 
Входжє:wш-495.415. 
ВХодити-474. 
В'изат.1ШЙ-599,2940_ 
В'_ння--600. 
В·_тв--601. 
В'яака-3845. 

Гальваноnластичниіі--. 
623. 

Га.льванОПJIа.стовня-
623, 1059. 

Га.льваиоскоп--624. 
г. відбійlШЙ-624. 
Г. КЄШЄНЬRовИЙ--624. 
г.прямовиСНИЙ--624. 

Гальва.НOC!tOпічпиli- 625_ 
ГlIJIьваноскопія-626. 
Гальваllостегія-627. 
Га.льванофарадизація--

628. 
ГалЬ),{jвний-5049, 5048. 
Гальмо-5046. 

г. дИференціяльне-
5046. 

г. елєктромагветве--

5046. 
г. lifагнєтна-5046. 
г, CЗIifорегулівне--5046_ 

га.лыifвий--5048.. 
ГllJIьмування-5045 . 

г. елеКТричи~-5045. 

гIlJIыifyвaи-5047 •• 
ГаиіВllиil--645. 
Га'tівник-S40. 
Гамівність--845.· -
ГамуваН!IR--693. 
ГаиуваТИ--695., 
Гарантія-632. 
г.здавальна-6З2. 

ГарантоваlШЙ-630. 
Гарантувати:--631., 
Гармата елеКТРОlifВraетна, 

-3848. 
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ГapMOHi~. 
Т. вища-633. 
т. п-оro порядitу........(lзз. ГарМОНіЧНИЙ-634. 

ГаРНіТУРа-6З5. 
ГаСJlJ!ЬШlIl-637. 5149. 
ГnСJlJ!Ь!іИк-636. 

Т. еле~Оlllагнетнві--
636. 

гасити........(\38. 5150. 
Гасіння-640. 5148. 
ГаслівеЦЬ--4498.3528. 

т. вихідниil-4498. 
Г.довroчаснві--4498. 
т. допереіздовиf!--4498. 
т. застереЖllиіі--4498. 
Т. наскріЗlIиЙ--4498. 
г. переіздовиil:-4498. 
г. переНОСЮіil:--4498. 
1'. перестере~книil-

44\1Н. 
г. ІІрохідпиЙ--4498. 
г. світловиil-4899. 
r .-а:lгорОДНI.IR-4498. 

ГасліВ!ІиЙ--4505, 4499, 4504. 
J:'асліВllИцтв0-4500 ,4505. 
Гасл0-4498. 

г.акустичnе--4498. 
т. блоківве--4498. 
г.виклич~98. 
т. ВідбіJlНе-4498. 
т. вїдкрите-4498. 
т. t"SМ'l'Ївне-4498. 
Т. депне-44118. 
г. дзВіНШ>ве-4498. 
т. за:mлЬ!Іе--4498. 
Т. ЗlШрите--4498. 
т. звіСТКОВе--4498. 
т. зор.,ве--4498. 
г.lllаПSВРОНе--4498. 
Т. місцеве--4498. 
т. ніЧIlе--4498. 
Т. ОllТвчие--4498. 
Т. слуховд--4498. 
г.теРlllоелеитричне--

4498. 
Г.ТОИ8Льне--4498. 
г. ТРИlЮЖне--4498. 

Таслованиil--4502. 
Гаслоsапня--4501. 
Гасломі р-1328. 
І'ас.ІУВllllня--4501, 4500. 

г.8.1ектричне-450&. 
Г. же8Лоне-4500. 
Т. зз,.,іЗНИЧIlе--4500. 
г. S:lдізничне дзвоиове 

-4500. 
Т. пожеЖ!іе-4500. 

ГАМУВ ти-4503. 
ГасониИ-1524. 
Гачковиll-1794. 
Гачкунатиil--1795. 
Гачок-~793. 

Т. почіІІнві-1793. 
4562. 

т. пружинниА-1480. 
Гашення-5148. 
І'віаДОВ--1573.5648. 

ГаРlІІоНічна - Голов1ПlЙ 

Геа;кс-іЗОJl.lщія--642. 
Гектоват-645. 646. 
ГеRТOвато-roдива--645 • 
ГeJriОграфія--647. 
Генератор-648. 

г.асипхронaиit--648. 
г. випереДИиЙ--648. 
1'. roлОВНRii........(l48. 
1'.двофааоаиil--648. 
г.в,дектричННй........(l48. 
г. зanізaиit--648. 
Т .• ІСоливnиь--648. 
т. однофазовиJI--648. 
г. подвlИнві--G48. 
1'. СИlIхронwdi--648. 
г; териомєктричииJ!.":" 

648. 
т. тихорymFlиlt--648. 
т. Трам1!:l.ЙНиJI........(І48. 
г.трнфsa~нЙ--648. 
г. ХЄ1.l,чилll:--М8 •. 
Г. ШВlЩRоруmинЙ-648. 

Геиераторниll--649. 
Геиераторня--53J2. 
ГеиераціЯ-650. 
ГенероввниЙ--651. 
ГеперувальпиЙ--653. 
Геве~уавти-652. 
Генрl-Sl-а. 654. 
ГериеТИЧFIнlІ:--655. 
гериeтн'lпість........(l55. 
ГертціВСЬІСиll--656. 
ГвтерогеинИIl--657. 
Гетерогепність-6()7. 
Гетеродии--658. 
ГетеРОДВИFlиil--659. 
ГвтеросrатнчнвR--66G. 
ГетеРOCТl!.тичиість-660. 
ГєфверіВе<оRlШ--661. 
Гідравлічниil--в64. 
І1дроелеRТричиИЙ--667. 
ГідроелеRТровня--667, 

664. 
І1ДРОКСИJlЬинИ--665. 
ГіДРОnЛВСТdJ(в--666. 
І1лка-301. 

т. догірпя-301. 
т. доді,дьна-301. 

Гідьаа-668. 
г . .r"y:МOBB-668. 
г.дотичкова--668. 
т. еБОl,ітова--668. 
т. зanобіжаа--668. 

І1льчаста іс,:ра-395б. 
Гір.1!Я!UІ.а--675. . Гірська в,дектроаалізшщи 

-977. 
Гіршална-5З40. 
Гіршатн-5339. 
ricтepetla-678. 

г. обертова--678. 
г.статичпа--678. 

ГістероаНИil-679. 
Гістерезоиетер--6&0. 
ГістеР!іИ-678. 
ГітrорфіВСЬКIlIt-681. 
ГЩl,Дмо-.'628. 
ГладКиil........(l83. 
Глl\Д&jcть........(l83. 

ГлвАта-687. 
Г дибипа--689. 
Гдибииaиit-690. 
ГлиБО&djj........(l91. 
ГлиянниJl........(l88. 
Гдухиll--692 •• 

r. БУДК81-126З. 
ГЛУШlІ.Ти--69;) . 
Г.lIymiНШІ........(І93. 
ГЛУШIШ_6J4,4871. 

1'. лавщоroвві--4811. 
ГиіЗДО-696. 
г.ВИПРобн~96. 
т. НЇдкшюве-696. 
Т.· ВIДПОsідne........(l96. 
г.цодатноВе........(І96. 
г. 38ІШТue........(l96. 
т. ЗJ!учue........(l9J. 
Т. zwlllбіНоВапe........(l96. 
г. дямпове-696. 
Т. МllогоКраТllе........(І96. 
г. ПОдвіilНе........(І96. 
г. потрійНе........(І96. 
Г.притичкове--696. 
Т. прyжиuне-696. 

Гні't'-3517, 3561. 
Гнітити-З521. 
Гніченвl-3520. 
Гllічєния-3519. 
ГпyчRИlt........(l62. 
ГНyч1tість-662. 
ГОВіРНИй BOJlЬТЇВ луа,-

691. 
Говіриик-4283. 

г.антИС8ІІТИЧШlit~ 
'4283. 

г. ·вія.луватиlt-4283. 
1'. иeтa.;zіЧllві--4283. 

Годиrшиil--5521. 
ГОДl!нlfИlt-5528. 

т. рдек роліти~ 
5528. 

ГОДИIІFlИКQниil-5521. 
Гоі!дWllи-1506. 
Гоllдnllllя-1507. 

т. пїJl.1>IІе--І501. 
Г. IІЛ8СIiе--1507. 

Гоі!даТИСЯ-1508. 1595. 
ГОЛl!іІ-101. 
Го.;mа.-1296. 

г. в!CtI3івИа-1296. 
г. дооичко_1296. 
г.·ду.цчаста-1296. 
г.елеитРOJlіТН&--I296. 
г. діЧИJIЬRШC . .>ва--1296. 

Голкотрииs.ч-1297. 
Голонка-294. 699. 

1'. ДnТІІЧва--699. 
г.аагдиБJ!е!Іа-699. 
г.аакрутна--699. 
1'. Itрума-699. 
Г. оздобна--294. 
1'. потailн0.-699. 
Т. тетувата-699. 
г.чотиригравчаст&--

699. 
г. mостиrpаичаета -

699. 
гOllоВіШЙ........(І82. 

ГOJlчастий-I298 . 
ГорБИК-22З· 
Горіив:я-704. 
Горіта,.,...705. ' .. 
ГоріІІІХовиll: lЗOJlЯТОР--

2678. 
ГОРJЩIlЩl&;-4Н4. 
гострШt-2723. . 
rocтpi.1.m>-2122. го~убцj--2721, 1803. 
·.r-~710. . 
гo~~4. . готуиа.ти-3556. 3222. 
Гр&-1299. 

т. ~iя:JIьиа-1299 .. 
r"ВІЮиа--t299. , 

Гpaдie1l.11-712• 
I'pщti:Qi'l"Oвd-713. 
Гр&./ФІЬWI-714. 
Гра.![Ус-719. 
Грак-720. 

1'.-li.о_720. 
ГраШІWI-3469. 

т. верхв.а-3469. 
r вюnрчs......3469. 
г: КРИ'.tИЧR_3469. 
r UJi!.ЖВЯ-3469. rpШчвшї-1748, 3470. 
т. лівія......3187. 

Грaв1lчвіеть-3470. 
ГрsЮ'l'-722. 
ГрввіТІШЙ-723. 
Грань--72t, з469. 
График-725. 

Т. ДОбови.И.-J~· 
т. рLЧJШI!.--7~. 

Гр&.фіт--726. 
r ЗО.ІІотастиП-726. г: J/ускуватиil-726. 
г.ПОРОІІІХУватиЙ --

126 •. 
г. прuрО,II.IJііІ:-726. 

r. ретортві!Й-726. 
Р. срібnясЖИй--726 • 

іТиd-730. 
728. . 

.....,Rш.АюВ8НRII-:-:-

гребіmiyвlmiii-734• 
ГребіичИх-3095 • . 
ГребіНЬ-7З5. . 
г.язнчnовиЙ-135. 

ГрИдЛик-738. 
I'pи:JlY"iий 1'38-737. 
грійmm--736 • 
ГріJ.l.ВИWl-2112. 
гроаа-739. 
ГрОЗОвві-740. 
гроаоПОItaЗНИR-741. 

r попОиа-741 • Г~иобеапечни&-с4037. 
ГРОI40ВН1Ів.-5717. 
громовиця-739 ; 
гро){ОвlіЧІШЙ-740. 
громоавід-744. 
ГРОИОСТИl'--744 • 
Грубві--5034 . 
Грубииа-5036 •. 

'153. 
754. 

групуааНН1І,-поваНН>I-
752. 

групувати-751. 
Гру:ша-155. _ 

г смаиа-7,,5. 
грУш(lt)уватиJi-756 . 

г. дОтlAка-=755. 
ГубчастиЙ-7,,7. 
ryдіНШІ-,-758. 

r'Винтов!ІЙ......334. 
jиіт--3585. 

Ia~96,444,1461, 
2863,3748. 1". Hїд&pкm--696, 1461, 
444. 

r. sa.кp~6. 1467, 
444. 

1]7: 

ГуД&оШlll-5405· 
Гузир--1625. 
Гуаиревиil-1858. 

т. з,:ІУка дужками
. 1858. 
г . .;иу КП . РОЗIJI!JIКОВ8 --

1858. 
г-ві~об~ 699. 

Гytt-:-5087 . 
Fyм&-4186: 

г.1/Улкam30JЩRa-,-
4186. . '. г. 311:~ЯRIl-4186, 

г. підроблеиа-4186. г. пооливоваиа-4Ц!6. 
r .-сиреЦJ.т--4186 •. 
г. т:верда--4186. 

ГyиiJIа.к-762. 
ГуJOJелівсьКИЙ-761 . 
ryмоваlЦlЙ-3745 . 
!'YJIobbi-4187.. . . 
гУперівськвfl-163. А' ГуртовиіІ тариф-::-26~. Густи. гудіти-759. 
Густві--164,3149. 
Гутаперча-785. . 
гymперчоВві-766 .. 
ГУЧШIR-428З. 
!'УЧно1&ір-1328. . . гУчпоuове~о,7~. 

143, 1900, 49S!). 
r ха.твіll,-4З42. 

~вомОввпil:--743. 
fyч!іО1ol0вня-74З. 
Гуща--767.2681 •. 
гущяна-З150. 

г. ВllслідИа......31~ 
1'. Місцева......3150. 
Г; поверхвс~ШО. 
г. piBHoвapra......3150. 
г. стала-3150. .. 

r, ·руштyвa:r0--4245. 
l-p~246. 
І'рунт-749.3447. r. ВогюШ......3447 . r. суХиfl-3447 .• 
r'удзик--1&7З.3828. r. виклИЧН1іЙ-157З. 1". гаслівР.иfl-1513. 

1". вa.nіввідкркm -- 696. r. нsЮваакрр'1'В- 1467, 
444'. 

І ·иотовиil.-53S6· r'РnИI41в<:ьЧШd.-721. 
r'рант-П49. 
Ірата-3815. 
rратковиl!--4490. 
r'раТtlИця--4245. 448~ r. !шуМУ.ІІяторпа-4245. . r. анодОЗ8СТУВ8JlЬиа. -

4481. 

r. rpyIIIXyвaтaIi --
1573 . 

r ДБВіllковиit-1573. r: дoтнчnовві-1578, 
Іарова обвИТJtil,--1294. 
f'ВИlrr~33 . 

r дотичко.виЙ-333 ' .С" ааТисЮlиil......3з3 .. 
r:ЗCМ1UfВИЙ--137. 
r.ХікрокетрJAПИЙ-

333. 
1·. регуJ/їНний,.-333. 

• r" yniрниll:--333. 
r: ~ОIШ!ІЙ......333. 

r. дрібноr~' 
4245. 

r, за.хвсна--4487. . r. КоревсіВСЬка- 4211;5. r.охороиа&--4487 , 
4245. 

1".ПОJ/QвИПЧ8С7&--4245· r. рідкоrpa.тчаст&-4245. . 

3828.···· 
r ебопі'l'QвиіІ-З828. r: е..1ЄRТричииll-157З . г: наТИCRRиll-157З. 
r ПУCRовиЙ-157:t. r :_перерпввпк-1573. 

'Г'УДЗВlсоШlil-1514 . 
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.. - Дaвi80p-S91 . ДиооваасоВИЙ-924. Ді&ВВИ-815. . 

А ДИзeJlь-a.nьтерватор- ДисоціI10ва.нlІЙ:-92'1. Дія:пааои-890. 

898. - ДиСОціювати,~-828. . д. веперерllВИИЙ--880,' 
Даватн-768. ДВОТlІ.рифвlІЙ-804. д.двокристалевий~ ДИМЧQ.C!l'llіі-l014. ДисоціяціаввlІ-925. Ді.ІІПОЗИТИВ-889. 

Дисоціяціа-IІ26. . Д. rsIl'1't'eRiВСЬВИЙ- . 
1(; 

Д. гасла.-45О'J. ДІІоУШJШIІ телефов-784, 3073. ДвIlIl.-890а. 
д. eJIектричиа-926. 89. да.лєниll-770. 700. д. дотичвиli-858. Дина.ка.-899. Діпt::оп---891. -' да.леЮсть-770. ДвофааовИЙ---805. д. елetn'p01liТІІ'ІШІЙ~ Дин!Uliч:ви1l-900. д. електро.літичва-і26. 

Да.л·єl«>бll.'!єввп-4922&.. ДвохвильовВЙ-786. 858. динамо-907. д. постіЙва-926·.· діл оскопїя---892. 
Діпфраnm-89З. 4950. Двохвильовість-786. Д. криста.лічвиli - 858. A . ..Qma;a-904. 905. Диспетчерська система-
Ді овa.пиll:---895. ДМекосяжвиИ--772. ДвочасткОВВЙ--4715, - д. ШІ.І'вР.тви:іІ---858. . д.ВOnЬTOДoдarвa - 921. 

Да.лєкосяжніСТЬ-771, Диста.ціIlИИЙ-829. Д' 894. 
806. Д.мlКРОфоивиli-858. 1963. Ді -896. , 770. ДВО'!lІ.lПКовВЙ дзвінок- д. порожнпвВЙ---858. Дива.!ІОбудівВИЙ-812- ·йовa.mШ - 935. 

Д. IІlІ.гнетиа-771. 12ІН. Д. С8.ІІопиCШlЙ-858 •. )J,Ш!a.1IOбудіввицтво-9! 1. юваавл-934. дм:~'Х8.1ШЯ-І012. 
вати-936. • ДиУХlІ.ти-1011а. 

Дам.lскуваш!П Є,lектрич- ДвошаРОВИЙ-793. Д. те1'Шературвиil:---85~. ДIІВ3llобудуваив.я-911. ви:іІ-93З, Дво-955. 
Н6-773. Девіпціf:lниit-811. Д. териое.лектричвиА- ДинамовВЙ-801,901l. 

Ди ра.кціп-937. До '!ервового роажарlOlІ&-
ДарІІоввс-3206. Дeitоиізаціп-814. 858. ДИИIJ.IIОlmрООня:-1064. ТИ.-РIiJ'l'И,-ся-863. 
Дати-708. Дековцеитрація'-828. Детекторниit---860. ." ДиВIJ.IIОВВП - ·3310, _ Двфузіп-838. 

Добір опорів-1896. 
Да.х-1790. ДекреJltєнт-830. Детектува.льВИЙ-859. 908. Дифу3нИЙ-939. 

ДобоввlІ--4816. -
ДащковиЙ-3. ДелЬТIІ.-ізОдSІТор-835. Детекціл-861. - Дивамограф-902-. Дифузор-840. . 

добре проRiдВИЙ-6476. 
Да.шкодержазка---! . Демодуляція-836. Деф.'1ектор-862. . ,_ д. С8.ІІописив:IІ-902. д. суці,льииJi:-940. 

ДобрИЙ-6476. 
Да.шок-2, 2167. Де мультиnлікація- Д. бусольииil: Toxeoвtв- ~акоелектричвиil:--91З. Двфундувальви:il-843. 

Добуток-596. 
Д. блпmaниlt-Z. 846. сьюШ-862. ДИва.1Іо-кошm.унд-906. ДиФУНДУВIІ.ШІя,-доваиия 

ДовгастИЙ-8686. 
д. високиИ-2. Де-нIШЙ-872, '953. 3. Двнаиом;а.шива.--91З, -941. 

Довгастість-3686. 
д. З~КРИТИЙ-2. Деице-954. --864. 9oJ7. . Двфундувати-942. 

Довгиll-849. 
д. захищениil-2. деполяр_тор-847. 65. Д. ВИRJIичва-9О7 • ДіелеК"jJик--944. 

ДОВГОПОЛlOсовиil-96S. 
Д. лm.mовиЙ-2. Деполяризаціп-848, Джавлesе тeIIJI0-8:15,' д. виріВWШЬИIІ.-9О7 • Д. течивви:іІ~944. 

Довготрв:валИЙ-864. 
Д. ,ll;олочио-скляиИЙ-2. деполяJ.ИЗОвaввit -- Джа.влеиетер--876. Д. відкрита-907. Діелектрвна-945. 

Довготривалість-964. 
Д. паперовиіі-2. 85. Джав.~ь-877. ' д. вториива-907. ДіелектричВИЙ-946. 

ДОllГОХВllЛЬовв:l!-948. 
Д. плоски.і1-2. Деполпризувальвий-- Джгут-l03Z. Д. ГОЛОВИIІ.-907. ДїєвИЙ---817. 

Доведениll-3530. 
Д. пругуватиil-2. 1151. д.дротявиll-l032. - д.двокомута.ториа-

ДіilснИЙ-I439. 816. 
Доведеинн-3529 .. 

Д.СRJIидьованиll--2. Депол.яризyвam.иість- д. за.л.їзниЙ-lО32. - 907. Діllти-3640. 
Довести-ЗS41. 

д. скляниИ-2. 851. д. подвіilииЙ-І032. Д. ДВОполюсова-907. Ділаllllfl--81S •. 
довжина-:-947. 

Д. ШОВltови!l-2. Депо.~яризуваТ1!-849. ДЖек-87З. д. допоШчва-907. Ділеиицл-4467. 
д. а.ктивна-847. 

Дверцята-776. ДеревИИЙ-987. ДЖерело-I440. - ' Д. закрита-907 • Дїлеин.я--831. 
Д. ви~вава--О47. 

Двига.ло-778. Дерево ПlІ.рафівова.не- Д. дос.ліджуване- І440. Д. аапасва-907. Діліиня--8:}I. 
Д. підівдуliJ'l'ИВН&- 947. 

Двига'!-778. 852. A-JIII. різнокольорові..:... д. індукторва-907 . ДЇЛЬШlк-832. 
д. розра.:х:увкова--947. 

І 
Двllгіт--472() • ДереВ·ЯНllіі-853. 1440. д._КОІІпаунд-4l07. Дільниця-5342. 

д. розтопиа-947. Д. везалежна-5342-Двигтїги--4719. ДереIlЧlJ.НІШ-9IН. Д. точкове-1440. д.KP~ЬBa--007. д. обслужуваиа- 5342. д. ТВОpe'l'ИЧиа-947, 

:1 
ДвИГУН ди8ись «рушій,,- ДереllЧlJ.ти-885. Джигер-874. д. миоrополЮСОв&- д. освіТЛЮВlІ.иа-5342. Д. уявиа.-947. 

718. ДеРВИЧЛIІВИЙ-986. Джут-R78. 907. д. первкрllВва-5342. д. '! �HH,j,--94і . 
Движпик-778. Державка-854. 8,,5; ДжутовиИ-879 •. л.папівзакрита--907~ д. телеграфпа-5342. ДовЖіивп-5202. 

r" .1 ДвобічниИ-794. д. дашков" -855. Дзвін-1608, 1615. д .. Иllпівзuхищвна-90,. 
Д. телефоніІа-5342. ДовїлbШJЙ-3700. 

ДвоватииЙ-796. д. ДЗвінкове-855. д. гасЛіввиИ-1608. д нвз·:"ва.-907. - д. щляхова-5З42. Дозільність-3700. 
і:, ДвовитворцевиІІ--809. Д. доти'!кова---855. д. зз.,'lізничвВЙ-1608. д:одиополярна--907. Доводвтв-З5'41. , :i~ . Дво(раткова лшmа- Д. жидьвикова-855 . ДзвінковИЙ-1260. д. освітлЮВ&,'Іьпа- 907. ДіЛЬИИЧllиlt.,--5341. 

ДогірииА-1302. 443. 

l~ 11 

' З141. Д. затискне-855. Дзвїиок-1611, 1261. Д. пврВИИВIІ.-907. ДіОА-4l15. Догляд-2ЦI6, 5338. 
ДводотичковиЙ~800. д. каблвва-855. Д. відосвре,цковиі!:- д.переко~ндовааа Діра-l015. 

Д. ліиіliнИЙ-2196. -
ДвоелектродниЙ--867. д. PYXOJlfa-855. 1261. -1ІС17. 

Дірка-М54. Додатковиll-4l74,956. 
ДвоелвмеИТJвиИ--80s. Д. ствльова--855. Д'. гаслівви:іІ-1261. Д. подвіАпа.-907 . ДіркувальииЙ~087. 

Додатиі!і-З325. 

і ::\ ДвОЖWlьвиl!-797. Дер'l«UIо-47Є9. ' д. Г.ЗIJ.JIізиичннlІ-1261. д. суди0Вl!.-907. Діркуванпл,-ковавия-
Додільииіі-1302, 2412. 3088,3086. 

ДВOЖИJlьии к-797. Держак-855, 427'9. д. ДВОЧllШltOвиlt-1261. Д. узбіЧИИft(}ва--907. 
Діркувати--З089. Доза-959. , Двозігвутиll-785. Д~ржальн0-855 . д. дервнчливиіі-1261. д.чотирипол~ва Діркувnч-3085. Д. глибиива-959. 

ДвОЗИ8.'!нв:ІІ-798. ДержалЬце-855. д. елВКТРИl!ви:іІ--1261. .907. ДірчастиЙ-l016. д. еритем:иа-959. 
ДвоlстиЙ-171а.. д. верхнє-855. д. з вї)щовідною XJlи- Д. mOCТllllОЛЮСОва-

Дїючиl!--817. Д. звича.Йиа-959. 
ДвокоисольвиЙ--799. Д. вижнє--855. павКОЮ-1261. 907. Дін---815. д. обспгова-959. 
Двоконусниlt-781. 'держанце-855. д. Rоиічвиl!-1261. ДпВ3ll0!ItIJ.ШИновиft - 908. 

Діяграка-880. д. поверхнева-9511. 

І 
ДвократниЙ--788. Держець-855. д. RОНТРО'lЬИИЙ-1261. ДпНIJ.IIO)(етер-8~9. д. !'а.llл;\ндова---880. Дозві.~-4021. 

: І Дво.магиетви.l!--802. Дестилювати--932. Д. иастїльииіі-1261. ц.ДИфереНдіПЛЬНИЙ--
Д. звадена---880. д. відряджа.ти--4021. 

1I І 
ДвОJ(ета.левИЙ-171. ДестиллриЯ-5378. д. неправдввиЙ-1261.' 909. д. колова---880. д. приЙ_ти-4021. 
ДВОНИТКОВИЙ-789, 176- Дестидяція-930. д. одиочашковИЙ-12j'11. д. З8.RрутииЙ-909. д. просторова.-880. д. слухати-4,Р21. 
ДвопоказниЙ--798. Дести,7IЬОВаиий- -931 .. Д. поляризова.иий- . д. крилn(с)тий-909. д. часова--880. Дозвільчиit--409..3. 
ДВОПОЛlOCовиll-790. Десятиrрs.мнlІ. свічка.- 1261. . ДИВIJ.IIОJ4етричНИЙ-810. "~ Діпктричниі cтp~- ДОВВОJI$вИЙ--4022. 

1\1 

Двополяриии-791, ,172, .. 866. Д. тривожни.І!-1261.· ДиНlJ.IIорушіЙ-903. 881. ДОЗВOдSIТИ,-JJпти-4020. 
ДвопровоДовиll--792. ДеC8II'RОВIІЙ - 818; Дзвоиик-1261. Динатров-і!4. Ділл\за-882. ДОЗИJ4етер-860. 
Дворіжковиit--803. . 857. ДзвоновиЙ-1610. Длплекс-916. Діміт-883. д. відврliJ'l'Иll-860. 
Дзороrвй ізоляrор-801. Дета.1ь-857а. ДзвовуваТИIl--1609. ~експиlt--917. ДіаиагН6ТИзм--884. д. ка.лоРИJ4етричви.І!-
Двоскісио-Зрі8lJ.l!и.І!- . ДЄ'feктop-858. Дзижч:аивп-l053. ДИCИ.ll:В'l'ричниЙ-822. ДіпмагиетииП--885. 960. 

'І 1179. д. болом:етричвий Дзв:жчати-1054. Дп~918. ДіaиarНЕІТОJ4етер-886. ДО3ІШетрія-961. 

)1 
ДвосхідчастиЙ-795. 858. -ДзизкyqИЙ-l055. дисовав(',.;....923· 

1 ;;( tz d 
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ДозуваИIІЛ ,-зова.ння:- Д. иаТИCRВa-1680. Д. р. иаC'l'lваа-9'13. 961. . Д. иаТIJ3,."ІІ&-l68Q. 
Д. ПРОвaJlЬЦЬоваlШii_ д. шoerиграичастll1!;-. д. ПOJlliOOOВ&-lОО1 •• 

Докрутвти-957. д. неРОбоча-1680. 
д. Р·· 1І0РММЬН8-978. . 3614. '. З674. . . д. Tpaквa.fi:l1&-lOOl .. 

ДО.""'ТIІ-3і)U7. Д. перухо:sm.-1680. 
Д. р. ПЛ0ClC3-978. Д. щіотягапиn-З67t. Д. ШOCТИRутlШii-3674. ДyroвІІЙ-l002. ~ .' 

дО.'lвВа"ВIІ-'-966. д. .!!И'.I\tro_1680, 
Д. р. рухома-978. д.npафLлышіі-3674 •. 89. ДугуваТИЙ-l005. . , 

Доливати ,-Л"І!Ти-967 , Д.110Ж&і1&-1680. 
д. СТРу:морозподіm.ча. д. пpJDfокym.ий-3674. 

іsвя-990. Дуже tmmOВaИИЙ~. 

ДО.'lВТИЙ-968. Д.ОдВ!рча.иа.-1680. 
978. . д. реотаповd-3674; блеsвя-990. Д~-же абуджеИИЙ...,..4510. 

долокіт-969. д. перескочпа-1680. 
д. шифериа-978. Д. реафорlШii-3674.· . роселювaзmя,-ЛЬОlUUlШl. ДУЖfI иаспaжeв:вil-lZ1о.. 

ДолокіТОВИIl-971J . 
ДощеЧШ!.-98З. . -&96. д:.:иre плямиСТИЙ--4510. 

ДоковиЙ-971. 
Д'. переста.епа-1680·. д .. lta.JIі(jepиа-983. 

д.СICJlIIДьоваяd ДроселlQвaти-998. Дужн.а-l006.· 

ДОНeteИIiЯ--4690. 
д. пеРЄСувла-1680. 

3674. 

д. ПJIатівчacra.-1680. д. ~rиClro~"'З, д.СШІЖовиИ-3674. 
Дросель-999. д. бляшаиа-l006 •. 

ДопереІЗДОВИЙ-3478. 
д. ра.діочастoтиd- д. lП'І'ІрШована-··1006. 

Доплачування ,-че"ня-
д. погаиа--1680 •. 

д. резоиавсова---98з.. 
д. срібlШii-3674.. 

д. ПРИТlfСХО_1680., 
999. Дуплекс-l007. '. 

973. д. резоиаторна-983. 
д. стмьииИ-3674. . ДросельИИЙ-l000. д.-траиC1lJЩiЯ-l007 . 

Допомічииil-464 . 
д. Dp"І!ТВЧКОва-1680. Д. СRЛицева-983. 

Д. твердо-тяrnеlШii- ДросельоваИИIl--997. Дуплікатор-IШI7 . 

д. ПРОМі_1680. 3674. L!I 
ДOnУСКМlИIl-976. д. ПР'УЖИІІ1U!.-168(t. 

д. ЦeJlЮЛОlдиа-983. 
ДротуватиЙ-3675. ДУТИ_l011-а. 

ДОПУСКRвіі-97б. 
ДОЩОВИIl-95!1. - д. ,'!'елвграфиИЙ-3674. ДротsrииЙ-3676. ДутиЙ-3З56. 

Дорога-977. ' 
д. регуліВ1U!.-1680. дре.биШ1-1840. д. телефОНIІИЙ-3674. ДрутиЙ-481. Дутвиа--3.З30. 

Досковалиll-51б!. 
Д. РЕ!I1'ЛЬОВ&ВQ--1680<. Дре.биnча.стиА-1841. д. то!IR.ИЙ-3674. Др}'R-3098. Дутти-l012. . 

"4668. 
д. pellllOba-1680. ДриmaиИЯ-992. д. '1'О1:1І'иll--3674. 11.. RСВІІре..ивИ-3098. д. иагвeroвe-1U12 •. і 

Досконалість-5151. 
д .. РООМЦЧва-1680, Дрібliliй-1993 д. тролеllииИ-3674. Друкарськиіі-3097. Душ-l01З. 

д. РУХОМЗr-1680. Др~баor'pатча.сТиlt-1995 .• 4663. д,скривыloа--1680 •. 
;t. тигнеlШii-3,674. Друltівниіі-3096. Дьoroть-812. 

Дослі11.-2670, 1434. д. тертьова-1680. 
Др~бноаеРlІЛствlt_'1994-. Д •. фосфорвo-cnmкоlШll. Дуга--l00l. Д.11.ере:яJШЙ-812. 

д. екcnерикев:тальпии' д. тmrчaсова-I680., 
Др!биомоторовиil_1996. -3674. . Д. дarnчиa-l001. 22Z. д. кам'.НИОВУГJUШИИ-

-1434. д.1ульпаиувата--1680. 
ДPIT,-3667. 3674- Д. ЦR!IROвапиі!-3674. 11.. '3JIYЧ1tз-l001', Н12. 

д. 'СПРоб!ШI!-1434. 
д. a.m9ШIlіАниА-3674. 

ДосліджеИИЙ-14З5 .. 
д. хуткочинва-168(}. 11..ВSЛАЦЬоввпиl!--3674. 

Дослі;Itжyваииll-I4З5. 
д. IІЗВЧКОва-1680. Д. Нlдnущениll-3874. 
д. 1ІЛОва-1680. 

Е 
Дослtджувания,-жевИSI дотвчковиИ-1681. д. ~~~~~етровий- . 

-1434. дОТИЧНІІК-1682. 
дослідииіі----5697. д.двопо~юсовий-

11.. В'IІЗ8JIЬ'!иИ-3674. Ебоніт----5675. ~ Електризуsaти--5708. е. ВТОРіШва,,-4194. . 

Достатиіll-981. 1682. 
д. гмьваИ1ЗОвaвиD_ Ебоиітовиil--5676. Електрика----5717. е. reиераторва--4794, 

ДОтик-3515, 1680. Д. MOTOPOBBIl-1682. 
3674 •. ЕБУРИНIl----5677 • е. аткосфери --5117. е. тромадсько1'О . корн-

11., добрий- 680. д. ОДIJО1ІОJI1ОСОВИЙ--
д. ГОЛИЙ-3674. Ебурввовиil----5678. ·-в. bii�bIla.-:.-.5711. cta��HH'-s790. 

n.зewшИИЙ-1680. 168t. 
д. груБИЙ-3674. ЕвольвентпвИ--568З: е. IЮJlЬтаІчпа--5717. ~. 11.одаткова--4794. 

11.' вещіЛЬИИЙ-1680. ДО'1'ОРl(8.!lиli-З570, 4697. 
д. ДВОМЄ'r8.1Ie!lиИ_ зви. Едісонівсь1<ИЙ----5684. . е. гаЛЬВ&Нічи~717. е. копальиева--S791J. 

Д. поганвlІ-1680. ДОТОЕоК8.В.НIІ-1491. 3-568. 
д. д~ошаровиil:-3674. Екватор мar.нетппlІ--· е. грозова--5717. е. ма.іІОПoryжвa .-' 

Д. СllоltіIlНИЙ-1680. 75, 4695, 4698 .. 
д. ~1ІIКОВИIi-3674. 5685. е.?!ІЯЗава--5717. !794. 

д. crалиil-lІі80. дO'l'OркаТИся--3S69, 1492 д. ел,штичВИЙ-3674. ЕконохїчвиR--:!)690. е. lНдуктоваllll.--5717. е. ~IiCЬBa--4194. 

д. сторонніil--1680. . 4696. • д,~оиивlІ-3674, ";коно,м:іЧПість--5690. . е. набраиа-5717. е. освіТЛЮВeJlЬD-' 

д. тимчасови!!:-·680. !J ОТОРКllеНIІЛ--3568. 
,11;. Зll.l!IЗ"иЙ-3674. ~:I<paн дивись СЗ8.СТува1Р е. ваведева--5717. . 4794. 

д. ТРИЗll.l!иli-I680. ~оторкнутися--3569 
11.. звитий ..... з674-•. ----5692. е.ОД'lоЙмеI{!Іа'-5717. е. основиа--47D4. 

!\. уривчастиil--·1680. ·4696. ' 11.'. ЗДУЧllиli-3674. ЕкравyвanьиВЙ--5696. е. ПРОМ~ВRста--5717. е. первипва-4794 .. 

ДотикаННЯ-1491. j{от"чевиЙ-2271. 
д. квадРЗТОвиli-3614 .. ЕкрапуваИВН--5693. е. різноИменна--5717. ~. побережна.--4794,· 

ДотикаТИСЯ-1492. . ~оточува"ВIІ.-чевlШ_ 
Д. КОI!C'J.'aИта.вовий_. Екравувати--5695. е. C'J.'aтичиа~'j711. ". ПОТУЖllа--4194 • 

Дотвct<aч-1114. 22и. 
. 3674. ЕКСIlll а'1'3ція-5698. е. тертьова-5717. е. раИоиова--4794. . 

дОТИЧШ!.-1680. ДОТОЧУВ ТИ,-ЧИТИ-2273. 
д. коитрот.ВИЙ-3674. Експлоатувати----5699 .. ' Ед~ктрВфікація--5712. е. розподіm.ча--4794-. 

11.. батеРНIНQ--1680. доту Лllllня-3596. 
д. КРУГЛIlIl-3614< F.кenОЗИц!IІ-5700. ЕлеКТf)ифіКОВIlНИіі:-- е. сі'-Іьськn-гоcnодар ... , 

д. В11.арна--1680, • 1;ОТ'уЛ нти ,-лити ,-<:Я-
д. крупіНО!lві-з614. !\1tCТpacтpy:м--5701. 

5714. . . ська--4194 • 

д.в~кличва--l~80. 3597. . . Д. КРУЧЄПИИ-3614. е. закичниll:-5701. ЕлектрифікуваНІІІ! ,-1<0- е. СУДІіова--4794. . . 

д. вилItОВQ--1680. ,J;ОтульниlІ-З598. 
Д. лег.кОТ<!Пкиli-3674. е. РО3ИllЧВ.иft~5701. вавия-571З. е. Tpaмвall:na--4794. 

Д. ВИТlІжна-1680. ;З:очервоне проміиllЛ . -
д. маигаНlловиn_ 3674. h:кстрениии-5701- . ЕлектрИфікувв.ти-5715. е. центральва--4794. 

д. віколна-1680. 1386. 
д. мrrалеВИIl-36:t4 .. Ек~цевтричниЙ--5702. Електричвн~--5716. ;)790. 

Д. ві.'lьна.--1680: ДОШR6-978. 
Д. МIДНИЙ-3674. . Е..а.стичниll--5703. ЕлеКТРИЧIlі~7І7 . ЕАвктроволос,кува~-7 

Д. ВУГЛlІна--16 О. Д. випроБМ-978. 
Д.IоІОCllжевиll-8674. ЕЛac'!'И1fвість----570З. Електроакустикa--S7І8. 5140. . 

д. ~ьмiBHa-1680. д. висувв:а-978. 
д. на:rIlЖНИЙ-3674. 1"~'Іе~изаціll----5704. Електроаltу~-- ЕлЄЮ'роволОсltуватістЬ . 

д. ГУдзикова-1680. 11. • віДГМ·j'зва-978. 
Д. неlЗОльовапиil'- A.Bд'~704. 5719. . -5740. 

Д. дnпомічиа--1680. Д. )І.Отичкова-978~ . 
3674. ". впливок-5704., Елєt<Троаваліза--.')716; Eд~KOBcтaTK~--

Д. живосрібва--1680. 
д.неЙзиnьберииll_ .,. двополяриа-5704і. з720. 

11.. заГЛИблена--1680. 
11.. аапОбі_кова-911>. 3674.: о. дoдa.Tкa--S704. ЕJtвmpoбілепня-155. 

370. 

Д. заМич.вз.....:.1680. 
д. К"мутаТОРнз.-978. д. В!КJtіНОви1t-3674. е.О;u!ОПОЛllриа Електробудів~--

Еле~rрога.льм0-5046. 

д. !lрпвна--1680. 
д. IWмутаuіЙна-978. Д. П1RЛьоваииll 3674, 5704. 5794. е. pe~вe--S'046.. 

д. lЗOJlьована-1680 .. 
11.. mapmopoBQ--978. д' ОБВИТКQВИЯ--3674. h:.'ІеЮрдВер--5705. . Ел~ровиnробовlШ- . Елект~огат.мовamш ... .' 

д. каЗзна--1680. 
д. 'паТlІЖна-978. Д.ОбмотанвlІ--3674. Е.,ектриЗіввиR----5710 .. 5738. . 505. .' 

д. котка-1680. 
д. нумерна.--978. д. оБРВСОВИЙ--36'4. ·Е:I~Рmni __ 5717' Едектровід' ЄШlВЙ Електро~·· '. 

Д. meTl,l..'leba-1680; 
Д. резоваИСQ_918. д. ОДИвиqниll'-3674. ·Електризов'\вВЙ--5707 . 5774. . ----5805. '. 

д. JIЄчиковз-1680. 
д. РОЗ~одільча-978. д. ~ДИО~ровиR-~674-. ЕлектриаувавиЙ----5709 •. Електровід 'ємпість-- Едектро1'll()JIi.ввJщТвI>--· ., 

д. настільна-16ао.· 
д. р. ·ВLЛьнопоставлеlf".l Д. олив .tnrиИ--3674. К'ІектризуваПИя .... зС>В3ВШ1 т4. 4500. " 

~78. 
д. ИастіииQ..o..1680. ' ;1. р.' вогиетРШlка-;..978. 

д. паВцерВНй,-....з674 .. 2310., 570.6, ЕлеКТРОВIШ--5302, 5016, Електроtiвв.& CJШ8-"--

)\. поплетеиий~'Ю'Z4.. :>70.4. 4794.5790.. 5728. 

І 
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ЕлеКТРО!'ОДliНlІИк-5528. 
е. кеРIВЯИЙ-5528'. 

е. КШІТИИ&О'ВИЙ-5528. 
ЕлектроroРНО--7~7. 
Eлsктjюгоспо)l.apc1'l!О-

5810. 
ЕлЄIcr})ографіЯ-;;724,. 
Е.лектрогріJ!НIІК-5716. 

е. rpатчастиА--736. 
ЕІІеКТРОД-5725. і 

е. акУХУЛIl'roРОВllit_ 
5725. ' 

е.В~КОВВЙ--5725. 
е. ВІД Єll:ниli-S725. 
е. ВУГJJSЦIИЙ-5725. 
е. гasОВИЯ--5725. 
е. ГЛВБОКоБороаВIІСТИЙ 

-5725. 
е. УІІОТ'ОвИЙ--5725. 
е. ДеІIНИfi-,5725. 

е.деЦИНОР_aJ!ЬНІІЙ_ 

5725. 
е.додатацй-5725. 

е. ДОП())(ічв:ий- Б725. 

е. з>и~осріБНИI!-5725. 
е. КОИIЧИИЙ-5725. 

е. КР8.llJIЯСТИЙ-5725. 
е.лопатуваТИЙ-5725. 
е. касажНВЙ-5725. 

е. ~сочкуватн:/l'-572Б. 
е. JIlдНllЙ-Б72Б. 
е. неаКТНВВВЙ-5725. 
е. неПОJIяриааціllкий_ 

5725. 
е. ВіклеВИЙ--5725. 
е.ИОРJl(~'ЬВИЙ-5725. 
е.nпa~ИОВВЙ--5725. 
е. !lJIаТlвчаC'l'Вll-5725. 
е. !lJIЯшкуватн:/l'_ 5725. 
е. ПQJIЯРИ80ва.виЙ_ . 

5725. 
е. ПОРИСТИЙ-5725. 
е. РОЗПОРОПІЛИВИЙ_ 

5725. 
е.РОЗТОПJIеВИЙ-5725. 
е. РОЗЧИИВИЙ-5725. 
е., РУЧнИЙ-5725. 
е.сріБВИЙ-5725. 
е. СТВЛЬВИЙ-5725. 
е. стілыtшtвий 

5725. 
е. ЦВJIіидрич!Шіі_. 

~725. 
е. !DШIcОВНЙ-5725. 
е. щіткуватн:/l'-572~. 

Е.леКТРОдВDaJIIіка-5 729. 
Е.лектРОJЩиа.ШЧIІИЙ_ 

5730. 
ЕлеКТРОдВвакОlllетер--,. , 

5731. ! 
е. аста.'І.'1!ЧвиЙ-573І. 
е. OДI!OIDl'l'КOBBЇi- , 

5731. 
ЕлеКТРОДВНЙ-5732. ' , 
Е.лектрододаТВий-5780. 
Е.лектрододатвість 

, 5780. 
Е.лектр')до !"І'жа.ВI< ' 

. 733. 

ЕлектродріТ-З667. 
ЕлеКТРО-~ектрична ів-

, ДУКДlя-5811. 

е • .цифере1Щіщп.аиИ 
5749. 

ЕлектроеВДOClllО3а-5812 
ЕлектроеJIIВЇСІШі!-5731.. . 
ЕлектроеШnC"l'Ь--б735. 
Електрозакиспеппя, 

-нюваНIlЯ--5769. 

ЕлеКТРOЗ&JIізвнци _ 
917. , 

е. безреЙк()ва-977. 
е. гіреЬІЩ-977. 

е. зуб~77. 
е. К9Д1ЛЬ_977. 

е. Иlсцt>ва---977. 

е. на.дЗЄIllIlа.-977. 

е. 1l0ЗlUIlСька-977 
е. поqіпва-91і. • 
е. ПРНИіська.-97,7. 
е. тунелыla-97 •. 

ЕJIектрозваревня - 5783 
4~62. • 

е.ДОТИЧНе--4362. 

. е. Лукове-4362. 
Електроззорymенв!! __ 

5122'. 
Електрозворymення_ 

5728. , 
е. гаРJllовіЧне--4506 

5728. ' 
е. ?овиіmНЄ-5128. 
е. lВдYRТOваие--5728. 
е. НІІД&не-4506. 

е. реактнвне--5728. 

е. чинвe-f>728. 

Електроззуко!ІИЙ - 5736 
ЕлектроіВдУКТВВВНЙ__ . 

5737. 
ЕлектроіВдУКТИВВЇСТЬ __ 

5737. 
ЕлеКТРОК!lJ10РНИетер __ 

573>J. 
Електрокапілярний __ 

5740. • 
. Елзктрокапілнрвість-

5740. 
Електрокіне:матограф __ 

5741. 
ЕлектРОRультура-3742. 
ЕлеКТРОКУщ-574З. 
ЕлеКТРОJI1за-5744. _ 

". анмітична.-5744. 
е. вогв>tНОТЄ'l:Ба- 5744. 

ЕлеКТpoJIіааТОp-f>745. 
Еn:ектроліТ-574t!. • 

е. акфотеРНИ:Й"':";;741і. 
е. двоІСТИЙ-5116. 
в. пере:міmувs.Н!lI!-

574~. ' 
е·~I1Р(jиіжнИЙ-5746. 
е. роатоплевнl!--5746. 
е.тзеРДВЙ--5746. 

ЕлектроJIітичІШі!-5747. 
Еле~ютуванвн_ 

Електро:мarве1'--574З. 
е. відгалужевнй _ 

57і9. 

е.х1пьцевВЙ--5749. 
е. КРИВВЙ-5749. 
е. ОЧИНЙ--57.9. 
е. півкinьцевий--574~. 
е. піДКОJ;уватвй_ 

5749. 
е. СТРИЖНЄВНЙ~49~ 
е. суставВий-5749. ' 
е. (Зl):rpНИ.!Ш1l-5749-. 
е. уQбl Ч:КИКОВИЙ -5741f . 

Електроиа.гиетИ3а.ці>t_ 
5750. 

ЕлеКТР~5754. 
Eлeктj)о:магвЄТИЗl>В8JШЙ 

-5752. 
ЕлеКТРОlllагнЄТИЗl>Вавнн 

-5751. 
Е.лектроиагиЄТИ3уВ11.!!1ІН _ 

&751. 
Електpo:мarветиауваТ!І 

-Б753. 
ЕлектроJlla.rl!етвиі-

5755. 
, Електро:мвшииобудів_ 
, '!IlЩТв0-5756. 

Електро:мaurннобуду_ 
. В&SIнн-5756. 

Електро:меraJIOcКОЛ_ , 
5757. 

Електрометап:ургія __ 
5758. 

ЕлеКТРОlllетеp-f>759. 
е. aбcoJnoтІШі!-5759. 
е. випроб.!Ш1l-5759. 
в.взlрцевВЙ--5759. 
е. ВОЛОСВ:~"ВатНЙ-5759 •. 
,в. ~~оста.тичниil-

е. дзвонуватНЙ-5759. 

е.етал~И:ниЙ--5759. 

е.закРУТнВЙ--5759. 
е.зразКОВНЙ--5759. 

е. ідіостаТНчниil--5759 . 
е. іСЩЮВИЙ--5759. 
е. КЗПілнрви.li:-5759. 
е. ква.дР8i!r1',JвВЙ- 5759. 
е. к. тоJllcoвївсышй _ 

5759. 
е.ковтрФілярвиfi,_ 

5159. 
е. кружз.льниl!.-5759. 

е. JПРXaJIьвиИ-559. 
е. переНОСви.li:--5759. 
е. Півкруг;rиli--5759. 
е. п~qіпниll __ ;759. 
е. пробува.."IЬИН~.-

5759. , 
в. Протииитковии-

5759. 
е. саИОписииіі--5759. 
е. снистричниll:--5759. 
е. Томсонівськии 5759. 

ЕлектромеханіЗм: - 576~ 
~MexaнiKa 5761. 
EJIeктроиеханічнии--

5762. 
Е.лАJ<'I'РОМобію, .. 1;763. 
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Елекжро!lOбільвнll-57,64. 
E.'1ektpokoktep-f>765. 
Е.лехтром:отоP-S766. 

е. ПQJIозкоJШll,.:-5766._ 

е.·тнг.повиіі:-5766. _ 
ЕлектРОМ:ОТОРна CИJIІ!-

, -51128. 
Елек;rpои-5767. ' 

е-ви ЗВЯJj8.ні--5767. , 
е-ви везвнзані--5767. 

Еле;ll.Тpовшm--5768. 
Електрооптнка.-5770. 
ЕлеКТРООІІ'І'ИЧ!ШЙ-5771. 
Ел~роосвіТJIенвя, 

-ЛЮВ&Slпя--5773. 
EJIеКТРОpC:illоза.-5788. , 
~.еR>роперес~.ання~ 

,5775. 
Е.пектропересланвн-· 

,5115. 
Ел~()підоiblа-З285 • 
Е.1ектропіч 5716, 

5176. 
е. безпосередвьоrо 

отрїву-5776. 
ЕлекТРОПJIан-5778. 
Е.лектропвевм:а':l:'llЧииЙ -

5779... 
ЕлектропоВ~Я-3.540. 
ЕлеКТРОПОВІТРЯНИИ 

5779. 
Електропоста_ння-

5789. 
ЕлектроnровіД)ШЙ.-

5781. 
ЕJIЄктроnровідиик-3671. 
ЕлектропровідвіСТЬ-

3668,5781. ' , 
EJIектропроииCJlОВиИ--

5782. 
ЕлектропромисловіСТЬ --

5782. 
EJIектропрудвасяла--

5728., 
EJIектроритвна-572З, 
F-nектроруanЙ--5726. 
e.-КОИІ1аунд-5726. 
е. перевООН'ИіІ-5726. 
е. стаnі.оварвиЙ-

5726. 
е.тагловиП--5726. 

EJIeRrpopymiI!JiIJ!II�--572t. 
ЕЛек'!'роеемафор--5784. 
Електросиловвн--5302, 

4794. 
~:nектроскоп--5785. 

е. Бовенбергер'сь!Шit 

--5785. 
е. золотопелюстко-

виll.-5785. 
EJIектроскопічlШЙ -5786. 
Е.1ектросr.опія-5787. 
Електростати_-5791. 
Електростатичниft-5,792. 
Електростеиоліза--5793. 

. 850. 
-,.5795, 

~~ектротеРР2и--5716. 

, . 
-~~--,-,-' 

Е.1ектротерх:....її796. 
ЕлектротеРl4їчниА-5797. 
Елеір'Р()Терllli.!!--5798. 
Електротерко»етер--

5799. 
Електротехивн--5800. , 
Електротехві_ -5801 .• 
Електротехmчвий--5802. 
EJIектротипїя--5803. 
ЕлектротоНі'ШНЙ-58Qі. 
EJIектротоплеВИИ--5777. 
Е.'Іектротопви п1q-3116. 
ЕлектротЯг--5721. ' 

е. акуиулиторlШЙ --
5721. 

EJIектрофарбувани>t, 
-ООвеннЯ-1758. 

Е.ле;tтроФізіогрnФі>t-
5806. , 

ЕлеКТРОфор--5807. 
ЕлеКТРОФОРJilий--5808, 
ЕлеКТlоохєміЧНIlИ-5S09. 
EJIектрохропограф--

54131. 
ЕлЄlllевт-S813. 

е .ба.теріЙІШі!--5813. 
е. БеккерелівсЬRИЙ-

5813. 
е.брикетвиЙ-5813. 
<;. Бун"єнівськиі!:--

5!113. 
е.ВИJIIикuВИЙ--5813 
є. відкритвіі-581З. 

е.відвоВНИЙ--5813. 
е.вничниіі--581~. 
е.водве~киснеБИЙ--

5813. 
е.водоааппвВВЙ--5813. 
е. В9.'ІьтївсьКІІЙ- 5813. 
е.вториввиП--581~. 
е.вугляииl--5813. 
е. вугляио-цвпковніІ 

581,3. 
е. газовиЙ-5813. 
е. гasополy:u:'явии-, 

5813. 
е. raJIЬВ8вічвиЙ--581З. 

е. ГауківСівСЬКИй-
5813. 

~. ГелеsевіВСЬ!lВ'I--
5813. 

е. гідроелектрич:вий-
51Н3." , 

е.ГревеВСЬ!lВ'И--5813. 
е. г,ріЙВий-5813. 
е. Іі:юве(ВСЬ!ІВЙ)--

5813. 
е. даиіє.ліllcышй-

5813. 
е. детекторlШЙ-5S13. 
е.додатковИЙ--581З. 
е. живосрібиий 

5813. 
е. жильвн&овий 

S813. , 
е. ЗlЩРRmЙ.......5813. 
е. ЗIIJIISIШЙ-.-5813. 
е. заквнеВНЙ-5813. ' 
е.иа.блевиЙ--5813. 

е. Ка.ІІо(ВСЬlCИЙ).-
5813. " 

е. к.ла.ю.:оsдiвськвЙ-
5813: 

е. Кларківсь!\ВЙ
S813. ' 

е. ковставт.ав~зниЙ 
-5813. , 

е. ROНСТ&Щ'аво-ш,цний,,:-
5813. ' 

е. КORТpOJIьНИЙ-5813. 
е. копцентраційввй":'" 
• 5813. 
е. в:ружалува.тий-

5813. 
е. "КрюгерївеМ<иIІ--

51:113. 
е.купро~581З. ' 
е. Jlашlндівсысий5813. 
е. Леклавшевсь!\ВЙ-,. 

5813. ' 
е. ле D1атnьєвcький:

-s813. 
('. МеЙдlвгерівсьв:и:іі 

, 5813. 
е, м:іJIЄО-ЦВВROвиll-

5813. 
е. мікрофоВНИЙ--5813. 
е, мокриЙ-5813. 
е. молекулярииil-581З. 
е. ворммьиии-581З, 
е. ОбіrовиІі-5813. 
е.перви:вниІі--5813. 
е. переIЩЦВJlИ--5813. 
е. !lJI&ВвШІ-5813. 
е.ПJIОСВВI--5813. , 
е. !lJIн:mковиІі-581:і. 
е. подеійииil-5813.' 
е. ПOJIуи'яВВЙ-5813. 
е. ПOJIsризаціJlRи,ii;--

58Щ. 
е. пОСТіliниИ~'}813. 

е.реброваНИИ--58t3. 
е.регеиератвввиІі--

5813. 
е. РОЗім:кнениil-5813. 
е. свіТЛОЄJIеІ:ТРИЧIШЙ 

--5813. 
е.mnТJIоqУТJIНВИИ--

5813. 
е. селеновиІі--5813. 

е, Ci"eHciВCЬKIiii--581~. 
е. сух'и!і.......5813. 
~. теllJlоелектрнчнии~ 

5813. ' 
е. терм:оєлеI<'J'Pнч:виіі·-

5813. , 
е.течивниЙ--5813. 
е. У:!!:"!щрдівськиll-

5813. 
~. ФJIаИшеріВCЬ!lВ'Й-' 

5813. 
А. ~ектричІШі!

;)813. 
е. фу.1l8pівсьКІІЙ~ 

5813, 
е. Ч8.IJШ'PIВ.ТИЙ-5~ШI. 
<І. m(ЩрОJiївськиlt·-

5313. 
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E.:!tеиевroВИЙ-{і814. 
Е>!іПТИЧlш/t-{і815. 
EJLаПlЩїя-5819. 
EJLпі ричaиft-5820. 
ЕНДОдни-{і821. 
Еадооиоза єлеRТричва 

-5822. 
Еиергія-5823 . 

Є. атоив:а-{і823. 
е. ВИдаваиа-{і823. 
е.електричuа-{і823. 
". елЄlСІ'рохеlllічиа-

5823. 
е. кіиeriiчна.-5823. 
~. КОРИCllо-вl.1даЛ8.-

5823. 
е. иагнетнuc--5823. 
е. мехаuїчиа-5823. 
е. :u:олеКУЛЯРJi&~. 
е. обсягова-5823. 
е. потєлцjя."Ь!ІІІ.--582З. 
е. ПРОИ~ВJ!CТ1l-5823. 
е. СВіТлова--{)823. 
е. споживана 5823. 
Р. тєnлoe.tlе~--

5823. 
~.тер.oe.tIе~--5823. . 

Ємність-10'n. 
є. збсолютва--lО21. 
е. вислі.циа-lО2 і • 
є. ВИСН~--l027. 
є. вхі;ща.-1021. 
є. гарантована 

1027. 
<;;. п:iIlC~a. -1021. 

ЕриксовівськиА КОИ~ , T0p-5824. 
Еритемна д0за-5825. 
Ерубін_58t&. 
Естьеві ВСЬКи/t-{і8:!7 . 
Еталои--5829. 

е. Віол.'ХЇВCЬJtиJ!:-
5829. 

е.нориалЬВПЙ-{і829. 
е. свіТЛОМірчиJ!: -. 5829. . 
е. точниfi-{і829. 
в. фотоиетричний-

5829. 
Е'fIIJtонниі-5833'. 
Етatlоаовз.виfi-5831. 

f!E'fIIJtО!ІУВ8.!Ш.І1,-иоваllШl . -5830. 
: е. абсO.ll.юrJre-5830. . 

е. ai.noca&-S830. 
~онувати-5832. 
Erep-5aм. 
·e.~. 

е. с:віт.:rOlUlЙ-0834. 
~1<Ю,5SЗS. 

е. aв:sС::(lІ.Чmdi--S835. 
е. 1ШnII1O.It0lUlЙ 

3835. 

• 
е. еа~ТИ'UIa--

1027. 
11. 3aJIИDI&ова-1027, 
є. Ївдy1tТивва--l027 . 
є. ЇНДУІЩіil:иа-1027.· 
е. :в:орисв:а--l02Т. 
є. МИ'1"І'ЬОВа-l027. 
є. паспмкна-l027.· 

JК 
ж. відхідlШЙ-5370. 
ж. ЗВОРO'1'lШЙ--{)370: 
ж. ЗJIу<ІНиJ!--{)370. 
ж. :в:ільцевиil--{)З70. 
ж. JШз:в:овМ-{і370. 
Ж. ОДІІВ1lЧПМ-Q370. 
ж. підвідниll-5370. 
ж. рівнобіжим- 5:170. 
ж. с:в:ладаиll-5370.· 

Жmlиль!Ш:в:овм-537 О. 
ЖИВИТИ-8112. 
~влеввя--3110. 
ж. мпогобічие--3110. 
ж. однобічае--3110. 
ж. п<ЩвіІІне--3Но. 

Жmlосрі61ШЙ~270. 
Жmlоорібао-струхинниі --4216. .' 
Жвrер-l045. 
Жа.ла--l049·. 
ж. азбестова.-l049.· 
ж. ІІ8.lЩероваиа -- . 

10411. . 

e.~~ .. 
е. елe&'lPOхехіч:aиl-5885. . 
е. ЗороВиіІ:.:...б885-. . 
е. lI:ЗJIоричииil:-58ЗІі-: 
е. иatlle'l'lШЙ-58S5. . 
е. иеханічииil:-5835. 
6. Оnтичииll-58З5 •. 
6. ~ЇТЛ:ЮВ8JIЬшdI:-

5835. 
~. noверхневиіІ:-58З5; 4554. .. 
~. сві'1';rовиlt-{і835.· , 
е. еві 1'JIоєле:в:трllЧIi!иil:- . 

-5835. 
е. слуховиЙ-5835. • 
е.1'eпJIоввlІ--5835. 
е. теrtлоеле:в:тр~ --5835. 
~. териїчииll-5835. , 
6. теРИoe.tlе1Cl'p1<'ШИЙ -5885. 
~. tзs~е~ичшdl:~ 
е. ЯJIОВВИ-{і835. 

ЦІ4!Ю'і!ВII1ИЙ-583'6. 
ивиіС'!'Ь-5836. 

, оресв:енпіл-'5837, 

6. !ШТОма-l027.· 
Є. р060_1027. 
6. рогnoділепа -.~ 

1027. ' 
є. clt;,aдo_l027. 
6. с:в:уnчeиа-!О27 ... 

ЄмнісшrJ!-1026. 
ЄJIIвостєиір-535!! . 

ж. ІІОдlilШна-l!)49 .. ' 
ж •. почіпна--l049-.· 

ЖНЛьни:в:-1449. 
ж. злюиініАим--.t44IJ. 
ж. асфЗJIЬТОВЗJШЙ--· 

1449. 
. ж. асфал.ь1'!fIl&ТИ--. 

1449. . 
;«. ва.льцьовааи.іі-:· 

1449. 
ж. ГПy<lll:ИЙ-1449. 
ж. roловaиft-1449. 
ж. гухоВИЙ-1449. 
ж. гутаперчовиll 

1449. 
ж. ДОПОО4ічпиЙ-1443. 
ж. живнльнвіі-1449. 
ж. запacв:иil-1449 .. 
ж. звНТИЙ-I449. 
>&. ізольовaaиft.:...l44і( 
>ко ·lШЛlІИоl!ИЙ--lФW. 
ж. I<ОН:ТРОЛЬИвіі 

1449. 
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Зa.кnецувати,-пати-. 
1134. . 

3а;КJJ.ииениЙ-1135. 
3аминювавН.ІІ,-l!eIШ.ll-

.1,136. . 
З"клинюввти,-uити-

'1.137. 
::Jакои-1138. 

З. Амперів-113В. 
з.віддалеИ-1138. 
з. Кірхгофів-113S. 
3. Оків-1138. 

3а:коnyвaННя.....:ш. 
Закопувати ,-пати-346. 
3аКРИВSВИ.ІІ,-крнТТ.ІІ 

1145. 
3акривка-1225. 
3акрИТИй-,1146. 
3акріпка-,-1140, 1139. 

3. бічие.--1140. 
з. залізва-1139. 
3. олив'яна--1139. 
3. cnіpa.nьна--l1З9. 
з. шрубова~101·7. 

3акріпкоВи.І!-101S. . 
3ахrіПЛЮВSНИ.ll,-леинs 

,-1142. 
3акріПJJювати,-пляти, . 

-пнти-1143, 1098. 
ЗакріМ.ІІИН.ll,-ленН.ІІ-

1097. 
ЗахріпииЙ-1144, 1141. 
3акрут-339. 
3ахруТНИЙ-1785. 
3акручеииli-2931. 
3акручеиkть-1786 . 
38.RрyчynаНН.ІІ,-ченнs-

2930. 
Закручувати,-lСрутити,-ся 

--~29. . 
3алєжииЙ--l063. 
3аливаиН.ІІ.-ЛI{ТТ.ІІ -1151. 
3аливииli-1l53. 
3аливчиЙ-1153. 
~ИШlWвиll-211і; .. 
3алізии.l!-1 036. 
3алі8иидя-l036. 
ЗалїЗlІичвиИ-lО35. 
3аліаИ.llк--І037. 

8. ивгIiЄlЩd-lQ37. 
::Jалізо-l038. 

З. BKTl�bbe-10::l8. 
З. вркушеве--l038. 
3. бр~ваие--l088. 
3. виливаве--l038. 
З. l'aJJьваві80ве.ве--

1038. 
З. диваиове--l038., 
:3. дірковаае--l038: 
З, жолобувате--l038. 
З. карбоване--l038. 
з. IWbahe-1038. 
3. ку.вие-l038. 
з. легове.ве--l038. 
З. хвиля~1038. 

3аліаОМnГllєтииЙ-5361. 
3міво-німеви.l!-1088. 
3аломлєнвИ--3492. 

3алоМJI_.-Левня~ 
3491. 

. а. електричв&-3491. 
з. електроотвтИЧв&-

3491. . 
3, подвіЙне--3491. 

3алоилювати.-лоИШ'И' 
3493. 

3алОМJ!юва'l-4243. 
3аломниЙ-3494. 
ЗалучНИК-I114. 
3алЯ-1150. 
3амазани.І!-l154. 
3амазка-1155. 

3. водотривка-1155. 
3амазуваиня,-мазsння 

1155. 
3амазува.ти,-зsти-1156. 
3амбонівський етовпепь-

1157. 
3a>teт4-1204. 
3шшWия.-шсиєВВSl 

1171. 
з. коротке--1l71. 
З.Н8,.~1171. 
з. раптове--1171. 
з. частко_1171. 

3ашІкати,-МКНУТИ,-ся, 
1174. 

3ашІкаЧ-1172. 
3. ВИМВЧllиЙ-1172. 
з.тачковИЙ-1172. 
з.закрайковиЙ-l1і~. 
з.88.N)RНИЙ-1172. 
а. колівчастий-1172. 
з. па коротке--1172. 

ЗамичВИЙ-1178. 1175. 
3аміна--1162. 3012, 4615. 
ЗамінеНИЙ-Нб3. . 
3аміпииll-4617, ·~616. 

1165. 
3а.міпніСТЬ-4617. 
3аиіПЯТИ.-іШТИ--30 14, 

1164.-
3аміШnТИ,-:иістити-1166. 
3аиіЩЄllиli-II68. 
ЗаикнеВиИ--1169. 
3амок-1170. 

з. КJIинков:Ш-1l10. 
з.;lІЩВов.иil-1110. 

38,вухерувати--2424, 
3407. 

. 3аllурениіі--47&, 3191. 
5331. 

3а.нурюваНИil-3188. 
3авурювати,-рити- 5332. 
3авуряпН.ІІ,-реиви-

2609,477.5330, 3190. 
3акуряти,-рити-2610, 

479,3189. 
3а.пютоваиИИ-1132. 
3ав.ютОВУВ8,Нвя ,-ту,ва.llн.г. 

-1133. 
ЗанюroВУвати,-тУВ8.ТИ-

1134. . 
Заобтяжеllі~1088. 
3аобтяжуваRня.-жения --

1089. 

3а.обтяжyвa:rи.-жити- . 
1086..,., . 

3а.( о)круглlGll8iШЯ";"~04. 
3а(о)кругmoвaти.-rлити.-

2606. 
3ennдиве.--696,444,.8658. 
3anaлевиИ--l109. . 
зnnaлюзалыlй,-пa.ltt:нии 

-1113. 
3апаль1lИК--1111 . 

з. елеКТРИЧНИЙ-l111. 
з. ~РОВИЙ-l111 .. 
з. іСКРОВИЙ--l111. 

3апа.лювати,-лнти,-ся .-
1112. 

Запа.с-1185. 
3ansсВИЙ-1186. 
3апиИ8,ч-525 ,347 . 
3anира.Иllя-1187. 
3а.пираТИ,-пеРТВ-1188. 
3anис-1194. ' 
3апиca.ви.l!-1190. 
ЗаписуваиН.ІІ,~-

1191. 
3anиСУВ8,Ти..~ти - 1192. 
Зanит-2657. 
3а.nнтипЙ-2658. 
Запитувавпя:,-таиня-

2645. 
3anитyвати,-таТИ-·2646. 
38,пізии.l!-1188. 2827. 
ЗапізНЮВlШНВ ,-НЄ!!ШІ-" 

1181,. 2825. 
3aniзНЮВ8,ТИСЛ:.-ИИТИСЯ --

1182. 
3anірВИЙ-1189. 
ЗапломБОВ8,ниИ--1195. 
3anломбовуваннв .-бу-

ваннв-1196, 1197. 
3anобігання-3472. 
3sпобігати,-бігrи-3477, 

8411. 
ЗапобикииЙ--3476. 
Запобіжник-8475. 
з.блискавичниЙ--

3415. 
3. ВИ~1rВни.І!-3475. 
з.водоетРУМИIІИПЙ-

3475. 
а. груповиИ-3475. 
:j. двополюсоl1llЙ-

3475. 
:і. ДОдЗткевиЙ--3415. 
3.затичковиil--3475. 
3.ввиЧ8.ЙИПЙ-3475. 
3. ковтро.;'Іьниll--3475. 
3. непідм.іникЙ--3475. 
3. ОДНОПОЛЮСОв.иil-

:І475. 
3. олив·яВИЙ-3475. 
з.патровииЙ-9475. 
з. nлатииовиИ-3475. 
3. nлnтівч&сти!!:-34.75. 
3. подвіihmй:.....3475. 
З •. ПO'l'ріЙИПЙ--3475. 
3. ПРllТИЧКOви!!:--3475. 
3. проБИВНИЙ--3475. 
з. ріжвати.l!-3475. 
а. рогатиЙ-347!>. 

3апоб.іЖИИR роsподі.1IЬЧИ!! -- Защіпа1UШ 

з. Р03ПОД!.'ІЬЧИЙ-3475. 
з.. сифовimЙ-3475. 
З. ~OJIеви.І!-3475. 
з .. топlШЙ-3475. 
з.труб'lаст.ий--3475. 
З. у8еШlювальНИЙ-. 

3475. 
а. ЦИІІови.l!.-3475. 
з. цинофОЛіЙниЙ-3475. 

звnoвпев!fll-;-1199 .. 
38,поввеИlсть--1199. 
ЗапОВllювавня,-неIlН.ll-~ 

1198. 
з. переСічиЄ-1198 . 

ЗапоВlІ.ІОвати,-НИТИ-
1200. 

:3!шОЗИЧaВВSI ,-ченнн-
1122. 

За.позичз,ти,,.чнти-1124. 
3anоаичеииil-1123. 
3апова-5649. 

а. біла.-5649. 
3anоре.--1201. 

а. :uа.rвєтпв-1201. 
3anp!lJЩе.ниИ-1096. 
з~нй,-леинв-· 

1091. 
з .. l1lmobe--l097 . 
з. ~ьникове--l09ї. 
з. каблеве--l097. 
з. кіицеве-l097. 
з. иеталеве--l097. 

:3!шp!lJЩlІти.-ввти-10!l!!. 
3sПРовlд-270; 
3anроШЄниJl.-:3549. 
:~апроП!еивя-3548. 
3а.прошувати,-прос;ити 

3547, 
ЗепусканНЯ-1202. 
3anуска.ти,-стити-12IJ2. 
38,рие-1695. 
3арукавок-2149. 
3аряд,-1204. 
3асвічеииli-ll09. 
38,свічувапIlЯ,-чеиив- . 

1081, 1110. 
. 3а.свічувати.-світити 

1112. 
Засв.ічуваТJlCSi ,-світитися 

-1082.' . 
3а.серпаиковsвd-1070. 
3е.серnввкову,ванвя,-ку

ваиия-l069. 
З8,серпа.нкувати,-СЯ 1071. 
3а.сіб-4169. . 

з.гаСИJIЬвиЙ--4769. 
з. запобіжниИ-4769. 
з. нsстроювальuий-· 

4769. 
підсильиий--4769 
ПР0ТЩ10жежвиЙ-· 
4769. 

3а.скакуваввя-1245. 
3а.скакувати,-скочити --

1246. 
3аекочка-4657 ,1797 ,1176-

з. зворотВв--1176. 
а. :маршрутиа.--1l76. 
з. OC�'�obba-1176. 

з. проміЖQ'n~1176. 
. З. протиповторна --" 

1116. 
а. епусина--4657. 

Засиочкови:І!:-r.478: 
38,сиочни.l!-I247. 
3sслінка.-1214. . 

а. за.побіжиs-12J.4. 
3ас.;юна--1251. 5672. 
3nСМОКТ)~8JIьниJl.-1213. 
За.смоктуваиня,-таивя-

1211. 
3ас:ио!стувати .-тати,-с.я 

1212. 
З8,спокоювати-5293. 
Засrавка-5672. 
3астеРЄЖІШК-3475. 
за.стиганпs-1219. 
3а.стигати-1220. 
за.стиглвЙ-1221. 
3acriбка-3821, 1218. 
3астувани.і!-5694. 
38,сту:ва.!!ШІ-214, 5697. 

5693. 
а. електродянам.ічне 

5698. 
з. електростатнчно-

5693. 
з. :мз.гиетне-5693. 

38,стувати-5695. 
застувач-5692. 

а. електричиnЙ-569~. 
з. магветииЙ-5692. 
3. пепроsориll-5692. 
з. підсильви.l!-5692. 
:'. поріВIІЮВIІ-'ІЬИи.l!--

5692. 
:~. првймальний -5692. 
з.притеинювалыІй--

5692. 
3. світлоv:ірqиіі-5692. 
з. ф..1юореcnенцillИИIi 

-5692. 
3. фото:метрвчинlt-· 

5692. 
з. ф. Буuзенівськиіі 

-5692 • 
3астУвниИ-5696. 
38,стУпа--5672. 
3астуnaти.-пнти..с-1166. 
3а.ступвиі!:-1167. 
3acybkn-1l76. 
3атверділиli-1224. 
3атеииениИ-1227. 
ЗатеШlюва"ПЯ.-Н~l!Іm _ .. 
г 1226, 2527. 

38,теШlювати.-нити-
1228. 

3атиканни, ·тквеИВ>І 

1148. 
3атикати,-ткиути,-ся-

1149. 
З8,ТИВВJlШl-lli.16. 
3атинати .-тsти.-ся-

1107. 
Затиск.-кавШІ-1562., 

1114. 
3атискач--1242,1114. 

а. па вугливу-lИ4. 

з.порцел.lUlOВИИ.,-
1114. . 

3е.тискави.l!-1115~ . 
3а-mчкa--З650, 3656; 

5646. . 
з.~~3650. , 

,З. гуиова--36БО. . 
з. Едісонівська-.3650. 
а. електрична--'3650 .. 
3. За.міина--3650 •. 
3. зanобіжиа-3650. 
а. парафінова-З650 .. 
з. ПР\lвідua--3650. 
3. cni ралЬН8,--3650. 

3атйчковиИ--3657. . 
3атшnок-1251. 
3атінеJlllи-12::10. 
3атінок-I230а. 
3аткнутиЙ-1l47. , 
3а1:Ре:м:тіти-994. 
38,ТРlDIIни.І!--1101 .. 

100,1745. 
3nтриині рогв-,2735. 
38,ТРlDllиик,.-1102, 98. 
S8,тримува.ИИИ.-Ма.ІІня 

1102, 1009. 
3атримувати.-иати--

110(), 99, . 
3атула.--1251. 5672. 
3атяжви.І!-5161. . 
:jатяжув&ниs-2191. 
3а.фіЯJlJtове проміuня,,-

5240. 
3а:к.исвиИ-1252. 
3а:к.ист-1251, 2546, 347;1. 

3581. 
а. вибірчиі!.-1251. 
з. диферев:ціЯJ1ЬпиіІ-· 

1251. 
3. за.стережвиЙ-I251. 
З. иатура.'ІьнВЙ-1251. 
3. ріжнsтиЙ-1251. 
з. рогатии.....:1251. 
3. пиnaкoвиЙ-1251. 

3nxитаl!иИ-1127 . 
ЗахитуваИШl,-танRSI-

1128. 
~'ІІ&ти.-тати.-1129. 
ЗaxИm.aвня,-шенlіЯ-

3579,' 2546. 
3а.хишати.-хИС'1'ИТИ- 125з' 

2545, 3477. 3580. 
3ахишений-l254, 2547 • 

3474,3582. 
3ахідиїИ відхИл-1180. 
ЗахОВ8,нвИ--45~~. 
3ачишання,-ШЄНШl-

1249. 
3sч .. ше.ти,-чистити 

1248. 
3аЧ!UQеиИЙ--1250. 
3aImtорг-521S. 
3ашаалепиil--820. 
Зarцaв.tl_ВШІ,-.пеиWt-· . 

819. 
3a.maвдювати,-вити-.. 

821. 
Зашіпаивп-l245 .. , 
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3ащ!пзти,-щепиyrи -. 
1246. 

ЗберіraRвя-4724. 
зберігзти,-реrrи----t725 .. 
Збирання-4558. - - . 
Збирати-4661. 
Збирач-4659, 3560. 
, з. кружальниЙ-4659. 
з; :в:.уляcти.ll-4659. 
а. пеРВИВНИЙ-4659. 
з.сферИЧИИЙ-4659. 
з. цил!вдричиllЙ-4659. 
З • .ІІЙцюватиЙ-4659.· 

3611'-4886,4667.5319. 
Збіга.ння-4349, 4886. 
Зб! І зтися,-гтв:ся--4350, 

4665. 
36іглиЙ-4685. 
ЗбіЖВ:IІЙ-4666, 4351. 
3бїльшєв.ІІЙ-5170, 5282. 
Збlльшєв!Ш-5169. 5281. 
Збlльшувати,-шити-

5171. . 
ЗбlРllиЙ-4660. 
36іРИИR-1604. 3558. 
:iБJIижав:ня, ... жysa.В:НЯ: t 

~ЄВlШ-4354. 4444. 
Зближати, зблJtзИ'l:ll -

4353. • 
3буджений-378, 390. 
3буджуиання,-женвя-

377. 
3. вззємв_377. 
3. відra.Jlузн-З77. 
з. масие-З77. 
З.З8Лиurков-З77. 
з. ЇНДИВідуалЬіJе-377. 
з.коипауИДОВ~77. 
з. мінливе-377. 
з. мішане-377. 
з. надlt0ШІ8увдове--:-: 

377. 
з. нєзanєжне-377. 
з. вИзкове-377 .• 
з. ріВПобіжне--337. 
з. стз:ле--377. 
3. узбіЧПIfкове-377. 
з. цевтра.'1ьие-377. 

ЗбуджуваТИ.-l\ити-З75. 
ЗБУДПIfЙ-З76. 374. 
Збудник--373. 
. з. Т'ертцівськиі!--373. 

з. концєитричниЙ-З73. 
з. ИИ8ковиЙ--373. 
з. узбічниковиll--373. 

3бурення-З89. 
3. мarвєтвi-3084, 389. 
3. атмосферпі-3084. 

389. 
3бурниil--3ОВ3, 388. -
3бурювати,-рити,-СЯ-

387. 
8варен.ІІЙ~4359. 
3варвиl!-436З. 
3ваРЮllaННЯ .-реии.а 

4360. 4362. 
Зварювати ,-рити-4363. 
ЗведеНIІI1-3530 .. ' . 
З8пвзвня,звИТТЯ-4410. 

З. комбіиоваие-4410. 
з. ПРООТе-4410. 
з.скnадпе-4410. 

Звивати,-ВИТИ-4411. 
3вис-4408,4418. 
3вцсаии.а-4408,4418. 
3висатв,-свути-4409. 

4419. 
3виCJ!ИЙ-4407. 
3висИІІЙ-2193. 
3витий--З38. 
3виТrя-4410. 
3від-1749. 

З. електричииИ--І749. 
ЗвіДИllЙ-з286. 
ЗВШ--339. 

з.зворот!!ИЙ--339. 
8. вечипвиd-339. 
з. поперечВИЙ--339. 
8-01 поблизьЮ--339. 
з-оі СУПРО'ІIІЧПвиі --
339.~ :.о.с= 

3вОДЖ}'В8иия, зведепв,И-
4444. 

Зводити, звести-ЗМІ. 
Зводовиll:-1750. 
3воilовиЙ--3З7. 
3ворoтииll-250S, 380. 
3ВОРУШЄIlВЯ--377. 
3воаcти.ll-2072. 
Звужуванвя,-жеиня-

4859.· . 
Звужувати, звузити,-ся-

486О. 
ЗвуковбирИllЙ--12~3. 
3вуко_й-1262, 1266. 
~вучаНRI!-1264. 
авучати-1265. 
3вязаниИ-4424. 4702. 
3ВЯ38.віСТ,-4424. 

з. мa.rветиа-4102. 
3ВЯЗОR--4425, 4690; 4701. 

з. автотравсформатор
нlІЙ-442Б. . 

8. гальваиі'illИЙ- 4425, 
47Оl. . 

3. двобічвиіі-442Б. 
а. ·детекторвиil-4425. 
з. джвгерllllЙ-425. 
З. електричвиИ-4701. 
з. електромa.rв. ТИІІЙ-- . 

4425 • 
з. емиіспиil-4425. 
8. змївИІІЙ-442Б. . 
з. іНД}ТК'l'ивниil-4425, 

4701. _ 
з. малиЙ-4425. 
з. :ИЇЖЛSlМllOвиli ~25. 
з. :м:іцниil-4425, 4701. 
з. иезміИIlИIІ:...,-4425. 
з. ОбервєИІІЙ-442Б. 
З. опо!Юм-4425 •. 
з. т<"леграфниli-4690. 
8. 690 •. 
З. о.. 

порuиіі • 
з. траНСфор:мажоРИІІЙ-

4425. 
3гаслпli-3444. 

3гаспИЙ-344З. 
Зrпиа.ВИЯ-4426. 
3rиваТИ--4427. . 
3rивllllЙ,-вкиl-4428 •. 
3горілllЙ-4433. 
Зroр(-а)ивия-4431. 
3rop( а)Я'!'И.-ріТИ-4432. 
3гущатися.-зryститися -

. 4431. 
ЗгущеИІІЙ-4436. 
3гущуве.ивSI,-ще:вв:а--

44.:15 .. 
3['вИИЧУВЗIlВЯ,-че!ІВЯ -

4416. _ 
ЗІ'вИИЧУВЗТИ,-IПИ'l'И.-cR-

4417. 
3давальві .гараитіі--

4438. 
3даванвя, здаипя -

4439. 
3даватп,-лати-4437. 
3датниі!-4753. 
Зда.твість-475З; 

3. вбврна---Ф753. 
в. випарИ&--475З. 
з. випроківпз-4753. 
з. гзсильпз-4753 . 
з.деполярвзааіАва--

4753.·, . 
3. запобіжиа.-4751.· 
з. іЗOJIяцїliИ&--4753. 
з. іидyRТИ5ва-4753. 
в. KOJIIl!IHa-475З. 
в. :иагвету:ватиси-

4753. 
з. обтяжувзтися- . 

4753. 
з. переобтяж}"В8.ТИСЯ .

-4753. 
З. ПРОбивпз-47S3. 
в. проМіиюlЮ.lIЬна --

4753. . 
~.теплоелектричиа --

4753. 
8. TepM~.eкт~ 

4153. . 
Здира.Ивя-46S6. 
3діЙмаиіІЙ-4899. 
3дій_пил-5І65, 4656. 

5187. 4652. 
3діil:иати,-lІ:нЯ'!'И,-ся~ 

4653. 5189, 5166. 
ЗдіЙняття--51S7. 5165. 
Здиухува.пия.-хз.нии . 

-4449 •. 
3In1Yхувати,-XR}"l'И- . 

445О. . 
Здогад-З4іН. 
Зелене позолоqуваввя, 

-чеи!Ш-1269. . . 
8емлSl-1270. . 

8. ~Rфузориа--1270. 
ЗеllVlяlШЙ-1271. 
ЗемнИЙ-1272. 
3ерио--1276. 

з. вугляне--1276. 
в-на па.рамагнєтві -:-r' 

1276. 

3ервяcrии- :иікрофон~ 
. . 1217. 

s.' Єдвsнии-4672. . 
з~єдвочевия-4701. 
3иrЗaI'-'l'pансфор:изтор -

1279. 
З~Iі-1278. 
3ібpam~61. 
3ігиеJ;ЩЯ-4426. 
Зіrиyти-4427. . . 
3іrи}>тиli-1339, 4671. 
З!rвyтi~671 ... 
ЗіДРfЩ1lSl'~656. 
3IпооВaниil.-I42З. 
3іuсувз~--1422. 
Зі РивIiЩl;-4778. 
3ipBa:m....:...4,779. 
3ір:ка-1255. 

З. UOJlюсова-1255. 
ЗіРКУВЗТ!ІЙ--1257, 1258. 
3iТlQleBВSI-1171. 
3Ji1lJ'0да--З628, 5314. 

11. вииірча-5314. 
в. rзЬпвва--5314, 
в. sa:шсиа-5314. 
з. ВадІіІlрна-5314. 
в.осТудиа--5314. 
З. охолодиа--5314. 
8. розпор.ільча-5Зl4-. 

31ІагОджува.нив,-жеИИR 

-5314-. 
~О8уваТИСЯ,-кУва-

тиси-4890· . 
:.Jла.икування,-коваlll!Sl--

4889. 
:W)(-IЗ17. 

8. 1оІ8СииЙ-,1317. 
а.сКазуватиЙ-1317. 

Злуха-4701, 4672. 
з. безпосередин--4672. 
з.гальваиічва-4672. 
з. груповз-4672. 
з. І'}'анрева-4612. 
з.г.ВИJ!Ьч~672. 
з. т. Дужк.8l11.и-4612. 
з.ДИферен~іRJIьна--

4672. . 
з. еквіпотевu.ія:льиа.--

4672. 
8. електричпа--4672. 

_ З. ЖІІвосрібнз.-4672. 
з. жильиикова-4672. 
з. ае'МЛяпа-4690. 
з.аріВНЯJIьпа--4672. 
З. (8у)стрічна--467' 
З.іпдуктивна--467~. 
з. 1С!Іблева-4672. 
3'. каскадиа-:4672. 
з. компеисувальна-. 

4612. 
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з. підвідиа--4690. 
з.ПО:ИИЛRова--4672 • 
З. uоперечиа-4672. 
8.притичкова--4672. 
з. провідиа--4672. -
а. рівнобіЖl-!&-:"4672. 
а. ріввоuотеlЩlЯJIЬиа 

3міпияЙ'-з013. 
3:иіИIІ.()-полярниЙ--3013. 

-46п. 
з. !Юзвплкова-4672. 
з. стикова.-4672. 
B.~672. 
з. у.ривчаста-4672 •. 
8. цупка-4612• 

3лучаИив.-чеUВа-'-4672. 
ЗJryчaТИ,-чRТ1!I,-ся-4676, 

. 4689. 
з. вязков0-4676. 
з. ріьиобіжи0-4616-. 

3лучеllllЙ-4673. 
3лучниЙ-4677,4675. 
з';Іучинк--2149, 4674. 

З. вирівняльиПЙ-2149. 
з. відroлy8I1иli-2149. 
з. ДИОRовусовlІЙ--2149. 
з. електро:мзmетиІІЙ -

2149. . 
з. жІІлыlиовllй--2149 •. 
з. ка.блевиli - 2149. 
з.Rо:ипеисаціИНИЙ--

2149. 
з. кружальииЙ-2149. 
8. :металевиЙ-2149 •. 
з. первхідниі!-2149. 
3. підкарбовавиli--

2149. 
з. nлатівчастиі!--2149. 
з. пружний ...... 2149. _ 
3. розбірниЙ--2149 •. 
з. розширнвlt--2149. 
8. сліпиіі-2149. 
з. СТВ-'І1ІЙ-2149. 
з. стяжпllЙ-2149. 
а. сустаВІШі!-2149. 
з.трояковиі!--2149. 
а.хрещатиЙ--2149. 
з. щlтковвЙ-2149. 

ЗЛЮТОl!lІ.lІиЙ-4733. 
злютовуваIJНи.-туваВИ!l-

4729, 4731. 
3J!ютовувIІ.ТИ,-ТУвати-: 

4730. 
3иага.нвя-5285. 
3м:алюва.В!lSI--1338. 
3:ИnЩЄ!lия-4610. 
З:иеншениl!:-5244. 
3:меншувальниЙ-5242. 
3мев.myвaИИR ,-mеиия~ 

5243, 2697. 463&· 
3:иевm~ти,-IІІИТИ,-СЯ ~ 

з.-uроотиlІ-3013. 
3мінити,-IІ.ИI·в,-са--1Зz.L 
Зміцневни-5281 .• 
3мішувалhlш!l-4624. 
3:иIШyвaИllЙ-4621_ . 
Зміщ~'1І8.І!іІИ,-~ .. 

4622-
3I11ішувати,-шати. _____ . 

4623 .. 
~-4626. 
3иіюваТИЙ--1280. 
~:Мlи-1282~ 

з. повітрипа-l282. 
З •. скрши.Кyвa'!'IJt-l282. 

ЗМОВТОЬ8ВИЙ-4633,.2129. 
З:иоитуваТИ-46З4. 
3МотаІІиЙ-46З5. 
3ИОТУМИВR,-тавия-41>13. 

4370. - . 
З:иотувати,-та.ти--4371. 

46п.. 
3:иочеИllЙ-4636. 
ЗжущеИІІЙ-5З2. : 
3:иушува.льИІІЙ-5З1, 
зиушувати. ЗМ:СИТИ--5ЗО •. 
зи'яхшува.ти,-ІШІТИ,-ся-· 

4637. 
31l81t-4498, 1283. . 
з.блискавиЧІІИЙ~28З. 
з. вирaaвиli-12S3. . 
а. відміниllЙ-1283. 
а. гряиичниli:-1283. . 
3. Морз,вськlІЙ--1283. 
а.рельвф.RИЙ--1283. 

8иаче.ния...;.1284. 
3не:иасне.ниil-2455 •. ' . 
Зпеизсиюва.вн.и,-иенн.а- ' 

2456. . 
3пеиаснювати,-cнmи~ 
,~7~ 
звесилепий--1443, 
3несилєнвя-1442. 
Знесилювати,-ЛИТИ-

1441. 
ениll:--864.. 
енвя--863. 

ти,-м:ит.в-: " 

3нехтув'а.ииli~8. 
Зиехтувзти--3497. 
3иешкоджен:вIl:,.....2452. 
3неmкоджевия~, 

2458.. . 
3иеurк(}ДЖ~ти-2454. 

. 2459. . 
~ІІП~, знизити-4648. 
ЗНИЖВlІ.иli-З374 •. 4650. 
3Ир'ЖЄllия-2862, ЗЗ7З.. 

з. :мlmзна-4672. . 
з. )(horokpatha-4690. 
З. на 8їрку--1255, 46.72. 
з, на ,l��ictok-4672 .. 

4637,5241. . 
ЗХіва., зміии--132Z, 3012. 

, 25&. 
8. залишкова - 258.. 

4649; 
3нижниЙ--3З72 •. 
3ииж.-вати, ЗВIUЩ'nI '-

3371. 
3иижуваg--З37S. 
з.-трансФОРU:ЮР-з. НІ!. трпкутннк-4612. 

з. извхресна--467.2 .. 
з. иєпрЗВИJIьна--4672. 
з. нИзкова-4672. '. 
а.одион~4672. 

1322. .' 
З-ВИ маrnетиі-258,. 

1322,1593. 
З-НИ річні--lЗ22. 

3м.іве!lиlt-1323. 

3375. .' -
3никamш-1446. 2'66. 
3викати,-кВУТИ-J.\I45. 
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3mmteШLll-5254. 
3шrщYвallllЯ,-щеIl'llЯ~ 

5253. 
311И1Цув&ти,_ЩВ'i'Jf,-CS: _' 

5164,5252. 
3в:іхавиll-4631. 
3ИОСИИИ-4655а. 

з. ie.nеГрафяі-4~. 
з. Т8ЛєфОll.ві-4655а.. 

3ИЯ"l'llЙ-5188. 
ЗIІ.ЯТОВ:-4654. 

8. за.сеРП8.liROвa.виil-
4654, 

3. ра,ціОскоп:ічвий-
4654. 

3. J)ell'1т'еll.івcыtIfй _ 
4654.' 

3ображВИIlЯ,,-1З38. 
30ввішиіЙ-2274, 363. 
30_1288. 
ЗЬровиіІ-2663. 

8. raCJIo-2663. 
3otєреджЄВИIi-5Jl94. 
3осереджеIl'llЯ.-ж;vвaв1lЯ 

-5493. 
3реГУЛЬОвa.виil-417~ 
3РIlВa.в:IІЯ-4778. ' 
3РИDaТИ-47711. 
3РIІ.ВНIІ.Й-4780. 
3рівІІ.ОВІІ.ЖуВМН Я.-Ж81!JQ 

-120. 
:Зрівиоважувати.-жити_ 

119. 
3рів!lЮВ8.!і8Н .-иеll1lR-

4429. 
::І рівнюввти .-lІІІТи-44ЗО. 
3ріВВИИЙ-4650. 4770-

а. СЮси~76. ' 
3ріIl}'1lВИ8.!l.-ааивя-

4771, 4649. 
~. Свісие-4550.· 

lдiостатвчшШ-1301. 
ІВодвиовиіІ-3558. 
ІВOJI~вя--194З. 
ІвоЛЮВ8.ВIІІІ,-льов8.МЯ_ 

1340. 
180люва.ти-1342. 
Ізолюкс-l344а. 
ІзОЛ.llТO~1345. ' 

і. а.:мброІВОВИIl-1345. 
i.abtebobuA--1345. 
і. Ба.л.uівськиі!-1345. 
і. безцємевтоввit-

1345. 
і. БJшска.вИЧНIШDВu:Ii 

-1345. 
І і. БрадфідьдівсьшШ-

134іі. 
і. випроБИИЙ-I345. 
і. високовольтовиа--

1345. ' 
і. відтяжиИЙ-1345. 
і. Гакеталівськиіі.-

1345. 

Зрізувати ,-заТИ-4648, 
4772. 

з. СЮС!l0-4551. 
ЗРоБНТИ-539. 

з. ДОТИк-5300. 

з. ПРОJdд-4448. 
3роБJtе!:lИii-538. 
ЗРОблеИIlЯ-537. 
3РОЗyиlв-3316. 
ЗроставВЯ-399,2268. 
3роста.ти,-сти-2269. 4{)О. 
3руЙВовааИЙ-4026. 
3РУЧЦИЙ-5207. 
3ручи:ість-5207. 
3РУЧЦОЗЦ.іВ:НИfl-50208. 
3ручиозв.Шивість-520З. 
3сцаКУВ8.!і8Н-4ї07. 
3скаКYIUТИ,-КОЧВТИ-

4іО8 •. 
3скрі58,НIІЯ.-рвбе.EULli--

4705. , 
?скРібз.ти.~ребтв-4706. 
3СОВ-4440,4626. ' 
, з. вїдвосииil-4440. 

3. діелеmpиковий-
4626. 

з. елеКТРИЧИИЙ-4626. 
3. кутовИЙ-4626. 

ЗсоваIШЯ-4440. 
3совувати,-зсуиути,-СІ! _ 

-4442. 
3ступавИЯ-4349. 
'ЗступаТИCl!.-mrrися_ 

4350. 
Зступяиil.-4352. 
3СУВ-4440. 
ЗсУвания, зсунеНIІЯ-4326. 
3сувати. зСуНУТИ-4625. 
3CYBbhll.-4Ю, 4445. 
Зсувеаиі!-4446, 4627. 
3у6-1292. 

І 

і. roріпuroвиї!-lЗ45. 
!. гравітвнІІ.-1345. 
і. двоостріпшоввit-

1345. 
і.двороrиЙ--1345. 
і.двочаСТКОВИЙ-1345. 
і. дереЗ'Я1!ИЙ-l345. 
і. ділыlч,,ий-1345.. 
і. ебонітозиl--1345. 
і.~ьаикозИЙ -

13450. 
і. закріПВИЙ-l345. 
і. заТВ:СItIl.ИЙ-1345. 
і. каблеВИИ-l3450. 
і. контрольilиil.-I345. 
і. КутковиI!-1345. 
і. лзнцюroввit-1345. 
і. МиогоостріпuroвиіІ_ 

1345. 
і. )/[ОТОрозиЙ-1345. 
і. наріЖНИЙ-1345. 
і. ИЗстїивнll.-l345. 
і. ИЗТЯЖииll-l345. 

з. друківииIl-t2З2' .. ;' 
3. зynииялЬнd--"-1'2!І' . 
з. КОИТРОЛЬИИЙ-l'282~ 
3-. кореlЩi.h:ий-l2112. 

3убець-l29З'. .: 
з.затримниil....;....;.12\t3. " 
з. І!а.ЛьцюввТИЙ-t293.' 

3убчаСТиі!-I294. 
3. елеКТРI)ЗIlJIjзmщи_ 

1294. 
3УПвв-2715.. 
3УпиВ&!ШIі-2716. 
З)'ІІИ.!!Ка-2715, 3836. 
3упивюlышil.27.t1.. 
ЗУПИВЯИня-2713. 
3упнняти.-шrrн,-cs;;.....,. 
, 2714. 
ЗУСИЛЛll-5285. 
З.Дотцчие--5285. 

3. закрУТИ1!-'-5285. 
з. зрізуза.пьяе-52Sі;. 
з. ЗcyDне-5285. , 
3. магнетие-52S5. 
з. покоріТИе-5285. 
З. РОЗТЯЖRе--S285. 
З. СТискв:е~285. 

Зчеплевнll.--1742. 
Зчищати, ВЧИСТИТИ-4895. 
Зчищениіі-4896. , 
Зчіплювання, зчеплення 

-4888. 1741, 4$9. 
3.raльввиоп.~асти~е--

4889. 
3. елеКТрвчне-4889. 

3Чіпл ювати, зчепити-
4890,1743., 

3чіПНиll.-4891. 4892. 
3ЧіПННК-4888. 
3 язише-5844. 
3' явmmяя ,-леНІІЯ-3455. 

і. ОДиочастROВИЙ--
1345. 

і. оліil.яиil-1345. 
і.опорниіІ-1345. ' 
і. острішковиll lЗ4іі. 
і. П8.ВУ'ШYJ!атиіІ- 1345. 
і. підвoroввit-;'l345. 
і. піДПОРIl.ИЙ-l345. 
і. ПОдві.ІіюШ.;....l345. , 
і. польовиІІ.-1345. 

, і. поWcroвИЙ-1345. 
і. поодвноll.ИЙ-1345. 
і. порцеляиоввit-1345, 
і. почіпяиl!:-l345. 
і. проШжииl!-l345. 
і. прохідвиЙ-l345. 
і .. реброваНИЙ-1345. 
і. роздільчиі-l345. 
і. сідвуваТИЙ-134,'і. 
і. С~иИЙ-1345. 
і. ~,eBBII-l345. 
і. CTHCRObhA-1569'. 
і.стряжиевиА--1345. 

і. CYcтa:ввd-1345. 
і. суцільиий-4715, 

1345. 
і.''1'ар.Lпк:yвaad!'-l345. 
і. 'Ц7Jle'il1афиий-1345. 
і. тЄЩ!ф&нниll.~l-345. 

і. триостріпuroвн!r-' 
1345. 

і. трироги.li-1345. 
j • тричастковий-- 1345. 
і. rnrСКОВИі!-1J45. 
І. ф.1.і!lТl'шюозии-

1345. 
і. ЧОТ!!.ричастковий-

:13'45. ' ' 
і.ПDaиовИЙ~I345. 
і . .п:шрОкоострimШlВИЙ 

-1345. .' 
і. ШDИИьовиЙ-I34r>. 
і-ра РОЗlllуШИП-l·З45. 

1золитоРн~1346. . 
lвоJiяціi!Jш.i!-195оЗ, 1343, 

1344, 1347. 
і. mжка--l345. 

lвoляці!lиіGТЬ-1344, 
1зоіІяціs--1953, 1348, 

і. абсо.lIlотва-1348. 
і,бз.воВR~1348, 
і.безпечs~1953. 
і.' :висоцa-:l.348. 
і. ВOJIоitБум-ra-1953. 
і. :гум:ова--1348. :.-' 
і, I'ynepibCbK&-I348. 
і. густа.-l\15оЗ •. 
і. звоЙо:ва.-1348. 
і. к8вчу __ I348. 
і. хам:еию_1953. 
і. КОИОПJШaа-J.348 •. 
і. корковв-1348. 
і. м:а.сяа-1953. 
і. :ммтивва-,;-.l348. 
і. вaJU~1953. 
і. веспалеSВВ-1953; 
і. ивтоЯК&-1953. 
і. ИИ8ьвв-19&3. 
і. слНl.н~19503. 
і. mшеРОВВ-l348. 
і. mшерово-повітрява' 

-1348. 
і. IL1дI~_1953. 
і. nоверxnе:ва.-l348. 
і. повітряна-I348. 
і. подвіАвв-134S. 
і. природня.-1953. 
і. Прот\!ВОГЮI;ЩІ.-

1348. 
і. пружна-1953. 
і.склуваТ&--1953. 
і. смолявв-1953. 
і. твврда-195-3. 

і. течнв.--,t9503. 
і. ТОПRa-'t953. 
і. tm-yча-195оЗ. 
і. цілковита---1348.··' 
і. ШОВКО_l348: 

ІвоJJ.Ь0ВІ!.виJl.'-134-1, 
Ізотропвий':"'rn;m, .: 
ІзотропВість--1349 . 
1зохроиіЗК-13БО. 
ІвоХРО!lНИЙ-13&I. 
ІвохРоинїсть-l351. 
ImoWцаціilв:иfl-13&2. 
ІлЮШ!ЦЩіЯ-1353. 
ІлюШновaвиfl-lз5<t. 
ІлюШ-в:увзти-I355. " 
Ьшульс-1359. . 

і. е.тіЄ!<трИЧИИЙ-13509. 
і. мехаиічllЯll.-I359.· 
і. ростучиU--1S&9, " 

ІнвеРСНИ:Й-l:ю&. 
ІнднвідуалЬНИЙ-і361. 
Івдикатор......1362. .
lндyю'ивнИЙ-l36s. .. 
Іидуктнвність-4753; 

ІЗ&>. . 
i.~:вa-1365. 
і. сиихроновв--l365 ~ . 

ІццУ&ТDв"ний 1367, . 
2164. 

ІццУктор--1371. ' 
і. ВНКЛИЧИИIl-13'71. 
і. ДВомагветниіІ.-1371. 
і. дзеінковвit..:-1371. .. 
і. двферен.ціIl.llЬвнll.-

1371. 
і. зїрчастиі!-'-1371. ' 
і. кігтювRТИЙ--1371. 
і. мвгиeтnиil---'-1371:-. 
і. кашнновиіІ-lз71.' 
і. підпальвиl!.-1371. 
і. ручниil.-1371. . 
і. тршmгнетниі!.-1371. 

lидуктувалыІн~1370 •. 
Іиду!СТу.ваниli-1369. ' 
ІидуКТУВa.RIІЯ,-товаиия· 

-1366. ' 
Іидуктува.ти-1368. 
ІццукціЙИИIl-1372. 1 

і. мотор-104. • ' 
ІИДy:Rцін-I373. 

і. бі",н&-1373. 
і. взаємиа--1373 •. 
і. ВOJIьта.-фаради~ 

1373. 
і. двнзиічН&-1373., 

і. елеКТРИЧ1ljk-1373; : 
і. ~лекrричио-елеIСТР~ 

И8.-1373. . 
і. електро--двна.мічва-

1337, 

І 

Іжви.-траисформатор (Свіи
, . бурнівськнl!~l022. 

і9\ 

і. електромагиетяа-

1373. 
і. електростатична.-;:",; 

137,3. . , . 
і. зШнио-полярН8.--'"' 

1373. ' .. ,_ 
і. _гиети~l37:'3. ' 
і. магнето-електричва 

-1373. 
і. кагието-магиетвв-

1373. 
і. ][аксямальв:~1373. 

і. иеснметрична-:-13!3,: 
і. ОДRопomtpиа-437З.' 
і. подовжна-1373. "", 
і. попер6чиа-1373. 
і. рєшткова-1373.: 
i.~··: 

1373. ' " ... 

Іверт!іИЙ-1374. 

Інерція-137S. . '.' 
і. елеК'ф9Мarиети-.., 
1375.' . 

і. мars~l375 •. ':, 
Іиженеp--e.llВlСТри:к,--13.16. 
lвтeгpaTop-1379.· . 
Інтетруват.ВИЙ-1З8!_ ' 
ІптегруваТИ---1380. . ' 
ІитевCJiIВRИЙ-1382 ..... ' 
ІитевсивиіСТЬ--1882, 
• і. ПОЧЗТROва-1382 •. ;; 

і. приibtaвllЯ--4506, 
Іитеисиметер-1З8З. . :'; 

і. селеновиі!-13зS-., .. 
Іптерферевційииit --1384, 
Іптерферен.ція.-l.зs&., 
ІвтеpфJJекся.иfl-пра_- , 

3558. ' 
Іржв.-22ЗЗ. 
lCKpa-1402. ':" 

і. безперервва--1402'· 
і. rільчаста.-1402. 
і. звyRоВа-1402. ' . 
і. іиду1Щіil.иa.-14~2. '. 
і. КОЛIfВна-1402 .. 
і. кузичва--l402. ' 
і. розсиажиа.--1402. 

ІскровИЙ-1405. ' 
Іскровказ--14tЗ, 
Іскроracвик-1412, 1406. 
lСКРОГJ.сіНllЯ-1411, 1407 ~ 
ІсitророзриваНІІЯ-1400 .. 
ІскророзрИ:Вач-'-1410. 
ІскротвореНІІЯ-2500, ' 

1408,. 
Іскрya8;lilВя.,-ро!lSИВЯ 

1403. . 
. і. колове-14ОЗ. , 
ІСКРУ~'I.'Il:-1404. 
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Йои"':"1387. 
а. :llШоroвалеlПиий_ 

lЗ87. . 
11. :llШОroв&ртісlШЙ_ 
. 1387. . 

~eЦЬ-:--I447. 
·"""""ь дивись CЖИJ1Ь 
'~1449 .. -

Кабіиет-I451 .. 
в • .D1l1llJ;еро~аниЙ-1451. 
х. рещтєв1всыси--'· 
1451. . 

КабіВRa--1452: 
КаблевИn--'14з0. 
каблепідіfl:l!:a.лыпlIui''-' 

1448. 
l';аблук-l001'. 
~вблУЧК8-1 001. 
Каб:ІШРIШ-1064. 
КаБJшРСТВО-Н50.SЗ4. 
КавЧУК-1504. 
К'ВУЛ~ЗОваниЙ--

1504. 
к. 'и'якШ!-1504~ 
к."СиреЦЬ-:--1504 . 
К. сировиit-1504. 

• к. твердиll-1504. 
Нав'lУItOВИЙ-1505. 
КагаиеI:\J>-134,). 
кадер-1453. 
кадраж-1454. 
Каламарчик-,.5539. 
RалаИД'10вани.ІІ-1456 
Калlбруван.вя,-ровани:Н 

-1458. 
КалібруваТИ-Н59 .. 
l'aJlОРИХетри'lnИ!!_ 

146 . 
КакенюваТllіі-1465.· 
Камера-1463 . 

к. raСl!'льна-146~. . 
к. liОlllзаціliиа-1463. 
к •. ОJ\CОЛОДВВ-1463. 
К, УГ<l!4івна-146З. 

~ертонниli перериввик 
-1464. . 

Uaк·яииli-1462.. 
Канал-Н67. 

к. вїдвіJJ;ии1і-.467. 
к. дерев яниЙ-1467. 
к. жилышовий__ 

1467. . 
к. іЛУчниі!-1467. 
к. іЗОJlнціі!ииli-1467. 
к. ~еВИIi-1467. 
к. ПЩ~ОДНИіі-1467. 

к. ПОВlтрянИn-1467. 

". поро?КніИ-1467. 
К. ПРОВIТРювальниn_ 

1467. . 
". ЩЩ1а3IIИИ-1467. 

':Вои Кілочок 

Й,. C&Il!JдilИii-1387 •. 
ЙОИlЗaЦllillИЙ-1388. . 
:ВОИ!Зац!Я-1389. . 
Вош3оВа'виА 

1391. 

.Н 

к. '!~РЄП:SnШИ.!..-1467. 
КаИaJ1!за.щЙНИЙ-I468. 

. Кat!Мl8IЩіJl-1469. 
. К. :miCbK8.--1469. 
K.~-t~. 

к. nlдае.в:а-1469. 
Raия-696. 
кaomва-1474. 
КanіJ!ilpВИЙ-1476 •. 
Кa.ntnJicЬкШ! вібратор 

-1477. 
КапСель-1478. 
КапСУЛЯ-1478. 

к. :міКРофоj!а-:...147!.< 
кanсулышй1479 •• 
1UurrYP-1478. 1615. 
Карбідна .піч-14S1. 
КарбованиЙ-4250. 
КарболітовиЙ-1482. 
Карборуид-1483. . 
Карборуидовий-l484: 
КарбуваИин,·боцавия_ 

-4249. 
Кариавка-1706. 
КартаЧ-668. 
1{аРтуІП-668. 
Каса-1495. 
KaceTa.-1496. 
. к. реВТF'еиівська-

1496. 
ti:асща-149З. 

к. двфере1llJ;інльua-
1493. . 

к. перехрещуваиа-

1493. , 
Каc.rcaдви.ІІ-1494. 
KaTMiaa-,..1497. 
КатеРИНІ>а-l824. . 

K~i~;~кn':;.нa-1824. 
КатОД-1499. . 

к. розжареНИn-1499. 

КаwдвиJi..".1500. 
Квадрант-1512. 

к. еталОНИИЙ-1512.· 
КвадранW:І!ИЙ-1513. 
}(вадратиЧВ:ИИ-1514. 
КваДРY'L~еRC--1515. 
КвазиcnщіоварШІЙ_ 

1516. 
КВ1ліметеР-1511. 
Кваитиметер-1518. 
КваРП-1519. 
!{;ц!.рповиll-і520. 
Келехувати.ІІ-1796 194. 
«}(мьві_1521. ' 

.: ... , ",'" -"~" .. ' 

КеИОТРОН-1522~ 
КЄРiввRЙ-62.:>!lf., 10112. 

к. ~Н'-,-~. . 

КеРо~Щ-&260. 
КероваНіСть--,5260. 
КеРYDn.вв.и-5259. 

:к. ~ocepeд/!Є-52!;9. 
к. ВI.цда.."1Ьне--5259. 
к. діІСТаціЙве--5259. 
к. елеК'І;рИЧИ&:-!і259. 

к. електро-пеевкатlJЧ-
, 1iе--5259. 

к, ~овітpsr.ле . 
.5~., . 

к. З С6редв.!1И-5259. 
:к. зoвиrmпє-5259. 
к. Мen.IOчае-5259.,· 

.к. пиеВill:ll.'.l'ИЧИe259 

к. пов:і'1'рfШe-5259.. . 
в. РУЧНе-5259. 

КесОlШиІ!:-1525. ' 
КешеВЯ-1487. 
кешеиыtoи.ІІ-1488.. 
!.ІІД8.ВШ!-218. 216: 
"'ИДЗI.I'и-'-217~ 
КИЛIW-1578. 

к. ГУ:Мови.ll-1578. 
Rи.л.им:ОВИЙ--1579. 
ltиnіНШ!-I54З. 

к. ЗМиmкова-lQ4З. 
Киц'ЯЧИЙ-1545. . . 
Кисе!ІЬ-1546.. . 

К. акТIШЙиl!:-l546. ' 
к. чивикЙ-l546. . 

КИ<:JII:IЙ-1551. ' 
Кислота-1547. 

К. сірчана.-I547. 
КИСЛОТнИЙ-1548. 
}(ИСЛО1'Омір-1і>49. ' 
КИСЛOТQТРIІВ.!ШЙ.-1550. 
Китиця-675. 
КИТЧастШі-1552. 
Kirтi-1581,1744. 

к. РОЗВО1ні-1581. 
К!~ватнй-lsвo, . 
Кїло-аИЦЄР-15Zі" . 
Кіловат~ 1521. " . 
~- к. устввлеПИЙ:.....Ні2·,.. 
Rіловатогодвпа-1527. 
RіЛQвольт--1528. 

І>,·lІ}ШеР-1528. 

КіJlогр&.:lit-1529. 
Кілок-1591. 

. к. віJJ;l'.!ІЖВИЙ-1591. 
Кілопер.іОД-1530. 
Rілочок-1591. 5636. 

• R.iJп.вa.eлeRТpOДВa .чтma. 
. . -1897. . 
R-їJ:Iыc8кeц$виil-2078 •• 
Ri.DкaчaerROllИЙ-4715. 
Кі:3ькіC'rЬ-'-160З. 
Rільце-1619. 

• ~ ilJlPbIlUUlЬae-16.19, 
к. FРaJdJoliвське-1619. 
&о гукове.-161,g. 

к: ,1I,ImIЧКOве-1619. 
к. затиCltие-1619. 
к. зб~е-16.9. 
К. і8GJlaц!іШt -161'9. 
R. ItOpoт~e'-

1619. . . 
І, . .nоои.икове-1619. 
:к. ~hЩ>--161'9. 
к. ив.тиане-;.1619.' 
к.·оПОри&-1619. 
к' niЩОРШolие-1619. 
К_ п В'!lВ&-161!!. 
,К. ПОmGсове--1619., 

~ порп.елянове-1619. 
к. прикpseие--16111. ' 
к. cri1JHe-1619'. 
к. cxi~1·619. 

Кi1I'.ьцeBWi"':'1617. 
ЮJlЬцювaтиil-1618. 
Кi~<l-J:636. 
Rінврня-1541. 
Кіиематorpdф-1531. 

.. 1534-. 
к_бвліcтичmdl-1531 . 

КШе:мв.тографіqниЙ-
1532. 

Ш_rpафіЯ-1533. 

Кіне:мометер-І535. 
Rіиетичи:ийг-1536. 
Юпець-1673. 
., к. вщ:трішнііі-1673. 
, :к. CJIіШІЙ+-167З. 
Швоапарат-1537. 
Кїllо-БУд!'а-l;532. 
кrиовнн~1540; 5302. 
Кіио-проetЩіl!:lІlІй- 1538. 
Rівorex:s:іка-15З9. 
КіИ,'У<:Т!}Da-1540, 5302. 
RіВЦ6виl!-1700. 2595, 

1674. 
KioClt~I542. ' 

ко р08подільчи!l-1542. 
Кi~_2719. 1486. 
К;відкритиЙ-2719-. 

к. за.ліаниl!:--2719. 
к. ~іркуватиА-:-271~. 
К. I1цукторииЙ-27·19. 
·К. :маГНЄТllиl!:-27.19. 

" .оnив'яниА-2719. 
,К. мат!вчастиil-2719. 

,К. !)QздільниЙ-271.9. 
К •. РОЗнімаНИIl-2719. 
к. суцільииil-2і19. 
к.:чавувниЙ--2719. 

Rі~.·вицп.-5851. 
к. ВПірна-5851. 

КітвиЧІШЙ-5SS0 .. 
Клавіша....,-1555. . 
І<,лавіятура-1554. 
~фі·lClЩіilПИЙ-l55S. 

СJ\О8КИ!( enr.КТРОТf:ХН\ЧКИЙ. 

-~~~.ч_~.-~.,.~s, 
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К;1асифікаці.а:-1559 .. 
КлIlC •• фікуваТИ,..-1560. 
ltJJe!t-1561. . . 
ltJJenaльц~2114 .. 
ltJшнець-:--1568. . . 

к. алЮJlfiиіil.lШЙ'-156S. 
ко iзoJ.IюaaJlышй1568 •. 
К 1568 .. 

Кпі 1567, •. 
Кл! 

к.. ФарадеІвська-151i4. 
ltJJЇТКy:вa:l'НЙ--1585. . 
ltJJіщt-1566 •. 

к. Га3() .. і-1566. 
Клубу.к.-1615. 
ltJJюЧ---:-1572;. 

к...бвтеріЙИИЙ-1572. 
R~ ВИЙМo.ии:ll.-1572. 
:к. виcilaжeииt!-151.2. 
к. в.дрядпиil_1512. 

:к. дводvтичковиil-
157~ 

к. КОМ}'Та'ІЮрнШі-. 

1з72. 
:к. :МорзівськиіІ.-

1572. . 
к. невиibl8.Ш'lЙ-157.2. 
к. пєреКИДПИЙ-1572. 

к •. подвіії.lШЙ-1572;. 
к.ПРlIТИЧI<овиі!: 1572 • 
к. ,Р'OЗJ(овниll.~1572. 

. :к. спушеиШ!.-1572. 
к. телеграфИиl!:-1572. 
к. 1'Оку-525. . 
k.-переРИВНlШ-1572. 

Клямв-l.176. 
КлЯ:IUCз,..,.-1176. 
Клнмра-4562. 

к. затискна~62 .• 
ко ЮЛl;цеВа-4562. 
к. настінна-4562;' 

к. noдвіЙиа-4562 •. 
к. стьоЖltOва-4562. 

Кльош-2. 
Кllопка-1573. 
RОба..lьтове.иИЙ-1576. 
КОба.льтуваввя;-товаПI1Я 

-1515. 
К06мьтуваТИ-1517. 
Коби.n.a.--5138. 
КОВ8--4563. 

К.· від'єхнпЙ--4563. 
к. відносниЙ-4563. 

к. дод.е.твиі!--4563. 
Ковзанпя--4563. 
Ковавтиси-4S64. 
Ковзькиїl-4565. 
RoВП!ІК-1615. 

к. витяЖlША-1615. 
к. жираадоJIышА-

1615. 
к. заКритиl!....,.16t5. 
:ко зовиimиіЙ-1615. 
к. М8ТQвиl!-1615, 
к. ОПВЛl>виll-l·6t5. 
к. почіпниЙ~1615. 

Когерер-114.0, 
к. Бр8оІюівсыси--

1740. . 

к. Бра.півсьКИЙ-
1,40. 

к.·w.rвeтииJi-1740. 
к. ·:мapKOнi~-

1740. . 
К. киогодоТИЧltOJlИii

. 1740. 
:к. QДВодO'lИЧКOВlI'.Й_ 

1740. 
ко ПОРОШКОВИЙ-1740. 
&о. регуЛЬО1\аИИЙ-1.740. 

Код--1'582. . 
RoдiльВИЙ-1472. 
Кодо.nа-1470 • 
Кожух.-1585 • 

к. за.лізlШЙ-1585. 
к.38JI'иСИИЙ-1585 .. 
к. зовнішніЙ-1585. 
K~ ~евиfl..-1585. 
к. реостатниіі: . ....,.1j)85. 
к.траисформатор~1І 

-158:'. 
RoзироlV-55111': 
.н:0Зд,.--4824 •. 15.86~ 

к. за.ліані-158.6 .• 
Kc:i~~U4·. 241 •. ? . 

к. жи."ьии.w.во.-:-;_41. 

К. ІСаБJiсва·-t41., . 
RОЙЛElвв.а:,-ліlПiв - .!(t;!.3, 

441\1 •. " , 

RoЙіІити-4614~ .441 т . 
КoК'Y':;:-158~; .... 
~coaвA~1590. 
КoJJба-1592. '. 

к. 'CltJIИва.....:1592. 

к. с.. висмокуве.на-

1592. 
к. трНфазова....,.1592. . 
к. чотирифазова-1592. 

Колесо--l601. . 
к. ьарловське-1601 . 
к· І'Ольд .. tLAЩl,riВСЬІ(Є-

5031!. 
к. заскочие-1601. 
к. заТРlP4не-1601. 
к. зіркувате-1601. 

к. зовні 06ертальве-
4269. . 

к. коитрольне-1601. 
к. корЄlЩЇЙие-1601. 
к. обертове-1601. 

. к. перерпвпе-1601 .. 
к; писве-1601'. 
к. полюсове-1601. 
к. тертьове-1601. 
к. ТЯГJlове--l~О1. 
К. циліндр_1601. 

ltoдесуватиЙ-1602. 

Кол~вальпиП--1596. 
к. КОЛQ-1594, 

Ко'1ивальність.....1594. 
Rоливаивя '- 1593, 2725. 

К. ВИСОКОЧ8стотве·-

. 1593. 
К. від'ємие-1593. 
к. вільпе-1593' 
K·ВJ!""cBe--1593. 
к. ,ге.Rмоиі'lllе--1593. 

к •. г.обертоиве·-1593. 
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". ДУ-КоЄ в гаміВllе -
1593. 

к. електрич:ве-1593. 
11. змушеве-1593. 
к. ів-дуктоваве-1593. 
К-Ш! _гнетні-1593. 
,,-вя и. віl<ові-1593. 
к. каловrnиівве-

1593 .. 
к. иехз.нічне-1593. 
к. иевгз.мівве-t593. 
к. обертовне-1593. 
к. ооновне-1593. 
>1:. періОДИЧIlе-1593. 

К'I~9з:СОІдальве
к. угз.иівне-1593. 

Кom!ваТИCSI-2726, 1595. 
Коливнв!і-1594. 1597, 

2727. 
Колискова почіПJt8,-

1888. 
КоліllииЙ-З843. 
Коліпо-l59S. 
к. біЧIlе-1599. 
К. перехідве-1598. 

КоліНОВs.adЛЬ1U!IІ-1599. 
Ко,,1інчаСТИIl-1599. 
Колір-5483. 

к. raСЛОВIlИ-5483. 
Ц. яскравllfl-5483. 

коліm-184. 
КоліmНЯ-4545. 
К.lІєшумна-4545. 

Коліща-1600. 4265. 
к. ДОТИЧКОВе-4265. 
к. кодільие-4265. 
к. ·коитрольпе-1256. 
к. корекціI!IІе-1600. 
к. иосяжеве-4265. 
К. напрямне-4265. 
к. натнскнЄ-4265. 
к. рухоме-4265. 
к. тяглове-4265. 

КоліщаТllиЙ-4266. 
Т(оліЯ-З844. 

К. ГОЛОВllа-3844. 
Коло-1695, 1775, 5502. 
к.блнскавичникове-

5502. 
к. відгалужєне-5502. 
к. виутрішУЄ-5502. 
к. вторниие-5502. 
к. гальваніЧIlе-5502. 
К. ГОЛОВIlе-5502. 
К. ДЄТЄlCТopHe-5502. 
К. еквіваДЄIІТIІе-5502. 
к. елєктричне-5502. 
к. влеlСТростатичне-

5502. 
К· 3аJIЦCнеllе-5502, 

1695. 
к. замкнеllе К()ЛИВЕЄ - ' 

1695. 
к. замкнути-5502. 
~. запальве-5502. 
к.звичаRне-5502. 
к. аовніцшє-55!)2. 

к. Kвa3I1CТ3.ЦiOllapHe-
5502. 

К. kepiBIle-,..5502. 
к. коmrвие-1695. 
к. КОllцев:трацiil.ие-

5502. ' 
к. л_пове-5502. 
к. Marlleтнe-5502. 
к. магиєто-елєктричне 

-5502.· 
к. иолеКУ.ІІ.ярне-5502. 
к. lІагрівне-5502. 
к. наСТроювальне-

1695. 
к. неповне-5502. 
к. Hec"aniOllapHe-

5502. 
к. перВииие-5502. 
к. повітриво-залізне-

5502. 
к. п.оВRе-5502. 
к. прllflма.льне-5502. 
к. ПРОКїЖИ&-1695. 
к. резонаНСове-5502. 
к. pibhobaPTIle-5502. 
К. розімкнене-5502. 
к. складве--5502. 
к.спо~не--5502. 
к. струмове-5502. 
к. телеграфне-1715. 
к. уга.мівне-5502. 
к. узбічии!Сове-5502. 
к. цідильае-1695. 
к. через pellkY-4201, 

5502. 
КоловиіІ-1778. 
Rолодоч~-1607 . 

к. телефоаЩl-1607. 

RОЛОдЯзь-1606. 
к. випробииil--1606. \ 
,К. жидьаИКОВИIl-1606. 
к. каблєвиИ-1606. 
к. трансформа"орний

. 1606. 
КолуваВIІЛ,-:ІоваНIІЯ-

1616. 
Ко"уватиt!-1779. 
Кольоров.нИ-54&4. 
Rомбіиатор-1620. 
КомбінзцїЯ-1621. 
Комбї воваВИИ-l 623 . 
Н:омбіиувааНЯ,-воваВIIЯ 

-1622. 
В"омбінуват.н-1624. 
Комерцiliна швндкість-

1626. 
Комірка.-1463, 1452, 

5858. . 
Компас-1638. 
Н:Оllпасн.нIt--1639. 
КомпаУНД-I640. 
·Компаундова1U!іі-1642. 

1645. 
l\омпауидувальнlIfl--

1644. 
КомпаУНДj'В'НJНЯ ,-до

ваВНЯ--1641. 
Ко:иnандуваТи-I643. 

КОШІенсатор-l646. 
к· елеКТРИ'1llиil-l646. 
к. maI'!l4ttad-·1-646. 
&. мехавіЧШlIl-I646. 
к. сиmcРОllниА-1646. 

Комцеисаціlt!рІI'І-1647. 
КОllПeнсаціЯ-1648 •. 
КомпеНС<>ВItlIIIfl-1650. 
КомпенсувальвиіІ-1652. 
КомпенсуваиllЯ~О-

ваIlИЯ-1649. 

КомпєвсуваТИ-1651. 
Кохплексивlt-l 653. 
КомnлеКТ--1654. 
Комnлектвиі!-І655. 
Кmt.a:озиціЯ'--165б. 
~ ааБЄСТОва-1656. 

Компрес електротерміч-
1ІИЙ--1658. • 

RоипреСОР-1659. 
Комутатор-2989 о. 1627, 

1604. 
к.автоматичапН--

1627. 
к. акумулятоРниі!-

1627. 
к. батеріЙ1U!И-1627. 
к. ~:Шf.остува"'ЬНl!l!-

к. I'ЛадкИИ-1604. 
к. груповиИ--І627. 
к. ДОТИЧКОВIІИ-1627 .. 
к. еле:иентошtli-

1627. 
к. ЕріксонівськнlІ-

1627. 
к. живосрібпиll-1627. 
к. ЖИльиикови/!.""",: 

1627. 
к. каблеви/!.-1627. 
к.контрольниU-1627. 
ІС. ліиіllннП-1627. 

К'f62~~царськиfl
к. межим;іськиЙ-1627. 

К'f62;~кратний--
к. напівавтоматичний 

-1627. 
К. негдадкиll-1627. 
к. подвiJ!НИIl-1627. 

/ К. погемии-1604, 
1627. ~ 

К· ПРИТИЧlСовиil-16::!7. 
к. РУЧRиП-1627. 
к. самочинииП-1627. 
к. сторчовиЙ-1604. 
к. тмефОНJ<Иil-1627. 
К. ТРИбкуваrиft-1604. 
ІС. ТРНДОТИЧКОВІІ/!.- . 

1627. 
к. цеIlТрмьнвl!-1627. 
к.ЧОТНРllдотичковиИ 

1627. 
к. mваицарсь!Ши 

1627. 
к. ruершавиЙ-1604. 
к. шпllІдеды�,'ьіІ-1627 •. 

• 
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Кокутаториllfl-160і), 
1628. 

Кому-ге.триса-1629. 
KOKyтnцi llииll--1630. 
Комутnція-1632, 1631. 
к. безіскрова-1631. 
к. криволінійна--

1631. 
R •. пеповна-1632 .. 
к. прямо.ліиіЙ_ 

1631. 
К. Ш'.І'УЧllа-1631. 

кокутовaииil-I633. 
Коиутувальн!ІЙ--1635. 
Ком~~ати-1634. 
конвертор--1662. 

к. касКllдииll-1662. 
К. мноroфa.зовlIfl-

1662. 
к.синхронниЙ-1662. 
к. трифа.зовиЙ-1662. 

коидеш:атор-1663. 
к. антеlJовиll-1663. 
к. аРКУПlевиП-1663. 
к. блоківииil-1663. 
к.вугляниЙ--1663. 
к. rpатковиЙ--1663. 
к; дротяпиіі-.1663. 
к.6ЛрктрохеИlЧниі--

1663. 
к. ета.лОПНIІIІ-1663. 
к. запобіжни/l-1663. 
к. захисниіі-1663. 
R.змінннА--1663. 
к. квадратичниR-

1663. 
к JlООllя!t08иі!-1663. 
к: невтраліЗllиі!-1663. 
к. обертов!ІЙ-І663. 
к. паперовиll-І663. 
к. ПJlliтівчаетиА-1663. 
к. плоскиП-166З. 
К. "оверхнеnиlt-1663. 
,.. повітряниЙ-І663. 
к. поді.lIковаllн!!-1663. 
к. црИКОРOТJJиА-1663. 
к, регульоваииlt-I663. 
к. роадільчиЙ-16f\3. . 
к. СИllхропниfl-1663. 
к. Сlиадапнn'-16G3. 
к. СТ1\.1lиfi-1663. 
It. сферичиИi'l-1663. 
1~. телефОllНи/l ·1663. 
к. ТОЧllи/l-16".:;. 
к.циліндричииА-

1(.63. 
кондеIlСflторниit-16R4. 
КОllдеаС(!,lІіііllиli-166і). 
Н:ОIІДf'I.cnдія 1660, 

111т. 
КОIІДfJIІСОМRиЙ-18I1Я. 
КОllДf)П{'УR,\lІlJи,-СОВI1НIІЯ 

-1661. 
КонденсуваТИ~1669. 
КОllдvктор-1671. 

к; Ззroстреllи~:-1671. 
К. кружадыJІп-1671 •. 
к. кулястиli-1671. 

к.циліНДРИЧНИЙ--
1671. 

к. яііLЮl!aтиИ-1671. 
КОидylЩіЙI!ИIІ-1672. 
КOJIОПJIі....,..2921. 

К. мвиіЛЬCl>кі-2921. 
КОИОnЛЯШlIl-2922. 
Консерватор оліllииil-

1675. 
Копсоля-1676. 
Консопаио--1677. 
KOllcтpyк'rop-1678. 
КонструкціЯ-1679. 

к. мектроиехвнічив-
1679. 

к.компактна--1679. 
KOIIТnKT-1680. 
Rоптактииl!-1681. 
Контора-1683. 

!с. телеграфна-1683. 
к.телефоннВ--1683. 

Контраст-1684. 
Контрастовиі!-1684-а. 
KohtpO.f1ep-1685, 1690. 

к. посередніli-1690. 
КОIІ"родівниЙ-1689. 
Контролювання,-льоваа-

lІя-1686. 
НонтролюваТИ-1688. 
КонтролЬ-1691. 
КОIІТРОЛЬНIІIІ-1692. 
Контрольно-вииірчиil.-

1692. 
КонтрольованиЙ-І68і. 
KOl�typ-1695. 
Конус-1697. 

к. тертьовиІІ-1697. 
к. lIS.стромити-1697. 
к. настромлювати 

1697. 
КонусуватиІІ--1698. 
КОllфігураціЯ-1699. 
КонцентраціЙНIІ!і-1701. 
Концентрз.ція-1702. 

11;. П0811&-1702 •. 
КОlщентричниі-1703. 
Н:онцертовиli--1704. 
Н:опалОВIІIІ-170:;. 
КопалЬН6,.иil.-4276. 
КопіюваІ!lІя,-іilованlІЯ-

1701. 
копіЮlll1т,,-1708. 
I<Орба-4279, 428 t. 

к. І10ворітиа-4279, 
4284. 

Корекціilни!l-1730. 
кориснlIfl-:-3305. , 
KOP�ICI�O-В!ДД8I1а енеРГІ я 

-:-3305. 
RОРИСТІІ.І!lІя-:-3357. 
к.урив~357. 

Користатнси-~358. 
коритко--l73З. 
Корковиlt-:-3651. 
KOPl!it-1712. 
Kopofi-1714. 5859. 
Коробка-1714. 

к. відгалузна-1714. 
к. водотрив~--1714. 

к. ДOl'ИЧКова-1714. 
к. запобіжвв.-1714. 
к. мета.лева-1714. 
к.вікльоваиа--1714. 
к. перехідна--1714. 
к. ПОI[\П1І&-'-1714. 
к. притискова-1714. 
к. роабірна--1714. 
к. роа;J.ільна-1714. 
к. роаподільча-1714. 
к. стельова.--1714. 

КороБКQвиІІ--t116. ' 
Коробкyвn.тиD--1717. 
KOl'ok-:-3650. 
КороиислпвиD-1718. 
Короткиli-1724., 
Коротк038.ИllltaЧ--1172, 

1727. 
к. ручПиll-1727. 

l\ОРОТК03.І.ШСНеJШfl-
1726. 

'КОРОТКОIIWI.lOCOвиІІ-
1728. . 

Короткоxsильовиll--
1725. 

короткочаСlUlЙ--1757: 
Коpoтmвв:пя-5226. 
.Коpoтmати~,)227 • 
Корпуо--1729. , 

к. зовніlШlіli-1729. 
к.чавУRниЙ-1729 

Косе IІ8,ДВIШЯ-1731. 
косииусоiДaJIьвиll ___ 

1735 •. 
костур-ІО33. 
Косяк-:-3241. 
KotklIfl-1503 •. 
Ь:оточоIQ-4265 •. 
Котюmо1Q-4265. 
КОШ.І!КовlIfl-1710. 

к. mпу;m-2905. 
КОШТОРIlс-4619. 
КраИ-1747, 3469. 
к. sбіжllИЙ-1747. 
к. nабіжпиіі-1147. 

КРІІ.пкa-S052. 
краплЯllиil-1475. 
КРRCТи--1754. 
Креипіль-1774. 

к. lIастінн.иIl-1774. 
ІС. петлюватиА-177~. 
к. реВіЗіИниli-1714. 

Креоаот-1760. 
Крива.-1765. 

к. aroaB~blIa-1765. 
ІС. амінічна-1765. 
к. зложена-176і1. 
к.косинусо~ьив--

1765. 
к.логарИТМічаа--

1765. 
к.:иагнетуваIlИЯ--

1765. 
к. нерівномірна-- 1765. 
к. несиметрична-1765. 
". обернє!!а-1765. 
к.ІЩОСRa-1765. 
к. регуляцil!.ИВ-1765. 
к. резОllансова--176~. 
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к. рівноварта--І765. 
к. си:иетр.ІІЧНа--1765. 
к. СИ ltycoiдaJ.ьna 

1765. 
Кривина-1766. 
КРМО,-льце-1788. 
Крмьчасти!l.-1789. 
КрипторадіОМетер-

1767. 
Криnт~скіяскоп-1768 • 
Краси-5389. 
Кристадив.;1:,ИЙ приймач 

-3558. 
КРИc:r&Jl-1769. 

к. детехторовиll- 1769. 
RристалізацjЯ-1770. 
Rристаліsуватв-1771. 
R РИc:r&JIі ч!ШJI-1772. 
Rритвчви.fi.-1773. 
RРИХКИIl-1872,5482. 
RРихЮсть..,....5482. 
ІСРОК-5577. 
ІСруг. кружок-1775. 

к. єлаC'l'ВЧmU!-1775. 
к. oGeptobaii-1775. 
К. паперовИЙ-I775. 
К.IІQВСТЯИИIl-1775. 
к. поділкоаавиll-1775.j 
к.сколяииJl-1775. . 
к. с}·коивиll-1775. 

КРУГЛИЙ-І 777 • 
Rруглоsубці-1776. 
Rружало-918. 

к. відгалуаве-918. 
к.18J1ьх!вие-918. 
к. гаСЛівие-918. 
к. дерев?л_918. 
К. ~отвч"о, е-918. 
к .• боиітове-918. 
к. ЗJlучне-918. 
к. Jlідне-918. 
к. иеповорітне-918. 
к. олив'яве-918. 
к. паперове-918 .. 
к. поворітне-918. 

ЛабіРl'ит-1807. 
ЛабірuитовиJi-180S. 
ЛабораторіН-1809. 
л.вuсоковольтовв--

1809. 
л. електрови:иірча--

1809. 
л. едектромаПІИВОВВ--

1809. 
д. електротехиічnа

-1809. 
л. електрохехічпа.-

1809. І' 
л. СВЇТЛОJl!ірча~1809. 
л.фотометрична -

1809. 
ЛагоджеВИSI-1424 . 
Л8.r0дитu - 1426.8453. 

ЗЗ,,9_ 

к. реєстрівне-918. 
к. спадне-918. 
к. упіРВе-918·. 
к. фnавeJJ~8. 
к. днимве--918. 
к.-е.ііектрод-918. 

RружuовИЙ-919. 
R рУЖUyвa.тиD-920. 
RружaJIыJ.-l556.. 

к. гаслівпе-I556. 
RРУЖЄJIЬ--,-1502. 

. Rруж"чок дерев'ивий-
4263. 

Rружі'Ih:Д-4265. 
КрyжJlЯJIЬВІІЙ ВOJIЬТiB 

лук--456. 
Rрупіва--1782. 
l\рупіио8ИЙ-l·7S3. 
ICpyтull-1787. 
l\.J.,УТИИ,щЬ-1960. 
�Cpyt!CTb--1784. 
RручеlШЙ-,.З38. 
�Cybeta-1806. 
КулаЧОК-1797. 

к. С"І'ЬОжкоцосувиий-
1797. 

Кулои-1798. 
КУЛОИОll4етер-1799'. 
Rуля-55&О. 

к. вогвева-5580. 
к, ·З-<lXhс",.-[);.80. 

КУ;lястий-5585,' 5586-, 
558і. 

Kym,M-5581. 
к. висн"ж;пикова

. 5581, 
к, коркова-5581. 

RудьковиЙ-5582. 
Rу.1ьочка-558t. 
КуперваС-1802. 

к. lI4!ДИИЙ-1802. 
к. вїк..евиі!-1802. 
к. ЦИВRовиИ-1802. 

Купіль-255. 
к. ·гальвав,чвиИ-255. 

.n 
_ Ладуввния.-новаввн-

219.1. 
Ладуиок-2901. 
Л&iQ-181U. 

л. асфальтовиli-181\), 
д. буp;wтиновиіі- 1810. 
л. ізоляціЙниЙ-1810. 
л. кавчуковиft-1810. 
.11. Ю:lс.лототривки.ї!-

1810. 
д. КОІІа.'ІовиІі'-1810. 
л. naр3фїновиЙ-1810. 
л. склицевиil-1810. 

Лаковавий-3300, 1.812_ 
Лак}ЇlавИSI.-коваІШЯ _. 

1811. 
Jfакувати-181З.3299_ 
Л&lI4QнИЙ-1870. 
Jfам;аl!Ий-3491. 

(с. гальваво~ 
-255'. 

11:: ~eR1!pIIЧIШЙ
в:. двоПоляриd-255. 
к:. eJIeIt'.CpllЧllИЙ-255. 
в:. єлекчюВід'єивid!:-

. 255. 
(с. єлев.трододaf'ИllЙ-" 

255. 
ІС. еЛЄК'1'рОJlі'1'ИЧниіі--

255. 
ІС. 1CИCJIИЙ-255. 
K~ ОДИОПО:1ШprmA-255. 
11:. повітрЯІШЙ-255. 
:к.. свіТJlовиJl-255. 
к:. 'rpИIIолярпиil - 255. 
R. форIliвНИЙ-255. 

кyniлыlцн-255.. 
в:. (ВИ)J1уджена--255_ 
ко ВИCJIIолева--255. 
ІС. ГJI1ШЯ!І8.-255,. 
к. дерев'нва--255, 
к. І_'яна.-255. 
:к. !І&. '1оева-255. 
Е.ООа!олена--255. 
у,:; ПOOJllо.зена-255. 
R. СКJIицьоaaua-255. 
к. чааув:ва-255. 

l~упіЛЬИSl-256. . 
/(ут-5181. 
к. виnередЖеНИЯ: -

5181. , 
к. відбиття-5181. 
к. ві.llXШIу-5181. 
к. гістерезниЙ-5181. 
к. залОШlи.it-5181. 
в:. запізиеl!Ий-5181. 
К, зсову-51~1. 
lt. вахИ.'Іу-5181. 
Кс. lІІІдаИия-5181. 
к. рosбіГУ-5181. 

КутовИЙ-5179. 
Кухеtшиli-1805. 
Кухоль----478З. 

Ламати,-ся-1871. 
Ламберт-1814, 
ЛаюсИil-187З, 5482. 
ЛUlІСість-5482. 
Ланка:-1259. 

л. ЗJ11{Чна--1259. 
Лаllцюг--5502. 
Ланцюговии-5500, 
ЛаНЦ1ОЖОк-5501. . 
Ластів'ячий ХВЇ<.т-182\' 
Лз.та-4195. 
Лз.штуааНИ.ІІ,-товапия-- -

4644. 
Лamтува:rИ-464З. 
Лаштунок-4644. 
л.лимповиU-~. 

ЛегкИіІ-1827 . 
Л~гкість--1827. . 
Легкороачіпниіі-l8ЗО. 

~ _ Л~П.1( риекратиіі: 191 .. 
~~-------------

J~-l828. 
J1егaoтoшdcть---tS28· 
Лeroв&.>Iиl-1826; 
Леао-18З2. 
летероrд-l82З. 
Ливва-14.70, 5124. . 

л. ваехлєиа-5124. 
Л. дро1'Яна.-14'10, 
л. auисва-5124. 
л~ кручена-5!Х4. 
л. иатяжиа-5124· 
л.Отосна-5124. 
л. пiA'rPиииа-5124. 
л. C'1'aJlЬjia-5124. 

- JI:iuIвoЧКa-1471. 
11 автеива-1471• 

"~1847. 5157. 
Лиmdсть-1847,- 5157. 
ЛИCRЗВицн-2112. 
Лискавка-2112. ' 
.. 'lиствица-3126. 
ЛИХ:сария-5404. 
ЛНЧКоїlalШЙ-2470. 
Личкувавна ,-ковавна· 

:.:471. 
личкувати-2472. 
Лівиі!-1825. 
ЛіВОР1{Ч-352. 
Лівохідиа обвИТR8 -

1825. 
Лігиіт-1842. . 
ЛіЙка-4ЗО. . 

л. тектуриa-4S0. 
л. yDj'скиа-430. 

ЛіВк-увз.тиІІ-431. 
ЛіиіЙка-1844. 

л, вввірча-l844. 
л. Лічмьиа-I844. 
л. ЛQгаритиічна -

1844. 
л. иірмьиа-1844. 

ЛіиіlllШЙ-I845. 
Ліиія-I846, 

д. бailn-ужа-1846. . 
л. вирівинльиа-1846. 
л. відгалужєна--I846 •. 
Л. етрат-l846. 
Л. гаслівиа--1846. 
д. гра<н)иичиа-1846: 
.іх. елеll:l'ричва.-1846. 
л. еле:ктростатичиа-

1846. • 
дою заIlНJlТо-I8t6. 
• 1. жIIJ!ышова.-1846 •. 
д. запасиа-ІР . .,. 
л. злучна-ls..u• 
.л. мблева--I846. 
д. кільцева-I846. 
д. магістральва-I846. 
А. Jl!огпетuа силом -; 

1846. 
д. :маловрasпа--1846, 
д. lоІалоnpоводовs-

1846. . 
. д. Jlежихіська-1846. 
Л. JlИоroпроводоиа-

1846. 
.л.Jlорсьиа-I846. 
Л. 'вaдsellиа-1846. 

. л. ИУJlЬOВ&-1846 •. 
л..ОдllВllЧИ&-l846. 
л.одвопроводоаа--

1846. . 
л. 0Д!ЮФаЗОВа- t846. 
Л. оовітлювaJIbИа.-

1846. . 
л. пеj,lвиина-l846. 
л. пеРВСИJIЬИa-l846. 
л. підводва--1846: 
Л. підземиа-I846. 
л. рівнопотеицiJшьиа 

-1846. 
л. річкона-1846. 
л. СИдовв'::-1846. 

_ - Л. телеграфва-1846. 
л. телефонка-l846. 
л. часу-1846. 

Ліnpоелеие~1850. 
ЛіIIpOЖWIЬИИЕ-I849. 
Ліпроаахист-1848. , 
Літаведь-I282. 
ЛітеnA-226. 
Ліф1С.1855. 
л.електричииЙ-1855. 

Ліхтар-54О4. 
л. f8с.лівни,IІ-5404. 
л. з ПОЛ1i'Jl _ лукОI\l 

-5404. 
л.лvковиЙ--5104. • 
л. паротнговий-5404~ 
л. щогловиЙ-5404. 

. ЛіrmриИЙ-5402. 
Ліхтарник-5403. 
Лічбар-4894. 
ЛіЧtlЛьииЙ--489З. 
ЛічильИИ&-4894. 

л. &JI'1'O)IaТИЧIШЙ-
4894. 

л. аІоІПерогодин -
4894. 

л. Ароніаськиfl--4894. 
л. БастіявіВCЬЮlЙ-

489~. 
л. батеріllвИЙ-4894. 
л. вsтогодин--4894.· 
л. відкрнтuЙ-4894. 
л. годвП--4894. 
л. толов!fI!II-4894. 
л. Гуl\D4ЄJllвськиll-

4894. 
л. двотарИфиий---4894й . 
д. динамохетрИЧR1l . 

4894 • 
л. ДЇЛЬНИЧ!lиі!--:~894. 
л. Едісовівськни-

4894 • 
л. елЄll:l'ричиИЙ-;-48&4. 
л. єлектродипaмtЧtIИЙ 

4894. 
.,. електролітв'!НИЙ-

4894. , 
Л. електро:мз.rиетниft 

4894: . 
л. електрохеw.чпИЙ-

4894. 
л. живосріБВий'-4894. 
л. З ВИС1СоЧНИJIIИ цифра

ми-4894. 

JI.~894. 
.'1. i~-4894. 
л.-іитеrpaто~. 
л. КOJПIIIний~. 
л. контрольии8--4894. 
Л. КОРОІШ. CJIОВІІЙ'-

4894. . '. 
.1. 1оІ&ІІТ.'ІІІШОВ-4894. 
<J. lo�aror:=-4894. 
л. иall:б го . спozи.-

ваив:я'--4S94. 
... обеРТОIlИЙ-4894. 
л. одИофазо8ИЙ-4894 •. 
л.-підcylllОIilJlИE-48ІИ-•. 
л. повітpeдy1ПlИЙ- . 

4894=. 
,І. П·.IIТИЩIQ1ЩЦОІІ8Й-

4894~ . . 
, •• peecrpівивіі--4894, 
л. саlolоnиcивll:-4894. 
Л. С,lіІенсівськв:А - . 

4894. 
л. ТО!llСОиівський -

4894. 
д. тОЧtlИЙ-4894. 
.'1. трuпpонодоllИЙ~ 

4894. 
д. трИфаз~-48~. 
д. ФарраРІСІВСЬ!ШІі-

4894. 
-л. часу-4894. . 
л. ШОСТИХВWIИИНиІі-

4894 •. 
Лlчв:ак-4894. 
Ловедь-I859. 
Ловииil пристрift-528~, 

- Ловивк-1860, 5233. 
л. лабіринтовиИ-1860 . 

ЛоЖ&уаатиll-1862. 
Локалізатор-l864. 
ЛОК8.JIізаціл-l861і. 
ЛокалізоваииЙ-1866. 
Локалізувати-1867. 
ЛОlСом:отва-I868. .. 

Л.SКYlI4У.'ІЯТорИИИ--
1868;' 

Лоnaппя-1874. 
Лопатися.-пвyтu-1876. 
ЛопатУ:ватИЙ-1875. 
Лоп()Тия-5666. 
Лоснmc:-4603. 

Л. &ркущеаИЙ-4603. 
л. бiлllCТl!Й-4603. 
;1. гиічеЮlЙ---4603. 
д. груБИЙ-4603. 
·л. дИм:частиіі-4603. 
л. дуже ;шИиистий-

4603. . 
д. ЕрИХІШЙ-4603. 
д. леп«) роащіпнпй-

4603'. . 
л.:мало ПJllDDlcтuJl-

4603 .• 
л.пeoбчmщllШЙ-4603. 
д. обкрая:П1ІIl-4603 •. 
л. IIJIaтІвчастиІІ---4Щ)3 • 
л. ПООбчшцaии.ll:-;- .. 

4603. " .. " 
л.~и~тиR~QО3 • 
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л. сlІПІШЙ-460З. 
л. СКУОанИЙ-4603. 
л. СРlБJIясто-дикчастиї! 

-4603. 
л; трудно розщіпниlt--

4603. . 
ЛосвякоВиIl.-460 1. 
ЛоЦІІІ8И елевтричнии-

1877. 
ЛудЖениЙ-188!. 
ЛУдlІ'І'в-1879. 
ЛудіивЯ-1880. 
ЛужвиИ--5665. 
Лук--222. 1001. 

.11' HOJIЬTiB-'-1001. 
л. вольтів КРУЖЛЯJIЬ-

пи.ll-l0О1. 
л. говірНиЙ-І001. 
л.·жввосрібlШЙ--І001. 
л. закритиl!-lОО1. 
л. заиичниll-l001. 
ЗІ. ипогократВИЙ-

1001. 
Л. ХУЗИЧНИЙ-І001. 
Л. поділковаВИЙ-· 

1001. 
л. полум'ИНИЙ-lООl. 
л. свіТловВЙ-1001. 
л. єnала:х8.JJьиий-

1001. 
л. СПОКЇЙИИЙ-l001. 
л. стіll:киfi-1ОО1. 

ЛуковиЙ-l002. 
ЛУКОГІІСНИЙ-І004. 
ЛукогасНВ1С-І00З. 
Луск--5087. 

л. ~f:~еристичнив 

Лускаввл-1874. 
Лускатв,-t:вутв-1876. 
Л)'СКУВllтвlt--5558. 
Луч..;....1882. 
Лущаllка відскочна -

1573. 
Люз-1121. 

n. СТИКОВВЙ-1121. 
Люкс-1886. 
Люксиетєр-1887. 
Люмен-1889. 
Люмєнметер-189IJ. 
ЛюменоroДИНIl-18811. 
Люмєвосекувда-І Іі89. 
ЛЮV:Їllєр-1892. . 
л.глибокопромінЮ, 

вальниil-1892. 
Л. широкопро:міюо-. 

БaJIьииЙ-1892. 
Лю:иів.есцеиціи_18IН. 
ЛЮllета-.5126. 
ЛюстеРКО--I215. 

ЗІ. кетодове-1275. 
Люстро--1273. 

Л. вгнуте-l27З. 
л. параБОЛічне-1273. 
ЗІ. CRЛиие-1273. 
л. срїбliе-1273. 

ЛюстроввіІ-1274. . . 
ЛЮСТРОВО-відБИВlІиіі· -. 

1274. .. 

J1ют&-.-З611. л. :кохпевсоваиа-1816. 
л. Л~I·котоnкa.-3611. л. JWВТРОJlJ.иа--1816. 
л. Хlдаа-3611. л.копіЮБaJIьиа-1816. 
л. течиа-З611. л. кУJШста--18І6. 

Лютівва--2908 . Л. ЛYJWва-I8-16:, 
Лют1ШI!.-2907. Л.л-~исьsa--

Л. Є<lеВТРИЧJllli--2907. 1816.· . 
Люто:ваниЙ-2910. л. л. ЗВYJW_1816. 
ЛЮТOJIь--1895 •. л. л. ПOJ1"Y1ll' ява--18НI. 
ЛЮТУВaJJьиИЙ-2908. л. м:arJreТвтoвa-1816 
ЛютУваIШИ,-ТОвавШІ_ . .11. JI:8JIйиатва--1816. 

2864,2909. л. _'1'0_1816. 
Лютувати--2911. л. JIПIоговаТва....:.1816. 
ЛЯІІДЄIlСЬка lШяшка·-. Л. М:НOГO['paтвoвar-. 

18ЗЗ·. 1816. ,. 
Лm.ma.--1816. .11. хвоrocвічвова"-· 

л. Аргавдівська-1816. 1816. 
Л. бaJJас1'Dва-1816. л. ходуляці~1816. 
Л. безпечна--1816. л. м' ява-1816. 
л. блочкова-1816. л. Й8.СТЇльва--1816: 
ЗІ. Б~ЄРіВСЬка- л. иастіива-1816. 1 16. л. Нер.іСТівсьв:а 
л. Венельтівська-. 1816, 

1816. л. bePYX01lm-1816: 
л. виИірювава-1816. Л. НИЗЬКОВOJlЬ'І'Ова 
Л. випробва--1816. . 1816. 
Л. виробвева-1816. 

Л. одвоватва--18Н;. Л. висва--1816. 
л. осм:іliиа-lS16:' 

ЗІ. ВИСУвВ&--1816. л. оцетово-а.мілоВа л. l:ІіГЗцдівська-1816. 
.. 

Л. відбіЙва-1816. 1816. ., 

л. вольфраиОВ&:-18І6. л. певтапова--1816. 

л. вугляна--1816. л. переносна-1816 .. 
Л. газова-1816. л. півваТва,...>.1816. . 
Л.газ0ааповвєна- л •. піДСИJIьна.-1816. 

1816. л. платив.ова -1816. 
ЗІ. гаСЛівна-1816. л. п~рова--I8111. 

ЗІ. генєраторна--1816. ЗІ. по.;rум'яна--1816 •. 
л. ГOJW.-1816, л. ПОРожвs:вa--1816...· 

л. грушкувата-1816. л. почіпва--1816. 

л. двое.лє.v:трод:на-- л. ІІроЄІЩі.І\иа-18І6. 
1816. л. рY':tиа---1816 •. 

. ~. денв.освітлова·- л. світлоПЇАCИJlЬН,..-

1816. 1&16... . 
Д •. дєтєкторна--1816. 

л. свіЧJC"YlШта-~816. 

л, дoвracтa--1816. . л.-соliце-18НI.· . 
ЗІ., довroчзс.нох:о свіче:а- л. CQфітва-1816: . 

ВИ-1816. л. спиproва-1816: 

л. ековоиічва--1816. Л. cтenbOM'-1816. 

л.елєктрнчва--1816. л. стояча.-1816. 

n.елЄКТРОdиа---1816. Л. CТЬOЖIroва-181t1. 

л. жарова-1816. ЗІ. сферичва--1816. 

Л. Ж. ВИСОRОВОЛЬТОВ3- л.сsЙвова-1816. 

1816. л. таиталО_1816. 

Л. ж. сферичв.а--1816. Л. термїои:аа-1816. 

л. живооріБВlІ--'1816. л. Теслївська.-1816. 
л. жорстка-1816. л. триелЄВТрод:на-

Л. з закритим луком 1816. . 
-1816. л.трубувата-1816: 

Л. !13свічєиа-1816. л. ФЛЄJID<ів.гівськч-'· 
Л. l11ТЄнсивна--1816. 1816. 

ЗІ. фоRУСО~1816 :. л. Reреельська.-1816. 
л. катодна-1816. л. ХИТ1l:&-1816. 
л. К!Шрцова--1816. Л. ЦВJIівдрвч.на-181&. 

л'r8~і~аелЄRТpOДва-- Л.ЧQТвриеле~Р9дна--
1816. ,. 

л. кільцева-1816. ЗІ. шах:ТЯРСВК&"";Ul6.. 
ЗІ. кольорова-1816. л. ШНУJЮU--lg.}6, . 
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Л'·Щ\ЩІ~m(l •• ' .JI.mcжa,..,-1819 •. ~ОВИЙ--1818 • 
.11. иllцювата-1816. л. IШI<JIИq~1819. Jl!omовacrilllШК-205 . 

~ВИИІ!. - 1818, л. :випробва--1819. Льоии_5648,2867. 
1817. л. Rоитpom.Ra-;-181.9. 

• 
Jlfariстраля--1898. м. Сферв:чии.il-l9ОЗ. Маrиeтyвanьв:Шi--2246. 
мartєжрмыlий-l899. • м. трубче.стий--19О3: Мarиетувальвість-2243. 
Мarнес-190З. м. уг.amвииЙ-I903. 4753. 
МarIlI!t-1903. и. узбічшшовий-- Мarиету:вавия.-rрвall!Ш--

11. авОРJWIЬвиIt-19О3 • 1\103 .. 2244. 
м;. щжушевиА-1903. :.1:. ци..1івдрИЧВИЙ-- х. авутріJПВ9-2244. 
и. ВЇI:JI:иЧВВ.I\-1903. "1903. • v:. елевтр_2244. 
м. :виSiввяльвий- ,.. mаруваТИЙ-1903.. :а. іВДУ_2244. 

19 . М.· ШПИJlЬкуватий-- . v:. noдовжве-2244. 
и. вЩxmn.ВИЙ-1903" 1903. .м. поперечв_2244. 

14. вуглиВИЙ-1903. 14. штабовИЙ-I903. Мarнeтyвaтк-2245: 
м. raль:м:івВИЙ-l9ОЗ. 14. ШТУЧIlВЙ-1903. Мa.ll.ва гаслівва--5387. 
М. гасИJ1ЬнИЙ-1903. ма.гветизм-1.904. Майстер-1941. 
м.Д8вdнyв8ІШЙ-190З. )[ •. вільВИЙ-l964. Майстериа-,.lІJ48. 
101'. )l.овгополюсоииіі- и. зaJIвmковИЙ-1904. к. гa.nьвaRОПЛастичп6 

1903. :.І. звяааниЙ-1904. --1948. 
м.допохічпиЙ--1903. >І. земl'lИЙ-1904. >1:. :amшииова-l948. 
м. елемевтарвий.-- .\{. івду,ктованШ-. 31:. меха.Шчи8і--I948. 

1903. 1904. м. J(одельв.а-1948. 
м. кїльцєвиli-l"90З. :.І. коловиіі-1904. м. оБJШВП1l--'194!1. 
1( .. кїльцюваТИЙ-1903. ;\І. молекулярвий- >L ре:мо:атна--l948 . 
м. І!.ОЛі:ача.стиЙ-1908. 1904. \ м. CRЛ8.д8Л1>IІа--I948. 
м. JW1ШЄ.нсап;і.І\l'ІИЙ- ,.. ваведеНИЙ-1904. м. телеграфна-"-1948. . 

1903. м.обертавНЯ-1904. м. телефовВa-t948. 
м. КОpoТROПолюсоввй :м:. південвиil--l904. Ма.ксввлдіВСЬкиЙ -

-1903 •. ;\І. північнИЙ-1904. 1915. 
- .11. ламаВИЙ-1903. м. піввіЧНОі заграви- максимaJIы'Іий1916 •. 
м.молекулираиЙ-- 1904. Ма1ССШІум-1917. 

19.0.3. :11. пр:ародніli-19Q,4;.. м. дев.ВИЙ-1917. 
14. нaмarиeтoвa:виil-· м. CТ8JI1Ii!--1904. . м. добовиЙ-1917. 

1900. м. '.I'ИJI:часоввЙ-190,і. :МО нічlШЙ-1917. 
м.ивпрям:нИЙ-1903. Маг:аeтвroвиИ-1901 .. м. ріЧИИЙ-1917. 
М,: bop-мальниЙ--1908. Магuетl'lИЙ-190;;. Малий-4589, 1924. 
м. ПЩtЩ!рВИЙ-1900 • Маг.нето-1901-а. Малів!Ш--5167, 5243. 
М. пес:сувальвий- МаrиетованИЙ-2242. Малїтв--5168. 

19 • ~eroгpa~1906. • ]4аловатвиЙ-1918. 
М. підно!іуватий- МarиeтoелектрИва--1913 • ]4ало.вгамівннЙ-4589. 

1903. МагнетоолєвтричllНИ- Мало збуджевИЙ-4589. 
М. П •. ДВОПOJlюсовиИ,.- 1912. МалозвоЙоввЙ-1919. 

1903. ~етоелЄRТРОМОТОР-- Мало насвзжевИЙ-4589, 
И. плartв.частиit- 1903. 1914. 1210. 
М •. плосІ!.ИЙ-1903. м. ПОЛ03ковиіі-191;і. Мало lШимуватшї-4589. 
01 •. природні.ll--1903.. МarиeroЗВОРУШЄВНЯ- М8.JJопоразВИЙ-1921.· 
м. прИСиСВИЙ-1903. 1907, 4506. МалопоТужвиіі--1920. 
и. регуліввий,....1903. Маrиeroкерівиа дя:мnа-

МaJiОПQТYЖ!lість-1920. 
)(. регr.ьoвавий- . 1902. МалопроводоВИЙ-1922. 

190. . Мarието"ристалічв.и.іі-
Малочутливий.-1923. 

м.~ЬШІЙ- 1905. . . Малоч;<ТJIивість-1923. • 900. Мe.rBeтoмeтep-1909 . Маль'і'іllськиli xpecт-~ . 
м. !Юздучвий~ 1903. :мо виріввяльвий-- 1925. 
и~ ро3!ІИЧІШЙ-1903. 1909. 

Мапгавіва--1926. х, ДВОНИТROвиit-1909. '11- ру:х01llИЙ-1903. 
)(.' одиоавтвовий- 14. аркушева-1926. 14, склвдвиJl-1903. 

М. сталиil-1903. 1909. :МaвraвіиОВИЙ--1927. 

м. ·стальвиil-1903. 14. позем:ниЙ-l909. Мавдр;,вииit-192 •. 
14. етоВбувче.стИЙ-- 14. самопис.ниИ""": 19Q9: ·::мasдpуваТИ-19l. 

1903. . . .МаГliетоскоп -191 О. :МапевроВИЙ--1928. 

м. стри;к:а8виfi-lI103. м.a.rвeroтpимаЧ-1908. ~вільськцй~1929, 

м. стьожковВЙ-1903. ма.гветофоН-1911. м.а.віПУJl~193'1. 

JI(.·~JЦiJlЬвий-1903 . !4аrиeтpов--1902. Макїпул;m~1981. 
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МааіЯ-4872. 
.ііі. OJnIв·яна-4812. 

Мапе.-l489. 
.ііі • .ІіІвгнетова-1489. 

МарконіВСЬRIlЙ-1932. 
Мармор-2142. 

.1ІС. червовиЙ-2142. 
МврморовиИ-2143. 
Марморува.тиJI-2144. 
Мвршрут-1933. 
Мвршрyтюdl-1934. 
Маса-1942. 

м. 8.JCТЦ1jвa-1942. , 
м. Відпа.два-1942. 
м.губчаста-1942. 
м. деревиа-1942. 
м. заливче.-1942. 
101. ,ввповшшьив-1942. 
м. компs.ундова-1942. 
м. магнетва--1942. 
и. CJ4мяив-1942. 
м. ЧИНRa,-1942. 

Мвсивниli.-1943. 
Мвсивиіеть-1943. 
Мвсннli.-l050. 
Масовиll-1946. 
Мастиво--1949. 

к. водопеПРОИНlt.1lИfW 

-1949 .• 
к. топке-1949. 
М.' ЧвттеРТОиівське-

'1949. 
Мвстивови.Іі-1951. 
Мастиnо--1937. 4609. 

4608. 
МаствльваЙ--4612. 
Мвстита--4611. 
M,ICTiHflH--4610. 
МвСУВВИНЯ.-СОВ8ИНН--· 

1944. 
Масуввта-1945. 
Мвтерін-1954. 
Мвтерін.'1-1953. 

м. 8.JCТИвниіі-1953. 
114. вогиетрнвки.і!-1953. 
м. волшtи увагий 

1953. 
>І. оскуватиЙ-1953. 
м. в'аза.льииll-195..'1. 
и. густиЙ-1953. 
м. влєктроднllЙ-195;.1. 
м. ізолнціЙииЙ-195S .. 
>І. Кllмі·IЮ3ItтиИ-1953. 
'{. масинlі-1953. 
м. набивииll-195З. 
м. иєспмєпииЙ-1953. 
к.оброблєииЙ-195З. 
м. пмьии.li-195З. 
М. ПJ.lастичниll-t95S. 
м. прироДні!l-195.3. 
м. сировиЙ-1953. 
м. твердиИ-1953. 
м. течин!і--1953. 
м. roпкиИ-1953. 
м. тагучиli-1953. 
)І'. чннни.Іі-1953. 

МатицН-1959. 
Мвтованиіі-1956. 
МвroВиli:.....1958. 

МатуваННЯ.-ТОвaвuя-
11155. 

Мату,вати-1957. 
Махоаи!<.-ВИЧОR-19tю. 
Мв1ПlUla-1963. 

1І:·8СИШl:РQинв-I96.З. 
м. бінврш.-l963. 
м. ВИКJШЧJ.Ia-1963. 
м. водоелєlt'1'ричва--

1963. 
к. ВОДЯ'Rв-1963. . 
К. Вольта-ГpaIOlli.всьКil 

-1963. 
.11. ВOJ.IьтoдaTвa--1963. 
М. гідроелєктричиа-

1963. -
к. ГраJOlіlicькa-1963. 
и.ДВОПОJ.lюсова--19~~. 
И. діРКОПР05Ивиа.-

1963. 
К. дїркувam.ца-1963. 
к. Допомїчнв-l963. 
к. елеlt'1'рична-1963. 
К. е. кружальна-

1963. 
к.єлектроетатичва-· 

1963. 
м.єлектрофорна~ 

1963. 
м. етмоина-1963. 
.1(. еталоцоваиа.-1963.· 
х. ЖИnЬЦНКОlIідїй-

М8Jlьна-1963. 
м.аапасна-1963. 
м.зворотна.-196З. 
м. індукціПцв-1963. 
и.кавчукувальна.-

1963. 
JI(. К!IJIібрована-196;$. 
м. комбіиоваиа-1963. 
14. компаУНДУВ8JlЬва--

1963. 
14. кружалова-1963. 
~. магнетоелектричи(J.-

1963. 
М. міСИJIьва--1963. 
м. м. ПРО::4ивца-1963. 
М.мвоroполюсова-

1963. . 
М. цаснчена-1963. 
м. насна:жєва-1963. 
м. не05тЯ'жена-1963. 
·М. ЦЄПOJ.lЯРИЗ0вана-

1963. 
м. иизкова--1963. 
х.обвившr-1963. 
м.ОДЦОIIОJIярцв-1963. 
14. парова.--1963. 
м. повіТРОДу:8ца -1963. 
м. повеиа-1963. 
м. ПОWIітна-1963. 
м. проеlt'1'yвана-1963. 
м. ,реверсивиа-1963. 
м. самОЗбудна-1963. 
м. самоЦаса8Жиа -

1963. 
м. еив.хронна-1963. 
м. сторчова-1963. 
м. типова--l963. 

и., Чаттертоllї'ВСЬка,-...;. 
1~. . 

•• IDII.IIдкорушиа-
1963. ,. 

Машицка.-1965-. 
и. подіm.ча--1965. 

МашиновиЙ-1966. 
Мamицовия-1156, 1267, 

2761.337&. 
MBl���!:apb-1935_ 

м. ва.побіжна-19З5. 
Мащений--4БОї; 
МащЄ/Ш.il--4608. 46Ю. 
Ma.mt-1967. " 
Мвя-rниxoJШii-1968. 
Мaя:'1'IПr<Ю!t елев:rрlPflfИl. 

-1969. ' 
Мегввольт-1971. 
МЄгад:ІШа-'-1972. . 
Мега.фвра.д-1973. 
Мега.фОц-1974. 
Merep-1975. ' 

м. В1і:СОlЮвоnьreви.Іі-
1975. . 

Merepr-t979. 
Мєго_ІіТ--1917. 
МегодітовuJI-1978. 
Мегом-1976. 
Межа--3469. 
МежИJIЯМnОВИЙ 3ВЯ!l01Q---

1988. 
Мєжим:ісь1tИIt-1986. 
МежиII0.~юсовиЙ-1991. 
и. відстань--3360. 

МеЖИПОЛЦРRиil:-l~. '. 
Ме.~брава--2001. ,. • 
м. відбиваа-2001. 
м. кокусова--2001. 

МеРЄжа--4488. 
14. відкрИТа.-4488. 
М. втори'нна-'--4488. 
м.єлєктрична--4488. 
м. єлєктропровіднв-

4488. 
м. ЖИJIьникqва-448Н-. 
М. імпровіЗQВВва--

4488. 
м. кабдєва-4488. 
м. кіJ.lьцева--4488. 
М. ліЙкувата--4488. 
м. надзеl4на--4488. 
М. везВJltКНена--4488. 
м. освітJ.lЮВальна-
,4488.. 

М. пв.расодьна,..,-4488. 
м. первннна-4f488. 
м. цідвемна--4488. 
м. розгалужєна --4488. 
М. розподі.!ьча--4488. 
м. свіТЛОВ_4488. 
М. теJ.lеl>рафRа·~.: .. ~4:48Ik 
М. те.'ефоина--4488. 
м. УЗJIуве.та.~488. 

МережниЙ-4489. 
Меридіян, 1!ffiГНетннл-

2003. 
Мертвий-2004 . 
Метал-2О14. 

м. ВудівськиИ-2914. 

"'. )I.8ВOlIоииа..,..,.2О14. 
к. Жym.eвiВCЬЮlЙ-· 

2014. ' 
и. JI&.1'IIетвиі......{Ю14. 

/---il.неrОКРIв!ІИЙ-2014', 
м. ПІІВСТИЧИИЙ-2914. 
:м. 'I.'8ПJIOВід'вкииІІ-

2014. 
14. 1'8ІШододa:rии.li-

2014. 
Мe'DSJlеви.Іі~2018. 
Meтamaa.цia.-2015. 
Мeтanоиarвeтвий--20UI. 
Мeтan()]!Е!і'РИЧВИЙ-202О . 
Met&.��oxpollia-2021,. 
Мeтamoваmш:,-лl5!JВa:июr-

. 3298. 2015. 
м. ~He..,-329&. ' 

мЄ'l'Q:IiюВати--3299,· 2017. 
Мeт8J.IЬOsвииil-2016. 

3300. 
Метер-2024. 
МЄТОД&-2023. .-

м. IIJфіваяЛьНа--:-2'О2:1. 
м. ВyвJlОВИХ'вапру1'~ 

2023. 
м. reтeростатиЧва--

20,3. 
м. двферев:ціsшьиа-·' 

202j. 
м. Вll!diщєнпя-2023. 
1«. :мультmmікацjlШa .. ' 

2U2~. -
.... Щlбл.ижeВIlr'--2023. 
м. ВУJ.lьова--2023. 
м. однакових відхилів 

-2023. 
м.пе~нь-202З. 
м.перефОР:МОвапь--

2'023. 
м:. підсилеВRS!-2023. 
11(. підcraВJlяввЯ'-2023. 
м. порівпюввння:-

2023. 
1\1. протавмикаипн-

2023. . 
JI(. розділень---202З. 
JI(. р . апь---2023. 
м. вм:икаиНS! 

м. стробо~копічН8-
2023. 

14. топогрвфічна- 2023. 
к •. трьох амперметрів-

2023;1 

и. ЮІовоro хо. .-2623'. 
МетричнИи-2025: 
Метрополітен-2026. 
М~х~ни/t-:-:-2~. 
Мex_~2d2'l'. 

м. вmwнs;вчиіІ--'-2027, 
м.roдвиииковИЙ'--

2027. 
IILr. днферевціЯ_]ЬUИR 

-2027. . 
и. :цруківниfi-2027. 
к. запірииП-2027. 
м. засКОЧ1lнЙ-2027. 

и.зв'l'f)IDInIИЙ~ • 
м. зачіпиИИ-202:l._ 
м • .ліч'R.пьИвii:......2027. . 
м. И&.КрyтвuJi---Щ)27. 
:м:. пеpeдвтв:llЙ.-2027. 
м. пере1lИЧ!lи.li-2027. 
:М. пиСИИЙ-2027. 
м. повідвевиil-2027. 
м. ·почeпnениJl-2027. 
101. почіпииі!:-2027. 
),І. просувниЙ-2027. 
м. розіІyчннjj-2027. 
м. розчіllИИЙ-2027. 
JI(. самОlIИcmШ-2927. ' 
м. C8IlочиlUШЙ--2О27. 
.".~ВОП6~А 

2027. 
Мехо.ШЧИИЙ..".2029. 
М. кінь-l8.18. 
м. к. ефективниJl-

1878.' . 
Мечик-1681, 2416. 4272. 

~!, відосереlЩOниJI 
4272. ., 

". дtюПOJ.lюоовuJI--
4272. , 

>І: дотичкови.Іі-2416'. 
'І. д. ДопомічниJl-

2416. 
.11. д. роариииnі!; -

2416. 
.\1. д. струмовідниJl-

'2416. 
, •. :мєрєжliИЙ--4272 .. 
;1. подвіIbшЙ--4272. 
м .. ТРИПОJ.lЮСОВИЙ-

4272. 
,,-ка вимквути--4272. 
м-ка. увіwнутИ-4272. 

МЄ!lИ1tови.Іі--4274. 2417. 
м. зшиквч - 4272. 

МЮ'аВка-2112. 
Миганн.я--2005, 1997. 
МІІГ8та-1998,2035. 
М!lгки.ІІ-1999, 2036. 
М:ИТl'ЬOвиlt-:Н19. 1910. 
миттьовїеть--1970. 
МиттьововдаРНІІЙ --

1910. 
МідвиИ-1984. 
МіДIl!ІТи-198>. 3299. 
МіДIlОВУГЛЯВllЙ-1981. 
Міднографїroвиfl-1980-а. 
МіднолужвиА-1983. 
МіДRоцинковий......:I982. 
Мідь..,...1985. 
м. аркушева-1985: 
м. високоl прО81ДНО-

сти-1985. 
м. еJIеКТРОЛіТJiЧII8I-'.-

1985. 
м. жовта-1985. 
м. кругла-t985. . 
14. кв.НГ81'1увата.-1965. 
К. к'.яка--1985. 
K.Hop~~ЬHB-1985. 
м. 06Рllоов_1985. 
м. півхлорва-I995. 

1.1. ПJ.IOORВ-1985. ' ::-
М. 'провіА- '1.98!>. 
м. пруткова.-198$. 
Х. твердотзrнева-- . 

1985. . 
м •• фоеф<Іриета--l98З_ . 
M.~1985.· ' 

Мizвісся-,-U6. . 
11. рухо_Н6. - '.' 
м. Цyпкe--t1~., .;" 

МЬкзалізовиЙ-19&7" .. j. 
х-ві суточки-198'1,." 

Мїжвародві.й-199Q. _. 
МікаиізапіS!-20З'і. , 
Міквні80ваниіІ-20S8. ' 
М:і&8~ІШ.~ 

-2037. .,. 
Міsa;иiзуВати-20s9~ 
МІ&внїт-2040. --
Міsa;иiтови.Іі-2041. • 
Мі&8рта-2042. 
МІ&8фолїЙ-2043. 
МіВроа:шІер-2044. . 
Мікроамп&рметеР-;-іІО4\· 
МіltрОВOJ.lьт--2046. , ' 
МіltРОДИНОВи.Іі при:l!bt8.ч-

3558. , 
Мікрокулои-2047. 
Мікролmm_2О4З. 
Мікрох-2049. _ 
Мікроиете~2050. 
х. іскрови.Іі-2050· 

МїкрохетричJШii.,-205Z. 
Мікрометр.овВЙ-2051. 
MiKP0014.lletep-205З. 
МіКроеоЛоднвови.Іі при.li-

I4l1ч-3Б58. 
Мі кротмеф;)н--20Ir>4.. 
Мі ад-.2055 • 
Мі адоиетер-

Мікрофо~-2051. , 
14. вугляиовеРlШстиil 

2047. 
'І. дотичкови.li-2057. 
:м. си.1існиЙ-2057 .. 
м. З814іниий-2057-
м. зери.яeти.li-2О57. 
м. &8псульииі!:-2057. 
м. кількастрижіВЬКО-

вніі-2057. 
к. магнетвиіі:-2057 •• 
}[. мноroдотичковd- . 

2057. . 
м. нагрудJШii-~511; 
м. однодотичк~ 

2057. 
:м. полум'япи.li-26S7. 
м. поропntува'1'ИЙ-

2057', 
м.приглonпeвиЙ--~~ 
м. свіТJ.lовиil-205't. 
м. спичe.cти.li--2О57, ' 
М:. тепловиі!:-205'l. 
м. Тl'ЧlПІВи.ІІ.......{Ю57.' 

МlкJ)Oфoвииі!:-2058· 
МіJlіам:пер-2059. 
Мlліам:пермОО'Єр..,...2060. 

- - - .' ...., __ ~'-- 1- '. 
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МіліВОЛЬ'r-2061. 

~,-
Мілl.вOJ1Ьтиетеll-206З . 
м. ета.лОВild-2О6З. 

Мі.піrpам-2064. • 
~2065 •. 
~'Mieepa1lыІа вовв_2066. 
Мlвіммьв.иА-2061. 
Швімум-2068. 
м. деllВfJЙ-2068. 
м. uіЧ1ШЙ-2068. 

ШВІІввий-1325,20Q2, 
3013. 

швоаа.пмыlиRl111 •. 
315. 

ШIiyCQвИЙ-2813. 
Міпяuшr-259. 
МіllЯТВ-3014,260. 
MIps-4813. 
Мірило-1952. 
Міряиuя-1326. 
1оЩ:ило--200S, 2009, 1950. 

.•• Трюмаuівське-1950. 
Міcиnьв.иА-2009. 
Місити-2010; 
MiCТ&i~1027, 359. 
Мїстковвlі-2135. 
МіСТО_2134. 
м. ва:жільuИЙ-2134,. 
м. ввмірЧИЙ-2134. 
м. в. телефОUfJиfl-

2134. 
11. Вітстоmвськии--

2134. 
11. rac.л\вИИИ-2134. 
1(. довГИЙ-2134. 
11. ДРO'l'явИЙ-2134. 
и. ета.лОUЦil.і!-2134. 
.!І. sanобіяlнИЙ-2134. 
м. івдукціiluиli -2134. 
м. ltірхгQфівсьиии-

2134. 
м. ltольраушівсьцй 

-2134. 
м. КОРОТКИіі-2134 .. 
м. К8mетниll-2134. 
М. кетричииЙ-2134. 
м. подвіАнИЙ-2134. 
м. приТИЧ&овиА-'2134. 
м. провідний -2134. 
". Томсонівсьци-

2134. 
.... 3шwнООрщ1!сь&Иіі--

2134. 
Місце-2012. 

к. BYTJle-2012. 
14. обroріле-2012. 
14. поmкодЖен~2012'. 
14. робоче-2012. 

М1СЦf!вИЙ-201l.' 
Мїсцеположеиия-2013 .. 
Міськвll-708. 
Мітe.nка'дотичкова-2022 . 
МіТВИЦ.''І--1502. 
МіЦIl.ИЙ---4991,4510. 
Міцвість,-НО'І'а-3807, 

Р61. 

м. Jliе.пeJl:l'p_~ 3807, 
1761.· ' 

•• РOlJрИВJla--3807.. 
Міmauий-4620. . 
Міmaти-2031. 
м..ши-2000. 

м. ЄJIlЖ'J!I!ИЧ'1Шіі.:....2000. 
Млввок-303, 287, 2139. 
Мноroбічввll-2087. 
МвоroбічніЄТЬ--2087. 
МноroвалеВТll.ИЙ-2070. 
МнoroвaТUfJII-2071. 
Миогогратчacrвll-2085. 
МиоroдorвчxовИЙ--2075. 
МиОГОДРОТовИЙ--2082. 
мноroжилыlиii2073 •. 
миогoжиJlыіи&І449 •. 
М!IОГOlJВOllовИЙ-2072. 
МноroкакеpllИii--2074 .. 
Миогократвиі!-2076. 
МиоroкраТНОВ3емлении 

2076. . 
. М:ао~~аеци 

МвоroпоЛюсовиА-2080. 
~Іногополюсовість-- 2080. 
МlІОІ'ОlIp6fЮДов!ІЙ-2081. 
МиоroпроводовіСТЬ--

2081. 
Миоroрамеи.mи-207!1. 
Мноroрyкиli-2077. 
МвоrocвіТJIовИЙ-208:.I. 
М!!ОгосвІчв:оввіІ-2084. 
МпОГофавовИЙ-2088. 
М!IОГофазовість--2088. 
Мноroцик,'І'.чввіІ--3316. 
Мпоroшаровиil-208t1. 
Миоroшаровість--2086. 
Миожн!Ш-2089. 
х. корекцl!івпіі-2U89. 
х. перехіднвil-201!9. 

Мо-2090. 
MoryтBiciь-2140. 
Модель-,-2091. 

11. Белнка-2091. 
x.mma-20ifl. 
м. середня-2091. 

Модельииil-2092. 
Модельия:-1948. 
MO.l{eparo!!-:-2093. 

, 4. 
2097. 

Мо 75. 
х. дерев'яие-5575. 
М.' ВоЖіщювn'l'Є-5575. 

мод .. !ОвиА-5576." . 
МоДулювати-2100. 
Модудято!!-:-2102. 
МОДУЩЩіilll.ИЙ-2103. ' 
Модуmщія:-2104, 2098. 

:ііі. ВбнраННЯJII-2104. 
м. грид.ліКОМ-2104. 
м. рівиова:жнив:ова-

2104. 
Модудь-2101. 
моДульованвіІ-2099. 
МокрИЙ--2105. 
Моле"'Ул_Zl06. 

МQ1I~-2Ю7. 
Мот6д~2Ю&. ",' 
молібдllвiт.....2109. 
Молібдеаoвd-2111), 
Молотов:-2И4. 
МолO'l'OЧ!CeВDЙ-'-2U3 .. 

, МОЛОТОЧ01С-'-2t16. 
к. Вв.rUерівськиИ",," 

2115.:d:d ' .; .... 
м. НефіllCЬ&ИIі~2115. 

МОЛoчllИii-2116. . 
.мо.1ьilое';"'2111. 
Момевт--2118. 

11 •. віiltПJlЬв.иА-21.18. 
к. аакрУТнИЙ-2118. 
к. аrввaльв:иll-21 t8. 
к. -гнетІІИіі-2118. 
... обертмьвиі!-2118. 
... почаrncвlІЙ-2118. 
JI. протичНllВfJЙ-21l8. 
м. CfJпхроиувальвиіі-

2118 •. 
к. е. rальмl.вllИii..,-

2118. 
к. с. иеmтивllИii-

2118. 
м. С. ПО3ИТlПlивil-,- . 

2118. 
м. с. рymiіШиіі-2.1!8. 

МоиодичнlІЙ-2120. 
МоиополяРнвil-2121, 
Мон~~ефоu-2122.4942. 

, МОПОЦIlклічниlf-2124. 
Мовтаж-2125 • 
м. безпосередніJ!-

2125. 
м. посередиііі-2125. 

МонтажвИЙ-5305,2126. 
MOH'fe!!-:-2127, 5306. 

М.· .1!івіИниil-2127 . 
МОНТУВaJШШІ,-товавня:·~ 

2131,2128. 
Монтуввти-2130. 
Морзівська абетка • 

2132. 
МорськИЙ-2133, ' 
МOCSIЖ-1822. 
м. аркушевИіі-1822. 

МOCSIЖевиll~1821. , 
MOТ8.IIIRa-1502, 4461. 
м. ПOJlоввниста-4467 . 
М. початкова-і467. 
м. ПРОМЇЖllа-4467. 

Мотапшова обвитв:а-· 
4466. 

Мото!!-:-2137. 
М. асиИХРОIUlИЙ-.213'1_ 
м.ві,ц&риТИЙ~2t31. . 
м. візковИЙ-2137. 
м .-геперaro!!-:-2137 . 
1\1. roлоВиИЙ-2137. 
м. допомічввil-2137. 
1\(. закриТИЙ-213'1. 
м-ра запустити~2137. 
il. авоДовиП-213.7. 
м. індуІЩіilвиil-2137. 
м.пересувальви#--

2137. 

\ 

:::' -_ .. '. 

Raбип~~я,~я-2158. 
Raбиpam-2232. 
Набіrauц-2155. 
Raбімти.-rти-2,156, 
НаБЦjmвil....,.2157. 
Raбі:р..,.."Щ04. 
Наближаиия.-жєJШЯ-

3526 • 
RaБJIШЩ1ТИ ,-БJШЗПТИ ..... 

3524.' 
RaБJIижеllИii-3527. 
~-3525_ 
Набpaтllcs--3'1'37. 
Raбубвя:відИЙ--3945. 
Набубиявіння:-3943. 
Набубвявіти-3944. 
наважуванНЯ:,-женип-

2191.' 
Наваита.жения-2191. 
Haвeдeнвil-2164, 1367. 
НавеД""внн-1366, 2163. 
НаверствувавиЯ-2257 . 
Н.шВВі!.'lLниit-225t. 
навиванин ,-ВІІ7'1':Я-21"65, 

2247,2251. 
1laввва'l'll,-ввти-2166. 

2178, 2249. 
Навввач-2477. 
НавитиЙ-2250. 
нaвнтka-2251 .. 
в.секцjоиовas~2S1. 

навіД-2163. . 
навідниЙ":"2180. 
Habll�-I29, 2477, 5851. 

н. Жиnьив&ОвиЙ":"129. 
И. &аблеВ!lIl--129.~· 
~3206 •. 
навОIlНТИ,-Вести- '368.' 

2178. 
Навохте-3137. 
CШr.1!Я,l{-2202, 5338. 
CШr.naдaч-2203 • 

в. діпіllвиll-22О3. 
Haro.iIiB'a тe.nефОИ!1-

2543. 
Наrplввиия-2182. 

и. миттьове-,;,.2182. 
11; міСПeв.l!--2182 •. 
И. Рl1птове-:-2182. 
в.'рlвпоШрне-:-2182., 

Н&rрlввти,-гріти,-ся:-
2185. 

н 

Нагрівиві!-2184, 21,)6. 
Нагрівник-21S3. 

в. е.пектрнчниЙ-2183. 
и. індукціllвиll-2183. 
в •. kyxe.l�1bi!-2183. 

НаrpомаджениІІ-2231. 
ИarpoмаджуванПIІ,-жен

ин-2220. 2230. 
Нагрома.цжувати,-ДИТИ-· 

2221,2232. 
Нагрудний мів:рофН!І ... 

2187. . 
HaгyPТY~TH-2232. 
Нar'винченвіІ-2174. 
Нar'винчуваннЙ--2175. 
Нагвинчувания,-ченн"'-

2176. 
Н8.І'Виичуватв,-llТ1IТН-· 

2177. , 
Надаванпя,-;цаиия-· а591 , 

3"29. 
Надавати,-;цаТИ-4689. 
Иадаuиil-3592. 
Наданодииil обшнр---

2206. 
Надвірвіі!-2274. 
~нервтививі!--1868. 
НадГенер"Uіп-4372. 

, Надгегеродии-4873. 
НадгетеродинованиИ-· 

4375. 
Нaдrereродинуванll". 

-вованпа-4374. 
надзеМВ!ІЙ-2195, 386. 
НаДіIlВИЙ-2194. 
НадіПнlсть-2194. 
Надіскровв!!-4377 . 
Нодкатодиии обmир- . 

2207. . 
Надкомпаунд-669 .. 
НвдкомпаУНДОDaииіі--

671. 
Иад&ОJ4ПаундуваиlUl ,-до--

вввва--670. , 
НадкоШІаундувати-672. 
НадІ(ІІ,Гістрали-4878. 
Надиагістральиий-

437\). 
Н&дкipнвil-5569. 
НаД)(ірвість-,5569. 
Наднасl!aЖlШіІ-437/1. 

Надпаснажніет&--4371і: . 
Надпoтyжвиli-4380. 
H~crь-4380,· . 
Надпровідвиll-4870. , 
НадпроВіДИість-487.9. 
Надрl8аНИЙ-2199. 
Нядріаа!lия-2198. " " 
Надрі_...,..2200. 
Надсинхронеий-67~, 

.2201, 438'1. . . 
JIaдcивxроиність--67JS. • 
НадоолОЦJJИQВИЙ при.ll1la"lll. 

-3558 .. 
Нaд<n'ВВКВ-2204. 
НадстанВИil-2205. 
Надструм-3067. 4382. 
Надпентралн-43S3. . 
НаeJIектризований -

2311. ' 
наепектрllЗOВувати,-зу:-

вати-2312. . 
Назустріч-2181. 
нallбілышlй2214 •• 
наАкорисніlШlЙ-22!5. 
Накладавия,-деllВJl- . 

2222. 
НlUtJIадат:и,-кЛаСТВ-2223~ 
Накладка-2222. 
п.спижева-2222. . 

Нa&oHe~2229. 
в. вугтшвіІ-2229. 
н. ДUТИЧRоВИli-2229. 
и. жильв:ав:оВИЙ~·' 

2229. . 
и. іЗОJJlщіііИИЙ-2229. 
н. іСКр виА-:-2229: 
н. &аблeвиfl,..C.2229;· 
В. масивний.;....2229. 
и. металевиіі-'-2229. 
н. плвтівч::.стий--:!229. 
в.рогуватиll;--2229; 

Накопичувати-2232 . 
На&ривапвя-114S . 
Накривка-1145. 
Накритта-3297 . 
На&рут-l064. 
На&рутка-1759. 
На&р}~Й--l067. 
НакручуваllВJl,-чеввв-

1066. ' 
Вакрy<rpaтв,-КРJDПИ.,-

!0б5. " 
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Нa.JIагоджуваввя ,сжєввя 
-2233. 

Н8JJаroджувІІ.ТИ,-двти-
2234. ~. 

Нала.mтoваllИЙ-4645. 
Нa.nива.вии.-лИ'l'.l'Н- 2239. 
НалИВ8.ти.-литИ-2240. 
НaJtиввиJI.~2241. 
Налига.нml-22З5. 
Нa.JIигати,-rти-2236. 
Нал.llЖl1ИЙ-2237. 
НD.IUIJIЮВ&вв.я ,-леввя-

2152, 2298. 
Нa!mcтyВ&тa БJlИскавкн 

-172-11., 5548. 
Н8.JIоровь-1831, 1709. 
НIUЮ'l'9.ВиJI.-2250. 
НlUIотиа-2477. 

. ~1ІИЙ-2252. 
Н8.JIотува.вал.-та.вва-

2247,2251. 
Н8.J1отувати.-та.ти-2249. 
НIUIотува.ч-2136, 2248. 
НаниВУВ8.ввя,-.3&Ив.я-

2253. 
Нанизувати.-ваТИ-2254. 
Н~ВОС!lиі!-22.s5 . 
НUП»Иu;ТН--30ь7. 
Напис-2197. 
в.пер~ре~-

2197. 
Н&піввїдбвтиЙ-3345. 
На.піввідбитість 

3345. 
На.півJi!ідкрити!l-3344. 
Нanівзакр!!ТИЙ---S3З7.. 
На.півnосередвіЙ-3З49. 
На.піврідкиil-3336 .• 
НanівровсіявиЙ-;3З50. 
нamВР03сїивіСТЬ-ЗЗ50. 
l1апівсиметричииJI. -'-

8351. 
НQ.DіВСИМЄТРНЧflість 

3351. 
На.ппяття-2265. 
На.пОЄIШJi--3735. 
На.пОЮВ&НПЯ,-поєвал-

3736. 
На.поюВ&ти,-поh'и--

3737. 
Нanравлити,-правити- . 

2288. 
Н8.пруга-2265. 

н. анедна-2265. 
Н·8.ТJIIосферна-226Б. 
н· ВШІИ!СШ!а-226,5. 
B~. ВИJIi.рqa,-c.2265. 
в. випередва-2265. 
и.ИИПрОбиа-226Б. 
И. 'ІІирrвияJ1ыm""226:>·. 
Н· ВИCJIiJ:t,нa-.2265. 
Н. виснажна-2t65. 
н. висока--2265. 
н. ВИСОКОВOJlьтоВ8.-

2265. 
11. від'ємва-2265. 
н. виутрішия-2265. 
Н. вторинва-2265. 
11. І'оловиа.-226!1. 

НМаІ'ОД"il'-ування - Hacтpoemm 

в. ДОДИТJroна-2265. 
в. дc>дa.твa-2265~ 
н. допо:u:ічва-2265. 
в.доnyскна-2265. 
и. ДОТRЧltOва--2265. 
и. едеитричиа.-2265. 
в. зsда.на-2265. 
и. sa.l!вИИИ8.--'2265. 
и. sa.п:зва--2265. 
и. ООВВ8.-2265. 
в. ЗlШЖeва--2265. 
И. зовиішвн--2265. 
н. іскрова-2265. 
и. RЇидева-2265. 
н. ROнцевтраціJtив-.-

2265. 
и. ltOри~2265. 
и. КОIЮ'l'ROЧВСВ~ 

2265. -
в. ліиіЙва--2265. 
Н. ~ЬBa-2265. 
в. иежиmа.рова--2265. 
и. мережва--2265. 
8. 11181.8.;1ьва-2265. 
в:. иіRJIИl!!\;-2265. 
в. мокра-2265. 
в. вailбіЛЬШЗr'-2265. 
11. вa.Il1lеиmа-2265. 
и. l1езрівнов~иа--

2265. 
и. визька--2265. 
и. иорма.1lьиа--2265. 
И. ну .1ЬОВ&-.,-2265. 
Н.основва--2265. 
и.первинна--2265. 
и. переходова-2265. 
п. ПіДВllщеиа-22u5. 
11:. nоверхнева-2265. 
11. повна--2265. 
и. nодвіИна-2265. 
н. ПOJlовнииа--2265. 
и. полярнвацііі:яа.--

2265. 
а:.початковar-2265. 
и. притнскачева -2'l65. 
п. проБИВ!l.lr-2265. 
а. пробпа-2265. 
и. пульса.ціЙаа-2265. 
и. регуЛіваа--2265. 
а. робоча--2265. 
а. POTOPI�a--2265. 
н. сєредвя-2265. 
R.СИRУСО~Ьна.--

2265. 
11. стала--2265. 
в. ста.ндартпа--2265. 
н. ctaTOP8a--2265. 
и. ста.ційна-2265. 
И. супряж~на-2265. 
в. суха-2265. _ 
ц. сяll:вона-2265. 
и. фазона-2265. 
н. чиина,-2265. 

На.пРУД-1204. , 
На.пружениЙ-2266. 
На.пруженість-23Ql. 

2266. 
и. акустич;иа--2266. 
н. оцтична--2266. 

• 
Напружеввя-4ЄlІ5, 
На.приклевиl-226Z. 
Нa.nриклити-2263-.· . 
Н8.lІрmmиll-2264. 
На.прmr( ок)-2261 .• 

и. одиоб.чииЙ-2261, 
На.пуск-2267, 2305. 
Нао:УСl!:8.ти.-'СТити-

3737. 
Яаріжвиli-5179. 
Нз.ріжо_5183. . 
в.перехресниl-518~. 
и. уп"рниJl.-5183. 

Яаростанв.я-2268. 
и. східчвсте-2268. 

Яаростати,-СТП-2268 . 
Яаряд-1204. 
I-ІаРЯДДЯ-3528. 
На.сад-2279. 
н. вершltOвиJI.-227-9-. 
н.JreТa.,евиJI.-2271R 

. На.саджуваIlНЯ,-.жеWl:Я-- '-
2279. . 

Наеит-1204. 
На.сичеииil-2294. 
НасюmніСТЬ-l 027. 
На.сичення-2293. 

и. магие--ве-2293. 
НасичуВ&ТІІ,-ситити':"" 

2292. 
НаСltрізнИЙ-455З. 
На.слідок-3404. 
Нacвat.a-J.204. f .' 

и. відьна--1204 •. ' 
H.дoдaТltOВ8.-1204. 
в. заховаиа.--l204..
н.звязаИ8.-1204. 
Н. проcroрова.--1204. 
и-н протилежні-1204. 
н. решТltOва- 1204. 
Il-и Р;ЗНОіімеині -

1204. 
На.сна.жа.нн.я,-женвя,..... 

1207,1204. 
и. IC8.Clt8ДНe-1204. 

Насна.жа.Ти,-жити...,.12!18. 
Наена.женніІ-1210. 
Наснажииli-12О9.1206. 
на.сна.жуванвя,_еиия--

1205. 
и.додsткове--1205. 
н. xyткe-1205. 

На.сочєниЙ-3785. 
На.сочеиия- 3736. 
Н.wочУвз.нirя--37:36 •• ; . 
НасоЧУ&1:rI!,-ч_иrи--3737. 
НастеЛЬИИІС лиJi1!'tовиіі--'-.-

205. 
На.стилз.'1'И,-стелити-2265. .' 
НастільниJl.-22З6, 4830-
НастіивиЙ--4812. 
Насті ИНИК лямповиil--

205,206. 
в. Л. нерухоJШli-2(15. 
и. л. рухомиЙ-2О5. 

Настріilииl!:-4523, 4521. 
НастріЙниК-4s.1 6. 
НастроєниИ--4519. 

~icть-4524. 
~Je'1'И/I-2289. 
Нц'J1iОЮвall.ал.-ровиия-

. .22!!7. 4517. 2291. 
4518, . 

и. іостре-2291. 
и. Зручие--2291. 
и. почврежие-2291. 
и._ирИблигие--2291. 
в. ,тупе-2291. 

Н8q'J:Iоювати,-роlТИ-'-
• 2288, 4520. 

НaeSlкaтв--,.3737. 
ЯатеpтнIl-2295. 
Нз.'rI;rpa:IlmI -терти

-2296.2298. 
и. ави'laJ!ве--2296. 
'и.~2296. 

и. подвіJlие-2296. 
-- .'а. роздідьве--2296. 
Нa'l'иp8.ТІІ,~-2297 . 
Нз.тиск-2211. 
Н8.ТІІCR8.Ив.я ,-снения-

.2208. - . 
Яатаскати,-снути-2212. 
НатИCRНиil--2213. . 
Haтyra--2265,5285. 
Натура.льтrll-lО28. 
l-Iaтиг-2301. 
На.ТИl'l!JШ8,-гнения-· 

2299. 
НаТЯl'aти,-гти-2300. 
l-Iaтягач-2302. 3528. 

11. коліИЧ8.CТ!lі!-2302. 
Натягнеи!di-2304. 
Натягнеи;сть--2304. 
Натижниll-2303. 
Наушниіі телефОIl-700. 
Науmвици-40'52. 

и. ебоиїтова.-4052. 
На.хил~2224. 4559_ 
Нахилоиїр-1377.· , 
НaxИJiliиНЯ,-леIlНЯ--2225. 

и. lІ&.Гиетие-2225. 
НВХИЛЯТИ,-лИПІ.-СЯ-

2227 •. 
Наuльни1І-4559, 2228. 
Находнти,-II8.і!.ТІІ-2З06. 
Націлииия,-леиня-2179. 
На.піЛSl'l'И,-дити-2178. 
НачеплеииJi-2169. 
НаЧИRНя-4716.2162, 

3!і28. 
НаЧИНЯНВ.ІІ,-иении-, 

1205. 
Нз.ЧИIlIiТИ,·Ч;ИНИТИ-· 

1208. 
Начіпдюваиня .-чеплення 

-2170. 
I-ІачіПJlЮВ&ТИ,-чеnити-

2171. 
I-ІашаРОвall.иИ-2282. 
Наmз.wвуваНlІи,-руван

вя'::"2280. 
нamаjXlву.ва.ти,-рувати-

2281. 
Наямлити-22З2. 
НеавтоиатичниJl.-231:~. 
Неа.ктивииlІ-147. 

НебеапеЕ&-2627. 
и. пожежва--262'1' . 

Небезпечииil-2627. 
Нева.тииil-l44г. . , 

Н. провідвіcrь-487f,. 
и. С'1'рум-.....4593. 

НевГ8.JIiвниJI.-2З41. 
НевГ8.JlОВУВ&ИIШ,-муваи-

ня-2340. 
Невзвшtевиі!-2З37 .. 
НевзеllJlюваниІІ-2338. 
Невзем.;lюваніr.ть -

2338. 
НевиJtмаиий КJIюч--'И-15. 
НевИllhlшииJl.-2817. 
Невиpaзи:иJl.-2402. 
Невиразиість-2402. 
НевідішшениJI. -2364. 
Невідии-кавий-2863. 
Нентрміsaціи-2348 . 
Нентра.;Іізвиil-2351. 
НевтралізоваинЙ-2349 • 
Неитралів~ ваиня,-аова.н-

н.я-2348. 
Невтралізувати-2350. 
Невтра.ль-2352. . 

Н. узе:м"єна--2352. 
Нентра.льниJI.~2353 . 
Неитра.льиість-2353. 
НеЬ1Родни--2354. 
Невтрод Ноьиil--3558. 
Неraдин-2318. 
Негатив реитгеиогра-

фічииJl.-2819. . 
Нега'I'ШlИиJI. сиихрошзу· 

вз.1ьни1ІlІОllеит оо 
5049. 

11. КОВЗ8.JIИIi-2813. 
Неrатрои-2320. _ 
Неrлaдltий,-денькни-

" 

2389. 
И:еrладкість-2889. 
НедожарениЙ--2327. 
НедожаРЮl!8.Нии,-реини--~ 

2328. 
Недожарювати,·ритн -_. 

2329. 
Недозбуджеинй- 232:~. 
Недозбудженість-2323. 
нєдозбуджеиии-2322. 
Недообтяженні'і-2324. 
НедооБТяжєність-2324. 
НеДООБТmкeннЯ-23~?,. 
Недоодержаннl!-23., •. 
Недоодержувзпuя.-,,,ан-

ия-233J. 
Недоодержувати,-",ати -

-2330. 
Недостатнїй-2334. 
недостатність-2334. 
НеДостача--2333. 
НезабрvдненнЙ--2336. 
Неза.брУдпєність--2336. 
НЄЗIIJIєЖннЙ--4343 •. 2335. 
незалєжність-2ЗS5, 

4343 
Неза.1ежио·збуджеииН-

2335. 
незаміllииJi-2339. 

НеЗ8.JlїlШiсть--23З9. 
Нe3mISJIьвиil':-2316. 
Незапа.л:ьвість-2316-. 
Незахищеиidl"':"ZЗ79 • 

2817. 
Незахищевість-237'l. 

2379. . 
НезбігаИWr-2392. 
Незбігатися,-гтися-

2893. . 
Незбі;ь-вilii:-2394. 
Незбуджеинil-2315 •. 
НезБУ)1Щ!!Ві~15 .. 
Незвлзаві електрови-· 

. .4422. . 
Незрівноважев.иіі':"" 

2398. 
Незр~-flЗ&8~ 
Неа'ИI1J!'Jиня,-лення--

2376. ... ' 
НеінДуІЩіііниJl.-148. 
llеіскрівпиil-2344. 
НеАзильбер-2346. 
НеliзильберниJl.,..-2347. 
НекомпенсованиJl--2855. 

, НекоипевсОваиість-с--
2355. 

Некорисннil-l63. 
Не_rнетииJl.-2356. 
НеиаедектрнзовaниJi- . 

2359. . 
Неиае.пеитрИЗQВa.ність -

23511. 
НеиастрОlстиіі-2858. 
НеНОРМaJIьниЙ--81. 
Необроблеllиі!-2360. 
Необробленість-23НО. 
Необтиженнlі-2357 . 
неоБТ.нж&иіСТ.lr'-2:157. 
Необчшnеннй Л()СШII<-- -

4898. 
НеоновиИ---2362. 
н!Шерекручен!"и--2:14:J . 
Неперекручеl!lСТЬ _ 2343_ 
непе=.учуJJa"ин--

Неuерекручувзність -
2342. 

Неп .. реuосННIl-2366. 
Неперехрещуваниіі.· -

2365. 
НепіJWінниИ-2369. 
НеПОВllиЙ-287Q. 
Неповорітниll-2367. 
неПО.1lllризз.цiil.ииіl •. 

2873,2372. 
НеПO.1lяризаціЙrtість-

2372. 
Неполяризований--

2371. 
НеПОlllКоджєв:а фиаа--

1268. . 
Непраздивиif-1863,. 
непров.ідниli-2381, 
Нenронідник-2380. 
Непрозориli-2882. 

- н.частина.--6Q2. 
Непрозо~іСТЬ-2382. 
непроИОЧm!lй-2382. 
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Непром:очШcrь-2З83. 
НерівlШЙ-2389. 
Нерівпіcrь-2З89. 
Нерівиоиірниll-2385. 
Нерївном:їрвість-2385. 
Heplbhom:lplio-роаподiJIЄ'-

виЙ~85. 
НерВСТівська лmшa--

2388. 
Неробочий-144. 2384. 

в. Дотичка.--5471. 
НеРОЗДЇJlевиll-2386. 
Нероадільпиll-2887. 
НеровдtльmC'J.'Ь--'.2З87. 
НерухоиaJl-2368. 
Н 68. 
Н ри 11-4389. 
Н рість-

4389. 
НескручеlШЙ-2391. 
НеспалеввlІЙ-2390. 
Неспалепвість-2890. 
НесправlШЙ-2845. 
Несправність-2845. 

н. ки'I'l'ьова.-2845. 
Неспром:ога-2766. 
Нестмпll-2875. 
Нестмїсть-2875. 
Нecrз.ціоварвиll-2396. 
НестіЙкиЙ-2400. ' 
НестillRість-2400. 
НесупряжевпІІ-2895. 
Неcynряженість-2395. 

ОббРllЗlШипІІ-2661. 
ОббРИЗRУвавl!Я,-3!І:аВПЯ 

-2659. 
ОббризRуваТВ ..... путв-

2660. 
Обвивальиик-2480. 
ОбвивалЬИИЦlІ--4і,92. 
ОБВUВIIJP>ия-2478, 2479, 

1948. 
ОбвиваНИЯ,-ВIІТТЯ-2444, 

2473. 
о. переRРИtlом:-2473. 

ОбвиваТИ',-ВИ'l'IІ--2445. 
2474. 

Обвипенпll-2476. 
ОбвисанпЛ-3664. 
Обвисатв,-спути-3685. 
ОБВИCJlпЙ-З666. 
ОбllXl'ПЙ-2446. 
Обвптка-2417. 

о. бавовпяпа-2411. 
о. барабанна-2471. 
о. безперервна-2477,. 
о. бічна-2417. 
о. Вl'IWівиа-2477. 
о. БиріВlІІlJIьва.-2477. 
О. вторипна-2477. 
о. гвиі'l'ропічиа-2417. 
o.г~-2477. 
о. ГQJIОВlщ'-2477.' 

Неfсталепвіі-2399. 
Н, фlвсьRпli IІОJlО'1'ОЧОR-

2401. . 
НехтувавlІЙ-З495. 
Нехтува.вВЯ-З496. 
Нехтува'l'и-З497. 
НечвВ.:....146. 
НечиНПІІЙ-147, 2821. 
НешуикиЙ-l68. 
Нещаевий JlИlIll,ДОR-

2897. 
Нещільпиї! дотик--2870. 
НижвіIi-2402а. 
Нпзпа-4485. 

и. lIIВИДItocrefl-629. 
Низll;овиfi-З402. 
и. мamииа-4484. 
а. тра.исфор:матор-

4483. . 
Низково-рlввобіЖ1ПlЙ-

З402~ 
НизькиІі-240З. 
НиаьКОВOJIьтозaJl-2404. 
Низьковольтовість-

2404. 
Нитка-2414. 
Ніж-2416. 
Ніжка-2419. " 

в. іВOJIИ'1'Oрва-2419. 
В. і3OJIяціАна-2419. 

Нівд:ряcтвll-2422. 
НіRвль-2410. 
НіклевиЙ-2405. 

о 

о. двовхідва-2477. 
о. двоТста-2477. 
о. дво.lИткова-2477. 
о. ДВОПJIощева-2471. 
о. ДВОПOJIЮСОDa-2417. 
о. двофазова-2477. 
о.ДВОПU1рова--2471. 
о. джуТОва-2477. 
о.дифереицjальва-

2477 •. 
о.дQпомїчпа--2477. 
о. дротяна-2417. 
о. дуroва-2477. 
о. ЖИJlЬf1Иі.~О8а.-

2477 •. 
о. вамкнена-2471. 
о. запізиа-2477. 
о. зворотиа-2477. 
о.8игза["уВа'l'а-2477. 
О.вміпеиа--2477. 
о. зубчаста-2417. 
о. каБJIе"а-2417. 
О. кіJlькашарова-

2477. 
О. кіJlьцева-2477. 
о. кліткова-2477. 
о. ltJIуБRова-2477. 
а. компаундов&-2471. 
О. Rом:певсаці Ава-

2477. 
О. КОВОПJIяиа-2477. 

; 
Іі 

о. коротковаккнена--
2411. 

о. коРO'l'ltошпульна-
2477. ' 

о. кружалам:и--2477. 
о. лаlЩюroвar-2477.' , 
о. ліВОіІІ:ї~477. 
о. Jlобова-24~,. 
о. машиио~77. 
о. М:іШ>lва-24їі; , 
о. мноroRратио-:.18JIIRве-

на-2477. , 
о. ииоroПОJlЮСОва--

2477. с 
о. кпоroфа30ва--2477. 
О. lІІод:лова-2477. 
о. МO'l'I!.шкова-2477. 
о. певмеЖllа-2477. 
о. посиме гричuа-

2477. : 
о. ИИЗRова-2477. 
о.8ИЗ1Іово-ріввобіж •. ,_ 

-2471. 
о. одноплощева-2417. 
о. одпошарова-2477 .. 
о. 01l]:)ема--2477. 
О. ординарпа.-2477. ' , . 
о. панцерна.--2471. 
о. паперова-2477; 
о. первиа~2477. 
о. П6ТJIяста.-2477. 

О. цjВCRXe'Щ>1j;Ч1ПI.
,'24!17.,' . 
o.,~24Т1., 
о.ЛОВН~ 

2477. , 
~. nOBTOPHO-вх:Щиа-

24'77. , 
о. подвіЙиа.-2477.· 
о. по.J,i.лена-2477. 
о. ПOJI1I)OOва--2+77-, 
о. поперечи:ико_ 

2477. ' 
о. ПР8illохідва--2477. 
о. прvтoва-2477 • 
о. пря~в·ян_2477. 
о. пrcкoва-2477 ~ . 
о. рlвнобі:lК!la-2477. 
о. рівпохO'1'8JП]l:Qll8> 

2411. . 
о. рі.вnOlIO'l!екцiaD;ьRa-
" 2477. 
о. )IIQШ'OРТROвa-2477. 
о. Р03ні:м:аиа.--2477. 
о. РО31ІодiJlена-247.7. 
о. розподiJIЬва.-2477. 
о. руба-2477. 
о. рухома-2477. 
о. ручна-2477. 
О. еев:ц.о.Іов..на-2477. 
О. СШІІетрична-2477. 
о. скісна-2477. 
о. екладв:а--2477. , 
о. скуnчe.вa--2477. 
о. ешральна-2477. 
о. стмьна.---2490. 
о. I:трШltllева-2477. 
о. стьожкова-2477. 
o.cxi~77. 
о.третиипа-2417. 
о. триплощева.-2417. 
о. трИфaзQ~77. 
о. трИЧівхіJtШl.--2471. 
о. тятивиа-2477. 
о. узбічпnкoва.-2471. 
о. фазовa-Z477. 
о. 1І:ВRJIяC'l'a---2і77. 
о. ЦИ.'lіндричпв.-2477. 
о. ШПУJlяки-2477. 

ОБВНТItовпІІ--2479. 
Обвід-1695. 
ОБВУI'JJював.ия:,-лев.ия:,-

2529. 
ОБВУГJlЮвати.-.шпу -

2530. " 
ОБВ!І8к8..-3ІШlIя-2441. 
ОБIJ"зувати,-З;tти--2448. 
Обmняти-2629. 
ОбroріJlиll-2451. 
ОбropтRa-24110, 2490. 
о.ВИ'l'ворце~60. 

Обroр,яиня,-рівпи-2449. 
Обroряти,-Рlти":"2450. 
Обезпека-121'>1:. 
ОберпеиllЙ--2508~ 2511.', 
Оберт-2491. 
Оберталl>виА,-454, 452. 
Обе.ртавн,я,-рнewш- 456. 

2510; 

о. ,електромаr:ветне - . 
456. . 

о.Jlів,р~ 
о. праворуч-456., 
о. сив:хроlПl~., 

Обертатв,-рвути-453,. 
2509. ' 

ОбертоВІІЙ-455. 
О. рух--452. 

Обертон-2461. . 
ОбертоНПІІЙ-4262' , 
Об·ЄК'1'lШНИА-2535. 
Об'єктивнїсть--25З5. 
00'1111-2536. 
ОО·єииіеть-l027. 
Обіг-5515. 
ОбіГOllllЙ-5513. 
Обідо»-2484. 

о. aJI1DJIimllииіі-2484'. 
~сиі~~' 

о. eтppl-551't .. 
Обіllкamш-2531. 
ОбіJt.мa::rи-25З2. 
ОБUbmц.я:--2489. 

о. дoтиqкoва-2489. 
о. валіsна-2489., 
о. З84'ИCItII&-2489. 
о. іао.'lsщіЙИ3.-2489. 
о. підпорва-2489. 
о.підтр~9, 

Обuадаиип,-ДВНИЯ-
U6З. 

Об&дадииа-246З. 
о. ~е:млена-2463. 
о. івольоваиа-246З. 
о. ПJIaтивова-246З. 
о. стаиfо.пева--2463. 
о. цнп..;фоліAm;.-2463. 

Обв:ружувати,-ЖИ'Ш-
2607. 

Обкрут-З39. 
ОБJlИЧКyвa.'l'И-2472. 
Об,тудка-249J). 
~ованИЙ--2504. 
ОБJl.lD<овува.ния,-муваа- , 

"ня-2.504. .' 
ОбmDlов:ува'l'И-,.,.,рати-

2506. 
ОбllвживИ-2548. 
Обквжно-валвживll--

2548~ 
Об:иежувач-2549. 
ОбмеРЗаБпя-24<:19. 
Обм:ерЗJ!Jlli-2468. 
Обмір-1326. 
ОбмотаlШЙ-2476. 
Обм:отка-2477 • 
Об!4ОТyвaRl!Я,-тав:ни-

2473. , 
00о.1100(к)_2490. 

о. асф8JIьтова-2490. 
О. водяна-2490. 
О. ГJlИRява-2490. 
О. джУТОnв.-2490. 
о. запобі:lК!la-2490. 
о. Ї3OJIяціЙпа-2490. 
о. :иеталeвa.--24DО. 
о. Шдв_2490. 
о. иапоєна-2490. 

..... " ". 

,.~ .. ,". 
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О. дрібномоторове-, . 
2191. 

о. дрібнопрOJШСЛове, 
2191. . 

о.аведепе--2191~ 
о. зміИilе--2191. 
о. івдуКцlЙие--2191. 
о. короткочасне 

2191. 
О. лініЙне--2191. 
о. -ксимanьне--2191. 
о. кережие-2191. ' 
о. MII'rI'ЬOBe-2191. 
о. кіиімалыl-2191 •. 
о. иіське-2199,. 
о. КОТОJ.Юве-2191 •. 
О.' .ba...;Mlphe-2191. ' 
о. lІaJiбільше-2191'. 
~.~,і!".ИПІе-2191 : 
о. кеIlЦУIЩJIке-2191. 
о~пеПЩIН~2191. 
а. hepibhomipHe-2191. 
o~ кормальне-21IН. 
о. перемежпе-2191. 
о.перЄсічне-2191. 
о. поQYтoВЄ-2191. 
О. повне-2191,. 
Q.I1-0mтовхие--2191. 
О.ПРШl)'Ч . .\Пе--2191. 
О. DРОШlCJ1Qве--2191. 
о. P'BHOmiPIle-2191. 
О. СВітл ,ве-2191. 

. о. свмєтричае-2191. 
о. сільсько гocnода.р-

сь"є-2191. 
. о. спокіііне-2191. 
о.спраВЖ!іє-2191. 
О. cтa,,1e-Z191. 
О. тривале-2191. 
о. уявое-2191. 
'о. 'хуткомімиве-2191. 
о. штучне-2191. 

Обтяжнєвиit-2192. 
06mЖНИ:\lt--2192. 
ОбтilJkyвапня,-жеИIIЯ-

1081, 2189. 
Обтяжувати,-жити--

2188. 
Обхід-2533. 
Обчиститн-2855. 
Овальннjj~2538. 
ОвальніСТЬ-2538. 
ОГJlяд-2709. 
ОглядовиЙ-2710. 
Огрів,-взпия-2190. 
ОГУ81(.1.-5519 .. 

о. ЕдісоиівсьКJ, 
5519. 

о. ПОРЦЄJlЯ!іОВа. 

5519. 
о. СімЄНСіВСЬКIt 

5519. 
О. TOJ.Icoll-Гаустоllів~ 

СЬК'1-5519_ 
о. :устромв .. -5519. 

Одвірчаниіі-775. 
Одивиця-l019. 

О. аОCOJIютна--1019. 
о. enєю-рична--l0ІSI, 

о. елЄICГpOДlШ8МЇЧШ!.-
]019. 

о. запасна-l019. 
о. зразкова--l019. 
о. мaппraова--l019. 
о. евітлохірча.-l01:9. ' 
о. СіменсїВсь_l019. 
о. технічsa-l019. 

OдщtИЧІІИЙ~1020', 2552. 
Одиa.1tовиА-2550. 
ОДllaКOlЮ-оИяжеlШЙ - ~ 

2550_ 
Одвобі"tll!ИЙ-2S74. 
Одв()бjЧ1liСТЬ-2574. 
ОдllОЩЄR'I1ВИЙ-2553. 
Одновз,лентність--2553. 
Одао~ИЙ--2553. 
Одноае.ртЩііc:m.--2553. 
OД~--25M.· 2123. 
ОдвовдарlШЙ-2S76. . 
Одновитворце&ИЙ--2S80. 
Одводотичковиі!:-2561. 
Одllожильниі!:-2S56. 
О.:\аОЖИЛЬНlllВr-l44~. 
Однож:в:льністJ>-2556_ 
ОДВОЗВfROвиІі.-2551 •. 
ОД'ІОЙ/ІІєвииli.-2558-. 
О;щoitмeнніc:rь--.-2558 _ 
ОДНOItOclCOJlьииli.-2S6tJ. 
ОдномапітниJi-2S66 •. 
ОДI!ОJl(анітні<:Ть--2S66. 
О.:\liомета."!еви.ІІ~2;)63. 
UДНОl!итковиІі.--2564, 

5251. 
OдaOНRТКOBicть-5251, 
ОдuоногиИ-2565. 
ОДllоповерховиІі.-2S79, 

2589. 
ОднополюсовиЙ-2S68'. 
ОДliополюсовіСТJ>-256;;. 
Одllопо."lЯРllиli.-2569, 

2121,5250. 
ОДИОП ;ляраість-2569. 

5250. 
Одвопjюводовиі!--257(1. 
ОднорамЄIi ,ий....:.2J61. 
ОднорїднИИ-2571. 
ОднорїдніСТЬ-2571. 
Однорукий ~op--

2562. 
ОднорядовиИ--2572. 
ОДFlорядовість-2572. 
ОднотоновиП-2515. 
ОдllофазовиІі.-257 і . 
ОднофазОВіСТЬ-2571 : 
'ОДИОЦИ&.'liЧJІиі-2124 . 
Одно~а.сни.ІІ-"-2555. 
ОДlJочасиість-2555. 
ОДliочасТ"ОВRИ--~1t5. 
ОднО{ПаровиЙ--2573. 
Одношаровість-2573. 
О:~НОШllурови.ІІ-2518 , 
ОДIiОШПУJrьниа-2559. 
Одсіч-2734. 
Одаг-1739, 2490. 

о. Ш!.бл"виIt-2490. 
о. ~ИСЛОТОТРRВКИЙ--

1739. 
о. сітчастиП-1739. 

0живле1ПlЙ,-2S82. 
ОживлаНIШ,-л8liCWr- 377 _ 

. Oживлmи,-IІИ'ГІ!!-2583. 
ОздобlШЙ---829-. 
04нака-1283. 
Озокери...,.2S85. , 
ОзокеРИТОВиІі.-2586;. 
о.юиаці.ll:ad:--2587 ., 
Озофои-2S88. . , 
ОКJIюдовави.а-2592~ . 
Оклюзїи-259З. 
ОКОШТ-2S96. 
Оконітo.виil.-2S97. 
ОttрешШ~216iJ. 
Окреиіc:m.--2763. 
ОttРУГ.'ІеlШЙ-2605. 
ОttРУГJIюцашш;-леив>і. 

2Щ)L .. , 

ОКРУГл:ЮваТlf',-JIИТИ-
2606. 

Оксид-2986. 
О&улирп. за.хиСЗі-2857 _ 
О.,ив0--4413. . 

о. аркуше'ве-4413 .. 
о. губчаcre-441З .• 
О. прова.іІьцьовзне· . ' 

4413. 
о. свіже-441З. 
о. сірqI!.НОКИСЛЄ-

44'13. 
ОливованиИ-ЗЗОО. 
Од_ув&Ннв ,-ВОВ8.ИПЯ'-

4414', 329<1. 
ОЛИВУ88.'1'а.:...з291J • 
0."lив·явиlt-4415. 
Олнв'яно-бісиз"'ТОвии--

4415. . 
O.-ЦI!:І1ковиЙ-441r •. 

ОлієвипускнаИ-1938. 
ОліМОВНИЬ:-1939. 
0;lієсмок-2283 .. 
0.1ієтрИВКИIl-194{). 
0,lШЕ!.dt-1941. 
Олія-1937. 

о. бавОВЮЦПШОВ&-
1937. 

о. В!1-!?єна-261.2. 
о. в. lзо.1Я:І~іі!н&-2612. 
о. забруднена-1937. 
о. масти.'1ьна-1931. 
О •. 1tf>з"БРУ~tlЄf:,,-1937. 
о. мінермьна-1937, 
о.о~ище_1931. 
о. пара.фїIlова--=-1937. 
о. peoctaT!ia-1937. 
о. С:.tOJIПlіа~1931. 
о. суха-1937. 
о. тра.нсформа1'орпа ... 

1931. . 
о. ЧlilCта-1937 •. 

ОМ-2615. . 
О. lІорма.'ІЬни1l-2615. 
О. справжній-2615, 

омів закЬп.-2616. 
0 .. і1'-2618 .. 
Омі.чниИ-2619. 
О_етер-2620. 

о. точ'НиИ--2620. 

OН1'C1'pell-2621 .. 
Ов;u;оrpВ:Ф-2622.
ОІщулв.тор-262S~ 
ОПaJIiва-.:,.2624. 
OпaJJо!ІІШИЙ"';"2625. 
QпaJIoIШЙ-2626. 
опеРа,ційіщй---:-2628'~ 
ОперУ.вати-2S33~ 
ОпіР~99. 

о. аm;,НИ:ИЙ~4699.· 
р.асииетрИЧ1ЩЙ-,-

4699' . . 
о.' б~lІИіІ-:-:4699; 
о .. ~iiЩd'-'4699. 
о. без:кшeЧни1l'----4699. 
о. взірцеlШЙ---=-4699 •. 
о. вирівня::'ІІ>иніІ:- ' 

4699. . . 
о. внcлlдниН-4699. 
о. відI'8Jl1'31lиll:"'--4699. 
о. IІнутріmвій-4699~ 
о •. IІОДЯ:ішй'--4699. 
о. гОJlовlШЙ..:...-J699 •. 
о. діелеитричинil:--. 

4699. 
о. дійсзиіі-4699. 
(). дoдa'1'ROвиі!:-4699.' 
о. ДопоШ1іJnlИ,---4699. 
о. елєктричвий; 

4&99 •. 
о.~иІІ: 

46'9.9 •. 
о. є:ІШЇсниJi-4699 • 
о .. запacииll:-4699. 
о. ааступlШЙ-4699. 
о. захисниіі-4699. 
о •. збїЛbПl8I1ИIІ-4699, 
о. зведеlШЙ.,...4699. . 
о. зложеlШЙ-4699. 
о.змеИшyвanьнНЙ-

4699. 
о. змінниі!-4699. 
0.3!інжииИ--4699. 
О. зовв1mвіЙ-4699. 
о. і~иніІ:--4699. 
о. івду1ЩЇ~99. 
о. КOJIИВR~. 
О. комбїнове.ииll: -

4699. '. 
о. КО)І,Пенсаційинil:..,.. 

4699. , 
о. КРИ'Гl!!ЧІІИИ-4699. 
о. мa.rвєтuиі!:.,...46Q9. 
о. наснажаиlt--4699., 
о. неватниil:,--,4699, , 

.. о. иеі~іl!.нИЙ--. 
4699. • 

о. цееиметрИЧІЩЙ-
4699. , .. '. 

о. НОР/llaJJl>иий--469.9. 
(І. оБСЯГQIШЙ-4699 •. 
0.омічниі!:-4699 •. 
о. ~1ШЙ-4699 •. 
о. пєрехідинil:-46j)9. 
о. ПИ'I'(JJШii,--4699. 
о. повlШЙ-469.9 •. 
0.~--46911. 
о. рі'ІІНовартвиli. -

4699 ..... 
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Orаціltпиfl -СТРИ_НЬ МУЧsиВ 

Cm.цiЙИИЙ-4793. 
<mt.ц!свapииll 4801. 
CnщIоиарвіС'1'Ь--48О1. 
~794. 

С. ~w.ляторmt.-

с.видробиа-4794. 
с. B!дri:OBiдвa-4794. 
с. Ві.цридва-4794. 
с. вториииа-4794. 
,С. В}'1IJIОВЗ-4794. 
С. l'6иераториа-4794. 
С. roлОВиа-4794. 
-е. двобічиа-4794. 
-e.~o~aTКOBa-4794. 
-С. допохічва-4794. 
С. запвтва-4794. 
С. кіицева:-4794. 
-с. краЙия-4794. 
С. КaJIопотужва-4794. 
-С. :IШКm4іська-4794. 
<е. кicь~794. 
-с. осиовиа-4794. 
-с. освіТJlювa.nьпа-

4794. _ 
С. первпииа-4794. 
-е. переказова-4794. 
-е. переиоспа-4794. 
С. пересильва-4794. 
~. пересУВиа-4794. 
-с. побережва-4794. 
С. ПOJIЬова-4794. 
-е. потужва-4794. 
с.ПРПЙМaJIьиа-4794. 
'С. ПРОlolіжва-4794. 
с.~ра,ціоковиа--4794. 
с. реКОИТИО иаспажва 

, -4794. 
С. pYXoka-4794. 
с. сєкафоРиа-4794. 
С. СУДПn9а-4794. 
С. тра.кваltиа-4794. 
С. травсляціllиа-4794.
с.траи~ориаторва--

4794. 
с. цuитра.;Іьпа-4794. 

<Сте.'rЬOвиІіІ:-3436. 
-Qreпівь-481З. 
~~Р<'О'1'ппвпА-4814. 
~рилізаціflИИЙ-4818. 
'C'reРилі8ІЩія е.;[ЄltТpвчва 

-4819. 
СтеРllJIіЗУВ8ТІІ:-:-4820. 
~Рп0-4281. .. 

с.елеКТРПЧНе-4281. 
OreРВОВиІіІ:-4280. 
-Qreртиfl-1836. 
Oreртість-lЗ35. 
-Qrepтa-4821, 4162, 1334. 

І'. 1832. 
Стик---4858. 
(}rишшпи-4784. 
eтsиa ... -4785. 

, 'CrпковиІіІ:-4854. 
'CrпраSИЯ--4762, 1334, 

1332,4821. 
Стиратвся,стертися -

lЗЗЗ, 4822, 4763. 
<Стиск-4492 • 

OrиCRaТll,-<:ву:АІ-4496 • 
СтиC1l:8>l-4495. 

с. еиемеl!Тt)вd-4495. 
С. вастільиий-4495; 

СтвспевиЙ-4498. 
Ствспепвя-4492. 
Стичка-1573. 
«Сті1Р uтоиатпчииil-

4823. 
Стіl!киІ!--4825. 
СтіЙЛ0-4S26. 
Сті&аТВ, стеwrи-4804. 
Сті&аввя-4803 . 
Стіл-4827. 

с.апаратииl!--4827. 

С. ~~f.Ливариий-
с. дослідИИЙ-4827 . 
с. комутаroриий-

4827. 
С. ра,ціоскопїчввl!-

4827. 
с. реГуліВИИЙ-4827. 
с. розподільчиl!- 4827. 

Сті.1ещ.-4850. 
С. радіоскопічвиl!-

4850. 
Стільиик-4245. 
стілыіиквиІіІ:-4246 •• 

с. mпУ."lЯ - 4718, 
5635. 

Стільчпк-4904. 
с. іЗОЛЬОВ8И'ВЙ-4904. 

Стіиа.-вка-48ll. 
Стічиий-4805, 4836. 
Croвба-1729.4789. 
c.iвдyRТopвa-4789. 

. а. роадіJIЬча-4789. 
С. розвікаиа-4789. 
с. суцільиа-4789. 
С. чавупиа-4789. 

Croвбуиуватий М&гиєт--
709. 

Стовп-4828. 
с. відгалузИИЙ--4828. 
с. Вольтівськпй -

4828. 
с. І'раТЧ8СТИIІ-4828. 
а. дерев'ЯИИЙ-4828. 
с. драБИИЧaCтиl!-4828. 
а. жllJl"ыіиквиІіІ: --

4828. 
а.3аибоиіваькпit-

4828. 
С.&аблеВиit--4828. 
С. кутовпfI-4828. 
а. ліхтарИИЙ--4828. 
с. варіжвиЙ--4828. 
С. иасачЄвпіІ-4828. 
с. ваТЯ3ЩІІIІ-4828. 
с. H-подіБВИЙ-4828. 
с.опорпиlil:-4828. 
С. перехіднufl-4828. 
с. пі.цпорвиl!-4828. 
с.ПОЩВОЄИИЙ--4828. 
с; розиогуватиІіІ:- 4828. 
С. розпо.ціJIЬчиІ!- 4828. 
с.СКЛад8ппfl-4828. 
а.телеграфПпfl--4828. 

с. ТeJIефоIfПllЙ--4828. 
С. тeпJI06лектрпчвий-

4828. 
с.траJl88ЙИИЙ-4828. 
с.трубчаcтиlil:.-4828. 
с-па поставити-4828. 
с-па сточити-4828. 

Стовпець-5138,4831. 
СтОвповиll--1613. 
Стовпчик-51З8, 1612. 
с.дуцчастпlt--1612. 
С. розподільчиl! -1612. 
с. траИCJIяціltн:пll-

1612. 
Столик-4829 . 

С. віднидВИЙ-4829. 
Стоп-4740. 
с.легкото~И-4740. 
с.протимагпєтвиЙ--

4740. 
Стопірииlil:-48З4. 
Стоплен:пЙ--4741. 
CroПЛЮВ8ипя.-леиия-

4742. 
СТОПJlюватв,"mrrи -4743. 
Croпо,р--4832. 

с. ЖllJl"ьвпкозпlt -4832 .• 
,·..с.,~_Й--481J.2· ... 
Стопорвти-4833. 
Стороsиіil-3413. 
Croрчовпіі-290. 
Стосупкп--4425. 
Сточи:на-4776.4774. 

С. стовпова-4774. 
С. щогдова--4774. 

СТОЧвти--4775. , 
Сточуваипя.-чеппя-':' 

4764. 
с. в дотик-4764. 
с. павідвою-4764. 

Croчувати,-чита--4765. 
CroЯІ<-4799, 4824. 

С. біч:ниЙ-4824. 
с. ві.цтsжииlil:-4824. 
с. опорвиlil:-4824. 

Стояп-5ЗОr, 
. Croячиll-48З7. 
Стоя:чок-5645. 
Страта--533З. 
СТрачєииlt--5З34. 
Orрачувавия ;-чеиия--

5335.-
Otpaчува:rп, стра'І'ИТп-

5336. 
Стратосфера-4837-а. 
Стрпжеиь-4815,4477. 

с. аиодииlil:--4815. 
с.аитимоиовиlil:-

4815. . 
с. блИСIСЗ.І!ИЧlШковиІ! -

4815 •. 
с. біскутовиІіІ:-4815. 
с. _ЧКИЙ--4815. 
С. висувВИfl--4815 .. 
с. вуглЯИИЙ-4815. ' 
С. дерев'ЯИИЙ-4815. 
с. жаро1iИЙ-4815. 
с. заліаJl:ПЙ--4815. 
С. злучIlПЙ---4815 .. 

, 
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С. карБОру1\Довиfl --
4815. 

. с. комутац:іЙИИЙ-4815. 
с.иагнетипіі~15. 
с. l{ЇдвиЙ-4815. 
с.вапрямиий--4З15. 
с. ватискнвfl-4815. 
С. передаТИИЙ-4315. 
с, пересУВ8Jl"ЬИпіі--

4815. 
с. п,іІоскпіі-4815. 
С. попеJ?ечвиlil:-4815. 
C~ ПРОВlДвиІіІ:-4815. 

. с. CII:JШIШI!.-4815. 
с.сиоляииЙ--4815. 
с.-тролеitнпfl-4815.· 
С. пивковиЙ-4815. 

Стр~евпіі--4816. 
СТрииauoватиЙ-4817. 
Стрій-4842, 5314. 4522. 
CтpiJIкa-4838. 1296 .. 

с. астатпчва-4838. 
с.В~ИJIопоказиа--

4838. 
'С. коипас:на-4838. 
с.иагиетва--4838. 
с. хетадева--4838. 

.,. 'ос;"~оlrofl3З1і_ 
4838. 

С'. иерухоиа--4838. 
с.ПОЛЯРИЗ0вапа--4838. 
С. ручна--4838. 
е. ХИТ&а--4838. 

OtpiJIкОВпіі-4839. 
Q1'pіикиlil:--4189. 
CтPi'lК8-1834. 

. Otpі'llШii--472, 1008. 
~одпиовиЙ~558 . 
Стробоскопїчн:пfl--4840. 
Otpysтypa-4844. 
с.~ряста--4844. 

CTpyk-5013. 
с. аиодвиft-5013. 
с. батерШивЙ-5013. 
С. ватвиft-5013. 
С. ведикиl!-5013. 
с. велико! ,частоти-

5013. 
с.виклпчвиЙ--5013. 
'С. вв:миIt8.lШ.Й-5013. 
С. випередвиlil:-5013. 
с. випростз.ипЙ-5013. 
с. випростати-5О13. 
С.ВИРlв:няльВИЙ-5013 
С. висиажвиЙ-5013. 
С. вИХідипfl-l 13. 
с-_ bbxpobi-5013. 
с. від _..,-4920, 5013. 
С. відraлужеииlt-5О13. 
С. віцава.IІИЙ 4500. 
а. ві.ц'сиипЙ-501З. 
с.~ьпиЙ--5013. 
с. віснпfl-5013. 
с. впутрішиіЙ-5013 •. 
с. ВOJ!ьтівськпй IСОпо-

двчИИЙ-5013. 
с.вroривкиИ-5013. 
С. вхідпиЙ-5013. 
С. raльвапічИИЙ-5013. 

с. raльва.н0ф8.радпчвий 
-5013~ 

с.дВ0фа30впЙ-5013 . 
а. дифереидlam.виІіІ:-

5013. 
С. діяктричииl!-5013. 
с.додатковиЙ--5013. 
с. додаТниіІ-6013. 
С. до пас-5013.'4920. 
с.допоIlliЧКИЙ-5013. 
с.електричвиlil:-5013. 
'С. ємиі\ШнlІ:-5013. 
с. живильииl!-5013. 
с.8абіжвиl!-5013 . 
С. ЗaraJIьииЙ--5013. 
с. змишковиil-6013. 
с. заиикаивя-5013. 
с. за:м:ичниil-5013. 
с. запізниil-5013. 
а.збудниЙ-5013. 
с. зведеииil-5013. 
с. зворотипа-5013. 
С. звязании-5013, 
с. зеиии/t--501З. 
с. зиіивиЙ-5013. 
С. 3. СШІ.етричвиil--

5013. 
а. 3. иєсииетричииil":" 

5013. 
С. З0виішвііі-5013. 
с. зсупутиИ-5013. 
с. зустрічниЙ-5013. 
с. іидуктоваиий -5013. 
с. івдуктув~~ьRИЙ-

5013. 
с. керівиі\;.:, -5013. 
с. колпвииі!:-6013 • 
с. КОJlовпl!-5013. 
с.коиутаціl!ииlil:-

5013. 
с. коиутова.нпfl-5013. 
с. КОiUleяціЙниil-5О13. 
с-ип коицеитраційві-

5013. , 
с.корисниИ-5013. 
С.короткого 38J11ИК8п

ня--5013. 
с. иагветувальвий-

5013. 
с. ИaRСИМ:aJIьнв!і-

5013. 
с. КaJIиЙ-6013. 
С. мал:оІ чаcroти-5013. 
с, кавдрівниіІ-5013. 
с. UШИlІовиІіІ:-5013. 
с.~овиіІ-5013. 
с. ИНТТЬОDO-ВдВрвиlil:-' 

5013. 
с. иікрофоиипИ-5013. 
С. иіиіИ8JI"Ьипfl--5013. 
с. хіиливпfl-5013. 
с, міс~впl!--5013. 
С. :м:иоroфaзовиlt-5013. 
с.lоІодульоВ&Виfl-

5013 .. 
с. иоторовиlil:--5013. 
с. lІ&ІІедеииlil:-501З~ 
С. пuідвпfl-5013 •. 
с. иaltбiльШВЙ-501З. 

С.наА elL-5Ot3. 
С. _ичев:вя:-ООlS. 
с. R8CВ:/1.>КИИЙ--5013. 
с. neв&ТIШЙ-6013. 
с. ИЄ38JIежввй-6013. 
с.пепереРИDIіИЙ-6013 
с; пероБОЧ8Й--5013. 
с. нecmreтpИЧШlii-

5013. 
с. иорш!JIыіий6013 •• 
с. обlжвиlil:-6013. 
с. oбтsжииIiI:-5О13. 
С. одеpжyвaииli-5013. 
С. одвоотаАИИЙ--З415. 
с.одвофа3ОВВЙ-5О13. 
с. осиовИИЙ--5013. 
с. пар88lП'ИВЙ-6013. 
с.пер~--5013. 
с. пеpe1d:amиlil:-6013. 
с. переПУCIIS.ТИ'--501З. 
с. перерВ8ИИЙ-6013. , 
с. переxiдвиlil:-6013. 
с-_ перехресві-6013. 
с. lIII'J.'O)lиIi\--501З. ' 
с. Підводити-5013. 
с. ШдУ!І8Д!ІИЙ-5О13. 
с. повВИЙ-6013. 
с. подвіflИИЙ-501З. 
с. поларизаціiШвfl-' 

5013; 
с.пOJ!SP~-

5013. 
с.провіДВОСТИ -5013. 
с. простиіІ:-601З. • 
с. п. В1ДрlЩЖ}'Ва!lВfl;-

5013. 
с.п.и~13. 
с. протя:amиlil:--5013. 
с; пym.caціЙІІИЙ-

5013. 
с.пуCIroВИЙ--5013. 
с. ре~mrpи03JliIllШЙ-

5013. 
с. рівио~-6013. 
С. різвицєвиlil:--5013. 
С. робoчиlil:,-5013. 
'с. posraпy.жeиий-

5013. 
с. розi:Jl:киeИИЙ-5013. 
C.~'-
501'3.' 

с.роз~lЗ. 
с. рooryчиlil:-5013~ 
с. C8JIIоiшc:вa3md-

5013. . 
с. C8JIIоиacвaaaudl:-
5~!:::.-_ ...... _ 

с. С_"'Ч'А~-"'" 
С. сив:усоl)taJIыld -

5013. 
С. CВJI%POнi~ 

-5013., 
, с. супpoтввmdl. -5013-
, с. C'S"ПP0'1'ИCSe~. 

-5013. ' 
с. 'І'$Оpe'I'IlЧIIИII--501В" 
с; тeш:toeJXeItТpJl1lВlilЙ,-

50і3. 
С. терхіOИllDЙ-5013. 


















