ПЕРЕДМОВА
Наша

молодь

на

чужині

читає

укІ?а

їнську пресу та займається самоосвітою.
Під час читання й навчання вона на
трапляє на багато незрозумілих або не

цілком зрозумілих слів, особливо чужо
мовного походження. Звичайно, це тво
рить інколи чималі труднощі для зрозу

міння й засвоєння певного матеріялу, а

де в кого навіть послаблює бажання
дальшого навчання та праці над собою.
Тому давно назріла потреба у виданні
відпов~дного словника. І ось, щоб за
Jадити хоча б частково цій справі, на
прохання
наших
численних
друзів,
.Сультурно-Освітня
Референтура
Кра
йового Комітету Спілки Укра•їнської Мо
лоді в Німеччині видає Цей «Словник
чужомовних слів»,
що
пояснює 3 500
найбільш уживаних в українській мові
чужомовних

с.ців

і

понять.

На превеликий жаль, ми змушені бу
ли опустити, через брак місця, чимало

слів, що також повинні б були знайтися
в цьому словнику; а інші слова, що ма
ють по кілька значень, ,ми з тієї самої
причини подІ!,ли лише в їх головному

значенні. Нам було тим тяжче зробити
це, що матеріяли були приготовані для
більшого й повнішого видання. Але по-

при все це, ми намагались у своїй .праці

зберегти не лJhue приступність пояснень,
але також і їх науковий рівень.
В словн:и:ку позначено (тоншим шриф
том)

наголоси в пояснюваних словах та
подано в дужках їх чужомовне поход
ження. Зірочка (*) вказує на те, що в
даному

випадку

подається

переносне,

фігуральне значення слова.
МатеріЯли для цього словника були на
літери А-Н і У, Ф, Ч, Ш, Ю, Я під
готовані мною, а решту маrеріялів на
літери О, П, Р, С, Т, Х, Ц опрацював
проф. д-р В. Державин, що також пере
вів мовну редакцію цілого видання.
Вважаю за свій обов'язок висловити
лодяку ред. Ст. Ленканському за його
цінні зауваги щодо пояснень окремих
слів і понять. Одноразово щиро дякую
членові КК СУМ-у другові Б. Бідякові
за його багатобічну допомоrу, а надто за
подолання всіляких трудноІЦів, пов'яза
них

з

виданням

цього

словника.

Сподіваємось, що цей словник буде ко
рисним не тільки для нашої молоді, але
й для кожної українки та українцн, що
матимуть у ньому потребу.

О. Я. Запорожець
Культурно-Освітній !Референт
при Крайовому Комітеті СУМ-у
в
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Німеччині

і'

Пояснення деяких скорочень

авіяц. авіяція
англ. англійська мова
араб. арабська мова
арам. арамійська мова
астр.
астрономія
афр.

-

африканські мови

біол. біологія
бот. ботаніка
військ.

гебр.

-

-

військова справа

гебрайська мова
географія
геометрія
германські мови

reorp. геом. герм. гірн. гірництво
гол. головний
голJr. голляндська мова
гр. грецька мова
ел. електрика, електротехніка
есп. -· еспанська мова
·
сгип. -'- єгиnетська мова
жін. жіночий рід
інд. індійські мови
індіян. індіянські мови (Америки)
ірл. ірляндська мова
іт. -'- італійська мова
кельт. кельтські мови
ла1·. латинська мова .
мад.

мадярська

мал.

маляйська мова

мова

мат.

математика
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-

мед.

медицина

мін. мінералогія
м. ін. між іншим
міт. ·- мітелогія

-

мор.
муз.
напр.

морська

-·

-

нім.

норвезька
перська

-

пол.

польська

полінез.
порт.

-

-

-

т.

зв.

тур.

-

тюрк.
фіз. філ. -

-

мова

мова
мова

полінезійські мовИ

португальська

прованс.

с.-г.
семіт.

наприклад

німецька мова

-

норв.
перс.

справа

~v.узика

-

мова

провансальська

мова

сільське господарство
семітські мови
так званий
турецька мова

-

тюркські мови
фізика
філософія

фот.- фотографія
фр.

- французька мова
-- хемія
- юридичний вираз
-- японська мова

хем.
юр.
яп.

УКРАІНСЬКА АЗБУКА.
А, Б, В, r, (, Д, Е, Є, Ж. З, И, І, І,
й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х,
ц, ч,
щ ю, я, ь.

m,
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А

абат (семіт.)- 1) ігумен, настоятель ка
толицького чоловічого манастиря (абат
ства); 2) у Франції назва католиць
кого священика взагалі.
абатиса (семіт.)

-

настоятелька като

лицького жіночого манастиря.

абдикаціа (лат.) зречення престолу,
відмова від влади, посади чи сану.
абітурієнт (лат.) матурист, учень, що
закінчує середню школу.
абонемент (фр.) попередньо опла
чене право на користування, на певний
час, книгами, часописами, місцем у те
атрі тощо; абонент (нім.)·- особа, що
мас абонемент.
абориtени (лат.) тубіJІьці, люди, що
живуть від найдавніших часів в якійс{>
країні чи місцевості, автохтони.
аборт (лат.) викидень, передчасне
припинення. вагітности
(природНе
або
штучне).

·

абракадабра (семіт.)
1) чародійНе
слово з античности та середніх віків;: 2)*.
нісенітниця, незрозумілий набір слів.
абсолют (лат.) в ідеалістичній філо-.
софії безумовна правда, вічна перво
основа

всесвіту

(абсолютний

Дух,

абсо

лютна Ідея); абсолютний 1) безумо,в;,
ний, необмежений, безвідНосний; 2) до-

'1

сконалий, повний; абсолютизм само
державна влада, необмежена монархія,
форма правління:, за якої найвища влада
належить необмежено одній особі мо
нархові; абсоJJюторія приймання: ра
хунків або справоздання:, звільнення: від
попередньо nокладених обов'язків (з ло
твердженням їх задовільного виконання:).
абсольвент (лат.) той, що закінчив
я:.кусь

школу.

абсорбувати (лат.) потлинати, ВС'ІІоІОК
тувати; займати чи переймати цілковито.
абстрагувати (лат.) думками відри
ватись

від

тих

чи

інших

конкретних

сторін розгляданих явищ.
абстракція (J.Іат.) 1) розумове відри

вання:
від тих чи
інших
конкретних
сторін або властивостей предмету; 2) ві
дірЕІане в такий спосіб поняття: або уза
гальнення; абстрактний- відірваний від
конкретного явища, ІНенаочний.
абсурд (лат.) нісенітниця:; безглуз:ця:.

аванrард (фр.)
редня:

ава,нзаля (фр.)
nогт

передовий заrін; ;п&;

сторожа.

-·

стійка,

-

передня заля; авав•

н<:~йдальше

наперед

найближче

до

авансцена

-

частина

висунена

ворожої
сцени,

що

лінії:

. ~~~

виступає в залю для глядачів (пере.І[З!і""'
вісою).

аванс (фр.)

R

-

1)

грошова сума, що зи-:,

дається в рахунок умовленої [JJ!art'И (за
вдаrrок) або в рахунок передбачених ви
трат;

«робити

2)

аванси»

давати далекосяжні

-

зш-равати,

обіцянки з

власної

ініціЯТИІВи; заnобігати перед кимсь.
авантура і авантюра (фр.) ризиков
не nочИН8ІННя, пригода; сумнівне щощо
чесности підприємство, розраховане на
випадковий успіх; авантурник і авантю
рист шукач пригод; про:й:диствіт.
аварів (іrг.) 1) пошкодження кораб
JІЯ,

машини,

будівлі;

строфа.
авrійові

станка,

уста'ГКування

НІЄЩасл:и:вий

2)

С'ООйні

rендарного

(гр.).

-

1)

2)

короля

чи

ката

стайні

ле

що
нrе чистились багато років і були вичи
щені протягом одного дня Гераклом (Гер
кулесом);

грецького

випадок,

Авrія,

щось украй за5руднене, за

пушене.

авдиторіи (лаrг.)
таються

викJІади,

-

1) заля, в якій чи
доповщ1,

ВVІаштову

ються мітинrи; 2) збірна назва сJІухачів
викладу, доповіді, промови.
авдіенців (лат.) офіційне .прийняття
у

високопоставленої особи.
авешо (фр.) широка вулицл,

пере
важно обсаджена з обох боків деревами.
авіяцін (фр.) 1) повітролітання, те
орія і практика rrереQуВаНня в nовітрі

на

літаючих

апаратах;

2)

повітрЯНа
··~

фльота: авінтор літун, пілот; авІа
носець і авіаносець корабель, що міс
тить на верхній палубі відповідну пло
щу для злету і сідання літаків та анrари
для

них.

авлs (лат.) велика заля для офі
ційних 9JІ:Тів, особливо в університетах
і середніх школах.
аврал (англ.) невідкладна праця на
морі, в якій бере участь цілий особовий
склад

корабля, а інколи й пасажири.
авреоли (лат.) 1) сяйво навколо rо
лів святих на іконах та ішпих образах;
2)* честь і пошана, що оточують кого
небудь.

автентичний (гр.)- правдивий, справж
ній, дійсний, заснований на першодже
релах.

автобіографія

(гр.) . -

опис

власного

життя, власний життєпис.
автограф (гр.) власноручний підпис,
надпис або рукопис.
автокефальна церква
(гр.) само
стійна церква, адміністраційна незалеж

на від іншої церковної організації того
самого

віровизнання ..

автократ
межений

самодержець,

(rp.) -

ROO~c

правитель.

· автономія (гр.) -

саJМоуправління, nра

во якоїсь нації, народности, области ви
рішувати свої вJіУ'ІU)ішні справи само ...
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стійно, тим часом як зовнішні справи ви
рішують окуnаційні чинники або феде:
ративний уряд ширшого об'еднання.
автор (лат.) особа, що створила мис
тецький, науковий, ·побліцистичний чи
о;rехнічний твір, винахід, проєкт тощо.
авторизацін (лат.) правне уnовнова
ження когось другого до чогось;
зувати

-

авторите'r

значення,

автори

уnовноважнюnати.

-

(лат.)

вплив,

1)

загальновизнане

nрестиж;

2)

особа,

що

користується загальновизнаним впливом,

nрестижем; авторитарний

заснований

-

на сліnому nідкоренні авторитетові.

авrохтони

(гр.)

-

первісна

людність

якоїсь країни.

аrевт (лат.) -особа, що діє з доручен
ня когось іншого, уповноважений, від
поручник; аrентура- 1) заня'М'я або по
сада аrента; 2) збірність аrентів якоїсь
установи, підnриємства або організації;

3)

шлигуни й диверсанти ворожих країн;
аrенція 1) організація, що

аrентство,

виконує nевні
nриватних

осіб;

доручення

2)

установ ·чи

установа,

що збирає
інформації для часописів; З) представ
ництво, філія якоїсь установи або під
nриємства.

аrітаціи (лат.)
сова діяльність,

-

ного

м.аси,

вnливу

на

усна, лисемпа і пре
скеронана для nолітич
шляхом

поширен-
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ня певних ідей і гасел; аrітатор- особа,
що провадить аrітацію.
аrрарний (лат.) земельний; той, що
стосується до землеволодіння або зем
лекористування.

аrресіи (лат.) збройний напад однієї
або кількох держав на ішuу країну; ar-

pecop -

нападаюча

чинае війну.
аtрикультура
(розведення
культур);

2)

і

сторона,

(лат.)

-

1)

вирощування

розrю

рільництво
польових

захо
дів, що скеровані на поліІпшення техні
ки

сукупність

що

землеробства;

способів,

аtрикультурний

рільничий.

аrрономіи (гр.} наука про сільське
господарс'І1Во, включно з усіма теоретич
ними й практичними знаннями в цій ді
лянці; аtроном- фахівець в галузі :сіль
ського

госnодарства.

адаптацін (лат.) пристосування до
якихнебудь умовин.
адвокат (лат.) професійний оборо
нець, кваліфікований захисник чиїхсь
інтересів перед судом.
адепт (лат.)

-

1)

посвячений в таемни~

*

ці якогось вчення, секти і ін.; 2)
рев ..
ний
послідовник,
прихильник
якеrееь
вчення, якоїсь ідеї.
адмірал (араб.) військове звання виw
щого

командного

складу

военноморськ:оі

фльоти; адміралтійство і адміра.піцІи назва міністерства военно-морської фльо
ти (зокрема в Англії).
адоптувати

(лат.)

всиновІЛювати,

вдочеряти.

адреса

-

(фр.)

1)

nисьмовий

nривіт,

офіційне звернення до якоїсь особи або
установи; 2) вказання місця nеребуван
ня певної особи або установи; адресант
--особа, що адресує;
адРесат особа,
якій адресується; адРесар книжка, в
якій nодано в певному nорядку різні
адреси.

адьютант (лат.)

-

особа офіцерського

складу, що виконує службові доручення

командувача

з'єднання

та

інші

штабні

обов'язки при ньому.

аеро- (гр.) приросток, що в складних
словах вказує на їх відношення до nо
вітря, повітроплавства, авіяції.
аеродром (гр.) летовище, місце сто
яння, злету і приземлення літаків, а та
кож комплекс допоміжних будівель при
ньому; аероклюб гр.>мадська органі

зація (к.rіюб),

.

що об'єднує осіб, які ці-

кавляться або займаються авіяцією.
азиль (гр.) лрибіжище, nристанови
ще, лритулок (в політичному ЗJІЗчеані).
азот (гр.) хемічний елемент, зветься
також

нітроtен

академія (гр.)

(знак

-

1)

N).

-~

вища наукова або

мистецька установа;

2)

назва деяких ви

щих навчальних закладів (напр. військо
вих, сільсь~О:.господарських); З) врочисті
nроnам'ятні збори; академік член ака
демії; академічний 1) що стосується
Д() академії; 2)* суворо науковий; чисто
теоретичний.

аквареля (іт.) 1) водяна фарба; 2)
малярство водяними фарбами.
акваріюм (лат.) штучне водоймище
(частіш скляна скриня) для тримання
во,!(яних тварин (риб тощо) і рослин.
акліматизація (лат.) пристосування
тварин або рослин до нових, незниклих
кліматичних і географічних умов.
акомпаньямевт (іт.) музика, шо су
проводить і доповнює
головний
голос
(співака, інструменту або хору); аком
паньятор

-

той,

хто

·веде

акомпанья

мент.

а-копто (іт.)

-

комерц.:

«в

рахунок

плати».

акорд (іт.) муз.:
чення декількох (не
тонів.
аксіома (гр.)

-

1)

рівночасне сполу
менше від трьох)

вихідне твердження,

яке в даній науці приймається без дока:-·
зів;
2)*. якась очевидна істина,
потребус доказів.
акт (лат.)

-

1)

вчинок, дія·

2)

ний документ, запис, протокол;
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ЩQ я~
офіцій-_
З) дІЯ~:5

драматичному творі; 4) врочисте · зібран
ня,

переважно

в

навчальних

закладах;

зображення відкритого людського тіла.
актив (лат.) 1) найдіяльніші члени
якоїсь організації;" 2) в бухгальтерії всі види матеріяльних цінностей в ба
лянсі підприємства; активний діял:Ь- ·

5)

ний, діючий; аІ{тивізувати
тивним,

посилювати

-

робити ак

діяльність,

спону

кати до дії.
актуальний (лат.) важливий під те
перішній час, визрілий, на часі.
акумулятор

громадження

(лат.)

-

прилад

електричної

для

енерrії

на

або

тепла з метою пізнішого їх використан

ня; акумуляція -нагромадження, скуп
чення енерrії.
акустика (гр.) 1) наука про звук;
звукові умавини якоrось приміщення.

2)

акцент (лат.) 1) наголос; 2) своєрідні
риси вимови в осіб, що говорять чужою
мовою.

акцидентний (лат.)

-

побічний, несут-·

тєвий.

акціи (лат.)- 1) цінний папір, що при
носить пропорційну частину
прибутку,
одержаного акційним •rовариством за від
читний час; 2) дія, що застосовується
для досягнення nевної накресленої МеnG-

акціонер

-

власнИк акцій; акційне това""
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риство

-

спілка З&:Нована на ІІUІЯХ (ак

ціях).
Албіон

-

(кельт.)

старовинна

назва

Англії.
алея (фр.) дорога dбсаджена з обох
боків деревами; доріжка в парку або
саду.

алілуя (гебр.) 1) хвальний присnів у
християнському богослуженні; 2)
спі
вати а. непомірно хвалити, підлабуз

*

нюватись.

алімеити (лат.)

грошеві засоби, при

-

суджені на утримання дитини, дружини

або непрацезда'ІНИХ батьків.
Аллах

алоrічний
вильному

-

(араб.)

алмаз (араб.)

Бог

(гр.)

у

мусулман.

діямант, брилянт.

-

що

суперечить пра-

думанню.

- див. альфабет.
альбатрос (англ.) великий морський
птах із rpyn:и буревісників.
альrебра (араб.) частина математи
ки, що вивчає дії з величинами (означе
ними літерами), незалежно від їх число
воrо значення; альrебричний стосов
ний до альrебри.
алькоrоль (араб.) сnирт; алькоrолізм
- надмірне вживання СІІ1иртових напоїв,
ЩО веде ДО ЦЇЛОЇ НИЗКИ .l.ШtЇДЛИВИХ на
СЛіДКіВ, як для самих п'яниць так 1 ДJІЯ
алфавит,

народУ.
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альманах (сгИІП. ?) 1) збірник (непе
ріодичний) літературних творів різних
авторів; 2) старовинний календар.
альпінізм (лат.) високогірний ту
ризм, спортове сходження на гірські
шпилі; альпініст спортовець, що зай
мається гірським туризмом.
альт (іт.) 1) низький жіночий голос
або дитячий голос, що с вищим за чо
.'ювічий тенор; 2) смичковий інструмент.
альтернатива (лат.)

-

одна з двох вза

емно виключаю )!их одна одну можливо

стей;

-

альтернативвий

належний

до

аJІЬТернативи.

альтруїзм (лат.)
про

інших

і

інших своїми
альфа (гр.)

-

безкорисна турбота

готовість

жертвувати

для

особистими інтересами.
-· перша літера грецької

абетки; <<альфа і омеrа (остання літера
грецької абетки)» початок і кінець;
альфа-оремені потік альфа-часток,
що їх випромінюють радіоактивні речо
вини; альфа-частки ядра атомів ге
лію; альфабет і алфавит (гр.) абетка.
в

альлис
більш

(фр.) союз між державами;
широкому розумінні союз

(спілка) взагалі, об'єднаннЯ.
аматор

(лат.)

-

любитель,

замилуна

ниИ у чомусь.

амбасада

(фр.)

-

державне

посоль-
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ство;

-

амбасадор

посол держави при

уряДі іншої держави.

амбіція (лат.)

шанолюбні

-

претенсії

(здебільшого невиправдані).
амбулиторіи (лат.)
нова,

яка ·надає

приходять (але не
амвон (гр.) тарем у церкві,

-

лікувальна уста

допомогу

хворим,

перебувають

що

у ній).

підвищення перед вів
з якого виголошується

проповіді.
аметист (гр.)
коштовний камінь,
прозора фіялкова відміна кварцю.
амінь (гебр.) 1) хай так буде; 2
певний кінець.
амнестів (гр.) 1) повне або часткове
звільнення від кари і від її правних на
слідків (зняття судимости); 2)
прощен

*

*

ня,

помилування,

уласкавлення.

аморальний (лат.)
ниче

-

1)

той, що засад

заперечує загальнообов'язкову мо

2) неморальний, що порушує пра
вила доброї поведінки.
амортизація (лат.) ~ 1) поступова спла
та
капіталу
підприємства чи якогось
боргу періодичними внесками; 2) посту
раль;

пове зуживаня машинерії; З) зменшення

цінности оподаткованого майна; 4) зм'як
шення поштовхів під час праці машин.
аморфний (гр.) 1) в мінералогії позбавлений кристалічної будови; 2) ба
формний, неоформлений.
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ампер (фр.)- одиниця сили електрич
нqго

струму.

ампутація (лат.) відняття операцій
ним способом якоїсь частини тіла (зо
крема кінцівок).
амуІІіція (лат.) військові припаси,
передусім набої і вибухові речовини.
амфібіі (гр.) земноводні тварини і
рослини,

що

можуть

жити

у

воді

й

на

поверхні.
амфібія (гр.\ 1) літаючий апарат,
пристосований для злету й сідання на
воді і на суходолі; 2) панцерник (танк),
що може пересуватись на суходолі і на
воді.

аналіза (гр.)
дження

його

-

шляхом

складники;

метода Ііаукового дослі
розкладу

предмету

аналізувати

-

на

дослі

джувати, розкладаючи на складники, ро

бити аналізу.
аналітика (гр.)

-

вчення про основні
- складова

елементи і умови мислення

час·гина логіки.

аналогія (rp.) -

схожість, подібність у

певному відношенні предметів, явищ ч_и
понять.

анальФабет

2)

*

(гр.)

-

J)

непш:ьменний~

зовсім не обізнаний в якійсь га.JіУЗіі

профан.

анархія (гр.) безвладдя; • безЛад,
хаос; анархіст- прихильник анаР:хі~у;с

- соціяльне вчення, що відки
дає всяку потребу в державній владі ..
анатема (гр.) відлучення від церкви;
анархізм

прокляття.

ана·юмія (гр.) наука про склад і бу
дову тваринних і рослинних організмів.
а.нахронізм (гр.) похибка в означен
ні

*

часу подій;

застарілий

погляд· чи

звичай.

ангел, янгол і ангол (гр.) вістун (Бо
в християнській релігії назва
безтілЄ{:НИХ розумних істот, що з'явля
ються у людській подобі.
анtа.жувати
(фр.)
запрошувати;
жий);

приймати на службу.
анtар (фр.) приміщення для стоян

ня і переховування літаючих апаратів.
анtіна (лат.) запалення горла.
анекдота (гр.) коротке жартівливе
оповідання (здебільшого вигадане) про
якусь смішну подію; вигадка, жарт; анек
дотичний

-

смішний;

·анексія (лат.)

-

*

малоймовірний.

приєднання якоїсь чу

жої території.
анемія

(гр.)

-

недокрів'я,

малокрів'я,

зменшення кількости червоних тілець у
крові.
анестезія (гр.) втрата чутливости
всього тіла чи я-коїсь його частини; шту
чне обезболення перед оперуванням.
анімальний (лат.)
тваринний, що
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стосується тварин; анімаліст
що зображує тварини.

-

маляр,

аннали (лат.) літопис.
анод (гр.) додатньо (позитивно)

за

ряджений електрод.

аномалія (гр.)

-

неправильність, відхи

лення від норми, від загальної законо
мірности.
анонім (гр.) автор листа чи твору, що

не подає свого імени; твір без зазначення
імени автора; анонімний безіменний.
анонс (фр.)- попередня об'ява, в біль
шості про наступні rастролі, спектак
лі, концерти і т. ін.
ано(р)мальний

(лат.-гр.)

-

ненормаль

ний, що відхиляється, відступає від нор
ми.

ансамбль (фр.) · - склад виконавців
спекталю; сумісна участь кількох осіб у
виконанні музичного твору; rрупа буді
вель, що складають архітектурну цілість;
взаємно погоджена rрупа взагалі. .
антаrонізм (гр.) непримиренна супе
речність або ворожість;
антаrоніст противник,
суперник;
антаrоністичний
- непримиренно суперечний або воро

жий.
Антарктида

(гр.)

-

південна

полярна

область з,емної кулі.
анти- (гр.) приросток, що відповідає
за

значенням

українському

«проти»

в
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складних
словах,
наnр.,
антибольше
вицький.
антикварій (лат.) торгівля старо
винними предметами, картинами, здебіль
шого

-

старими

книгами;

антиквар

-

власник антикварію.
антипатія (гр.) почуття неприязні,
відрази (протилежне до симпатії).
антиподи (гр.) мешканці взаємно
протилежних місць земної кулі;
люди
з протиЛежними поглядами або .рисами

*

характеру.

антисанітарний що порушує nрави
ла санітарії.
антисеміт вороже наставлений до
жидів (що є семітичного походження);
юдофоб.
·
антисоціяльний (лат:)
ський.
антитеза (гр.)

-

1)

-

протигроІ\Іад

протилежне до те

зи;
2) протиставлення взаємно проти
лежних думок або образів (напр., добрий

ЗЛИЙ).
антициклон (гр.) область високого
атмосферичного тиску (протилежне циклон) з ясним небом і тихою, стій

-

кою

погодою.

античний (лат.) стосовний до дав
ньогрецької і давньоримської доби.
антолоrія (гр.) збірник вибраних тво-.
рів (переважно віршів) різних авторів.
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антракт
(актами)

(фр.)

nерерва

-

між

спектаклю, відділами

діЯЮІ

концерту

тощо.

антраци·r (гр.)

-

дуже тверде кам'яне

вугілля блискучого чорного кольору, що

містить nонад 93°/о вуглецю.
антрепренер (фр.) підприємець,
ловне

-

цирку

тощо.

приватний утримувач

го

театру,

антрополоrія (гр.) наука, що все
бічно вивчає біологічну природу людини
(становище людини серед інших істот,

її· походження, різні расові тиnи людини
тощо).

анулювати (лат.) знести, уневажни
ти, оголосити недійсним.

анфас (фр.) 1) лицем до nромовля
ючого; 2) зобра~ення обличчя або nо
статі прямо спереду.
аорта (гр.)

-

головна артерія, що бе

ре nочаток від лівого шлуночка серця.·
апарат (лат.)
устаткування;

-

прилад, пристосування.

установа

чи

ряд

установ,

що обслуговують якусь rалузь управлін

ня; збірність працівників якоїсь органі
зації чи установи; збірність органів лю
дини, тварини чи рослини, що мають од

накове призначення;

апаратура

-.

збір•

ність апаратів (приладів); уста_ткуваmm
якоїсь лябораторії чи цеху.

апартамент (фр.) велика, розкішна
кімната; парадні або офіційні покої.
апатія
в'ялість;

(гр.)

-

байдужість,

апатичний

млявість,

байдужий

всього, млявий, в'ялий.
апеляцін (лат.) оскарження

до

якоїсь

постанови перед вищою інстанцією; апе
лянт той, що подає апеляцію, апелю
вати

-

оскаржувати

подати апеляцію;
авторитету,

якусь

покликатись

апендицит

постанову,

звертатись до якогось

(лат.)

-

на нього.

запалення

черво

подібного відростку сліпої кишки (т. зв.
<•апендиксу» ).
аплікація (лат.)ність;

2)

1)

пильність, старан

початкова служба;

3)

малюнок

або орнамент, створений шляхом наши
вання або наклеювання
окремих
його
кольорових частин; аплікапт практи

кант (здебільшого без оплати) .
. апльодисменти (фр.) - рукоплески.
апльомб (фр.) самовпевність,
смі
ливість,
мові).

зухвалість

(в поведінці чи роз

аполітичний (гр.) байдужий до по
лі•rики; що ухиляється від участі в по-
літичному житті.
апологетика (гр.) частина теології,
що

спростовує закиди, звернені
проти
християнської віри (або певного христи;;:__

ниеького віровизнання);
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апологІя

-

ви--с

правдання,

логет

спростування

закидів;

апо

оборонець якоїсь ідеї, вчення і

-

т. ін.

-

апоплексія (гр.)

крововилиття в мо

зок.

апостат (гр.)

-

відступник (зокрема від

християнської віри).
апостол (гр.) 1) один із

*

12

найближ

чих учнів Христа; 2)
первовчитель.
апостроф (гр.) значок у вигляді ко
ми

над

рядком,

що

означає

пропущення

голосівки, або ж що суміжні літери тре
ба читати роздільно (напр., об'ява).
апотеоза (гр.) обожнення
(або
й
просто велике прославлення) певної осо

би.

-

апріорний (лат.)
свіду,

незалежний від до

передуючий

стверджений,

йому;

заперечуваний

апробувати (лат.)

-

*

наперед

тощо.

схвалювати, ствер

джувати.

аранжувати (фр.) уряджувати, впо
рядковувати; переробляти музичний твір,
складений для певного інструменту, від
повідно до іншого інструменту.
арбітер (фр.) третейський суддя, що
вибирається
взаємним

спірними

сторонами

за

їх

погодженням.

арtумент (лат.)
від.
арена (лат.)

-

-

логічний доказ, до

місце висипане піском,
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де відбуваються циркові або спортові дії;
місце бою, змагань або взагалі якоїсь
активної діяльности.

*

аристократія (гр.) 1) панівний (зде
більшого спадковий) стан у державі, су
спільстві або його складовій частині; 2)
еліта взагалі; аристократ. член ари
стократії.
аритм(?тика (гр.) -'- частина математи
ки, що вивчає властивості чисел та дії
з

ними.

арія (іт.) вокальний твір для од
ного голосу в супроводі оркестри (зде
більшого в опері).
Арктика (лат.) північна rіолярна об
ласть земної кулі; арктичний ....,... півнUІ:
НС1ПОлярний.
армія (фр.)

- 1) сукупність збройних
сил держави; у вужчому розумінні наземні збройні сили; 2) частина зброй
них сил країни, що під час війни діє
на певному фронті (діюча армія); З) опе

·

ративне з'єднання в складі кількох кор

пусів; 4) військові з'єднання паневоле
ного народу,

що

перебувають

за

межа

ми батьківщини визвольна армія; 5)
підпільні збройні сили паневоленого на
роду, що збройно борється проти окупан
тів підпільnа армія (нащ:>., 'Укра!н-~
вська Повстанська Армія, що тепер діе_
в Україні); 6)
збірність людей, якl· мо-

*
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Жуть бути об'еднані певною загальною
ознакою,. напр., армія українських пат
ріотів-самостійників.
аромат (гр.) пахощі.

арсенал (фр.) -

ремонту

та

місце виготовлення-,

переховування

зброї

ших предметів військового виряду;
пас зброї (рівнож і духової).

артерія (гр.)

і

ін

* за

кровоносна судина, що

-

несе кров дід серця до периферії;

* важ

ливий шлях сполучення.

артилерія (фр.) 1) збірність воtне
стрільних гармат; 2) рід військ, чиїм
основним озброснннм с гармати; 3) на
ука про будову і застосування
вогне
стрільної зброї всіх видів.
артист (лат.) людина, що вибрала
своїм фахом прИЛЮ1\Не виконування тво
рів мистецтва;
особа, що досягла
в
якійсь галузі високої майстерности; ар
тистичний мистецький, майстерний.
артос (гр.) обрядовий, хліб у літур
гії.

*

архаїзм (гр.)

вини;

2)

-· 1)' наслідування старо
старовинне слово чи мовний

зво.рот;. архаїчний -.- старовинний,
родавній, ·застарілій.
архангел і архангол (гр.)

янголів.
археологія

(гр.)

-

-

наука,

ста

провіднmt
що

вивчає
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(го'ловним чином, шляхом розкопів) мате
ріяльні пам'ятки минулого.
архи- (гр.) приросток, що означає в
складних

словах:

а)

старшинство,

вище

положення (зокрема в церковному зван
ні);
б) вищий ступінь ознаки, що мі
ститься в другій частині слова.
грхиєпископ (rp.) головний,
ший

стар

епископ.

архиерей

(гр.)

назва

-

вищих

санів

духовенства.

архимандрит (гр.)

-

настоятель мана

стиря, ігумен (у східній церкві).
архистратиг

(гр.)

-

назва

архангела

Михаїла, як провідника небесних сил у
боротьбі з дияволом.
архів (лат.) установа дл.я зберігання
документів і писемних пам'яток.
архітектура (лат.) 1) будівельне мистецтво; 2)
Gудова, структура взагалі;
архітект фс:хівець у галузі архітек
тури, мистець-будівник.
асамблея (фр.) Генеральна А. один із головних
органів
Організації
Об'єднаних
Націй
(загальні
пленарні
збори держав-членів ООН).

*

асиrнувати

(лат)

-

відпускати

або

призна чати певну суму грошей на якусь

ціль.
асиметрія (гр.) відсутність
рушення співрозмірности.
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або

по

.

асиміллція (лат.) уподібненнл до
чогось; перероблепил і засвоеннл хар
чових речовин тваринним або рослин
ним організмом; злиттл одного народу
з іншим ціною втрати власних націо
нальних

ознак.

асистент (лат.) особа, що допомагає
професорові, лікареві і ін. під час опе
рації чи виконаннл лкоїсь наукової або
академічної праці.
аскет (гр.) 1) чернець-покутник; 2)
найвищою мірою витримана людина,
що відмовллється від усіх життєвих ви
гід.
асортимент (фр.) підбір різних видів
і rатунків товарів у торговельному або
виробничому підприємстві;
підбір одно
рідних предметів.
асоціяція (лат.) 1) об'еднання, спіл
ка; 2) в психології зв'язок уявлень;
асоцілльний · - протигромадський,
що
порушує права і інтереси громади; асо
ціювати 1) сполучати в думках, збли
жати уявлення; 2) долучати до власної.
спілки, спільноти, rрупи. ·
··· -

*

*

аспект (лат.)

-

кут

зору,

під

я~

сприймається дане явище або понятТ:я·;
пt=рспектива, в якій виступає дане ІЩИ"':.

-··

ще.

асцірант (лат.) 1) особа, що офіцій..:'
но готується до наукової .ція.льнос'l'Ис\У·
--_

- -

- - ·;-о

Z!j"'

вищій школі або науково-дослідному ін
ституті); 2) кандидат на якусь посаду;
З)

кандидат на старшинську ранrу.

астма (гр.)- певна хвороба з нападами
задихання.

-

астрологія (гр.)
впливи

зірок

на

наука (сумнівна) про
людську

долю; астро
лог знавець
астрології.
астрономія (гр.) наука про небесні
тіла; досліджує природу, будову і рух

небесних тіл, а також їх фізичний і хе
мічний стан, походження і зміни; астро
rюм вчений фахівець з астрономії;
астрофізика частина астрономії, що
досліджує фізичні ,(і

хемічні)

властиво

с;:ті небесних тіл.
атака (фр.) масовий напад на воро
га з метою битись рукопаш, останній 1
вирішальний етап наступу.

-

аташе (фр.)
лена

до

офіційна ос;:оба, причис

дипломатичного

представниц

тва , як фахівець з якоїсь галузі, напр.,
військовий а.,
торговельний а., і т. ін.

атеїст (гр.)
існування

ательє

--r

безвірник, що заперечує

Бога.

(фр.)

майстерня

скульптора, фотографа; а. мод
стерня

май

одягу.

атентат (лат.)

-

замах на чиссь ~-~_-___ .. -

тя на політичному rрунті.
:ю

маляра,

-

атестацІя (лат.) визначення ділової
і політичної •кваліфікації
працівника,
писемна опінія про його здібності або
поведінку; атестат писемне свідоцтво
про закінчення навчального закладу, про
проходження служби, про моральну по
ведінку, тощо.
атлас (гр.) 1) збірка географічних,
історичних та інших карт (мап), підіб
раних за певною системою; 2) зібрання
зображень тварин, рослин і т. ін., з нав
чальною

метою.

,

атлас отлас (шовкова тканина).
атлетика (гр.) гімнастичні вправи,

що вимагають сили і вправности; легка
а. біг, скакання і т. ін.; тяжка а. підіймання тягарів, бокс, боротьба і т. ін.;
атлет професійний борець, виконувач

атлетики;

*

людина великої

фізичної

сили.

атмосфера (гр.) 1) газоподібна обо
лонка земної ку лі; складається з суміші

азоту (78,030/о), кисню (20,990/о), арrону
(0,940/о), вуглекислоти (0,03°/о) та невели
кої кількости
ксенону,

стана":;

неону,

гелію,

криптону,

а також пилу й води в різних

2)

одиниця виміру тиску, що- До-:

рівнює тискові стовбця живого срібла
висотою 760 мм або 1,033 кr на 1 см 2 і
3)
духове й душевне середовище, tі<~

*

стрій

оточения,

напр.,

«Товариська.

_a,»L_
~о~·г

атмосферні
іней, І'рад.
атом (гр.)

хемічного

оnади

-

-

дощ,

роса,

с~-~:іг,

дуже мала окрема частка

елементу;

складається

з

до

датньо зарядженого ядра і електронів,
що на nевній віддалі рухаються навко

ло: ядро складається з nротонів і нен
тронів; атомова енерrія енерrія, що
виділюється у велетенській кількості nід
час розбиття атомових ядер, наnр., nід
час вибуху атомової бомби.
атракціон і атракція (лат.) ефек
товний нумер програми в циркових або
інших розвагах.
атрибут (лат.) приналежність, сут
'!'єва ознака, властивість, невід'ємна при
кмета

предмету.

атрофія (гр.)

ніння

якогось

-

зменшення та звирод

чи тканини, пе
реважно в наслідку порушення їх хар
чування;

*

органу

притуплення, втрата якогось

чуття Чи властивости.

афера (фр.) темна справа, шахрай
ське підприємство; аферист сумнів
ний ділок, ошуканець, шахрай.
афоризм (гр.) короткий вислів, що
подає

якусь

узагальнену

думку;

для:

афоризму обов'язкові закінченість дуМ~
ки і загостреність форми.
афронт (фр.) гостра образа, зокре
ма
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прилюдна.

Б

баба (ІІ'ЮрК.) в тюркських народів
nочесне звернення до старших віком;
почесний титул дУховних осіб на Сході.
баrателізувати (фр.)
маловажити,
трактувати не серйозно.
база (гр.) 1)
основа, фундамент:
опірний пункт; 2) склади, майстерні і ін.,
а іноді й чаС'І1ИНа території, з ПJРИміщен
нями і nевними ЗаІІІасами для nостачання

·-

·армії, екапед.иції, різних установ тощо;
З)

установа, що обслуговує ту чи іншу
кульrrурно-освітньої праці, наnр.,
книжкова б.
базальт (лат.)
темна
склоnодібна
вулканічна гірська порода; вживаєтьсл
як будівельний матеріял для доріг, а та
кож у керамічній і скляній промисловос
галузь

ті.
базедова хворо6а

серцебиттЯ,

-

ознаки: nосилене

«вирячені» очі,

збільшення

щитовидної залози на шиї (воло); вини

кає

в

наслідку

щитовидної

посилення

діяльности

залози.

базиліка (гр.) в античні часи гро
мадська будівля для суду або торговель
них оnерацій; nізніше християнський
храм nродовгастої прямокутної
форми,
розділений всередині вздовж З або 5 ря
дами

колон.
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базуватись (гр.)
байрам
ське

:__ основуватись, rрун

.•

туватись

(тюрк.)

-

велике

мус.утrман

свято.

бакалявр (лат.) -перший вчений сту
пінь (в Англії, Фрз.нції й деяких інших
країнах).

бактерія (г:r.} -

дуже малий не види

м~ неозброєним оком одноклі'!'инний ор
ганізм; деякі б. грають важливу ралю в

сільському господарстві; інші б. е збуд

никами низки хвороб (туберкульози, хо

.r.ери, чуми і ін.); бактеріологія

-

наука

про бактерії.
бал (фр., -

1) одиниця. якою :щіню
СТІ.ся ступінь або · інтенсивність якогось

явища (вітру·, врожаю і т. ін.); 2) циф

рова відмі1·ка лро успіхи чи поведіцку
учнів;

3)

балет

куля для голосування.

(фр.)

театральна

вистава,

спектакль, в якому дія по~азу_ється rrpи
,nопомозі танців і пантомім (мімічних ру
;хів)

та

супроводжується

музикою;

ба

.ІJетмайстер (нім.) '- режисер балету, по
СТЕ.НОВЩИК танців і мімічних рухів у

_балеті; балерина (іт.)

-

артистка балету,

танцюристка.

балjстика (гр.) наука, що вивчає за
кони руху кулі чи набою всередині ців
ки вогнепальної зброї (внутрішня б.) та
після їхнього вилету назовні.
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1

·~.

-..·

баль (фр.)
великий
ваний вечір танців.

ба.Ляца

(прованс.)

-

гарно

влашrо-

лірично-епічний

в.іршоваrний
твір
(типу
оповідання),
складений ·у визначеній формі.
баляцс (фр.) стан засобів nідприєм
ства. (організації, установи) на певну да
ту, показаний в грошах; торгове.цьний б.

-

ооіввідношення вивозу й довозу това

рів у країну, що дає: а) активний б. (пе

ревищення вивозу· над довозом); б) па
сивm1й G. (перевищення довозу над ви

возом); балвисувати "'- зберігати рівно

вагу,

врівноважувати;

в бухгальтерії

-

підводити балsшс.

банальність

(фр.)

-

втерта,

затягана

думка.

· банд-ероли (фр.) - 1) широка паперова
обгортка, в якій пересилається по пош
ті друковані твори, ділові папери і т. ін.:
2)

поштовий пакет у такій обrортц.і;

паперова наклейка на товарі,
чить

про

сплату

3)

яка свід

мита.

банк (фр.) публічна установа, особ
J!ИВИЙ
вид
державного,
акційного
чи
приватного
підприємства,
що
виконує
ролю кредитового органу, здійснює рух
позичкового капіталу, взагалі облегшує
.грошевий обіг та п:ровадить виміну гро

шей; банкір (нім.) великий акціонер
якогось бан:к:у або його власник; люди-
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на, що займається банковими операціями;
банкнота (нім.) 1) банковий чек, що
застуnає
грошеву
гооUвку; 2) паперові
гроші

взагалі;

банкрут (нім.)

-1)

неспро

можний боржник, що не може виплачу
вати); 2)
той, _що_ потерпів крах, ни~

*

.явився

в

чомусь неспроможним.

баптисти (гр.) релігійне відгалужен
ня (секта) протест<ІІНтизму, що відкидає
зви<rайну релігійну обрядовість та ви
знає хрещення тільки в зрілому віці.
бар (англ.)

невеликий ресторан

з

продажею закусок і наnоїв біля прилав
ку.

бард (кельт.)
синних
чисто).

-

кельтів;

барельєф

І1()€/І' і співак у старо

*

(фр.)

ження або орнамент,

взагалі

поет

(вро

скулЬІПТурне зобращо

виступає

на

nласкій поверхні менш, ніж на полови
ну

своєї товщини.

1) чоловічий голос, се
редній між тенором і басом; 2) співак з
таким голосом; З) мідний дУховий ін
баритон (гр.)

струмент.

барокко (іт.) стиль в європейському
мистецтві XVI'-XVIII віків, відзнач:.авс;о!{

декоративною пишністю та rпластичні
стю форм, найбілЬІПе проявився в архі
тектурі.
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барометр

(гр.)

прилащ для виміру
повітря.
барон (герм.) февдальний дворянсь
КиЙ титул в Західній Европі; поперед
ньо безпосередній васаль короля; ба
роІІІеСа жінка або донька баІрона.

-

тиску атмосферного

бас (іт.) ~

лос;

1) найнижчий чоловічий го
2) співак, що мас такий rолос; 3)

нижчий rолос в музичноМу творі; 4) ll!У
ховий

або

струнний інструмент,

що

конус найнижчі партії.
·баскетбол (анrл.) кошиківка,

м'ячем,

що відбувається

дружинами,

руками

у

сітку

учасники

вкинути

поміж

яких

nротивній

(натягн:ену

на

ви

rpa

з

двома

намагаються

стороні

обруч),

що

м'яч

при

кріІплена на певній висоті до стовпа.
бастіон (фр.) укріплення у вигляді
ВИС'J'УІІІУ огорожі, фортеці.
баталія (фр.) битва, бій; баталіст маляр, що зображує військові дії;
ба
тальний зображуючий військові дії
(наІПр. б-не малJІІРСтво).
батальйон (фр.) курінь,

військовий

підвідділ, що складасться із декількох
сотень (частіше 3-4); батальйони бува

ють сгрілецькі
інженерні і ін.
батерів (фр.)

одиниця

мат);

2)

(піхотинські),

-

1)

па'fщерні;~

вогнева й такти~

в артилерії (звичайно

3-6

гар-"

вогневі або інші технічні зас(ібіr

боротьби, які ветамовлено на одній nо
зиції (б. кулеметів, мінометів, прожек
торів); 3) сполучення декількох rальва
нічних елемен:гів, акумуляторів, конден

саторів або термоеЛементів для одержан
ня великої

сили

струму в

ланцюгу,

ве

ликої нащ;)угй або великої місткости.
батисфера (гр.) 1) морська глибо
чінь; 2) апарат для вивчення морських
глибин.
батяр

(м.а,ц.)

-

обірванець,

волоцюга,

-

бактерія, що має фор-

вуличник.

бациля (лат.)
му

.

палички.

бедуїни (араб.) арабські кочовики.
белетристика (фр.)- сюжетні мистець
кі твори в nрозі романи, повісті, опо
відання; белетрист
письменник, що
працює в галузі белетристики.
бенедиктинці (лат.) католицькі мо
нахи

в

ордену

св.

віці.
бенкет (фр.)

Бенедикта,

заснованого

6.

стю

-

мистецьких,

врочистий обід (з уча
наукових,

громадських

або політичних діячів), що -супроводжується промовами.

.

·_

бенуар (фр.) -нижній ярус театралЬних льож на рівні партеру,

.

_

··

бериль (гр.)
мінерал, коштоВЮІП
камінь і цінна руда для добуваннл_, ~
рилію; берилій- хем.: елемент, зшік Ве~~
~-'--с~
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твердий легкий
металь
сіра-сталевого
кольору; вживається для деяких техніч
них стопів.
беркут (тюрк.) дуже великий вид
орлів; водиться в південносхідній Евро
пі, західній Азії і nівнічній Америці.
бета (гр.) друга
літера
грецького
::Jльфабету; бета-промені промені, що

вилучають·ся радіоактивними речовинами
та становлять потік швидких електро
нів; бета-частки електрони, що виду

чаються радіоактивними речовинами.
бібліографів (гр.)

-

1)

критичний опис

змісту і зовнішнього оформлення книг;
2) відділ у періодичних виданнях, в яко
му зазначаються нові книги; 3) перелік
книг, журналів і статтей
з
указанням
основних даних (місяця й року виходу,

видавництва і ін.); 4 показник літера
тури з nевної п:роблеми або галузі.
бібліотека (гр.)
1) книгозбірня; 2)
приміщення для зберігання книг; 3) ус
танова, що відПУСJІ:·ае книги для читання.
Біблія (гр.) Святе Письмо.
біrамія (гр.) двоженство, двошлюб
ність.
більйон (фр.) число, зображене оди
ницею з дев'ятьма нулями (мільярд, ти

сяча

мільйонів);

в

деяких

країнах

одиниця з дванадцятьма нулями (тисЯЧ:(\'_
мільярдів).

· ·-

-

бінокль (фр.)

далековид, прилад, що

складається з двох оптичних рурок і дає
можливість ясно
бачити
обома
очима
віддалені предмети.
біографія {гр.) житгmис; біограф
особа, що складає чиюсь біолрафію.

біологія {гр.)

-

наука, точніше

-

-

ком

плекс наук, що всебічно вивчають живу
(органічну)
природУ,
11 виникнення і
розвиток, явища і закономірності жит
тєдіяльнасти тваринних і рослинних ор
ганізмів; головні біологічні науки: зо
ологія, ботаніка, морфологія, фізіОJІогія,
ембріологія, палеонтологія, біогеографія

і ін.; біолог фахівець з біології; біо
географія наука про розnоділ рослин
них і тваринних організмів. на земній
кулі.

біплян (лат.) лі"NІІК,
що
має
двоє
:и;рил, розміщених одне над одним на де
якій віддалі.
біржа (нім.) 1) ринок цінних папе
рів (фондова б.) або товарів, напр., ба
вовни, вовни, хліба і т. ін. (товарова б.);
2) б. праці - установа, що реєструє без
робі'11НІИХ та служить посередником для
підшукува.ння їм праці.
біс

(лат.)

-

«другий

раз»

(вигук

ліки в театрі, концерті і т. ін.)
повторення від виконавця.
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-

пуб

Вl4ИОІ'а

бліндаж (фр.)

схованка, що захи•

-

щас бійців від вогню зверху.
бльок (фр.) згода (держав, nолітич
них партій або ін. організацій) з метою

сnільних дій.
бльок

(англ.) ~

1)

проста машина для

піднесення т.fігарів;
2) камінь великих
розмірів, виготовлений із штучних або
nриродних матеріялів; З) підставІКа з де
рев'яних брусків; 4) зшита часrина кни
ги; 4) сукупність суміжних будинків.
бльокада (фр.) військова, політична
або . економічна ізоляція
або
оточення

якоїсь держави (або її частини), насиль
не припинення

її

сполучення з

зовніш

нім світом, з метою змусити її виконати
певні вимоги
або
умови
організаторів

бльохади;

б.

може

бути

здійснена

на

морі, на 'суходолі і в пові'І1Рі; бльокувати

-

1) здійснювати бльокаду; 2) закривати
семафорами шлях між двома заліЗІНич
ними станціями в знак того, що ~-:олія Не
вільна; 3)
загороджувати шлях.
бойкот (англ.) 1) захід полі'ІМчної
або економічної боротьби, що nол.яrас в
nовному або ч,астковому приnиненні зно
СИіН з окремою особою, організацією, дер
жавою, в утриманні від купівлі nевних
товарів і т. ін.;
2) відмова, утрИІМан.ня
населення від участи у виборах; бойко

*

тувати

-

застосовувати

бойкот.
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бон (фр.}

-

1).

коротк011риваде зобов'я

зання, що дає nраво пред'явникові на
одержання в певний термін (від визна
ченої особи чи установи) певної цінно

сти чи послуГ; 2) тимчасові паперові гро
ші, що їх випускає

:місцева

влада

чи

установа.

бонза (інд.)

-

1) назва, що її дали ев

ропейці буддистським жерцям. і монахам

у Китаї. та Японії; 2) зневажлива назва
вищих службових осіб (зокрема в тота
літарних країнах).

бонна (фр.) вихователька малих ді
тей в заможніх родинах.
ботаніка (rp.} наука про рослини;
ботанік фахівець в галузі ботаніки;
ботанічний сад
покеровий сад, де
розводяться

уковою

рослини

з

навчальною,

на

або науково-прикладною метоЮ:

боцман (rолл.) старший матрос, мат
роський підстаршина.
бравіссимо

(іт.)

-

вигук,

що

вислов

лює найвищий ступінь схвалення.
браво (іт.)
лу,

-

вигук, що висловлює хва

захоплення,

захват.

бравурний (фр.} -муз.: демонстративно

голосний, блискучий, бадьорий, напр., б.
марш.

браконьєр (фр.) -особа, що займаєть
ся недозволеним полюванням на чужій
землі.
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-

браманізм (інд.) політеїстична релі
гія в Індії (дуже давнього походження).
браміни жерці браманізму, найВи
ща індійська каста.
брандмайор (нім.)
жежних частин мjста;

начальник
побрандмайстер -

начальник пожежної частини (Дружини).

брас (фр.) плавання (на грудях і на
спині) без винQСу рук на поверхню водИ.
бриrада (іт.) 1) військове з'єднання.
що складається із декількох полків; 2)
з'єднання кораблів однієї кляси під ко
мандою одІ-юго фляrмана; 3) група ро
бітників, об'єднаних для виконання пев

ного виробничого завдання в промисло
вості, будівництві, сільському господар

стві тощо;
бриrади.

бриrадир

(нім.)

-

керівник

·

бриз (фр.) вітер, що виникає від
неоднакового нагрівання суходолу і мо

ря (вдень вологий вітер віє з моря на
суходіл, а вночі сухий вітер із сухо
.цолу на море).
брилянт (фр.) діямант відшліфова
ний в певну форму.
бром (гр.) хем.: елемент, знак Br, по
рядкове число
тяжка темночервона

35;

рідина; солі брому вживається в медици

. ні

і фотографії.

бронхи

(гр.)

-

.розгалуження дихаль

ного горла в легенях; бронхіт мед.:
запалення слизистої оболонки бронхів.
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брошура (фр.) друкований твір не
великого розміру, тонка книжка в м'я
кій обкладинці (не переплетена).
брудершафт (нім.) пити на б. ІПИ
'l'И з кимсь вино на знак заключення тіс
ної дружби і приятельського
переходу
на

«ТИ».

бр,утrо (іт.)

ванням;

2)

хування

-

1)

вага товару з упаку

валовий

прибуток

без

вира

витрат.

буддизм (інд.) реліrія, поширена в
Китаї,
Японії,
Монголії, Індії і інших
країнах СходУ; виникла в 6. віці до Xrp.
в Індії; назва походить від її засновни
ка Будди;
ііуддист
послідОВІНик
бу)ЩИЗМу.

букініст (фр.) торгівець використа
ними і старовинними книгами.
бульвар

.

(фр.)

алея серед

вулиці;

широка
вулиця,
обсаджена
деревами;
бульварна література літературні тво
ри, позбавлені мистецького значення і
розраховані на невибаглІИВий і вульrар
ний смак.

бум (англ.) порожній галас, lll'I'YЧ
нa сенсація.
бумеранr (авС'І1рал.) кидальна зброя
у вигляді зігнутої і загостреної пласкої
дерев'яної палиці; кинутий влу'ІНОЮ ру
кою, б
знов
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,

до

не влучивши мети, повертається
господаря

(застосовується

ту-

більцями Ав·стралії
частково Індії та
Африки).
бунчук (тюрк.)· 1) конячий хвіст на
дереві (жердині), служив у запорозьких
козаків і в Туреччині полковим прало
ром кінноти;

2)

тепер- вдарний музич

ний інструмент у полкових кавалерійсь
ких оркестрах (теж прикрашений коня
чим хвосrом).

буржуазія (фр.) 1) попередня: назва
городян в Зах. Европі, в пр<rrилежність
до вищих станів фендального суспіль
ства (шляхти); 2) тепер комуністи і
соціялісти іменують буржуазією замож
ні й середні
стани в країнах
вілЬІНоrо
сві'І1У; буржуа член буржуазії.
бурлеск (іт.) перебільШено
комічне
зображення (в літературі або на сцені).
бурса (лат.) гуртожиток д.ля бідних
студентів; збірна назва для вихованців
бурси (раніше
дУХовної школи)
бурсаків.
буфервий (англ.) проміжний і по
слаблюючий зудари; б. держава не
велика й слаба у військовому та полі
тичному відношенні держава, що міс
титься між територіями
або
сферами
впливу

великих

буфонада (іт.)

держав.

-

сценічна вистава, по
будована на блазенських, вкрай коміч
них положеннях;
блазенство, смішні

*

nикрутаси.
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буmел (англ,) англійська міра міст
кости, що дорівнює 36,36 літрам (в США
л.).
бюджет (англ.) 1) розписання дер
жавних прибутків і видатків на певний
термін; 2) попередне вирахування очіку
ваних прибутків
і
видатків
держави,
установи, підприємст,ва чи окремої осо
би на означений час.
бюлетеІІь (іт.) 1) коротке повідом
лення про важливу подію, яка цік,авить
широку публіку; 2) назва багатьох пе
ріодичних і неперіодичних
вйдань;
3)
виборчий б. листок, на якому надру
ковані прізвища і імена одного або кіль
кох кандидатів, виставлених під час ви

35,24

борів.

бюро (фр.) 1) склад к~рівних осіб
організації, установи, з'їздУ; 2) канце
лярія, розпорядчий орган якоїсь уста
нови або підприємства; 3) вид столу для
письма (звичайно з поличками, шухля
дами і верхом); бюрократ 1) nрина
лежний до бюрократії; 2)
·службовець

*

формаліст, що витворюе тяганину, жерт

вуючи

суттю справи

сти; бюрократизм ління або ведення
~нцелярським

заради формально

1) система управ
справ
урядовим і

шляхом,

позбавл~ним

співучастИ народУ. БюрокрЗтизм часто
пов'язаний з хабЗІРництвом та сваволею

46

*

урядовців; 2)
канцелярщина, nрихиль
ність до формальности, відірваність від
потреб поточного життя; бюрократів сукупність урядовців і канцеляристів.
бюст (фр.) -·1) погруддя, скулЬІІТУІРНе

'зображення людини по плечі або до по
яса;

2)

жіночі гр:у_ди.
в

вакансіи (лат.)
незайнята посада,
вільне місQе (в установі, в нав}Іальном..v
закладі).
·
вакації (лат.) , канікули, ПІрОміжок
часу, вільний від зайнять у школах або

.

установах.

ваfІ:цина (лат.) матеріял для ·запо
біжних і лікувальних прищеплень (за
стриків) проти зараз.ц;и:вих хвороб.

валентність (лат.)

__::_

число, що пока

зує, з скількома атомами водню (або ін
шого

одновалентного

елеМенту)

може

сполучитись даний атом,
або
скільки
таких атомів він може замістити.

валюта (іт.)

-

1)

грошова система, що

nрийнята в даній країні, і грошова оди
ющя даної країни (карбованець, доляр,
франк і ін.); 2) чужи!Іецькі кредитові бі
лети, монети і ін.; З) сума .платежу, вка-

зана у векселі.·

.

вальцювати (нім,) плющити, дроби
ти, пропускати поміж вальцями (цилін

дричними валаМи).
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вампир і упир (мад.)

-

1)

казкова істо

та, що вбиває людей тим, що ссе їм
кров; 2) назва деяких кажанів у Півд.
Америці.
ванадій хем.: елемент, знак V, по
РRдкове число 23;
оріблясто-білий
ме
таль, твеРІдіший за кварц і сталь; вжи

вається при виготовленні цінних сортів
сталі.
вандалізм (герм.) варварське нищен
ня культурних цінностей.
варварство (гр.) 1) ,щруга з трьох
ступенів розвитку людства
(дикунство,

варварство, культура);
жорстокість,

2)

* неосвіченість,

нелюдяність;

варвар

-

1)

в старовинних греків і римлян вся
кий чужинець; 2)
неосвічена, жорсто

*

ка, нелюдяна особ?;
варваризм
во або вислів, невластиві даній
запозичені з

-

сло-
мові і

іншQЇ мови.

варіяція (лат.) -1) зміна, депке відхи
лення від основноrо типу (у тварин і
рослин); 2) видазміна основної музичної
теми; варіят
розумово ненормальна
людина, божевільний; варіянт 1) ви

доз.міна, різновид; 2) інша передача од
нієї і тієї самої ліоrературної або іншої
мистецької
теми;
інше
розроблення
пляну,

проекту

тощо;

варіювати

-

видозмінювати,
врізноманітнювати;
змінюватись У межах певного типу.
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1)
2}
--

~,сал(ь) (герм.) -

1) в середновіччі -

ФЄВ.!Іfл. який визнав себе підлеглим ін
шому\ февдалові;

Папи

(годови

підлегла,

2)*

держаВа, чи особа.
Ватикан (лат.) -

палац

і

залежна

резиденція

Католицької

Церкви)

в

Римі, а таксж релігійно-адміністратип
ний і організаційнИЙ центр Католицької
Церкви; 2)* папське управління.
веrетація (лат.) п;роростання,
линне житгя; веrетаріянець
на,

що

засадниче

-

харчується

1)

рое

люди

рослинною

їжею і відкидає
м'ясну;
2) іронічно противник рішучих заходів.
вексель (нім.) лисемне зобов'язан
ня боржника про спла'І1У певній особі,
тобто
перед'явнихові
векселя,
певної
суми в означений час.
вена (лат.) несе
кров
від

кровоносна судина, що
периферії в напрямку

-::ер ця.

верифікація

свідоцтво,
чи

2)

(лат.)

-

посвідчення

1)
про

перевірка;

2)

справжність

правдивість.

версифікація (лат.) 1) віІршування;
вчення про сnособи і види віршуван

нл

версія (лат.) один з декількох, від
мінних один від одного, викладів чи по
яснень якогось фак·гу, пс.дії тощо.

вестибюль (фр.)

сrни, передня,~~-

-

,
1) старий вояf<:; 2)

редпокій.

ветеран (лат.) -

* лі<?дина,
луЗl

що д?.вго ~опр~~валjl в га-'

громадСЬКОl

ЧИ

ветеринарія (лат.)

lНШОl

-

ДlЯЛрНОСТИ.

сукупність знань,

що
охоплюють
анатомію,
фізіологію,
хвороби й лікування тварин, а також
методи попередження їхніх хвороб; ве
t•еринар фахівець з ветеринарії.
вето (лат.) право найвищої влади

або спеціяльноГо органу заборонИти або

припинити заведення в дію законОПІрО
скту, прийнятого законодавчою устано
новою.

вібрація

(лат.)-

коливання,

дрижан

ня.

віза

(лат.)

1) спеціяльний дозвіл

державного уряду на в'їзд, виїзд, пе
ребування чи проїзд через його тери

торію; 2) помітка на якомусь документі,
яка свідчить
про - пред'явлення
його
службовій

особі.

візита (фр.)
візія (лат.)

відвідини:'

-

видіння, привид.

вікарій (лат.) заступник або поміч
ник• спископа або й католицького свя

щеника-пароха.

вікторія (л·ат.)
п~ремоги.
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'
-

перемога або богиня

._ілла (лат.)
кий дім.
в!Иеrрета

-

(фр.)

розкішна

-

1)

дача,

холо;цна

замісь

страва з

суміші порізаних на шматочки овочів,.,
м'яса, риби і т. ін., приправлена оцтом,
олією тощо; 2)* суміш відмінних пред
метів або пойнять, нерозбірна всячина.
вікьет(к)а

(фр.)

-

nрикр<Jса

в

книзі

або рукописі у вигляді невеликого ма
люнка або ОрJіаменту на початку чи в·
кінці відділу.
віраж (фр.) 1) nоворот автомашини.

літака

або корабля, ·зв'язаний з

нахи

лом навколо продовжньої осі; 2) пово
рот ровера, ковЗаняра тощо по кривій;
3)* відхил від прямої путі.
віраж (фр.) фот:: розчин солей длq
зміни бурого кольору фотосвітлини-по

зитиву і Для надання їй бажаного від1'Їнку.
віртуоз (іт.) 1) муз.: виконавець, що
володіє найвищою технікою (гри на ін
струменті, сnіву і т. ін.);

2)*

людина, що

досягла в своїй праці найвищого ступе
ня майстерности; віртуозний майстер
ний, доведений до досконалости (особ
ливо в мистецтві).

вірус -(лат.) мікроскопічний Збудник
інфекційної (зараЗливої) хвороби.
·
вісмут (нім.) хем.: елемент, знак Ві,
порядкове число 83; тяжкий легкотоп-
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кий металь червонувато-білого кольору;
вживається в зуболікарській справі.
вітальний (лат.) життєвий, важли-

вий для життя.

.

вітаміни (лат.) органічні речовини,
потрібні для нормальної житгєдіяльно
сти
(і самого існування)
'11Варинного й

людського організму;
відсутність в їжі
одного або кількох із цих речовин ви
кликає значні розлади роогу й харчу
вання тканин, обміну речовин і інші по
важні порушення життєдіяльности.
вітів танець танець св. Віта нер
вова хвороба, що виявляється конвуль
сійними

(Корчевими)

рухами

голови

й

кінцівок.
вітрина (фр.)
засклена скринька,
шафа або вікно, nристосовані для ви
ставлення різних ·nредметів.
віцепрезидент (лат.)

-

заступни;к пре

зидента.

водевіль (фр.) невелиха театральна
п'єса легкого комедійного характеру, з
куплетами й танцями.

_вокальний (лат.)
сом;

-

виковуваний голо

стосовний до співу.

волейбол (англ.) відбиванка, спор
това гра, що полягає в перекиданні м'я
ча через сі'І1Ку, від однієї дружини до
іншої, виключно руками.
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вольт

(іт.)

-

ної сили (щодо

одиниця

електропоруш

різниці пОО'еНЦіялів

електричної напруrи).
вольтметр (фр.)

або

електровимфний

прилад.

вольфрам (нім.) хем.: елемент, знак
порядкове число 74, тяжкий, туго
плавкий, твердий, блискучий металь сі

W,

росталевого

вотум

кольору.

(лат.)

висловлені

-

рішення, думка, ухвала,

в формі голосування;

вір'я або в. недовіІр'я несхвалення діяльности

в. до
схвалення або
уряду
парля

ментом.

вульrаризаціа (лат.)

-

1)

ОІІрОІЦений виклад якогось
спотворює суть останнього;

надзвичайно
вчення, що
неналеж

2)

не спрощення
взагалі;
вульrарний
грубо спрощений, простацький, несмач
ний.
вулканізм

nов'язаних

(лат.)

сукупність

із

вогненнорідинних

дією

явищ,

мас усередині землі.

r
rаз і rаз (гр.) речовина, що відріз
няється здібністю nоширюватись в усьо
му доступному для неї просторі (в зви
чайних умовах), без скокоподібної зміни
своїх властивостей (на·:тр.; кисень, во
день, азот); rазифікувати 1) добувати
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газ,

напр.,

з

вугілля;

2)

nереводити

на

газ()ве пяливо.

газолін (лат.) ·продукт, що добува
єтьсь з нафти, вид бензини.
галюцинація

-

(лат.)

облуда

чуттів

(зору, слуху, нюху), що виникає в наслі
док розладу діяльности
мозку; · гадане
сnриймання неіснуючого.
rама

*

(гр:)

-

вnорядкована

ків;
впорядк()вана
гармонія (гр.)

-

1)

скаля зву

скаля кольорів.
чітка погодженість

частин одного цілого; 2) одночасне зву
чання· декількох співзвучних тонів; до

тичний відділ
однодуІШІість.

теорії

-

rастрономія (гр.)
вишуканих

музики;

страв;

З)*

згода,

наука й мистецтво
гастроном

-

аматор

(любитель) вишуканих страв.
гегемонія (гр.) перевага, керівяиц
тво; керівна р6ля якогось стану, rpynи

чи

держави

Іруп

носій

чи

стосовно

держав;

до

інших

гегемон

станів,·

керівник,

геrемонії.

гекатомбjІо (гр.)

1)

. жертв()[Іриносини; 2)*.

великі криваві

масове

вбивство

або одночасна загибель великої кілько
сти людей.
гектар {гр ) одиниця земельної міри,
дорівнює 10.000 кв. метрів.
.
-

гектограф ~гр.) лад,

54

за

допомогою

копіювальний при
якого

можна

з

~--

сту написаного чорнилом зняти до

100

копій.
гекто.Літр (гр.) :метрична Міра . для
рідин або силхих речовин, доріВнює 100
літрам.
гелій (гр.) хем.: елемент, знак Не,
пормкове число

2;

легкий газ.

геліофізика (гр.) наука, яка вив
чає фізичні явища, що відбуваються на
поверхні Сонця.
гематологія (гр.) мед.: наука, що nи
вчає склад і властивоGті крови.

гемоrльобін

(гр.)

-

фарбувальна час

ти крови, що надає їй червоного кольо
ру; постачає кисень усім частинам тіла.
ген і rен (гр.) носій спадковости, пе
ребуває (здогадно) в хромазомах стате

вих клітин.
генеалогія і rенеалогія (гр.) допо
міжна галузь історії, що вивчає історію
роду;
2) родослов, історія роду; родо
словний запис.
генеза і rенеза (rp.) 1) зародження,
процес первісного розвитку;
2) похgд-

ження, винИкнення.
генерал і rенерал (лат.)

·

-

звання- ви

щого командного складУ наземних вій
ськ і воєнно-повітряних сил; в 'УССР
існують такі загальносовєтські генера.ль

ські звання (в порядку від молодших
до старШJ1Х):
генерал-майор,
генерал-

ляйтенант,
генерал-полковнИк,
генера.rі
армії; rенеральний і rенеральний- все
загальний, головний; генеральний штаб
- орган найвищого військового уnрав

ління, що розроблює питання пов'язані
з обороною країни і пі:дготовлює пляни
військових дій; генералісимус і І'енера
лісимус найвище військове звання;
генералітет і rенералітет вищи:й ко
мандний склад збройних сил; сукупні
сть осіб, що мають генеральсЬІКі звання;
генералізація і rенералізаціа - узагаль
нення, піднесення часткового до загаль
І-юго; підпорядкування часткових явищ
якомусь загальному принци;пові.

генетика і rенетика (гр.) галузь біо
логії, що вивчас явища спадковости і її
мінливости.
геній (лат.) 1) найвища міра на
укового або мистецького хисту; 2) лю
дина, що мас такий хист; З) дух, зокрема
дух-покровитель;

rеніяльний
чений найвищим хистом.

географія (гр.) ні

-

наука,

що

-

позна

в широкому розумін

вивчас

Землю,

її

по

верхню, розподіл живої ІПІрироди і роз
виток людської діяльности на ній; ді--
литься на астрономічну, фізичну, е:ко-_
номічну, військову, іС'І'Оричну г.; географ
- фахівець з rеографії.
геодезія {гр.) наука, що вивч~ роз.--
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міри Землі і форми її поверхні в ціло
му

(вища

г.)

і

оюремих

невеликих

ча

стин її (топографія); має велике значен
ня для складання
географічних
мал;
геодезист фахівець з геодезії.
геологія (гр.) наука про будову, мі
неральний
склад,
закономірність роз
витку і історію Землі і земельної кори;
геолог фахівець з геології.

геометрія (гр.) основна частина ма
тематики, що вивчає просторові форми,
наnр., елементарна г. вивчає властивості
простих фіrур і тіл (пряма лінія:, много
кутник, коло); геометр фахівець з ге
ометрії.
геральдика

(rерм.)

-

наука

про

гер

би та їх походження; вивчає, пояснює і
складає герби.

герб (rерм.) розпізнавчий знак дер
жави, міста, шляхетного роду, зображу
ваний

на

праnорах,

і т. ін.
гербарій (лат.)
сушених

-

грошах,

печатках

збірка (колекція) ви

рослин.

гермафродит (гр.) організм, що має
статеві органи обох статей.
герметичний (гр.) щільно зачине
ний; такий, що не пропускає пові'І1ря.
repцot (нім.)
один
шляхетських титулів.

із

найвищих
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гібрид (гр.) мішанець, індивід nJа
ринного або рослинного світу, який nо
ходить від- індивідів,
що належать до
різних видів, nорід, варіянтів; здебіJІь
шого

ВИВОДJ,іТЬСЯ

ШтучнО.

гігант і tіtант (гр.)

ганізм

надзвичайно велике
механізм тощо).
гіrісна

·

-

велетенського

(гр.)

-

1)

1) велетень, ор
зросту; 2)* щось·

розміром
вчення

(будівля,

про

збере

ження здоров'я, npo умови життя, що
вnливають на здоров'я, та про заходи
поnередження захворювань;
2) заходи,

що забезпечують збереження ·здоров'я;
гігієнічний згідний з гігієною, такий,
що зберігає здоров'я.

гігроскопічний

(гр.)

-

nоглинаючий

вологість.

гіцрат

(гр.)

nродукт

сnолучення

простої або складної хемічної речовини
з водою; гідравлічний діючий завдя'"
ки тискові рбо рухові води; гідроавіяцін
- водна авіяція, 'літаючі аnарати якої

мають поплавки, через що можуть здій
матись. з води і сідати на воду; гідРо
електричний стосовний до електрики,
яка виробляється
за
допомогою руху
води; гідромеханіка наука, що вив
час закони рівноваги (гідростатика) і ру
ху (гідродинаміка) ріДин; гідросфера -
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водяна оболонка земної кулі, оукуnні_сть
вод на Землі (океани,
тощо); гідрофобія -

моря, озера, ріки
вО(Цобоязнь, сказ

- -

заразлива хвороба,
що
передаєтьсл
людині укусом · скаженої , тварини_
rієроrліфи (гр.)
1) фіrурні знаки

_стародавнього

походження,

що

ють цілі. слова, а частинно
склади та звуки певної мови;

означа

й

.2)*

окремі
нероз

бірне,· тяжке до читаннЯ писІоМо.
•·імн_ і rимн (rp.) 1) врочиста п:сня,
прийнята, як символ державної або тру
пової єдности; 2) музичний твір, що пе
редає піднесений, врочистий стан.
гімнастика і tімнастщ<а (rp.)
сукупність особливих, з певною метою пі
дібраних тілесних вправ, що сприяють
фізичному розвиткові організму, напр.,
лікувальна г., військова, г., спортова r.
тощо; гімнаст людина, вправна в г;м
настиці, для якої гімнастика є фахом.

гіперболічний
перболи
мат.;

-

*

· - 1)

стосовнИЙ

незамкненої

кривої

до
лінії

гІ
в

2)
надмірно перебільшений.
гіпноз(а) (rp.)
особливий стан, в
який потрапляє людина череЗ спеціялЬ
ний вольовий вnлив іншої особи, стан
схожий на сон; він супрорадиться опа
нуванням волі сплячого волею засип-'
ляючого; гіпнотизувати приводити до
стану гіпнозу; гіпнотизм
1) вчення
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2)

про гіпноз;

сукупність явищ, що сто

суються до гіпнозу.

гіподРом
перегонів,

місце

(rp.) у

вигляді

для

кінських

овальної

плсщі,

з місцями для глядачів.
гіпотеза (гр.) наукове припущення,
tцо

висувається

для

пояснення

яrкогось

явища і потребує перевірки та доказу,
щоб стати науковою теорією; гіпотетич
ний

-

стосовний

припущений;

*

до

гіпотези,

умовно

непевний, сумвіDний.

гіпотека (гр.)

-

1)

довготермінова по

зика (заклад, що служить забезпеченням

тієї позики, не передається кредиторові,
а

лишається в руках

боржника);

2)

за

кладання нерухамого майна під таку по

зику; гіпотечний банк банк, що видає
довготермінові позики під заклад неру
хомого майна (землі, будівель тощо).
гістерnка

(гр.)

-

нервовий

приnадок,

ща визначається несnодіваним переходом

від сміху до сліз.
гноСеологія (гр.) -теорія пізнання, роз
діл філософії, що вивчає джерела, мож
ливості й засоби пізнання.

Голгота (арам.), також Голгсфа і fол
rота

-

горб

біля

Єрусалиму,

був розп'ятий Ісус Христос;
джерело
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на

якому

місце мук,

страждань.

гомеопатія (rp.) роб,

*

спосіб лікування хво

що nолягає в застосуванні

(в

міні-

мальних дозах) тих ліків, які в більших
кількостях викликають в організмі здо

рової людини
даної xвnpnfiи.
гомеричний

явища
(гр.)

-

подібні

до

ознак

величезний,

над

звичайних розмірів або СИ\ЛИ; г. сміх
нестримний, громоподібний сміх.

-

гонокок (гр.) мікроб, збудни.{ гон.
реї (венерична хвороба).

-

гонор (лат.)

почуття власної гідно

сти.

гонорар (лат.)

-

плата за працю (згід

но з умовою) літераторам, мистцям і де

яким

іншим

працівникам

вільних

про

фесій.
гордіїв вузол 1) міт.: надзвичайно
заплутаний вузол, що його зав'язав фри

rійський

король

Fордій

(або

fордій),

а

·Олександер Македонський розсік мечем;

2)

* заплутаний

збіг різних обставин.

- скульптурне зобра
ження або орнамент, що виступає на
плоскій поверхні більш, ніж на половину
горельєф

(фр.)

своєї товщини.
горизонтальний
ралельний

(гр.)

-

(рівнобіжний)

поземний,
до

па

поверхні

Землі (горизонту) в даному місці; г. лінія
(або площина) паралельна до земної
поверхні в даній точці, перпендику лярна
до прямовісної (вертикальної) лінії.
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гороскоп (гр.) таблиця розміщення
зірок у час народження людини, яку ас
тррлоги складають для містичних nеред
бачень її долі.
градус і tрадус (лат.) 1) одиниця ви

міру кутів і дуг, дорівнює '/оо частині
nрямого кута або· відповідно 1 /зоо обводу

кола; 'г. ділиться на 60 хвилин ( '), хвИ
лина на 60 секунд ("); 2) одиниця ви

міру темПератури; в~личина її залежить
.від скалі термометра;

3)

одиниця кріпко

:сrи алькоголю (у відс9ткю~}.

.

грам і rрам (фр.}

-

основна одиниця

ваги в абсолютній сиСтемі одиниць (сан

тиметр- граJІ4- секунда); дорівнює 1f1ooo
долі кілограма.
граматика (Гр.}- наука про будову мо
ви; включас в себе фонетику (вчення про
звуки мови), морфологію (вчtння про

форму слів) і синта-ксу (вчення про nо
в'язання слів у реченні).
граф і (раф (нім.) в раа:ньому серед
ньовіччі -королівський урядовець, СУJІ,

дя; пізніше- великИр.: февдал; ще nізні
ше спадковий шляхетський
графиня і tрафиня Дружина
дочка) графа.

графа (z1>.) ·rа

(стовбець)

1)

пряма лінія;

2)

титул;
(або й

шпаль

між двома вертюшльними

лініями в ка~елярських і nодібних до
них книгах або таблицях.
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графік (гр.) 1) накреслення, що вжи
вається для наочного покгзу кількісної
зале;;rnости різного роду явищ і пов'я

заних з ·ними працесів, напр., крива, що
показує "Кількісний виїзд (по рокгх) укра
їнців з Европи; 2) на виробництві, транс

порті і т. ін.

днях,
розпис

руху

детальний розпис

-

годинах

і

хвилинах)

потягів

мистецтво рис~нку,

J;Іротиставиться

графіт
вид

-

тощо;

письма

(по

робіт;

графіка

-

і креслення;

малюJ;Jанню

мінерал,

вуглецю;

ходу

фарбами;

і{ристалічний різно

вживається

для

виготов

лення олівців і ін.; rрафічІІJІЙ по
казаний
накресленням,
графіком
або
рисунком;· г.
мистецтво
сукупність
різних
засобів
поліграфічної
передачі
образів, картин, написів; графолоrін -

вивчення письма різних ·людей під по

гЛядом його зв'язку з характером лю

дини;

графоман

-

йанією; графоманія

опанований .графо

-

хворобливий по-

1ЯГ до посиленого й неплідного ПІ1Сан
Іі1, до багатословного, пустого й нею)
р~ного складання всіляких творів, що

~.. r.шють жа:'Jної літературної або науко-

.6о1 вартости.

графство і tрафство (нім.)

-

1) в фев

дальну добу володіння і звання гра
фа; 2) обласний поділ і основна одиниц<r

місцевого са-моУпРавління в Англії і де-

63

яких англІИських володіннях;
ний поділ штату в США.
губернатор і tубернатор (лат.)

3)
-

облас

1)

на

чальник
губернії в
передреволюційній
Російській імперії; 2) голова адміністра
ції в кольоніях Англії, Франції і ін. дер
жав; 3) найвища адміністративна (ви
борна) посада в штатах США; губерин
одна

з

адміністративних

одиниць

царської Росії.
гуманізм (лат.) сусnільний і ютера
турний рух епохи Відродження (14.-16.
в.в.), що був в основному скерований
проти фендального світогляду, проголо
шував свободу людської особистости, ви
сував ідею сильної центральної влади,
сприяв розвиткові клясичної філології і
точних знаннів. і критикував авторитети.
Г. почасти nов'язаний з виникненням і
розвитком nротестантизму, що був гостро
скерований проти католицької церкви.
Г. nозначився nосиленим розвитком ми
стецтв і наук, але й критичним ставлен:
ням до основ християнства; гуманіст
пре~ставник гуманізму; гуманітарні наt

-r

ки _:_ сусnільні науки (філософія, істо..:-··
рія, Філологія, правиицтво і ін.) на від-·
міну від математичних і природничих.
наук; гуманний людяний, чоловіко
любивий, той, що позначається гум<Іп
ністю; гуманність- людяНість, чоловіко.с.-
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любство,

пошана

Офіційні

до

посила~

людської

на

гідности.

гуманність

в

СССР і деяких інших країнах є насправ
ді безсоромним··лицемірством і потоптая

ням людської гідности.
гумор (лат.) 1)" незлобливе зображен
ня

смішного,

виставлтrnя

подій,

люд

ських недоліків і слабостей в безобидно
комічному,

смішному

виді;

що й гумористика; гумореска

2)
-

те саме,
вид гу

мористичного твору, що своєю літератур
ною формою подібний до фейлетону; гу
морист- 1) письменник, що пише гумо
ристичні твори; 2) щодина, що має нахил
до

гумору;

.чітература,

гумористика

сукупність

*

-

гумористична

гумористичних

мистецьких творів;
Щось смішне,
дотепно-комічне; гумористичний -

не
що

має в собі гумор; незлобливо-насмішку
ватий.
Гуріі (Перс.) казкові діви м:усулман-

',, ського
і

'

раю.

І

r

і 1 rалломанія (лат.) -

французьким.

захоплення всім

rалянтний (фр.) вишукано ввічли
вий, надзвичайно обхідливий (зокрема в
стосунках до жіноцтва).
'rальванізувати (іт.) 1) застосовувати
електричний (І"альванічний) струм з ме-
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дичною

метою;

2)

покривати

металем

якийсь

предмет

за

допомогою

електро

лізи;
метр

3)
-

*

штучно оживляти; І'альвано
прилад для вИМіру слабкого

електричного

струму.

rанtрена (гр.) змертвіння ТІКанин організму за життя, т. зв. «антонів вогонь».
rарантія (дщ.)- офіційне забезпечення.

І'арнізон (фр.) війсьrкова залога.
І'арнітура
(фр.)
комплект;
набір
предметів, що служать для однієї якоїсь
цілі і продаються вкупі, напр., rарнітура
меблів.
rастроля (нім.) виступ приїжджого
артиста; вистава групи, що прибула з ін
шого міста або з іншої країни; І'астролер

-

артист, запрошений на ::'астролю;

дина,

що виконує якусь

* лю

справу випадко

во, тимчасово, несЬахово.
rвардія (іт.) -відбірні частини військ;
назва кращої, відбірної частини ЯІКоїсь
суспільної
rрупи,
партШ,
організації

*

тощо.

(

rенерація (лат.) покоління.
1
rеноцид(ій) (лат.) злочин винищення\
цілих національних груп людства.

rірлянда (іт.) - квіти й зелень, сплете
ні у вигляді стрічки;
узір, орнамент і
ін. сплетення такої форми.

*

І'льорія (лат.) 1) слава,
сяйво довкола голів святих;
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хвала; 2)
rльорифі-

кувати

-

возвеличувати когось,

вати комусь

створю

славу.

rорили (афр.) людиноподібна мавпа,
дуже велиrка (до 2 м заввишки) і сильна;

водиться в лісах Африки.
rотика, rотичний (і rотицький) стиль архітектурний стиль, визначений стріль
чатими арками і склепіннями, наявністю
кам'яної різьби і скульnтурних прикрас
та

перевагою

вертика.11ьних,

шпилястих

форм; мав велике nоширення в лізньому
середньовіччі.
rравер (фр.)

-

мистець, що вирізує зо

браження на дереві, металі, хамені, ліно
леї і ін. матеріялах.

tрадаціи
довний

(лат.)

-

перехід від

розмірений,
нижчого

послі

ступеня

до
вищого або навпаки.
tрандіозний (іт.) величезний, велич

ний, той, що захоплює своїми розмірами
або міццю.
tраціи (лат.) 1) у старовинних рим
лян богиня краси; 2) ВИШУ'Кана струн
ка краса, елеrанція, (особливо в лозах і
тілорухах);
tраціозний і фаційний вишукано-стрункий,

елеrантний.

tрип(а)
(фр.)
гостра
заразлива
хворОба, що проявляється в запалеЮІі
(катарі) верхніх дихальних шляхів, яке
супровадиться лихоманкою, болем у ру
ках і ногах, розбитістю.

87

tрота (іт.) -nриродня або штучна пе
чера.

-

tротеск (іт.)
переплетених

1)

орнамент у

вигляді

зображень тварин,

рослин

і ін.; 2) зображення людей або предметів
у фан·гастичному nеребільшенні, в спо

творено-комічному виді (в образних ми
стецтвах і літературі); 3) вид типаграфіч
ного шрифту; tротесковий- спотворено
комічний, чудернацький.
tувернантка, tувернер

(фр.)

-

хатні

виховники дітей в заможних родинах.
tурман (фр.) любитель і знавець
тонких

страв,

ласун.

д

дактилографія

(гр.)

техніка письма

на друкарській машинці.
далтонізм (англ.) особливість

зору,

що полягає в нездатності розрізняти де

які кольори, здебільшого червоний і зе-

·

Лений.

Дамоклів меч (гр.)

-

* нависла,

постій

но загрожуюча небезпека.

дата (лат.) точний календарний час
(число, місяць, рі!К) якоїсь nодії або nись
ма; датувати- зазначати· або визначати

·

дату.

дебати (фр.) тувати-

палко

дебітор (лат.)
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nалка дискусія;
дискутувати.

-

боржник.

деба

дебют (фр.) перший вистуn артиста
або. концертанта, початок мистецької ді
яльности;
перший виступ на полі якоїсь
діяльности взагалі; перші ходи шахової
партії; дебютант-ка особа, що робить
свій дебют.
девальвація (лат.) метод стабілізації
валюти
після
надмірного
збільшення
кількости (в обігу) в країні паперових
грошей і їх знецінення; в найтяжчому
uипадку, провадиться шляхом обміну (в
певній пропорції) знецінених грошей на
нові.

*

девіз(а) (фр.) -

·1) поча'І'ково -

напис

на гербі; 2) короткий вислів, що вислов
лює головну (керівну) думку, напр., де

віз

усіх

українців:

«Українська

Само

стійна Соборна Держава!»

девіза (фр.) ::.__ перевідний вексель, чек
<.~бо платіжне доручення, що виписане в
чужинецькій валюті і підлягає сплаті ·за
кордоном; дев~зний той, що стосусть
ся до девізи,
деrазація (rp.) заходи для усунешш
шкідливих газів (переводиться за допо
могою особливих приладів і речовин).
деrенерат (лат.) людина з ознаками
фізичного або психічного виродження;

*

виродок;

деrенеративкий

-

звиродні

лий.

деrрадація (лат.)

зниження

якоїсь

-

занеnад,

поступове

властивости,

процес
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зміни чогось у бЇІК погіршення, втрата
раніше наявних властивостей; деІ'раду
вати вироджуватися, гіршати.
деІ'ресіи (лат.) зниження, падіння,
спуск.

дедукціи (лат.) розумовий висновок,
що йде від абстрактного до конкретного,
від

загальних

міркувань

до

окремих

або менш загальних висновків; дедУк
тивний заснований на дедукції; де
дукувати доводити шляхом дедукції.
дезертир і дизертир (фр.) той, що
самовільно покинув свою військову ча
стину або ухилився від поклику на вій
ськову службу;

від свого
обов'язку.

* людина,

громадського

яка ухилилась

чи

суспільного

дезинфекціи (лат.) - знезараження або
знешкодження, знищення хвороботвор
чих мікроорганізмів або носіїв зарази
(комах, гризунів і ін.); переводиться фі
зичними (висока температура) і хемічни
ми засобами; дезинфікувати.- провади
ти дезинфекцію, знезаражувати.
дезинформувати давати неправдиві
відомості.
дезорrанізацІи (лат.) nорушення ор
ганізованости,
громадського
порядку,
дисципліни; розлад;
дезорrанізатор --="'
людина, що вносить дезорганізацію.
::::
дезорієнтаціи
(лат.)
nозбавлеш.ш
(nравильної) орієнтації.
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декаданс

(фр.)

-

занепад,

розклад

культури.

декан {лат.) 1) особа, що стоїть на
чолі факультету у вищому навчальному
закладі; 2) в сучасній католицькій і ан
гліканській церквах старший свяще- ·
ник, що веде нагллд за rpynoю парафій.

декваліфікація (лат.) або втрата кваліфікації
ранtу або досвіду).

позбавлення
(професійного

деклямація (лат.) мистецтво вираз
ного читання;
малозмістовна, хоч спов
нена гарних слів, промова, стаття і т. ін.;
декляматор 1) людина, що володіє ми
стецтвом деклямації; 2) збірник текстів
(переважно віршів) для деклямації; де

*

клямувати

-

деклярація

виразно

(лат.)

-

читати

1)

вголос.

об'ява,

заява

від імени уряду або партії, врочисте ого
лошення; 2) заява однієї або кількох дер
жав з якогось питання міжнародньої по
літики; 3) накладна, що видасться після

4)

сплати мита;
заява платника податку
про розмір його прибутків.

декорація (лат.) мистецьке оформ
лення (малярськими та іншими засобами
образотворчого мистецтва) місць діі на
театральній сцені;
щось показне, зов
нішньо ефектовне (що служить здебіль
шого для прикриття недоліків. неприваб
ливого
змісту);
декоративний цри-

*
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крашальний; що служить для прикраси,

*

оздоби;
показний, зовнішньо е<Ьектов
ний; декорувати- прикрашувати, оздоб
люва~·и.

де:І,Jет
Р.аз~;q

(лат.)

-

постанов

дови!і

акт,

уnрав.тrіння

що
(в

в

деяких

уряду;

в

країнах

-

інших

видасться

в

протилежність

-

уря

порядку
актам

за

КОН(·давчим); декретувати- узаконювати
щое1. шляхом ви)1ання декрету.

де,І•.•'ація (лат.) rрупа делеrатів; де
леrаt· -виборнИй або признач~ний пред
ставник,

мади,
лати

уповноважений

партії тощо;
3

характері

і

держави.

делеrувати
з

-

гро

поси

правами делеtата,

уповн·Jважувати.

деаікатес

(фр.)

вишукана, тонка
- 1) чутливий,

страва; делікатний (лат.)

м'який

в

обходженні;

2)

ніжний, J{рих

кий.

дельта (гр.) місце вnадіння ріки, роз
ді.тrене островами на рукави і протоки
~ас часто форму трикутника).
демагогія (гр.)- обдурювання політич
но відсталих мас привабливими, але брех

ливими обіцянками та nідлесливістю (ос
новна метода комуністичних і іЮІlИХ то
талітарних nартій); демагог галасли

вий політикан, що намагається створити
собі популярність серед мас негідними.
засобами (брехливими обіцянками, пере
крученням фактів, nідлесливістю).
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-

демарш (фр.)

виступ, захід (гол. чи

ном ДJ-Іпломатичний).
демаскувати

(фр.)

-

,
1)

зірвати мас'J{у,

піймати на чомусь, викрити;
виявити

щось

перед

військ.:

2)

ворогом,

порушиrи

маскування.

демілітаризація (лат.) роззброєння;
заборона
тримати
в1исько,
будувати
укріпленнЯ, мати воснну промислов:сть.
демобілізація (фр.) -1) перевід зброй

них сил, а також усіх галузей господар
ства,

2)

з

воєнного

звільнення

становища

військового

на

мирне;

персоналу

з

дійсної військової служби в резерву або
на демісію; З)
послаблення активности,
бойової rотовости, пильности;
демобі.-;і
зувати віrйськ.: переводити демобіліза

*

цію;

*

послабити активність, пильність,

вольову цілеспрямованість.

демократія (гр.) народовладство ПОJіітичний лад, за якого влада нале
жить народові; за репрезентативної д.
вся

державна

влада

належить

громадя-.

нам держави в особі їхніх представни
ків (депутатів), яких обирається на все
загальних, вільних, рівних і прямих ви

борах; весь народ через обраних пред-'
ставників

бере

державою;

дотримується

участь

в

управ;Jінн:

справжнп

рів

ноправність
усіх
громадян
незале.'!{НО
від статі, віри, національностІ+, раси; всі
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органи влади підвідчитні перед виборця
ми; демократ- 1) прихильник демокра
тії; 2) член демократичної партії; демо
кратизм визнання і здійснення демо
кратії; всі громадяни держави прийма
ють діяльну участь не тільки в голосу
ванні й виборах, але й у повсякденному

управлінні державою; справжній д. не
обмежується тільки проголошенням прав
громадян, але в основному займається
здійсненням цих прав.
демон (гр.) в християнській рел1n1
- диявол, злий дух; демонічний - по

значений дією недобрих духів.
демонстрація (лат.) 1) прилюдний
вислів вимог, бажань, протесту, громад
ського

настрою,

шляхом

влаштування

походів, мітинtів і т. ін.; 2) наочний спо
сіб
ознайомлення
слухачів
з
якимсь
лвищем (фізики, хемії) або питанням;
публічний показ (напр. фільму); 3) вій
ськ.: рух, дія військ, фльоти, авіяції,
з метою відвернути увагу ворога, щоб
зробити рішучу атаку в іншому місці;
4) дії загрозливого характеру з боку
якоїсь держави; 5)
викликуюча пове

*

дінка;

2)

переводити,

-

1)

показувати;

влаштовувати демонстра

демонстративний 1) наочний;
викликаючий, підкреслено виявлений.
деморалізаціІІ (лат.) занепад звича-

цію;

2)

демонструвати
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їв, дисЦИІІліни, настрою; моральний роз
клад.

денатуралізувати
ства

чи

-

державного

денатурат

(лат.)

позбавити піддан
громадянства.

-

·

непридатний

до

пиття спирт, призначений для технічних
цілей, в який додано шкідливої для здо
ров'я речовини.
денаціоналізація (лат.) 1) втрата на
ціональних особливостей (.культури, мо
ви і т. ін.); 2) nовернення націоналізова
ного майна попереднім власникам.
денді (англ.) світська людина, ви
шукано одягнена і елеrантної поведінки.
денунціяція (лат.) донос; денунція
тор

-

донощик.

департамент (лат.) 1) назва адміні
стративно-територіяльних
областей
у

Франції; 2) в США -назва міністерств;
Державний д. мініс;:терство закордон
них сnрав США.
депеша (фр.) спішне повідомлення.
девлянувати
(лат.)
розрівнювати,
вирівmовати.
депо (фр.) 1) складове місце; 2) nри
міщення для стояння і поточного ремон
ту nа ротятів і ваrонів;
З) приміщення
для пожежних машин
інuІих проти
пожежних знаряддів.
депонувати (лат.) 1) віддавати на
збереження; 2) робити внесок, вклад.
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депортація
сове

(лат.)

-

вислаюпr,

приму

переселеЮІЯ.

депресія (лат.) 1) промисловий за
стій, що визнача·ється відсутністю попи
ту на товари, низьким рівнем цін і т. ін.;
2) район пониженого атмосферичного ти
ску;
3) мед. - пригнічений психічний
стан, душевне пригнічення хворого, яко
му все видається в попурому вигляді.
деnуТат (лат.) виборний представ
ник; у справді демократичній державі
депутат є слуrою народу, його післанцем
ДО

У'Ряд.У·

дербі

(англ.)

-

кінські

перегони

коней-трилітків на віддаль

2,5

для

км.

десант (фр.) 1) висадка військ на те
риторію ворога;
2) війська, діставлені
водяним. або повітряним шляхом на те

риторіЮ ворога або в район розміщення
його військ (морський д., повітряний д.).

деспот (гр.) -

nравитель, що володіє

*

необмежено,
свавільно;
самовладна
людина, що змушує інших підкорятись
своїй волі, не рахуючисл з чужими ін

тересами; деспотія

___, 1)

форма самодер

жавної влади, що відзначається повним
свавіллям самодержця і безправ'ям nід
даних;
2) країна, в якій існує така
влада.

деструкція

(лат.)

руйнування,

по-

рушення нормальної структури (будови).
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деталь (фр.} дрібна частина цілого;
подробиця, дрібниця; детаЛJ>НИЙ до
кладний, дрібний.
де-факто (лат.) фактично, на ділі
(протилежність до де-юре).

*

дефективний

(лат.)

-

що

мас

якісь

фізичні або психічні недоліки, ненор
мальний; дефектІПЩ: з вадами, непов
ний.
дефензива (фр.} оборона, оборонна
тактика nід час віЮщ.
дефілювати (фр.) гою,

врочистим

проходити шере

маршем

перед

кимсь.

дефіцит (лат.) 1) збиток, переви
щення витрати над прибутком; 2) недо
лік, недостача чого-небудь; дефіцитний

-

1) збиточний; 2) наявний в недостат
ній кількості.
де-юре (лат.) юридично, згідно з
правом,
формальне> (протилежність до
де-факто).
джу-джітсу (яп.) японська боротьба

вільного стилю і заснована на ній систе
ма

самозахисту.

диверсія (лат.) вид підривної діяль
ности,
шкідницький
(супроти
ворога)
акт, здійснюваний аr'ентом держави або
політичної організації.
дивізія (лат.) військове з'єднання з
декількох полків або бриr'ад; дивізії бу
вають піхотинські (стрілецькі),
рійські, панцерві і ін.

кавале
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•

дидактика (гр.)
якому

відділ педаrоrіки, в

-

викладаються

метоци

навчання;

дидактичний повчальний.
диктат (лат.) записування читано
го вголос тексту;
міжнарvдній дого
вір, накинений однією договірною сторо
ною іншій, яка змушена його прийняти.

*

диктатура (лат.)
не

стиснена

-

нічим не обмежена,

жадними

законами

влада;

диктатор особа, наділена необмеже
ною владою над цілою країною або тіль
ки в якійсь галузі управління чи госпо
дарства.

дикція (лат.) маніра вимови слів,
складів і звуків під час розмови, співу
і деклямації.
дИJІема
(гр.) необхідність вибору
між двома можливостями.
дИІrаміка (гр.) 1) відділ механіки,
що вивчас рух тіл у залежності від ді
ючих на них сил; 2) стан руху, хід роз
витку, зміна якогось явища· під впливом

діючих

на

ньо:оо

чинників;

*

достатня

кількість руху, дії; динамічний 1) по
в'язаний з проявом сили; силовий, бага
тий на рух,
дію, внутрішню
енерrію;
2) здібний 110 руху, розвитку, видозмін.

диплом (гр.) 1) офіційне nосвідчен;.
ня npo закінчення наВ'чального закл:аду;._

2)

нагорода,

що

видасться

за якість експонатів.
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на

виставці

дипломатів

відміну

від

-

(гр.)

ділова",

воєнної)

мирна

оперативна

дЛя здійснення завдань зовнішньої
літики

держави,

виконувана

(у

праця

по

органами

уряду та їх представниками і агентами
за
кордоном;
дипломат _службова
ссоба, уповн0важена урядом для зносин
або переговорів із представниками іншої

*

держави;
людина, що досягає своєї
мети в зносинах з іншими тонким і в мі

лИм поводженням.
директива (лат.) розпорядження, ке
рівна вказівка вищих органів нижчим,
керівника підлеглим.
дириІ'увати

(лат.)

-

керувати

орке

строю, хором, балетом.
дисгармонія неспівзвучність, різно
голосість;
відсутність співрозмірности;
порушення
гармонії;
розлад,
розход

*

ження.

дисертація (лат.) науковий твір, до
слід, що прилюдно захищається його ав
тором

для

отримання

вченого

дискредитувати (лат.)

вір'я

до

когось,

-

ступеня.

підривати до-е

руйнувати

чийсь

авто

ритет.

дискримінація
(лат.)
зменшення
прав; в міжнародніх відносинах на
дання
представникам
якоїсь
держави
менших прав від тих, що надані іншш.Г
державам; напіональна д. безправне

становище- паневолених . народів (напр.,
не-російських в СССР).
дискусія (лат.) обговорення якогось

*

питання;

спір.

дисльокація (лат.)- розміщення зброй
них сил, а також військових закладів
на
терені
даної
місцевасти
або
на
фронті.
дисонанс (фр.)- муз.: nорушення спіп

*

звучности;
відсутність гармонії; невід
повідність чиїхсь слів або поведінки за
гальноприйня!ГИМ думкам оточення.

днепропорцін неспіврозмірність, вза
ємна невідповідність частин, відсутність
пропорцій:ности.
диспут (лат.) 1) вчений спір; диску
сія; 2) прилюдний захист наукової пра
ці,
написаної
для
отримання
вченого
ступеня;

диспутант

диспутувати

-

--

учасник

диспуту;

вести диспут.

дисципліна (лат.)
знання;

наукового

-

1)
2)

окрема

галузь
для

обов'язкове

·всіх членів даної. групи підкорення твер
до

ний

усталеному

-

порядкові;

дисциплінар

поправний, д. покарання

карання,

що

накладається

без

по

-

суду,

за

рішенн~ начальника, в межах, устале
них

законом;

-

дисциплінований

той,

що тримається дисципліни.

дитирамб

(rp.)

в

поезії

-

твір,

близький до врочистої оди (здебільшого,
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*

хвального змісту);
перебіль~на, за
хоплена похвала; іронічно кажуть: «СПі
вати дитирамби» (комусь).
диференціювати (лат.) 1) розрізню

вати, розділяти складне на прості еле
менти; 2) мат. -вираховувати дисЬерен
ціял.
дифузія (лат.) --:- постуnове проснкан

ня однієї речовини

(газу або рідини)

в

іншу під час їхнього безпосереднього до
торкання або через пористу перетИІНку.
дієта (гр.) певний харчовий режим,

призначений з медичною j'<!етою.
дієцезія
наглядом

-

(гр.)

церковна

певного

·

округа

під

епископа.

діягноза (гр.) -'мед.: визначення хво
роби на основі ·дослідження хворого.
діяграма (гр.) накреслення, що на
очно виявляє співвідношення між різ
ними величинами або між значеннями
однієї і тієї самої величини.
діядема (гр.)

-

невелика відкрита ко

рона.

діядохи (гр.)

-

полководці

Олександ

ра Македонського, що після його смерти

(323

р. до Р. Х.)

імперію;

*

поділили створену ним

варогуючі між собою спадко

ємці.
діялект (гр.) місцева говірка, відмі-
на певної мови в якійсь місцевості.
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дtалеІj:тИКа (гр.) ня

спору,

полеміки;

1) мистецтво веден
2) метода знаход

ження істини шляхом розкриття супе-.
речиостей і nодолання цих суперечно
стей;
д.
матеріяліетична
створена
Марксом і Енrельсом та доповнена Пле
хановим і Леніном основана на <<марк

систській діялектичній методі наукового
пізнання», лка зводиться до того, щоб
теаретично виправдувати абиякі полі
тичні дії комуністичного тоталітаризму;
діалектик 1) людина, вправна у ве
денні спору; 2) прибічник діялектичної
філософії (здебільшого, марксистської).
діалог

·або

(гр.)

кількома

-

1)

розмова

особами;

між

основна

двома

форма

літературної
організації
драматичного
твору; 2) літературний твір, написаний
у формі розмови.
діамант (гр.) брилянт.
діяметр (гр.) мат.: відтинок прямої,
що сполучає дві точrки обводу кола або

кулі, nроходячи через їх центр; діиме
трально протилежний цілковито про
тилежний (подібно до двох кінцевих то
чок діяметру).
діипазон (гр.) звуковий обсяг голосу
або музичного інструменту;
обсяг здіб
ностей, запас енерrії, розмах діяльности
якоїсь людини або rрупи людей.
догма і доtма (гр.) положення, що
приймається на віру і не підлягає ди-

*
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скусії

(зокрема

в

релігійних

вченнях);

догматизм- мислення оперте на догмах;

догматичний

-

* катеrоричний,

заснований на догмах;
що не допускає запере

чень.

доктор (лат.) 1) в СССР - найви
щий вчений стуnінь, присуджений на
уковою установою особі, що захистила
відповідну наукову дисертацію; 2) в .кра
їнах Заходу один з учених ступенів

(умови присудження його відмінні в різ
них країнах); 3) розмовно лікар.

доктрина (лат.) вчення, наукова або
філософічна теорія, система; доктринер
- людина, що дотримується відірваних
від життя теоретичних правил і не ра
хується з живою дійсністю.
документальний

(лат.)

-

підтверджу

ваний документами.

домінанта (лат.) -панівна ідея; основ
на ознака; домінувати
реважати; підноситись
ньою місцевістю).

-

панувати, пе
(над навколіш

дотація (лат.) державна або громад
ська допомога організаціям і підприєм
ствам для покриття збитків тощо.
доцент (лат.) штатний викладач ви
щих навчальних закладів, що читає са
мостійний курс (але не посідає окремої
катедри).
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драма

(гр.)

-

1)

літературний

складений для сценічної вистави;

2)

твір,
дра

матичНий тві:р, що містить риси і траге

*

дії, і комедії; 3)
потрясаюча подія в
житті;
драматизм напруженість дії,
серйозність стан.овища (конфлікту); дра
матичний що стосується до драми;
потрясаючий;
драматурr письмен
ник, що складає драми; драматургія 1) мистецтво побудови драматичного тво
ру; 2) сукупність драматичних творів
(якогось автора, народу, епохи).
дуалізм (лат.) філософічне або ре
ліrійне вчення, що визнас два первопо

*

чатки (дух і матерія, добро і зло, тощо);

* подвійність,
дУблікат

писемного

роздвоєння.
(лат.) другий

документу,

що

мас

примірник
однакову

з орюіналом правну силу; дублювати

-

робити в двох примірниках, подвоювати
(зокрема виконувати ту саму ролю на
чергу з іншим актором).
дУет (іт.)- 1) муз.: твір, складений для
двох голосів або інструментів; 2) вико
нання музичного ТВО:РУ двома співаками
або двома інструментами.
Е
евентуальний (лат.)
можливий при
нагоді, при певних обставинах; евентуа

лії
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-

додаткова

частина

поточних

пи-

тань, не визначена
денному засідання.

еволюція (лат.)

точніше

....:... 1)

в

розвиток;

порядку

2)

одна

з форм руху в природі й суспільстві
безперервна,

ступнева

(кіль·кісна)

-

зміна·

(на в-ідміну від революції); еволюційний

-

той, що ступнево розвивається; ево
люціонувати перебувати в стані ево
люції; еволюційна теорія теорія, що
пояснюс виникнення всіх рослинних і
тваринних організмів на землі шляхом
довгого поступового розвитку і змін пер
вісних найпростіших одноклітинних ор
ганізмів (основоположник Ч. Дарвін).
евфемізм (гр.) м'якший вислів, за
мість грубого або непристойного (напр.,
«не вигадуйте», замість: «не брешіть»).
егіда (гр.)- міт.: панцер Атени, символ

*

божественної охорони;
під
під охороною, під захистом.

еtідою

-

eto (лат.) - у психології - я; еrоїзм
се5елюбство, надавання власним, особи
стим інтересам більшої ваги, ніж усім
іншим; еrоїст людина, що ставить ви
ще за все власні, особисті інтереси; еrо
тизм перебільшене почуття значення
своєї
особистости;
еrотист людина,
яюи

·-

є

властивий

еготизм;

егоцентризм

схильність розглядати все під кутом

зору

власних
едем (гебр.)

суб'єктивних

-

в Біблії

-

переЖивань.

земний рай,
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місце перебування людини до гріхопа
діння;
благодатний куток землі; бла

*

женство.

Езопова і езопівська мова

-

мова, яку

треба розуміти не літерально (букваль
но), а читати «поміж рядками»; замаско
ваний спосіб вислову власної думки.
екватор (лат.) 1) рівник; обвід кола,
уявно проведений на поверхні земної ку

лі на рівній віддалі від обох полюсів
землі; ділить земну кулю на дві рівні
півкулі північну і південну; екваторі
лльний 1) стосовний до екватора;
2) розташований на екваторі.
еквівалент 1) щось рівноцінне, рів
нозначне, рівносильне; 2) хем. така

кількість еЛементу,

яка сполучається з

однією частиною водню або заступає її;
еквівалентний рівнозначний, рівно
цінний, рівносильний.
еквілібристика (лат.) мистецтво збе
рігати рівновагу в трудних положеннях
тіла (напр., ходячи на линві);
лявіру
ваннл,
вивертливість;
еквілібрист

*

цирковий

артист, що займається екві
лібристикою.
екзальтація (лат.) захват; захопле:
ний, піднесений стан; екзальтований захоплений, той, що перебуває в стані
екзальтації.
екзамен (лат.) офіційний перевіро-r-·:
ний іспит учнів;
перевірка знаннів,

*
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вміння, сили; екзаменувати- переводи

ти

екзамен;

екзамінатор

-

особа,

що

переводить екзамен.

екзарх (гр.)

-

єпископ або інший ар

хиерей, що керує просторою і відносно
самостійною церковною областю.
екзекутива (лат.) виконавча влада;
екзекутивний виконавчий; екзекутор

- виконавець (службовець, що виконує
покарання, стя:rає заборговані<:ть тощо);
екзекуція- виконання присуду: продаж
майна боржника, тілесна кара або кара
смерти.

екземnляр (лат.)

-

примірник, одинич

ний предмет із низки однорідних.

екзотика

(гр.)

-

сукупність

характе

ристичних рис, властивих для особливо
віддалених,
«заморських»
(переважно
теплих) країн, ЯІКі видаються людям ін
ших країн (напр., північних) зовсім не
звичайними; екзотичнИЙ пов'язаний з
екзотикою;
дивовижний, чудернаць
кий.
еківок (фр.) двозначність, навмисне

*

неясний вислів.

економіка (гр.) 1) сукупність госпо
дарчих відносин, що відповідають дано
му ступневі розвитку виробничих сил
суспільства (напр., е. февдалізму); е. пев
ної країни охоплює співвідносини пев
них
виробничих
rруп
людности,
стан
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окремих

галузей

господарства,

рівень

продуктивности праці і т. ін.; 2) наука,
що вивчає сукупність господарчих від
носин; економіст фахівець в галузі

народнього господарства; економічний

-

1)

що стосується до економіки або полі
тичної економії; 2) господарський; 3) е-на
політика система господарських за
ходів, що переводяться державною вла
дою; економія 1) бере:щке витрачання
матеріяльних
або
грошевих
засобів;

велИкий поміщицький маєток;

2)

літична е.

-

3)

по

економіка (як наука); еко

ІІомний бережкий, господарчий.
екран (фр.) 1) nересувний щит, за

слона перед пічкою; заслона, що захи

щає від шкідливих променів; 2) натяг
нена на раму біла матерія, на якій nока

зуються
екс-

зображення

(лат.)

-

кінофільмів

приросток

(до

тощо.

звання),

що

означає «колишній» (напр., екс-ко
- колишній король).
екскурсія (лат.) 1) rрупове відвіду
вання музею, визначного місця, вистац
ки і т. ін.; поїздка, nрогулянка з освіт
ньою, науковою, спортовою або розваго
вою ціллю; 2) rрупа осіб, що здійснює
таке відвідання чи поїздrs:у; ексІ(урсант
- учасник екскурсії.
експансія (лат.) розширення, поши
роль

рення (кордонів, впливу і ін.);
також
означає стремління деяких держав до
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захвату
н

іниrих

нових

теренів,

країнах;

колоній,

ринків

-

сто
совний до експансії;
нестриМний в про
яві своїх почуттів.
експатріяція (лат.) добровільне або
примусове виселення за межі батьків
щини, зв'язане з утратою громадянства.
експедиція

е,кспансивний

*

-

(лат.)

1)

відправа,

поси

лання; 2) відділ пошти для сортування
і відправи кореспонденції; 3) відділ кон
тори періодичного видання
лання його передплатникам;

для

4)

розси
в делких

установах відділ для приймання і від
силання офіційних паперів (а також і
для товарів);

5)

подорож

з

науково-до

слідною або іЮІІою спецілльною ціллю;
6) rрупа осіб, що здійснює таку подораж;
експедитор особа, що займається від
правою або посиланням чогось.
експеримент (лат.)

-

науково поставле

ний

досвід,

спостереження

ного

явища

в штучно стS'орених і точно

досліджува

*

обрахованих умовах;
взагалі
лива спроба; експериментатор на,

що

переводить

експертиза (лат.)

експеримент

-

-

важ
люди

..

дослідження і роз

в'язання (за допомогою досвідчених осіб)
якогось питання, що вимагає спецілль
них знаннів, напр.: лікарська е.; експерт
досвідчена особа, запрошена в спір
них і тяжких випадках для експертизи.

-
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експлуатація

(фр.)

-

1)

використову

вання виробництва приватними

власни

ками або державою (здебільшого чужою.
під час окупації країни); 2) розроблення,
використання природніх багатств; З) ви

користовування
транспорту

підприємства,

засобів

тощо.

ексвозитура

(лат.)

-

те

саме,

що

й

аІ'ентура.

експонат

-

(лат.)

предмет,

виставле

ний на виставці (промисловій, мистецькій
і ін.); експонент

-

особа,

що виставляє

даний предмет.

експорт (лат.) вивіз товарів або ка
піталів за кордон; експортовий .:_ вивіз
ний, призначений для вивозу за кордон.

експресія (лат.)

-

стість; експресивний

виразність, вирази

-

виразний, вира

зистий.
експромт (лат.)

- 1) коротка промова,
виголошена без підготування; 2) вірш
(переважно ,жаортївливого змісту), скла
дений з приводу якоїсь події без підготу
вання; експромтом без підrотування,
несподівано, раптом.
стан крайнього захоп
екстаза (гр.) лення, найбільшого піднесення; екста
тичний сповнений екстази.

екстериторіяльиий (лат.) що має
особливі переваги (недоторканість особи
стости й мешкання, непідсудність місце-

90

вим !Кримінальним і громадським судам,
звільнеШІя від ловиниостей і податків);
ці права є взаємно надавані державами
чужинецьким

дипломатичним

представ

никам.

екстерн (лат.) особа, що здає іспит
при учбовому закладі, не навчавшись у
ньому попередньо.

-

екстраваrантний (лат.)

вкрай ориrі

нальний, чудернацький, що гостро вихо

дить за рамці звичайного.
екстраординарний

-

(лат.)

1)

надзви

чайний, незвичайний, непересічний;

2) при

зазначені вчених посад позаштатний.
есктреміст (лат.) особа, що дотримується крайніх поглядів, прихильник

крайніх заходів.
екстренпий (лат.) 1) поспіІШІий; 2)
надзвичайний.
ексцеленція (лат.) (Ваша) визнач
ність титул найвищих достойників у
державі

(м.

ін.

міністрів)

і

деяких

най

вищих духовних осіб.
ексцентричнИЙ (лат.)

-

геом.

-

не ма

ючий загального центру, що відхиляєть
ся від центру;
те саме, що й екстра

*

ватантний (напр., е. нумер у цирку).
ексцес

маність;

(лат.)

-

надмірність,

крайній прояв

чогось;

невитри

*

пору

шення І'РОМадського порядку.

елеватор (лат.)

-

1)

вантажопідіймаль-
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ний аnарат;
розміру
на

2)

зерносховище великого
великих
хлібозаготовчих

пунктах, на залізничних' станціях, в пор
тах.

елеrантний

(лат.)

-

вишукано-гарний,

витончений.

електор (лат.)

-

електрика (гр.) ють
електричний

виборець.
фіз.: частки, що ма
електрони

заряд

(від'ємна е.), позітрони, протони (додатня
е.), а також інші за·ряджені частки йони,

і сукупність явищ, зумовлених їх
взаємодією і рухом; до явищ електри·ки
належать також процеси, що відбува
ються в електричних і маrнетних полях;
електричний що стосується до елек

трики, властивий їй; що побуджується
електрикою або побуджує електрику, що
діє силою електрики; е. струм -.пере
міщення електричних зарядів у тілах
або в дуже розріджених газах; е. стація
- підприємство, що виробляє при допо
мозі природніх сил (води) або теплових
двигунів е. струм; електрифікація бу
:jівництво електростанцій і систем елек
тропересилань для широкого застосуван

ня електричної енерГії у виробництві і
побуті; електроліза розклад речовин,
(напр., води, солей і кислот у розчині)
при
пропусканні
електричного
через розчин; електромаrнетизм
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струму
су-

_:_

купність
ються

тор

'- маrнетних

явищ,

електричним

що

струмом;

виклика

електромо

електриЧний двигун, мащина, що

-

перетворює
ханічну;

електричну

-

електрон

енерrію

на

ме

найменша ·частка

від'ємної електрики; електрони є скла
довими

частками

рухаються

атома,

навколо

в

якому

додатньо

вони

зарядже

ного ядра; електротехніка галузь при
кладних знань, що вивчає засоби засто
сування
електричних
і
магнетичних
явищ для практичних цілей ·(електро
машинобудівництво, вироблення й пере
силання електричної енерrії, освітлення,
телеграф, телефон, радіо).

елемент (лат.)
частина

2)

вень;

штучно

хем.:

1) основна складова

-

якогось

складного

елементи

створені

-

речовини,

цілого;

пер

природні
які

не

і

мо

жуть бути розкладені звичайними хе
мічними засобами на ще простіші речо
вини; хемічно сполучаючись один з од·
ним,

елементи

речовини,

з

утворюють

яких

усі

складні

складається

оточую

ЧиЙ нас світ; елементарний первісний,
найпростіший, основний; е.
освіта початкова освіта.
початковий,

елімінація (лат.)

-

виключення, вида

лення.

еліта (фр.) 1) :кращі, відібрані ек
земпляри рослин або тварин; 2) найкраіЗ

ща частина суспільства або якоїсь

його

rpynи.

еляетичний (гр.)

-

здатний розтягатись;

пружний, гнучкий,
легко присто

* що

совується, нетвердий у поведінці.
Ельдорадо (есп.) казкова країна зо
лота і коштовного каміння, яку розшу
вали в Америці перші еспанські заво
йовники;
країна багатств, країна каз

*

кових

чудес.

емансипація
правної

-

(лат.)

зале~ости,

звільнення

підлеглости;

від

еман

сипувати провадити емансипацію.
емблема (гр.) -умовне або символічне
зображення якогось предмета або ідеї
(напр., якір е. надії).
ембріон (гр.)- зародок; ембріональний
- зародковий, той, що перебуває в за
родковому стані.

еміrравт (лат.)
ється з

якоїсь

-

особа, що переселю

країни

в

іншу

з

тих

чи

інших
поважних
причин (політичних,
релігійних, економічних); еміrрувати nереселятися з своєї країни в іншу кра

їну;

2)

еміtрація

-

читн

1)

еміrрування;

сукуnність еміrрантів.

еміненція (лат.)

-

титул католицьких

високих духовних осіб.

емісар (лат.) особа, що висилається
якоюсь політичною або державною ор
ганізацією (звичайно в іншу країну) з
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особливими дорученнями (переважно та
ємними).
емоція (лат.) душевне переживаШІя,
хвилюваШІя (напр., гнів, страх, радість);
емоційний що викликається емоцією
або викликає її.
емпіричний (гр.) заснований на до
свіді.

енерtія (гр.)

-

одна із основних вла

стивостей матерії міра її руху; голов
ні відміни або форми енерtії: механічна,
теплова,

ниста,

електрична,

хемічна,

маrnетна,

атомова;

*

в

проме

широкому

розумінні діяльна сила, наполегли
вість, активність; енерtетика методи
застосування і експлуатації різних ви
дів енерtії для промислових і побутових
потреб; до енерrетики відносять тепло
техніку, електротехнtку і ін.; енерrійний
- 1) діяльний. активний, наполегливий;

2)

дуже діючий.
ентузіязм (гр.)

-·захоплення, захват;
ентузіяст- людина захоплена, опанова
на якоюсь ідеєю; людина палко віддана
певній справі.
енцикліка (гр.) звернення папи рим
ського, його пастирський лист до всіх
католицьких

церков.

енциклопедія (гр.) наукове видання,
що дає систематичний (здебільшого за
абеткою, або й по темах) збір знанів (уні-
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версальна е.) або сукупність відомостей
в одній якійсь галузі знання (сrrеціяльна
е., галузева е.); енциклопедичний що
стосується до енциклопедії або носить

*

характер
еНЦИІКлопедії;
всеохопний,
багатобічний (про знання); енциклопе
дизм багатобічне знання, широка все

бічна освіта, ознайомленість із багатьма
галузями

знання.

*

епіrон (гр.) нащадок;
зневажливе
окреслеm-Ія пізніх, здDібнілих представ
ників якоїсь наукової або політичної те
чії чи то мистецької школи, які сліпо
застосовують віджилі ідеї й методи сво
їх попередників.
епіграма (гр.) короткий ·вірш, зде
більшого сатирмчиого змісту.
епіграф (гр.) 1) у давніх греків надпис на ЛІКОмусь пам'ятнику; 2) тепер
- фрзза (часто цитата), вміщена під за
головком цілого твору або перед окремим
його розділом, що прІ\вить за свого роду
авторську вказівку, яка намічає харю{
тер теми і її розвитку (те саме, що й
мотто).

епідемія (І'Р.) -мед.

-

більш або менш

масове тимчасове поширення

якоїсь

за

разливої хвороби: епідемічний- що має

характер епідемії.

епізод(а) (гр.)- 1) окремий випадок, по
дія; 2) випадкова, побічна обставина або
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подія; 3) більш або менш закінчена скла
дова частина великого й складного змі
стом літературного твору (роману, дра
ми, тощо), що мас відносно самосТійне
значення; епізодичний випадковий, не
пов'язаний з цілим, той, ЩQ відбувається
час-від-часу, в неозначені терміни (про
тилежно до періодичного, що прави.льно
повторюється).

епілог (гр.) в літературі кінцева.
частина твору більшого розміру,
епітет (гр.) -прикметник, що додається
до назви предмету з метою підкреслити
його характеристичну властивість (напр.,
шовкові кучері).

епос (гр.)- оповідальний жанр

літера

турних творів: оповідання, новеля, по
вість,
роман,
героїчний
епос,
епопея;
епічний властивий епосові . оповідаль
ний;
велично-спокійний, безпристрас

*

ний; епопеи- великий твір епічного ха

*

ра-ктеру (шщр., <<Оді•ссея»):
ря.ц подій,
пов'язаних з героїчними подвигами; епі
ка епічні твори, епічна поезія.
епоха (гр.)

-

період або доба історії.

ера (лат.) 1) момент, від якого ве
деться .ттіточислення (напр., у христичн
- від народЖ€ННЯ Христа); 2) в історії
те саме, що й епоха (напр., «Українські

Ви:звольнl Змагання започаткували нову

еру в новітній історії України»).
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ерзац (нім.)- неповноцінний замінник;
те саме, що й суроrат.
еротика {гр.) сукупність

явищ, по
в'язаних із коханням; еротичний- про

сякнений коханням, любовний.
ерудиція (лат.) глибока вченість;
ерудит особа, сповнена ерудицією.
есей (фр.)

ний,

-

нарис (науковий, критич

публіцистичний);

есеїст

-

автор

таких нарисів.

ескадра (фр.) -мар.: велике з'єднання
військових кораблів або літаків; еека
дрилья з'єднання військових літаків.

ескалятор (.лат.) -

сходИ, що самі по

стійно рухаються (напр., в метро).
ескіз (фр.) '-- попереднє накреслення,

легкий нарис (те саме, що й шкіц).
ескорта (фр.) конвой, охорона, при
криття;

ескортувати- супроводити кон

воєм.

ескулап (лат.) -;:- іронічно: лікар, ме
дик (за іменем давньоримського бога лі
кування).
еспаньолка
борідка.

(chp.) -

коротка загострена

есперанто (іт.) штучна міжнародня
мова, створена в 70 рр. 19. ст. др. Замен
rофом (лікарем з Варшави).
естафета."(фр.)- 1) спішне повідомлен
ня, що передається постійно змінюючимм
один одного післанцями; 2) спорт: а) де•
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рев'яна паличка, що підчас есТJІфетово
го бігv передається від одного бігуна до

іншого;

б)

проходж~ння певної віддалі

групою спортовців, що змінюють

J

дорозі

один одного.

есте,:ца (гр.)
стецтво

про

та

красу;

-

філ.-: наука Про МИ"

мистецьку

естетизм

-

творчість;

наука

прихильність

мистецтва; естетичний-

1)

до

що стосуєть

ся до естетики; 2) 'що відповіда'Є вимогам
естетики;

естет

-

прихильник

гарного

(краси).
естрада (фр.)- площина, що підносить

ся над рівнем землі або підлоги; служить
місцем

для виступів оркестрів,
хорів,
окремих артистів, промовців і ін.;
в
широкому розумінні сукупність кон
цертаво-сценічних виступів, т. зв. «малі

*

форми мистецтва».
етап (фр.) 1) пункт, в якому rtрохо
дячі війська або окремі військові можуть
одержати їжу, нічліг, медичну допомогу;
2) місце зупинки під час переміщення
·якихсь rруп або відділів, а також від
даль між двома зупинками; 3) в Цар
ські<Й Росії і СССР пункт для нічлігу
арештантських rруп у дорозі, також са
мий спосіб nереміщення цих груп j самі

ці rpynи, що охороняються сnеціяльними

4)

конвойними командами;
певна части-_
на
відстані
в
спертових
змаганнях;
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5)

*

відрізок у розвиткові якогось руху,

процесу.

етер (гр.) 1) фіз.: е. світовий - здо
гадне проміжне середовище, що нібитu
виповнює світовий простір і пром:жки
між частками речовини; 2) хем.: назва
кляси
особливих
органічних
сполук;
етеровий-

1) легкий, той, що легко ви

паровується;

ричний
етика

-

2) властивий етерові; ете
вкрай легкий, безваговий.
(гр.) 1) філософічне вчення

про мораль, її суть, закони її. історичного
р.:Jзвитку і ралю в громадському жи:гті;
2) система норм звичаєвої поведінки лю
дей, їх обов'язки стосовно до громади,
свого стану, батьківщини і одного до од
ного.
Найвищим
звичаєвим
законом
української націvнальної етики є бороть
ба за збереження: християнських чеснот,
за побудову 'Української Держави та за
встановлення справедливих міжнародніх

відносин;
етики;

етичний

-

1)

стосується

до

2) моральний.

етикета (фр.) суворо усталений по
рядок та форми обходження при дворі
монархів, у відносинах між дипломата
ми і т. ін.
етикетка (фр.)

-

вид товарового зна

ку, що наклеюється на товар або на йо
го упакування (із зазначенням заводу,
назви, ціни і ін.).
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-

етнографіи (гр.)

народознавство, га

лузь історичної науки, що вивчас склад,

походження, розселення народів світу і
виястое особливості їхньої матеріяль
ної
і
духової
культури;
етнографіч
ний що стосується до етнографії; ет
нічний пов'язаний з приналежністю
до

я,когось народу;

склад

людности

-

е. склад населення

за

національностями

і

народностями.

етюд (фр.)-1) в образотворчому мистец
тві (малярстві тощо) попереднє зобра
ження якогось деталю майбутнього тво
ру; е. може ІЩJавити й за самостійний
мистецький

твір;

2)

назва

короткої

му

зичної п'єси віртуозно-показового харак
теру; 3) літературний, науковий або пу
бліцистИЧНИ!Й нарис; 4) в шахах і шаш
ках завдашІЯ виграти або зрем~сувати
в даній позиції (з малою кількістю фі
І'ур).
ефект (лат.) 1) дія якоїсь причини,
сили; результат, наслідок чогось; 2) силь
не враження, створене 'КИМСЬ або чимсь;
ефективний той, що спричинює пев
ний ефект; еФектовний- той, що справ
ляє

враження, притягає

увагу, кидається

у вічі.

11}1

є
єванrеліи і єванrеліє (гр.) дослівн<>
"добра вістка»; чотири книги Нового За
повіту, в яких викладено науку Христа.
erep (нім.) - 1) вояк гірських стрі
лецьких частин; 2) мисливець-фахівець
із полювання з руuшицею.
єпископ (гр.)

-

високий духовний сан

в християнській церкві, що надається
зверхникові основноїтериторіяльної оди

·

епархії.
ниці церковного уnравління єресь (гр.) реліrійний напрямок, що
вважа·еться за хибний з погляду панів
вого реліr.ійного вчення;
відхил від

*

правил і rюглядів, прийня·гих більшістю

за нёвідкличні

істини;

сновник єресі; єретик

-

єресіярх

-

за

прибічник ересі.

ж
жанр (фр.) 1) певний вид літератур
них творів; епічний ж.- роман, повість,
оповідання, героїчний епос і т. ін.; дра
матичний ж. траrедія, комедія, драма
і т. ін.; 2) малюнок на побутові теми;· 3)
побутові сцени й картини в белетристиці;
жанрист маляр, що зображ)"Є. побутові
сцени.

жарі"ои (фр.)

-

мова якоїсь суспільної

групи, професії і т. ін., що відрізняється
від загальної мови наявністю слів, везро
зумілих для ширших кіл;
зіпсута, за

*

харащена
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мова.

жокей і джокей (англ.)

перегонах, бігах.
жовtлер (лат.)
вий

артист,

що

-

-

вершник на

фокусник,

вправно

цирко

підкидає

і

ло

вить на лету різні nредмети; жонtлюва
ти
ту

-

під'кидати і вnравно ловити на ле
якісь предмети;
вправно, але не

*

вповні чесно користуватись фактами та
доказами під час спору, дискусії тощо.
жюрі (фр.) 1) ск.nад присяжних на
суді; 2) rpyna обізнаних осіб, призначе
них або вибраних для присудження пре
мій і нагород під час конку·рсів, на ви
ставках, спортових змаганнях і т. ін.
з

зеніт
над

(араб.)

головою

-

точка

небесної

спостережника,

сфери

точка,

в

якій проведена вrору вертикальна лінія
перетипається з небесною сферою; *най
вищий ступінь, найвища точка, крайня
межа; з-не стріляння стріляння по
повітряних цілях (зокрема літаках); з-на
- гармата, куле

гармата, з-ий кулемет

мет для зенітного стріляння.
зеро (араб.) нуль.

зефір (гр.) 1) теnлий вітрець; 2) тон
ка бавовняна тканина, що йде головним
чином

на

чоловічі

сорочки;

З)

кращий

гатунок овечої вовни.

зона (гр.)

-

1)

частина поверхні кулі,
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що міститься між двома паралельними
колами; 2) в географії пояс або смуга
земної кулі, що характеризується сукуп
ністю певних ознак (кліматичні, І'рунто
ві

зони,

ний
ся

зони рослИІПІости і ін.);

простір,
якоюсь

район,

що

спільною

З)

пев

характеризуєть

ознакою

(прикор

донна з., окупаційна з. і ін.); зональний
- що стосується до якоісь зони.
зоо.11оrіи (гр.) -.наука (частина біоло
гії), що всебічно вивчає тваринний світ;
зоолог -фахівець із зоології; зооrеогра
фіи наука про географічне поширен
ня тварин; зоопарк сад або парк, де
утримуються. в клітках або загорожах
різні тварини для вивчення їх і для
ознайомлення широкої людности з ними;

зоотехніка
дення,

ня

наука про годівлю, розве

-

догляд,

тварин

утримання і використан

(насампереД,

дарських); зоотехнік

-

сільсько-госпо
фахівець із зоо

техніки.
І

іtнорувати (лат.)

навмисне не помі-

чати, небажати знати, не брати до уваги.
ідеал (лат.) найвища досконалість;
щось

досконале в тій

кінцева

ціль

уявлення

або іншій галузі;

стремлінь;

чогось

у

ідеалізацін

кращому

виді,

-

ніж

воно є в дійсності, уявлення чогось у ви
гляді ідеалу, тобто цілком: досконалим;
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ідеалізувати уявляти, зображати щось
або когось у вигляді ідеалу; ідеальний
- відповідний до ідеалу;
досконалий,

*

зразковий.

ідсалlз~І (гр.) філософічне вчення,
яке вважає ідею чи дух за первинне, а
матерію (природу, зовнішнє буття) за
друге,
похідне;
погляди
ідеалізму
на
світ і життя багато в чому збігаються з
релігіfrними поглядами; і. об'єктивний
стверджує,

що

основою

всього

-

існуючо

го с абсолютна ідея, світовий дух (або
Бог); ідеаліст філ.: послідовник ідеа
лізму;
безкорисник, іноді мрійник.
ідентифікація (лат.) ототожнення;
ідентичний тотожний, однаковий.

*

ідеологія (гр.) система ідей, уявлень,
понять, висловлена в різних формах су
спільної св:домости (в реліrії, моралі, на
уці, мистецтві, політиці); мас певні по
значення національного способу думання
і тому нерідко в якійсь мірі служить на
ціонально-становим
інтересам, а через
те здатна посилювати або гальмувати
загальний розвиток; ідеологічний сто
совний до ідеології; ідеолог виразник,
речник певної ідеології.
Ідея (гр.)

-

1)

думка, загальне понят~
явище; 2) в ідеалі
стичній філософії ідея мас самостійне
існування (ідеї, як праобрази речей у
тя про предмет або
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Платона), а абсолютна і. (Геrель) є nер
воосновою і рушієм всесвіту і всього
земного життя; 3) матеріялізм розглядає
ідею тільки як продукт людського ду
мання, що віддзеркалює матерілльний
світ;

4)

головна

думка

мистецького,

на

укового або політичного твору; взагалі
задум;
ідейний стосовний ідеї;
відданий певним ідеям.
ідилія (гр.) вірш, що оповідає про
життя «людей природи» рибалок, па
стухів, хліборобів і зображує життя
цих людей у більш-менш nрикрашеному
вигляді;
лагідне, здебільшого родинне

*

*

життя, що протікає без суперечок, в пов

ній згоді; безтурботний побут.
ідіот (гр.) особа психічно
винена;
цілковитий дурень.

*

ієрархія і rієрархія (гр.)
сад,

звань

і

т.

ін.,

в

-

недороз

скаля · по

порядку

ступне

вого. переходу від нижчого до вищого
·(особливо в церковній галузі); ієрарх високий церковний достойник.

ізолювати (фр.) 1) відокремити (від
природнього
середовища);
ізолятор ·1) тіло, що зле проводить електрику або
тепло; 2) кімната в лікарні для тимча

сового перебування хворих з невиясне
ними або~ разливими хворобами; 3) оди
ночна кг. ... wa у в'язниці.
ілюзія (лат.) обман почуттів. викли-

]06

~аний викривленим сnрийняттям дій
сности;
необгрунтована надія, нездій
сненна мрія; ілюзійний або ілюзорний

*

примарний, обманливий, недійсний.

ілюмінація (лат.) яс~аве освітлен
ня (із застосуванням кольорових вогнів
і різних світляних ефектів) будинків і
вулиць з нагоди якоїсь врочистости.
ілюстрація
(лат.)
1) зображення
(рисунок, малюнок, фото) що пояснює
або доповняє текст (книги, журналу, га
зети); 2) наочне пояснення чогось, при
клади в статті, nромові і т. ін.; ілюстра
тор .:.__ особа (маляр, кресляр і ін.), що
виконує ілюстрації до тексту.

іміІ'рація (лат.)

-

1)

в'їзд чужинців в

якусь країну на постійне nроживання,
що
інколи носить
масовий характер;
2) і. капіталу - приплив чужинецького
капіталу в якусь ~аіну; іміІ'рант чу

жинець, що оселюється в якійсь країні
на постійне nроживання.
імітація (лат.) -1) наслідування; 2) під
роблення;
3) повторення мотиву, що
з'явився в одному голосі, іншими го
лосами;
імітувати 1) наслідувати;
2) підробл,яти.
імперативний (лат.) наказовий; і.
мандат наказ, якого вибрана особа
або орган повинні суворо дотримуватись.
імперіялізм (лат.) одна з форм дер
жавної організації деяких народів, що
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характеризується веденням загарбниць
кої, завойовницької nолітики стосовно до
інших народів. Крайній новітній імnе
ріялізм

здебільшого

характеризується

наявністю тоталітарного режиму, най
вищою концентрацією виробництва і ка
піталу (приватно-власницького чи дер

жавного) всередині краі.Ни, злиттям бан
кового

капіталу

з .промисловим,

що

дає

керівним колам максимум засобів для
ведення аІ'ресивних воєн і підбоїв. Ім
періялізм (наnр., московський) несе ін
шим народам національне, політичне й
соціяльне nоневолення, доповнюючи все
це системою всебічного жорстокого ви
зиску і народовбивства. Для досягнення
своєї мети імлеріялістична кліка (наnр.,
кремлівська) розвиває в . своєму народі

крайній шовінізм супроти інших наро
дів; імперіяпіст nрихильник імперія
лізму; імперіялістичний- стосовний або
відпові:цний до імперіялізму, загарбниць
кий, завойовницький.

-

імпозантний (фр.)
враження

своїм

що робить добре

виглядом,

престижем,

авторитетністю; імпонувати бути ім
позантним, викликувати до себе nовагу."

імпорт (лат.)
варів;

-

довіз чужинецьких то

імпортувати

-

довозити товари з

закордону.

імпровізація
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(лат.)

-

складення

вір-

шів,

музичної п'еси або промови в мо
мент виконання,
без
попередньої
для
цього підготови; імпровізатор людина,
що мас здібності до імпровізації.
імпульс (лат.) поштовх до чогось,
побудження; побуджуюча причина, що
викликае якусь дію;
імпульсивний -

схильний діяти під впливом першого по
бу дження.
імунітет (лат.)- несприйнятливість ор

ганізму щодо заразливих хвороб або пев
них отрут; імунний що посідае іму
нітет, відпорний.
інвеJПар (лат.) 1) точний і доклад
ний опис майна, особливо рухомого; 2)
само те майно; живий і.- робоча й про
дуктивна худоба; мертвий і. -знаряддя
та машини і ін.; інВеJПаризація скла
дання опису майна (речевих цінностей і
розрахунків)
підприемства,
установи;
вписування в інвентар.
іІІвестицін (лат.) вкладання капіта

лу

в

якесь

підприємство

(особЛиво

за

кордоном).

інІ'аляція

(лат.)

-

вдихання

(з

ліку

вальною метою) парів, газів, розпилених
рідин.
індекс (лат.) цін, назв тощо).
індивід(уум)

показник, реестр (імен,

(лат.)

-

1) окрема

істота,

кожний самостійно існуючий живий ор-
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ганізм;

2)

окрема

індивідуалізм -

людина,

особт:тість;

філософічний наПрям,

що виходить із високої оцінки та шану
вання
окремої
людської
особистости

(протилежне
ліст

-

-

колективізм); індивідуа

при(Сильник

індивідуалізму;

ін

дивідуальний властивий, притаманний
окремому індивідові.
індиферентний
(лат.)
байдужий,
незацікавлений.

індукція (лат.) 1) одна з основних
логічних метод разумове заключення
(висновок), що йде від окремих випадків
загального
висновку, від
окремих
до
фактів до узагальнень; в науковому до-·
слідженні повинна поєднуватися з де
дукцією; 2) поява електричного струму
в якомусь провідникові під час його ру
ху в маrнетному полі.
індустрія (лат.) промисловість; тяж
ка і. виробляє знаряддя й засоби вироб
ництва. (машинобудівництво, металюрІ'ія
і т. ін.); легка ~- виробляє предмети ши
рокого (народнього) вжитку; іщrустрІялі
зація запроваджеtm:я індустрії та ве
ликої машинової техніки в народне го
сподарство

країни;

промисловий.
інертний (лат.)

-

індустріяльний

бездіяльний,

непо

рушний.

ініціяли (лат.)

-

початкові літери іме

ни (а також по батькові) і прізвища.
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•

'ініціатива (лат.)- почин, перший 'К'РОК
в якійсь справі;
rпідприємчивість; іні

*

ціятор особа, група осіб або організа
ція,
яким належить
почин
в
якійсь
справі.

інкоtніто (лат.) 1) приховано, таєм
но, не від1s:риваючи свого імени й особи;
2) людина, що ховається під чужим іме
ним, бажаючи залишитись невідомою.
інкорпорація (лат.) включення в свій
склад,

приєднання.

інкримінувати (лат.)

-

ставити в про

вину, обвинувачувати.

інкрустація (лат.)

...,.--

різьба на дерев'я

ній, кам'яній, металевій і іншій речі, при
чому взір заповнюється іншим (коштов
нішим) матеріялом.
інкубатор (лат.) апарат для штучно
го

виведення пташенят із яєць без зви
чайного висиджування (напр., виведення

курЧат без квочки).

-

інсинуація (лат.)
гадка

з

когось;

метою

наклепницька ви

зцплямувати,

інсинуювати

_.:...

знеславити

чинити

інсинуа

цію.

інспекція (лат.)

-

1) система нагляду

за
правильністю
дій,
за
виконанням
установлених правил; нагляд; 2) органи
нагляду; інспектувати провадити ін
спекцію; інспектор службова особа,
що провадить інспекцію.
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інспірація (лат.)
вання; інспіратор
інспірацію.
інстанція (лат.)

навівання, вплиособа, що чинить

-

-

кожний із пссліду

ючих ступенів у системі підлеглих один
одному органів ( головним чином, дер
жавного управління, але також партій

них і професійних органів).
інстинкт (лат.) несвідомий, але ко
рисний для організму, вроджений гін
(напр.,

самозбереження,· статевий

і

ін.);

ін<--rинктовний- належний або відповід
ний до інстинкту.
інститут (лат.) найменування науко
во-дослідних установ, а також спеціяль
них вищих учбових закладів певного
типу; інституція установа.
інструкція (лат.) керівна вказівка,
докладне наставлення; збір rправил для
виконання чогось; інструктувати да
вати інструкції;· інструктор той, хто
дає іншим інструкції.
інсурtент (лат.) повстанець.
інсценізувати (лат.)

-

переробити літе

раТУРНИЙ твір, надаючи йому драматич
паї форми для
постановки
в театрі;

*

штучно
подію.

влаштувати

інтелект (лат.)

-

якусь

або

розсуд, 'розум, здіб

ність мислити; інтелектуальний
мовий, розсудний.
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дію

-

розу

інтеліІ'ентний (лаТ'.) що має левний
розумовий розвиток; інтеліІ'ент особа,
що посідає інтеліrентність (і здебільшого
аалежить до розумових професій); інте
ліІ'ентність посідання певного розумо
вого розвитку, nідготованість до розумін
н.п теоретичних питань, до засвоєння

УЮ)ВИХ nізнань;
іІпеліrенція 1)

на

взагалі культурн:сть;
інтеліrентність; 2) су

купність інтеліrентів.
інтендант (фр.} особа, що завідує nо

стачанням для військових частин і уста
нов та завідує військовим госnодарством;
інтендантство військова установа, що
відає військовим постачанням.

інтенсивний (лат.) напружений, nо
силений; інтенсифікація збільшення
напружености (інтенсивности).
інтервал (лат.) 1) проміжок, віддаль
між чимсь; 2) муз.: співвідношення двох
тонів за числом їх звукових коливань
(секунда, терція і ін.); 3) військ.: відалль
між бійцями або військовими підвідділа
ми на ~ ... онті.

інтервенція (лат.)

-

1)

втручаннп дер

жави у внутрішні сrrрави іншої держави;
економічна і. втручання держави в
господарче життя іншої держави; 2) за

ходи посередника або оборонця в урядо
вій

установі
тьої особи.

для

захисту

інтересів

тре
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інтерв'ю (англ.) -.nризначена для пре
си розмова журналіста з політичним,
громадським або якимсь іншим діячем;
інтерв'юер журналіст, що провадить
інтерв'ю.
інтерлюдів (лат.) невелика вставна
частина в музичному творі.

інтермедіа (лат.) -

вистава в перервах

між діями основної п'.сси в аrrектаклі.
іитернат (лат.) 1) гуртожиток для
учнів чи студентів при навчальному за
кладі; 2) закритий навчальний заклад, в
якому учні і навчаються й живуть, пе
ребуваючи

під

постійним

наглядом

ви

ховників.
інтернаціонал

(лат.)

-

1)

міжнародне

об'еднання; інтернаціональний
народній;
інтерuаціоналізаціи

-

між
при

знаШія чогось (певного терену, ріки, спо
руди і ін.) міжнароднім, приступним для

рівного користуваЮія для різних дер
жав; інтернаціоналізм певний полі
тичний
напрям
(переважно
марксист
ського витвору), що ніби прагне до між
народньої співпраці і -єдности, але на
справді здебільшого організує міжнарод
ню співпрацю і єдність комуністичних,
марксистських і споріднених з ними ор
ганізацій і напрямків, підриваючи вну
трішню єдність окремих народів та всі
ляко гальмуючи міжнародню співпрацю

здорових
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національних

організмів;

со-

встсЬІКий і. розnовсюджуЄ думки ІПРО ви
знання зверхности червоної Москви і
підкорення їй; інтернаціоналіст при
хильник іНТ€рнаціоналізму.
інтернувати (лат.) затримати, роз
збооїти і тимчасово позбавити волі (на те
рені певтральної держави) військові ча
стини воюючої країни, що перейшли на
територію певтральної держави або гро
мадтr воюючої держави, що перебува
ють на території ворожої держави лід
час війни.
інтерпеляція (лат.) письмовий заnит
урядові (в nарляменті) з приводу якогось

факту чи справи; Інтерпелювати
бити інтерпеляцlіо.
·інтерnретація
розкриття

чи

(лат.)

сенсу

-

1)

чогось,

іншого тексту;

2)

в

-

ро

тлумачення,

пояснення

того

мистецтві вико

нання засноване на власноМу розумін
ні творче виконання якогось мистецького
твору; інтерпретувати робити інтер

претацію.

- 1) близький, друж
2) вузько особистий.
(лат.) 1) тон розмови, її

інтимний (лат.)
ній, задушевний;

інтонація
ритмічно- мелодійний

бік

(чергування

підвищень і понижень голосу); 2) тон і
маніра вимови, що виявляють nочуття
або настрій промовляючого.
ІнтриІ'а (фр.)- 1) недружні таємні на-
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магання;
цш

дн

в

підступ,

підмова;

драматичному

2}

організа

твор1,

що

ха

рактеризується напруженою боротьбою
дієвих осіб і особливою заплутаністю
сюжету; інтриtант людина, що ве~е
інтриtи проти когось.
інтродукція (лат.) -

короткий

музич

ний вступ, що йде перед основною части

ною музичнго твору (в сонаті, симфонії,
опері).
інтуїція (лат.) філ.: безпосередне пі
знання істини без допомоги досвіду і ло
гічних висновків;
відчуття, здога;,, на
півсвідоме
зрозуміння;
інтуїтивний
стосовний або відповідний до інтуїції.
інФантерія (іт.) _:_ піхота.
інфантильнИЙ (лат.) що має ознаки

*

дитячого віку.

Інфекція (лат.) нення в організм
або

бактерій);

зараження (проНИ'К
хворобливих бациль

інфекційний

-

заразли

вий, викликаний інфекцією.
інфільтрація (лат.) просякання все
рединУ

чогось

(зокрема

організму);

ін

фільтрувати давати просякати кудись.
інфляція (лат.) -надмірне збільшешнт
кількости паперових грошей в обігу і
рівночасне ІІІВидке їх знецінення.

інформація (лат.) повідомлення. nі
домості; інформаційНИЙ повідомлюю
чий; інформатор- особа, що дає інфор-_

мації, повідомлювач.
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-

інцидент (лат.) випадок, подія (зде
більшого дрібного, проте прикраго
:Jмісту).

- англійська міра
25,4 мм.
іраціональний (лат.) 1) що

інч (англ.)
ІІ> 1, дорівнює
поза

межами

розуму,

довжи

лежить

незбагненний

для

розуму; 2) мат.: неспівзмірний, якого не
можна точно визначити жадним цілим
або дробовим числом.
іреальний (лат.)

-

не реальний, не іс

нуючий в дійсності.
іреtулярний (лат.)
іриrація (лат.)

-

-

не реІ'улярний.

штучне зрошення по

лів (в сільському господарстві).
іровія (гр.)- 1) тонка й nрихована на
смішка; 2) стилістичний зворот, при яко
му

вдавано

стверджується

протилежне

тому, що думається про предмет (або осо
бу), при якому слово ніби вживається в

протилежному значенні;
висловлювати іронію.

іронізувати

-

історичний матеріялізм- теорія Марк
са і Енrельса. доповнена Леніном, що по
лягає в матерrялістичному фальшуванні
і перекручуванні законів розвитку істо

рії; і. м. переносить засади матеріялі
стичної діялектики на історичну науку.
історіографія (гр.) складання історії
чогось.
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іхтіолоrія (гр.) відділ зоології, що
вивчає риб; іхтіолоr фахівець з іхтіо
логії.,
ішіас

(гр.)·

запалення

сідального

нерву.

й
йод (гр.)

хем.: елемент, знак

J,

nо-

рядкове число 53 (кристали чорнува
тосірого кольору з металевим відбли
ском); застосовується в медицині і, ін. ·

*

йота (гр.)·- грецька літера <<і»;
мала
величина; сні на йоту» ані трохи.
к
кабала (гебр.) середньовічне жидів
ське релігійно-містичне вчення; кабалі

стика кабала і пов'язані з нею обря
ди;
ірон.: ненаукові (фантастичні й т--
манні) висновки.
кабаре (фр.) -кафе-ресторан з різни
ми виставами (танці, сnіви, музика).
каботаж (фр.) морське судноплав
ство вздовж і nоблизу берегів.
кавалерів (іт.) кіннота.

*

кавалькада (фр.)

-

група вершників,

ЩО їдуть укупі.
кадРи (фр.)- 1) основний склад праців
ників якоїсь установи, підприємства, ор
ганізації і т. ін.; 2) nостійний склад вій
ськових частин (на відміну ·Від змінного
складу,
що
переходить
вишкіл
лише
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nротягом nевного часу);
фота' з кіностяжки.
казино (іт.)-

1) дім

3)

nоодинокі

для ігор; ресторан

з естрадними розвагами;

2) клюб і· ре

сторан для осіб певної корпорації (напр.,
СТ;J.ршин певної військової частини).
казус (лат.) 1). випадок, інцидент;

2) юр.: дія, що має зовнішні ознаки зло
чину, але позбавлена елементу провини;
казусний складний, скомплікований,
заnлутаний.
какофонія (гр.) неnриємне для вуха
сполучення звуків, немилозвучність.
калейдоскоп (гр.) оптичний nрилад
іграшка;.
швидка зміна, безперестанна
зміна різноманітних вражень.

*

каліrрафія (гр.) мистецтво розбірли
вого й гарного nисання (чистописюшя).
калимбур (фр.) гра слів, основана
на їх звуковій схожості при різному зна
ченні.
кальк(а) (фр.) прозорий високоякіс
ний паnір або спеціяльна тонка ткани
на (вживається для зняття коnій із nля
нів);
буквальний nереклад чужомов
ного слова або виразу (наnр., «nредмет»
із лат. «об'єктум»); калькувати зніма

*

ти малюнки й накреслення на кальку.
калькуляція (лат.) вираховування
собівартости або продажної ціни товару;
калькулювати

-

складати калькуляцію.

кальоріи
тепла

-

(лат.)

одиниця

(вживається

також

вання споживности їжі);
кість
rепла
конечна
температури 1 гр. води
к. дорівнює 1000 малих
кампанія (іт.)

-

1)

кількости

для

вираху

мала к.- кіль
для
підне{:ення
на 1° С; велика
к.

військ.:

похід,

су

купність операцій, об'єднаних загальною
стратеrічною ціллю, що відбуваються на
певному театрі війни; 2) праця, що про
вадиться для здійснення якогось гро
мадсько-політичного або виробничого за
вдання, напр., виборча к., nосівна к.
кандидат (лат.) особа, намічена для
заміщення якоїсь
на

якесь

nосади,

урядове

для ;вибрання

становище,

для

при

йому в склад якоїсь організації; к. наук
- перший вчений ступінь в СССР.
канібал
стока,

(індіян.)

кровожерна

канікули (лат.)

-

час,

коли

Пса (від

в

-

-

1)

Сонце

до

22. 6.

навчальних

*

людоїд;

людина,

жор

варвар.

у давніх римлян

міститься

23. 8.);

зайняттях

в

сузір'ї

час rіерерви

2)

(зокрема

літ

(зокрема

цер

ньої).
канон
ковне

(гр.)

-

правило

встановлення);

мистецька

норма;

лення когось

у

мистецт·ві

канонізація

церквою

нення,

перетворення

нічний

-
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к.

-

зачис

*

узако

правило;

кано

в святі;

на

-

згідний з каноном.

•

канонада (іт.) стріляІПІя із артилерійських гармат; канонір гармаш, ар
тилерист.

кантата (лат.) 1) великий музичний
твір для співу, з інструментальним. або
оркестровим супРОводом (складається. з
сольових, ?.нсамблевих і
хорових ча
стин); 2) рід врочистого ліричного вір
шу.

канцлер (лат.)

-

1) голова палати лор

дів (лорд-канцлер) і міністер фінансів в
Англії; 2) в Німеччині і Австрії пре
м'єр-міністер.
капеля

(лат.)
духова
оркестра;
або хор взагалі; капельдинер
- службовець при театральній або кон
цертовій залі, що перевіряє у відвідува

* оркестра

чів квитки й показує місця; капельмай
стер

-

керівник і дириr'ент хору або ор

кестри.

капітал
утвореного

(лат.)

-

сукупність

попередньою

працею

майн:а,
і

при

значеного для
дальшого виробництва;
капіта.иіст власник капіталу; капіта
лізм суспільно-господарський устрій.
заснований
на
застосуваІПІі
капіталу
(приватного або державного);
ний І'рунтовний, основний.

капіта.JJ..,

капітан (іт.) 1) офіцерський чин в
армії і фльоті (відповідає українському
сотникові); 2) в торговельній фльоті --
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особа, що управляє кораблем; З) в спор
тових

іграх

-

старший

грач

дружини.

що є її представником і керівнином під
час

змагання.

капітуляція (лат.) 1) припинення бо
ротьби і здача на ласку переможця; 2)
нерівноправна умова, нав'язана сильною
країною якійсь слабшій; капітулювати
- здаватись противникові;
відступати
перед перешкодами, труднощами; капі
тулянт особа схильна до капітуляції:'
карантена і карантин (фр.)- 1) сукуп
ність засобів для попередження поши
рення заразливих хвороб, що полятають
в ізоляції (на певний час) хворих і осіб,
що доторкались до їх, в припиненні пе
реміщень людей, тварин, товарів із за
разливих місць і т. ін.; 2) саніта'Р'Но
медичний пункт для огляду осіб, кораб
лів і товарів, що прибувають із місць. де
є якась заразлива хвороба.

*

карат (араб.)

-

одиниця ваги, що за

стосовується в· ювелірній справі при ва~

женні

коштовного

каміння;

дорівнює

0,2 rp.
кардинал (лат.) найвищий духовний
сан у Католицькій Церкві; кардина.ТІи найвищі помічники папи: на їх зібранні
і

з

їх

середовища

вибиоається

кардинальний основний,
ший, наr~важливіший.
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.папу;

найголовні

кар'єр

-

(фр.)

відкрита розробка

не

глибоко залягаючих корисних копалин.

кар'єра

(іт.)

успішне

-

просунепня

вперед в ділянці громадської, службової,
наукової, мистецької і ін. діяльно.сти;
кар'єризм безоглядне стремління до
особистого успіху в кар'єрі; кар'єрист -

особа схИльна до кар'єризму.
карикатура

(іт.)

-

зображешш

(рису

нок або малюнок) особи, події або пред
мету в навмисне спотвореному вигляді з
метою висміяння;
смішна подібність до
чогось, наслідування, що спотворює ори
І'інал.

*

-

карнавал (іт.)
великодним

народнє свято

постом),

що

(перед

супроводитьсн

танцями, маскарадами й іграми під від
критим небом.
картографія (гр.) 1) наука про гео
графічну мапу, про методи й засоби її
складання і відтворення; 2) складання і
креслення мап.

каскада (іт.) водоспад, що
крутими уступами; каскадвий бурхливий;
нестримний.

*

каста

(лат.)

-

замкнена

спадає
вкрай

громадська

група; що пильно береже свою спадкову
відокремленість і свої станові або rрупові
привілеї;

кастовий

відокремлений,

замкнений, привілейований.
кастелянша (іт.) завідуюча

білиз-

123

ною

т. ін. в лікарнях, гуртожитках то

що.

кастрація (лат.)
залоз;

кастрат

видалення статевих

-

-

особа,

що зазнала ка

страції.
касувати (лат.) юр.: відміняти, зно
сити (напр., рішення суду).

катаклізм (гр.) -нищівна стихійна ка
тастрофа;

*

нищівНИІЙ
мадському житті.

катакомби

(лат.)

-

переворот в

ПЇ!дземні

гро

печери

сховища.

каталог (гр.) систематичний перелік
предметів, підібраних за якоюсь певною
ознакою

(зокрема

книжок

у

бібліотеці

або видавництві, товарів і цін у крам
ниці).
катар (гр.) -мед.: запалення слизистої

оболонки якогось органу (носа, шлунку,
горла і т. ін.).

катастрофа (гр.) раптова біда, подія,
що несе за собою тяжкі наслідки; ката
строфальний

фою;

-

опричинений

* нищівний.

катастро

катафальк (іт.) 1) похоронна коліс
ниця; 2) підвищення, на яке ставиться
труна під час панахиди.

категорія (гр.) філ.: найзагальніше
логічне поняття, що висловлює основні
форми й відношення буття. (напр., :мате
рія, час, простір);
розряд, rрупа, сту-

*
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пінь;

-

катеrоричний

безумовний,

не

відмінний.
катедра (гр.) 1) підвищення (з си
дінням) для промовця, викладача, про
повідника; 2) у високій школі- наукова
галузь, дисципліна або ряд тісно пов'я
заних між собою дисциплін; 3) професор
сько-викладницький склад окремої абс>

кількох. пов'язаних між собою дисци
плін.
катехизис і катехизм (гр.) короткий
виклад віровчення в запитаннях і відпо
відях.
каучук
ється

із

--,-

(індіян.)

молочного

(каучуконосів)
ним шляхом;

смола,

соку

або

що

добува

деяких

рослин

виробляється

штуч

широко застосову·ється для

виробництва rуми.
кафе (араб.) кав'ярня.
каіuне

(фр.)

-

нашийний

шалик

або

шарф.

квадрат (лат.) 1) прямокутник, в нко
го всі чотири боки рівні; 2) добуток двох
однакових
співмножників
або
другий
ступінь числа; 3) одиниця виміру в типо
графічній системі мір; квадратовий- що
стосується

квадрату;

до

к.

квадрату,

-

міри

площ; квадратура

-

що

міри

1)

має

для

число

форму

виміру

квадрато

вих одиниць у площі даної фіrури;

будова

квадрату

рівновеликого

2)

по

rrевній
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фігурі;
вирахування площі (поверхні);
3) к. кола - nобудова квадрату рівно
великого

радіюса

своею nлощею колові даного
(що є нерозв'язним завданням);

* нерозв'язне

завдання взагалі.
квазі (лат.) приросток, що <>значае
«начебто», «нібито" (напр., квазівчений).
кваліфікація (лат.) 1) визначення

якости чогось, оцінка чогось;

2)

ступінь

придатности, рівень підготованости для
певної професії чи праці; кваліфікований

-

що мас певну кваліфікацію (досвід,
знання, якості) для успішної праці за
спеціяльністю; к-на більшість (під час
голосування) така більшість голосів,
перевага якої над меншістю не може бу,.
ти нижчою за усталену норму; кваліфі
куЕати переводити кваліфікацію.
квант(а) (лат.) певна величина вИМі

РУ в фізиці (променистої енерz·ії).
квартал (Лат.) 1) частина міста, об
межена кількома перехресними вулиця

ми (здебільшого чотирма);
ку

(3

місяці).

2)

чверть ро

квартет (лат.) муз.: 1) твір для чо....,
голосів або інструментів· 2) ан

тирьох

самбль із чотирьох виконавців ~ртету-.
найголовніше,
. квінтесенція (лат.) найважливіше, СуТь речі або nоняття.

квінтет (.1!ат.)

тьох

голосш

-

або

муз.:

1) твір для.п'я.,
2} ан

інструментів;

самбль із п'ятьох виконавців квінтету.
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кворум

-

(лат.)

установлена

законом

або статутом кількість пuисутніх на збо
nах, що править за обов'язкову умову
для дійсности (чИ'ННости) зборів.
квота (лат.) 1) частина (пропорцій
на);

2)

податкова ставка, що припадає на

певну одиницю обкладення.
кераміка (гр.) (або його вироби).

гончарське мистецтво

кінофікація розгортання кіносітки і
збільшення числа кіноустановок (кіно
точок).

кітель (нім). маринарка військового
покрою _(здебільшого літня).

-

клієнт (лат.)

1)

постійний відвідувач.

замовник, купувальник; 2) особа, що до
ручила ведення своєї справи іншій (ад
вокатові. нотареві); клієнтура сукуп
ність клkнтів.
кліка (фр.) rpyna JПО7Іей, що об'єд
налисІ'І д.11я кnuистолюбивої й низької ці
ді,
шкі11ливої
для
решти ·суспільства
(напр., кремлівська к.).
клімат (гр.) клініка (гр.)

-

підсоння.
лікувальна

установа,

ЩQ править одночасно за місце студент
ської практики і науково-дослідних зай

Ііять: клінічний стосовний до клініки;
·К. лікування лікування пов'язане з
тривалим пеuебуванням у лікарні.

кліше (фр.)

-

металева або дерев'яна
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друкарська форма з рельєфним малюн
ком; служить для відтворення ілюстра
цій.
клюб (англ.) суспільна організація,
що об'єднує людей певного кола, профе
сії,

спільних

зацікавлень

(з

культурпо

освітньою метою, для політичної діяльно
сти, виробничої освіти, сnільних розваг,
спортоних ігор і т. ін.).
клин (кельт.) родова громада в шот

ляндців;

*

в широкому розумінні

-

рід

або rрупа згуртуватих у господарчому й
соціяльно-побутовому відношенні роди
чів.
кляса (лат.) - 1) розряд, група; ступінь
предметів,
що мають
загальні істотні
спільні ознаки; 2) велика суспільна гру
па людей, що характеризується власти
вою їй ролею в житті суспільства й дер
жави (а за деякими теоріями насампе
ред у суспільному виробництві); 3) в зоо
логії й ботаніці шиРока група при

родньо-споріднених тварин або росЛині:

4)
5)

розряд особових залізничних ваrонів;?
річна група учнів у початковій і ее.;.

редній школі;

* шкільна

кімната, де від

бувається її навчання; ЇІ:лясовий -

Що

стосу·ється до певної сусnільної клясИ,
властивий їй; клисифікаціи розподіЛ
предметів, явищ і понять по клясах в
залежності від їх загальних ознак.
клясик (лат.) загальновизначений
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зразковий письменник,

філософ, науко

вець; зразковий майстер мистецтва; кла
сичний що стосується до
греко-римського світу, який за

давнього

15.-19.

вв.

ВЕажався в Зах. Европі д'Керелом усього

зразкового
в
літературі
й
мистецтві;
властивий клясикеші (в сенсі зразково

*

сти); клясицизм
та

мистецтві,

--

що

напрям у літературі

керується клясичними

нормами.

-

кльовн (англ.)

цирковий артист, що

виконує комічні ролі.
коаліцін (лат.) тимчасовий союз дер

жав або політичних партій
нf'ння спільних цілей.

-

ковбой (англ.)

па людей.

код (фр.)

-

досяг

кінний пастух вели

кої худоби (в США).
когорта
(лат.)
-

римської піхоти;

для

тактична

* міцно

одиниця

згуртована rру

збірник умовних скоро,че

них означень і назов, вживаних для пе

редавання
(зокрема телеграфом)
П::!Ві-'
домлень дипломатичного, комерційного,
військового характеру.

кодекс (лат.)

-

систеМатизований збір

законів.
кокетка (фр.)

-

жінка, що бажає всімое

ПОДОбатись, ЩО прагне_ ріЗНИМИ cno-~c
ми справити гарне враЖення свосю_з~,
нішістю й манірами.

колеrа (лат.) товариш по праці, про
фесії, посаді або званню; колеrія 1)
офіційно
встановлена
rрупа
осіб,
що
складають укупі якийсь адміністратив
ний, розпорядчий або дорадчий орган;

назва- деяких вищих навчальних за
кладів; колеrіяльність форма _керів-·

2)

ництва, яка полягає в тому, що керів
ництво здійснюється не одноосібно, а за
садниче рівноправною rрупою осіб ко
леrією; колеrіяльний що стосується
до колеrії;
товариський.

*

коледж (англ.) го роду навчальні
ситетського типу

1) в Англії - різно
заклади, від універ

до

середніх

шкіл

кож гуртожиток при вищій школі);

США

(та

2)

в

вищі навчальні .заклади (голов

-

ним чином спеціяльні).

колеж (фр.) середній навчальний за
клад у Франції і Бельгії.

колектив (лат.) сукупність людей,
об'єднаних однаковими ціляМи (зокрема

- постійною сумісною працею або ді
яльністю), напр., к. театру, к. службов
ців якоїсь установи; колективізація усуспільнення (в
пра·ктиці - · більш
менш примусове. напр., к.

сільського го

сподарства в СССР); колетипізм ідео
логічна система, що віддає nеревагу ко
лективові супротИ особистости; колек
тивний

130

-

збірний, спільний.

колеІ{Ція (лат.) збірка якихсь одно
рідних предметів, що мас науковий, ми

стецький, історичний інтерес
картин, марок); колекціонер

-

(напр., · к.
збирач

колекції.
колізія

сил,

(лат.)

стремлінь

зудар

або

колонія (лат.)

протилежних

інтересів.

-

область

1)

або

кра

їна, захоплена і визискувана чужою деер

жавою;

2)

людність певної національно

сти, що стало й сукупно мешк:ае в іншій
країні або чужинецькому місті -(а також
місце їх оселення); колонізація
за
снування (систематичне) колоній; коло
ІІіяльний

-

стосовний

до колонізації.
колос (гр.) -

або

відповідний

іст::>та або предмет веле

Т€нського розміру; колосальний

-

веле

тенський, дуже великий.
комбайн (англ.) складна машина, що
об'еднуе декілька механізмів, виконую
чих ряд послідовних операцій; к. сіль
сько-господарський сполучає процес ко

сіння хліба з обмолотом і першою очист
кою зерна; комбайнер машиніст, що

,

керуе комбайном.

комбінація (лат.)
лучення

в

-

певному

1)

поєднання, спо

порядку;

2)

одяг

(нижній, робочий, дитячий), що е сполу

кою сорочки

з штанами;

З)

*

складний

плян, задум, маневр; комбінувати

бити комбінацію.

-

ро
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Іtомедія (гр.)

висміює

явища;

-·

якісь

* весела

драматичний твір, що

сусnільні

або

подія, чудасія.

побутові

коментар(ій) (лат.) nо}lсн<>ння абз
тлумачення якогось тексту або вчення;
rюяснюва.пьні нотатки; коментувати
ск.падати

коментарій;

коментатор

*

складач коментарія;
nояснювач.
комерція (лат.) торгівля; камерсант
--: особа, що займається nриватною тоr
гівлею, куnець; комерційнІІіі т.·рга·
вельний, купецький.

комівояжер
(фр.)
торговельниіі
D.tент, що роз'їжджає з зразками товару
й шукаl: ку'пувальників.

комік (гр.) актор, що виконує коміч
ні ролі;
особа, що виклик ас сміх свої
ми словами або nоведінкою; ко~ічний с:-лішний.

*

Ко~Іінтерн - комуністичний, 3-й інтер
націонал всесвітне об'еднання кому
ністичних партій, що прямо або nосе
редньо

СJІужать

московському

імперія

.'lізмові; 15. 5. 1943 був для видимости
Кремлем розпущений, але насправді діс
й далі, провадячи свою підривну роботу
у вільному світі, nід новою назвою Ко
мінформ (ком. інформація).
комісар (лат.)
яким

урядово

-

назва службових осіб,

надано

особливих

(знач

них) уповноважень; народній к. -назва
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м1mстрів в СССР (перед

2.

світовою вій

ною); комісаріят державна установа
(різного роду), очолювана комісаром.
комісія (лат.) 1) доручення; 2) група
осіб, якій доручено виконування певного

окремого

завдання;

комісіонер

-

аrент,

посередник у торговельних сПравах;

ко

місійний 1) стосовний до :комісії; 2)
стосовний до торгівлі за посередництвом.
комnактний (лат.) щільно складений
a:So розташований.
компанія (лат.) 1) невелике товари
ство; 2) торговельне або промислове то
вариство приватних власнИ!Ків; компань

йон

-

учасник комnанії.

компенсація (лат.)

-

1)

винагороджен

ня або ютагорода за щось втрачене або
відступлене; 2) виплата за невикориста
ну відпустку або додаткову працю.

компетенція (лат.) коло повнова
жень якоїсь установи або посади (право
діяти і розпоряджатись в певних спра

вах);
має

* коло

питань, в яких певна особа

пізнання,

досвід;

компетентний

-

що посідає компетенцію.
компіляція (лат.) несамостійна, зве
дена

наукова

ристанні

-

праця,

чужих

заснована

осягів;

на

вико

компілятивний

складени:і шляхом компіляції.
комплекс (лат.) сукупність однород

них

предметів

або явищ,

що

склада!оть

1$

одне ціле; комплект інструментів,
частин,
Що

відповідають

1) повний набір
nриналежностей,

певному

призначенню;

2)

найбільше число осіб, що їх допуска
ється кудись згідно з певним штатом;

комплектуваІПІJІ поповнення, збіль
шення до повного складу; комплекціи тілоскладення.
комплікаціи (лат.)

-

композиція (лат.)

-

ускладнення.

1)

муз.:

складний

музичний твір; музиЧна творчість; теорія
складання музичного твору; 2) в літера
турі і образотворчих мистецтвах побу
дова твору, співвідношення окремих ча
стин твору, що складають певну цілість;
3) сукупність складових частин взагалі;

-

композитор

компонент

компонувати

автор

-

музичного

-

(лат.)

1)

складова

складати

частип одне погоджене ціле;
ти музичний твір.
компроміс

-

(лат.)

твору.

частина;

із

окремих

2)

склада

погодження

між

відмінними думками, напрямками і т. ін.,
досягнене

шляхом

взаємних

поступок;

коморомітувати шкодити комусь у
думках третіх осіб або громади; підри
вати чиюсь репутацію.

комуна (лат.)
натепер

-

-

1)

в середніх віках (а

в деяких країнах Зах. Евро

пи) місцева громада, місцева самоуправа;

2)

ІКомуністична громада;
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3)

розмовна на-

зва

комуністичної

(совстсько-російськаї)

влади, кремлівського режиму; комуналь
ний громадський, стосовний до місце
вої самоуправної громади; комунізм -

теоретичний суспільний лад без усякої
приватної власности; комуністичний згідний з комунізмом або прихильний до
нього.

-

комунікат (лат.)

бІльшого офіційне).
комунікація (лат.)

повідомлення (зде

-

сполучення, зв'я

зок.

комфорт (англ.) -·сукупність побуто
вих вигід; комфортабельпий

-

зручний,

вигідний (у побуті).
конвеєр (англ.)

-

організація праці за

принципом безперервної ланцюгової пе
редачі й nослідовности.

конвенція (лат.)

rгода (зокрема між

-

народин) в якомусь спецілльному питан

ні, напр., к. залізнична,
графічна, економічна.

2)

поштово-теле

конвой (фр.) 1) озброєна охорона;
військові кораблі й літаки, що охоро

няють

у

дорозі

транспортові

кораблі;'

конвоювати виконувати завдання кон
вою; конвоїр- член конвою.

конв;ульсія (лат.)

-

мед.: корчі.

конrеніяльний (лат.) рактером обдаровання.

споріднений ха
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. конІ'льомерат (лат.) - механічне
лучення різнорідних предм€Ті.u.
конІ'реІ'аціи

(лат.)

1)

братство (особливо реліtійне);

спо

товариство,

2)

у Вати

кані відділ Папеької Курії.
конІрес (лат.) 1) з'їзд, переважно
міжнародній;

гану

2) назва законодавчого ор
(парляменту) в США, в більшості

держав Латинської Америки і в деяких
інших
державах;
конІ'ресмен член
конrресу (парляменту) в США.
кондеисувати (лат.}

-

згущати, ущіль

нювати.

коІІДіціи (лат.)

-

1) умова, договір; 2)

норма, якість, якій згідно з договірними

умовами,

повинен

відповідати

певний

предмет (товар).

кондуктор (лат.) працівник транс
порту, що супроводить залізничні поїзди,
трамваї і т. ін. та перевіряє квитки по
дорожніх.
1юнклав (лат.)

збирається

для

-

рада кардиналів, що

вибору

папи

римсь1<ого.

конкретний (лат.) предметний, речз
вий, дійсний (протилежне абстракт

ний).
конкурент

(лат.)

-

суперник,

риваль

(насамперед у торгівлі і політиці);
куренція суперництво.
•

кон-

конкурс (лат.) 1) змагання щодо
одержання премії, посади, вступу в нав.;
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чальний заклад і т. ін.;

2)

часткове (про

ІІJрційне) задоволення кредиторів з май

на збанкрутованого боржника.
консеквентний (лат.) послідовний.
консерватизм (лат.) -· прихильність до
старого ладу,

старих порядків;

відстою

вання і намагання відновити їх; консер
ватор

-

глядів;

l) людина консервативних по
2) член консервативної політич

ної партії (зокрема в Англії).
консервативний

(.r,ат.)

схильний

-

до

збереження старих порядків, неприхиль
ний до всяких новотворів; консерваторія

-·

музична

зберігати

висока

на

школа;

довгий

консервувати

час

(насамперед

продукти харчування).

консолідація (лат.) скріплення; кон
солідувати провадити консолідацію.
конспект (лат.)

-

стислий виклад або

запис; конспективний- складений у ви
гляді конспекту.

конспірація (лат.) 1) система й мето
ди, застосJвувані підпільною орГанізаці
єю для збережеюш в таємниці її неле
rальної діяльности; конспірувати 1)
rзлаштовувати
конспірацію;
2)
робити
змову;
кІJнспіративний
підпільний,

·прихований від офіційної влади; конспі
ратор

-·

прихильник або знавець конспі

рації.
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константа (лат.) чина; константний
констатація (лат.)
тось

як

мат.: постійна веЛJоІ
постійний, сталий.

-

встановлення чо

безперечного,· очевидного;

статувати

--

кон

стверд~увати.

конституція (лат.) 1) основні закони
дер~ави, що визначають її суспільну по
будову, принципи організації й діяльно-

сти дер~авних органів і основні права й
обов'язки громадян; 2) мед.: побудова ор
ганізму в окремої людини; конституцій
ний відповідний або стосовний до кон
ст~ггуції; конститутивний визначаль
ний, основний; конституювати -органі
зувати,

складати,

рактеру;

надавати

правного

·констит~·ційний -

або стосовний до конституції.
конструкція (лат.) -- побудова;
ститутивний

*

--

стосовний

ха

відповідний

до

кон

конструк

ції;
корисний і ва~ливий для побуду
вання; конструювати -- будувати, спо
РУд~увати.

консул

(лат.)

-- 1)

найвища

виконав

ча посада в давньому ~имі і в деяких
інших дер~авах у минулому; 2) уповно
ва~ений якоїсь дер~ави, що признача
ється для захисту її інтересів та інтересів

її громадян в найбільші міста іншої кра
ни;

консулат,

консульство

і посада консула;

2)

-

сться консулом; консультація
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1)

звання

установа, що очолю

-- 1)

пора-

.
.

да спеціяліста в якомусь питанні; 2) на
рада спеціялістів з якогось питання; 3)
назва

установ,

що

мають

за

ме:rу

пода

вати населенню допомогу порадами
вказівками відповідних спеціялістів
якихсь

вати поради;

практичних

питань;

і
з

конСульту

давати консультацію;
консультант --:- особа,

*

давати
що кон

сультує.

*

коm;акт

(лат.)

дотик,

дотикання;

взаємодія в ідеях або праці, погодже

ність; контактний

-

що

стосується

до

:контакту.

континrент (лат.) 1) склад якоїсь
громади (установи, організації, підприєм
ства, армії і т. ін.); 2) в зовнішній торгів

лі

-

усталена для делких товарів най

вища норма

вазу

в

їх

інші

довозу, в~возу чи пере
країни; 3) різновид нату

рального податку.

континент

(лат.)

-

суходіл

(оточений.

усіх боків океаном); континентальний що міститься на континенті; властивий
континентові.
контрабанда (іт.)

-

1)

таємний перевіз

(через державний кордон) товарів, цін
ностей і ін. предметів поза митною кан
тролею; 2) самі речі, в такий спосіб пе
ревезені; 3)
взагалі все заборонене, що
довозиться
або
протягається потайки;

*
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-

контрабандист

особа,

контрабандою.
контрагент (лат.)
бов'язаних
тракт
вати вати

-

-

умовою

що

займається

кожна з сторін зо
або

доrовором;

кон

приватний договір; контракту
наймати за договаром, зобов'язу

контрактом.

контральто

(іт.)

-

жіночий голос.
контрамарка (фр.)

муз.:

-

найнижчий

записка на право

одержання безкоштовноrо місця на теа
тральній або іШІІій виставі.

контраст (іт.) ~ різко виявлена nроти

.тrежність.
контратака (фр.)

-

атака з метою від

бити наступ ворога, вибити його з захоп
леної ним позиції і т. ін.
контур (фр.) обрис.

конфедераціп (лат.) постійний союз
держав, що зберігають незалежне (суве
ренне) існування, але є об'єднані одним

або

декількома

спільними

*

дсржзвниl'.Ш

с;рганами;
союз. спілка взагалі; конфе
дерат член конфедерації.

конферансьє (фр.)

-

учасник ecтpa,zF

ної вистави, що оголошує і роз'яснює пу
fіліці нрограюу та розважає її в проміж
ках між nиконуваними точ•{ами.
_ _
конференція

(лат.)

конфесія (лат.)

конфетті (іт.)
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-

-

-

нара,<а. =---с-

-- '

віросповіданнЯ:-----

різнокольоро~~

ні шматки паперу різної форми, якими
сбсмпають один.одного на маскарадах та
інших забавах.
конфіденційний (лсат.) довірочний,
що не підлягає оголошенню, секретний.
конфіскація і конфіската (лат.) при
М/Сове безкоштовне відібрання (на ко
ристь держави) всього або частини май

на, що належить прива:гній особі.

-

К•1нфлікт (лат.)

зудар, що спричиню

ється до одвертої боротьби; конфліктна
комісія комісія, що займається ком
промісовим полагодженням зударів і роз
ходжень.

концентрація
згущення;

(лат.)

-

концентрувати

зосередження,

-

провадити

концентрацію; концентричний що мас
спільний центр (з іншим колом).
·
концепціЯ (лат.) 1) спосіб розгляду
якихсь явищ, розуr.Ііння чогось; 2) за
гальний:
і т. ін.);

3)

задум
(мистця,
біол.: зачаття.

письменника

концерт (іт.)- 1) прилюдне виконання
музичних

творів;

2)

великий

музичний

твір для якогось інструменту в супроводі

*

оркестри; 3)
система погоджених ви
ступів декількох держав; концертант артист, що виступає на концерті.

концесія (лат.)

-

1) умова про здаван

ня чужинецькій державі або організації

(в користування на

певних умовах)

на-
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лежних державі або місцеВlи владі під
приємств; 2) саме підпІ?иємство, органі
зоване в характері конt'{есії; концесіонер

-

особа, що одержала концесію.
кон'юнктура (лат.) збіг обставин; по
ложення речей, здатне впливати на хід
.шиїсь справи; господарська к.

-

сукуп

ність ознак, що визначають стан народ
нього господарства: рух цін, курс цінних
паперів, заробітна платня, розміри про
дукції і т. ін.; кон'юнктурний стосов
ний до кон'юнктури або залежниіі від

неї.

кооперація (лат.)

одна з форм орга

-

нізації виробництва, коли багато осіб су
місно (Цілком добровільно) беруть участь
в одному й тому самому або в різних, але
пов'язаних між собою процесах вироб
ництва; кооператив(а) масове добро,.
вільне об'єднання в галузі виробницва і
обміну (торгівлі) та спожитку; коопера
тивний стосовний до кооперації або до
кооперативи.

кооптація (лат.)- самопоповнецня яко
гось оргав:у або закладу новими членами

за ухвалою· самих лише його членів (без
звернення
вати

-

до

інших

_координація (лат.)
упорядкування;

-

коопту

узгодЖення, сnів

координувати

дити координацію.
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чинників);

провадити кооптацію.

-

прова

копія (лат.) точНий спис (відпис) з
ориrіналу;
точний відтвір чогось вза
галі; копіювати робити ·копію.

*

кордебалет (фр.)

балетна трупа (пе

-

реважно державна).
коректа

(лат.)

-

1)

виправлення дру

карських помилок; 2) попередня відбит
ка, призначена для виправлення друкар
ських помилок, а також відбитка з уже
нанесеними на неї виправленнями; ко
ректор особа, що 'займається друкар
ською коректою; корецтний що пого
джує свої дії з установленими правилами
(зокрема
пристойности).

-

кореJІяція
(лат.)
співвідношення,
взаємостосунок
предметів
або
понять;

корелятивний

стосов:Ний.

-

співвідносний, взаЄмо

кореспонденція (лат.) 1) повідомлен
ня з місць, що вміщується в газеті або
журналі співробітником видання; 2) су

купність

поштових

відправлень

тощо);
дент

3) листування взагалі;
- 1) співробітник газети

- (листи

кореспон

або жур_

налу, що посилає в них повідомлення з
місць; 2) службовець, що веде листуван
ня в справах установи· або підприємства;
З) учасник листування взагалі; член-·к.
член
наукового
товариства,
який
пе
реважно перебуває

на

віддалі від місць
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осідку того закладу
дійсних членів.
корифей

·

драмі

-

(гр.)

-

керівник

не мас всіх пра~

1)

в

хору;

давньогрецьюи

*

2)

вищий

роз

ряд артистів у балеті; 3)
видатниі-1 дія·~
науки, мист.ецтва і т. ін.
корпорацін (лат.) об'еднання, тоРа
риство, спілка (особливо на основі с·rа
нових або професійних інтер~сів); ІІОР
поративний принал-ежний або власти
вий корпорації.
корпус (лат.) 1) тулуб людини або
тварини; 2) основна частина корабля (з

зовнішньою

обшивкою);

металева

обо

лонка, в якій вміщено якийсь механізм;
З) окрема будівля; 4) різновид типагра
фічного

5)

шрифту;

сукупність

пред

ставників чужоЗемних держав при уря
ді
лкоїсь
країни
(дипломатичнrй к.);

6) сукупність осіб командного складу ар
мії або фльоти (старшинський к.); 7) най
більше
військове
з'єднання
(піхотин
ський,
кавалерійський,
панцерний
к.
і т. ін.), що складасться з декількох ди
візій або бриrад.
корупцін (лат.)

-

підкупність (зокрема

громадських та політичних діячів, а та

кож державних та інших службовців).

косметика
ваються

ласея
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для

-

1)

речовини,

плекання

(парфуми,

що

шкіри

одеколон,

та

пудра,

вжи
ви

крем-

і

т.

ін.);

вироблення

2)
і

мистецтво

винаходження,

застосування

таких

засо

б;в.

космос (гр.) всесвіт як ціле; космо
гшон наука про походження всесвіту,
зокрема про походження нашої сс
ня:шної системи; космічний що стJсу
єтьс::r або належить до космосу; ко(•мо
rрафІя опис видимого всесвіту; ко
смополітизм найпослідовніша відміна
інтернаціоналізму, яка заперечує потре
бу в іенуванні окремих держав (<<Всесві
тянствn»); космополіт -·прихильник ко
смополітизму.
креатура (лат.) ставленик високої
або впливової особи і слухняний югю
навець
її волі;
сотворіння, людина
низької мора.?Іьної вартости.

*

кредит (лат.) надання позики і сама
позика;
довір'я; кредитун-ати давати

*

позику;

кредитор

кредо (лат.)

доrма віри;

*

-

-

позикодавець

..

ісповідання, символ або

пЕ'реконання; визнання.

крейсер (галл.) великий і швидкий
військовий корабель із сильним артиле
рійським, торпе.:1ним і мінним оз3росн
ням, має призначення як для розвідчоІ
та дозірної служби, так і для активних
бойових дій; крейсерувати про кора
плавати з метою розвідки та до
бель зору.

крематорій nриміщення, в яхому
відбувається спалення тіл мерців в особ
ливій печі; кремація- спалення.
кретинізм (фр.) хвороба, що має та
кі ознаки: розлад росту, порушення про-·

порцій тіла і затримка психічного роз
витку, що доходить інколи до слабоум

*

ства;
тизм;

нізм;

недомислення, тупоумство,

кретин

*

-

особа

хвора

на

ідіо

крети

тупиця, ідіот.

криза (гр.)
хідний стан;

1)

-

2)

перелім, тяжкий пере
мед.: перелім (на краще

або на гірше) в перебігу хвороби; кри
зовий належний або стосовний до
кризи;
вирішальний, переломовий.
крИмінал
(лат.)
карний
злочин;

*

-

в'язниця; кримиваліст

фахівець з кар

ноГо права; криміналістика
уки

права,

що

вивчає

-

вання злочину; кримінальний

ний; ~ Злочинний;

2)

відділ на

методи

розсліду

1)

-

кар

що стосується зло

кримінолоrія вчення про зло
чинність як соціяльне явище.
чинів;

криптоrрафія (гр.)
криптонім (гр.)

-

-

таємн.опис.
автор, що підпису

ється тільки початковими літерами свого
імени і прізвища, а також ці літери.
критерій (гр.)
на

оцінка,

аналіза,

вчення,

вчинку,
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показник, визначаш,

-

ознака, мірило

критика 'обговорення
(виступу,
(якости);

книги,

твору

і

т.

iR.);

критик письменник, що займається
критикою літературних, мистецьких, на
укових,
лубліцистичних
і
ін. . творів;

·"

особа, що піддає аналізі та оцінці чи~
їсь дії, поведінку і т. ін.; критичний стосовний або
належний до критики;
вдумливий, недовірливий.
·
кузен (фр.) двоюрідний брат; кузи

*

на

-

двоюрідна

сестра.

кулінарія (лат.) мистецтво вправно
го приготування їжі; кулінарний сто
совюrй до кулінарії.
кулуари (фр.) -

приміщення

(пере

важно в ларляменті), що розміщені поза
знлею засідань; кулуарний відомий

*

з

«розмов навколо», з чуток і т. ін.
кульмінація

найнижче
верхня

*

к.

(лат.)

положення
сонця

найвище
світила

визначас

на

полудень;

найбільш напружений момент
витку якоїсь дії; кульмінаційний
вищий; к. пункт

культ (лат.)
відnрав і дій;

-

-

або
небі;

в

-

роз
най-о

найвищий ступінь.

*

сукупність реліІ ійних
почитання, глибоке ша

-

сукуnність матеріяль

- 1) в широкому ро
зумінні все, що створене людством і
існує завдяки розумовій і фізичній пра
ці людей (на відміну від явищ природИ);
нування; культура

матеріяльна к.

них цінностей суспільства; духова к. сукУ'пність здобутків суспільства в га-
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лузях решrн, науки, мистецтва, органі
зації державного, громадського й родин··
ного життя, обрядів і звичаїв, тощо; н~.
ціональна к. історичні традиції, реJТ!~
rія, побут, мова, нзука, література, ІІШ
стецтво, громадська й державна оргRні
зація

певної

2)

нації;

прагнення доско

налости в опануванні тієї або іншо;: га
лузі знання або діяльности (к. мови, фі
зична культура: і ін.);

3)

с.-г.: розвеr,енпя,

оброблення, ·а також рослина, що її роз
водиться, культивується; 4) бактерії ля
бораторно вирощені з дослідною м·етою;
к~·.льтурність певний рівень розвитку,
освіч?ности, культури; культур~ий 1)
що посідає культурність; 2) оброблюва
ний, штучно вирощуваний (про рослини);
J(ультуртреІ'ер

(нім.)

-

носЩ

культури

(в менш культурному середовищі,
вається здебільшого іронічно).
куратор (лат.)
медик,

що

-

слідкує

1)

опікун;

за

ходом

2)

вжи

студент

хвороби

хворого, що перебуває в клініці.

в

-

курйоз (лат.) цікава й кумедна об
ставина чи подія; курйозний що ма~·
сзнаки курйозу.

курорт (нім.) місцевість, де є при
родні лікувальні засоби (особливе п~с:.
соння, мінеральні джерела і т. ін,) і 7їЄ
розташовані
відповідні
лікувальнt· ~
клади.
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2)

курс (лат.)
така тощо;

1) пу'l'ь руху корабля, лі
напрямок політики;

3)

хід,

перебіг якоїсь справи; 4) повний виклад
якоїсь науки або окремої її частипи;

5) ціна, за якою в даний день купJІяєть
сн й продається (на біржі або на ринку)
чужоземні гроші, цінні папери, товuри;
- навчальний заклад, в якому
викладається
лише окремі
(практичн::>
важливі) предмети; курСант особа, що
курси

навчається на

курсах.

Jl
лавра

-

(гр.)

назва

деяких

великих

манастирів у Православній Церкві і зок

рема в "Україні (напр., Київська-Печер-·
ська лавра).
лаврса1· (лат.) особа, що одержала
найвищу

премію

признання

якій

за

або

свою

найвище
діяльність

офіційнr>
у

будь

галузі культури.

лаконізrrz (гр.)

-

стислість і чіткість у

вислоr:і (за ім'ям Лаканіки щини стародавніх спартанців);

ний -

що має характер лаконізму.

·лсІ.'алізація

rальний

батьків
лаконіч

--

провадити

(лат.)

-

законний;

узаконення;

леrа.іtІзувати

ле

-

леrалізацію.

леtенда (лат.) народнє або церковне
про життя лкоїсь особи або
про лкусь незвичайну подію;
вигадка;
передання

*
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те,

що

НиЙ -

здається неймовірним;

леtендар

що становить леrенду.

леtіон (лат.) 1) найвище бойове з'єд
нання давнього римського війська; 2)
вели1-1езна кількість, дуже багато; 3) на
зва різних (здебільшого надзвичайних)
військових частин в різних країнах; чу
жинецький л. колоніяльна військова
астина, що склада·ється з добровольців
чужинців (у Франції і Еспанії); леtіонер
- вояк леtіону.
·
леdтимаціи (лат.) 1) признання або

*

потнердження

законности

свічує

це

* виказка,

право

якогось

права

2)

документ, що по

або

уповноваження;

3о уповноваження;

пашпорт; З) в деяких країнах
- надання прав законних дітей своїм
позашлюбним дітям; леtітимний згід
ний з законом; леtітимізм політичний
напрям, що засновується на визнанні за

конности
Ій

певної влади

або

претендента

в.11аду.

леді (англ.) 1) дружина лорда; 2) в
.Англ;ії також назва заміжньої жінки,
що належить до порядної частини су
спільства.

лексика

(гр.)

-

сукупність

слів,

що

входять у склад якоїсь мови і наука про
них; лексичний стосовний до окремих
слів; лексикон словник; лексиколом
- наука про складання словників.
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лекцtи (лат.) 1) окремий виклад у
високому навчальному закладі; 2) при
людний виступ у формі доповіді з пи
тань науки, техніки тощо; лекторій -

заклад, що організує і влаштовує при
людні лекції; лектор особа, що читає
лекцію.
лепта (гр.) давньогрецький дрібний
(мідяний) гріш;
скромна пожертва, по
сильний вклад.
летарІ'іи (гр.) особливий хворобли
вий стан, схожий на глибокий сон; три
ває від декількох годин до декількох де
сятків днів, при чому в тяжких випад

*

ках

пульс

і дихання

*

відчутними;
бездіяльність.

стають

інертність,

майже

не

непорушність,

- в середньовічній Евро
особа, що належала до військово

лицар (нім.)

пі

-

шляхетського

стану

лицарства;

*

вели

кодушна й духово шляхетна особа.

лібералізм (лат.)

-

система поглядів,

що ·домагається найширшої волі (в ду
манні, політичному, економічному і релі
гійному житті) для окремої одиниці за
рахунок послаблення державної влади,
церкви тощо; ліберал прихильник лі
бералізму, член ліберальної партії;
віль
нощrмець; ліберальний що стосуеться
ліберала, лібералізму, властивий їм.

*

лібретто (іт.)

-

словесltИй текст вели-

151

твору

(опери,

оперети тощо); зміст балету.
ліrа (іт.) союз, товариство,

кого

музично-вокального

асоція

ція.
лідер (англ.) провідник політичної
партії, профспілки і т. ін.;
спорт.: осо
ба, що йде попереду і веде перегони,
змаг і т. ін.
діквідація (лат.) 1) припинення ді
яльности (на пр., підприємства); 2) цілко
вите усунення, знищення; ліквідувати провадити ліквідацію.
ліліпут (англ.) людина ненормально

*

малого

ліміт
більша
довозу,
лrовати

росту,

карлик.

(лат.) межа, обмеження, най
кількість, що дозволена (напр.,
вивозу); лімітувати встанов
межі ·норм, обиежувати.

лінrафон (лат.) серія грамафонових
платівок, на яких записано ловний курс
якоїсь мови.

лінrвістика (лат.)

rвіст

-

-

мовознавство; лін:

фахівець з мовознавства.

лінійний (лат.)

-

що йде лише в дов

жину, що стосується до лінії; л. кора
бель (лінкор) військовий корабеЛЬ

найбільшої водомісткости, з найваЖЧІсІМ
артилерійським
озброєнням
і
мІЦrііЩ
панцером;

складає

основу бойовИХ З'сд.:

нань фльоти, особливо на широких М~,~~
ських і океанських просторах.

l:i2

лінотип (лат.) відливна машина,

типаграфічна ·рядка
що дає набір цілими

рядками.

лірика (гр.)

-

1) один із трьох основ

них літературних родів (поряд з епосом
і драмою), що висловлює переважно по
чуття (та окремі думки) людини; 2) су
купність поетичних творів цього РJд:\"
J~іричний що має характер лірики·

*

схильний до душевних
виявів або
nпливів; лірик -ліричний поет.
література (лат.) 1) в широкому ро
зумінні слова сукупність писемних '
усних творів (наукових, мис'тецьких, фі
лософічних і т. ін.), письменство; 2) у
вузькому значенні мистецька твор
чість, виявлена в слові, тобто мистецька
(артистична)
література;
3) сукупність
творів із певного наукового або публіци
сгичного предмету, питання; літератуn ..
ІJИЙ що стосується до літератури або
відповідає її вимогам; літератор пись
менник; літеральний буквальний.
літографіи (гр.) 1) спосіб друкуван
ня, за я1сим малюнок наносить на плоску

поверхню спеціяльного каменя жирною
речовиною, а проміжні ділянки змочу
ють і роблять таким чином несприйнят
ливими до фарби; 2) підприємство або
цех, спеціялізовані в друкуванні таким
способом; літограф :.._ фахівець з літо
графії.
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літр ..(rp.) одиниця мірн рідин і сип
ких тіл у метричній системі, дорівнює
кубічному дециметрові або обширові 1 к.
чистої води при 4° С; літраж місткість
посуду, виражена в літрах.

літургія (гр.)

головне християнське

-

церковне Богослуження.
ліфт (англ.) підіймальва машина
для вертикального переміщення
паса

жирів і вантажів.
ліцей (гр.) в Зах. Европі тип се
реднього навчального закладу; ліцеїст
ВJ1Хованець ліцею.
ліцензія (лат.)
державними

-

дозвіл, що видається

органами

товарів

із

закордону

кордон;

uатентна

на

або

-

л.

право

довозу

вивозу

їх

надавання

за

дру

гій особі nрава здійснення і використан
ня

запатентованого

ліценція (лат.)

-

винаходу.

спецілльний

дозвіл,

дозволена вільність; дозвіл
на
видав
ництво, переклад· або на відкриття ви
робництва, варстату, крамниці; поетична

л.

-

відступлення від загально прийня

тих правил граматики,
віршування, з тіею чи

кою ціллю; ліценціят

-

стилістики
або
іншою мистець

вчений ступінь

в деяких зах.-европейських країнах.

логіка (гр.)

-

1)

наука про закони й

форми мислення; формальна л.
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-

наука_

про закони й форми правильного м.
лення; 2)
правильність, внутрішня n
слідовність думки; логічний стосо:~;.
ний до логіки або згідний з нею; лоrо,
--· в ідеалістичній філософії - духовий
первопочаток, божественний розум.

*

лорд (англ.) 1) спадковий титул бри
танської
найвищої
шляхти;
2) титул
членів Палати лордів дРугої ·палати
британського парляменту; 3) титул ш
в'язаний з деякими високими посадами
у Великобританії: л. адміралтійства шеф военно-морського головного шта
бу;
л.-скарбник міністер фінансів;
л.-канцлер
голова
Палати
лордів·
л.-мер -· міський голова Лондону.

лоцман (голл.) фахівець 1 щодо про
ведення кораблів в межах певної діль
ниці прибережжя.
Лукуллів бенкет надзвичайно роз
кішний бенкет (за ім'ям давньоримське
го полководця і гастронома Лукулла).
лунатизм (лат.) ходіння уві сні; лу·
натик особа, хвора на лунатизм.
люес (лат.) мед.: сифіліс (пранці).
ЛЮКс

(лат.)

-

фіз.:

ОДИНИЦЯ

ОСВіТЛР

ности.

люкс(ус) (лат.)
-розкішний.

-

розкіш; люксусовий

люмінатор (лат.) отвір для освітлен
ня помешкань, що містЯ'rься в корпусі

155

корабля;

(в

розмові часто зоветься ілю

мінатором).
J :юмпеппролетаріят

(нім.) позбавле
ні постійних засобів !снування і здекля
совані (що втратили зв'пз::ж із своїм ста
Іом або клясою) низи суспільства (бо
сячня, жебраки і т. ін.).
!•юеrра (лат.) ·освітлюючий прилад
із декількох підсвічників або лямп, під

вішений до стелі.
лютерапство

-

християнське

проте

стантське віровизнання, що виникло в
Німеччині в 16. віці, в добу реф.Jрмації,
в противагу католицтву (засновник Мартін Лютер); поширене головним чи
ном у Німеччині і скандинавських краї

нах;

лютеравип

-

член

лютеранської

церкви.

лябільний (лат.)

лябірипт (еrип.)
ними,

- нестійкий.
- 1) будівля

заплутаними

ходами,

*

з

з оклад

якої

тяж

І~о знайти вихід; 2)
складне, заплутане
становище, з якоrо тяжко знайти вихід.

лябораторія (лат.) спеціяльно устат
коване помешкання для наукових дослі
дів, навчальних Праць, контролі техніч
ного процесу і т. ін.; либорант 1) на-_
уково-технічний співробітник, що rтр~
цює в лябораторії; 2) nомічник про~~с~
ра або доцента в лябораторних зайн?Т:;::тях.
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-

лява (іт.)

розтоплена маса вулканіч

:шх речовин.

ливіна

-

(іт.)

велика

маса снігу,

стрімко падає вниз із схилів гір;
стрімке,

що

рухається

з

*

сильним

що

щось
нати

ском.

ливірувати (голл.) про корабель: іти
частими змінами курсу (напрямку), r;

з

обхід чогось або (на вітрильнику) чере-з
несприятливий вітер;
рухатися не пря

*

мо, обходячи перешкоди; ухилятись від

·

боротьби, прямої відповіді, дії.
лийбrвардіи

країнах
ська,

-

що

монарха

·(нім.)

особлиuи
одНJ;ІМ

і

з

-

в

монархічnих

привіл•8йовані

їх завдань

дв1рцевих

є

вій

oxiJpJH3

помешкань;

лийб

медик двірцевий лікар.
лийбористи (англ.) англійська

ро

бітнича партія, що дотримується правих
соцілліетичних
поглядів;
повстала
в

HJQ6 р., має чималі впливи на' політичне
життя Англії; лийборист член ляй
бuристської партії.
лийтенант (фр.) ефіцерський ршп' в
армії і військовій фльоті численних кра;.

їн (в тому числі й в совстській); л. армії

-

поручник.

лайтмотив

· (нім.) -

пов.торюється:

на

мотив (тема), 'що
протязі всього музи<о~

ного твору і набирає особливаги значен
ня

завдяки

асоціяціям,

які

·він

- виюнr=

кас; "' керівна, основна думка або уяв
лення, що неодноразово повторюється і

підкреслюється.
лампас (фр.) кольорова нашивка
(смуга) вздовж штанів збоку.
ландскнехт (нім.) найманий вояк;
линдтаr місцевий парлямент в феде
ральних або автономних краях Німеч
чини; ландшафт вигляд місцевости,
пейзаж .
. липідарний (лат.) - стислий і урив
частий (про виклад).
ляпсус (лат.) груба помилка; л. ка

лимі

-

помилка на письмі; л. лінrве

-

помилка в усній мові.

льовеляс

роману
що

-

ім'я

героя

Річардсова

стало

спокусника,

англійського

<<Кляріса

позначенням

rарльо»,

залицяльника,

джиtуна.

льожа (іт,) в залі глядачів неве
лике відокремлене помешкання, призн:ачене для кількох глядачів; масонська л.
- відділ товариства франкмасонів.
льозунr (нім.)

-

гасло.

льокай і лакей (фр.) хатній служ
ник; "' прислужницька людина, підлабузник.
·
льокальний

лізувати

-

(ла'l'.)

-

місцевий;

визначити місце,

льока

обмежити

щось певним місцем (не допускаючи по.,

ширення); льокомотив
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-

силова машина

,

на колесах, що рухається по рейкових
путях, і призначена для переміщення по
їздів або окремих вагонів; л. буває пе
реважно трьох типів: ларотяг (з паро
вим кітлом), теплотяг (з двигуном внут
рішнього згоряння) і електротяг (з елек
тромотором,

від

що

порушується

зовнішнього

дроту,

струмом

протягненого

вздовж залізничної лінії).
льомбард . (іт.) установа для видачі
позичок під заклад рухомого майна.
льорнет (фр.) окуляри з держаком ..
.льотеріи (фр.) - розигра речей або гро
шевих сум по білет (квитках).
льолльний

(фр.)

-

що

тримається

в

межах законности (інколи тільки зовні
шньо, формально);
сумлінний, совісний
супроти чогось або когось.

*

м
мавзолей (гр.) велика пропам'ятна
(монументальна) надмогильна споруда.
маг (гр.) особа, що займається ма
гією;
магія
чародійство,
чудотво
рення,

явищ;

"'

викликання
магічний -

т.

зв. надприродніх
стосовний до магі!;

чародійний, чудесний.
магнет

м.)

або

-

(гр.)

певна

Їvrагнетизоване

•
руда

з·алізо

(приоодній

(штучний

м.), що має властивість притягати заліз
ні предмети;
щось, що має .притягаль-

*

15~

ну силу; магнетизм- сукупність магнет
них явищ; земний м. маrнетні сили
ЩQ
навколо земної кулі; маmетний стосується

маrнетизму,

вості маrнету;
~шгній (гр.)

*

-··

що

має

власти

притягальний.
хем.: елемент, знак

}v/g,

порядкове число 12; блискучий мtтат,
срібляста-білого кольору; горить, даючи

дуже яскраве біле світло;· вживасться в
фотографії і ін.
маtістер (лат.)- в Англії, США, Поль
щі тощо вчений ступінь, нижчий від
дакторату.

маtістраля (лат.) всяка головна лі
нія у відношенні до відхідних від неї або

другорядних (напр., залізнична м.).
~tшrістрат (лат.)

-- 1)

в деяких країнах

-

·-

міська управа; 2) в деяких інших
судовий заклад; маrістратура- особовий
склад маІ'істрату.
маtнат (лат.) великий землевласник
(первісно февдал);
великий приват
ний власник (напр., фінансовий м.).
мадам (фр.) пані, дама (переважно

*

в зверненні, або ж з додатком імени або
прізвища) .

.,

мадмуазель (фр.)

-

панна (переваж.Uо

"

в зверненні, або ж з додатком і~н:!ни а~оо ·
прізвища).
·
мадонна (іт.)

-

1)

врочисте зверне11і~<t-=

та найменування заміжньої ЖінКи в Іт~~
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лії;

2)

італійське найменування Богоро

диці, а також Ії скульптурних або ма
лярських зображень.
маестро (іт.) почесне найменування
мистця (а також поета).
маєстат (лат.) велич, величність (ти
тул королів, цісарів і ін. зверхніх воло
дарів); маєстатичний величний.

мажорний (іт.) муз.: Що стосується
до мажору (особливого тризвукового му
зичного строю);
бадьорий,
велично

*

врочистий.

майор

(лат.)

-

середній

офіцерський

раю' в арміях чИсленних країн (також
і в совєтській); майорат ·- обов'язкова
передача цілого нерухомого майна стар
шому синові.
макет(а) (фр.) поnередній зразок, що

показує щось у поменшених розмірах
(напр., макет театральної постановки).
макіивеллізм нолітика, що не зу
пиняється перед підступними засобами
політичної боротьби для досягнення сво
їх цілей.
маклер (нім.)

-

посередник при влаш
і біржових справ.

туванні торговельних

макро- (гр.)

-

в складних словах озна

чає «великий», «великих розмірів" (про
тилежне- мікро-); макрокосм(ос)- світ

(космос), всесвіт; цим поняттям зазначу
ють

також зорян.ий світ.
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максимум (лат.) -

найбіЛьша (можли~

ва)

величина, кількість;
максимальний
- найбільший; максималізм - доведен
ня (вимог) до крайности;
надмірність.
макулитура

(лат.)

-

*

непридатний

за

друкований папір, друк вартий лише пе

рероблення
на
паперових
бездарна,
низькопробна

*

фабриках;
література,

твори, що не мають жадної вартости.

мамона (семіт.)

-

жадібність, користо

любство (за ім'ям давнього східнього бо
жества).
мандат (лат.) уповноваження, наказ,
доручення (також у сенсі відповідного
документу).

маневр (фр.) переміщення військ у
бойових обставинах, щоб зайняти най
вигідніше положення для виконання бо
йового завдання;
складний захід у nо
ведінці;
маневрИ війсь'к.: тактичні
вправи великих військових частин (або
фльоти) в умовах, що наближаються до
бойових;
маневрувати
здійснювати
маневр, маневри;
діяти обхідним шля~

*

*

хом, вдаватись до хитрощів,

викручува

тись; вміло розпоряджатись, управна ко
ристуватись

чимсь.

- штучно виготовлена
людська фіІ'ура (тулуб) для примірки
одягу;
пасивна, інертна, безвольна.д~
манекен

*

дина.
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(фр.)

манера, маніра (фр.)

-

л1mя поведін

ки, спосіб дії, звичка; манери

спосіб

-

тримати себе, поводитись, зовнішні фор
ми поведінки; манірний ви~ончено
неприродній, штучно виявлюваний, ма

ніжний.
манікюр (фр.) спецілльний догляд
за руками, чищення й полірування· ніг
тів.
маніпуляція
(лат.)
більш-менш
складний засіб у ручюи праці, що ви

.

магає великої точности;
наний хитрий засіб.

маніфест

(лат.)

-

*

вправно вико

врочисте

писемне

звернення найвищої влади до людности;

*

писемне

звернення

громадських

орга

нізацій, політичних партій або літера
турних груп до громадськости або її окре
мих груп з викладоr>'!
своїх
поглядів,
програми, пропозицій і ін.; маніфестація
- прилюдний масовий виступ для ви
с.ІІову співчуття, солідарности, або про
тесту; 1tІаніфес1·ант учасник маніфе
спщії.

манія (гр.)

-

особливий хворобливий

психічний стан людини; *сильна, майже
хвороблива пристрасть, тяга до чогось;

маніяк

-

особа

манкувати (фр.)

опанована

-

манією.

пропускати (без по

важних причин) зайняття, .зневажливо
ставитись до своїх обов'язків, нехтува
ти rчось.
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мансарда

(фр.)

-

житлове помешкан

ня на горищі (із зовнішньою нахиленою
стіною).
·манто (фр.) широке дамське пальто.
манускрипт
важно

(лат.)

рукопис

(пере

старовинний).

маразм

-

(гр.)

загальне

виснаження,

занспада1с~ня організму, що розвивається
з причини старости або хронічної хво
роби; моральне безсилля, інертність.
'
маратонський біг (гр.) одна з най
;{овших дистанцій бігу (42 км 195 м) всу
часній легкоатлетиці, названа в пам'ять
давньогрецького вістуна (490 р. до Хр. е.),
що прибіг до Атен із містечка Маратон,

щоб спа'вістити про перемогу над персами.
марІ'анець і ~tанІ'ан (нім.)

-

хем.: еле

мент, знак Мп, порядкеве число 25; ме
таль сіраватого кольору, вживається для
виготовлення спецілльних сталей.

АtарІ'інес (лат.)

-

1)

друкований беріжак

поля (книги); неза
сторінки

паперу;

2)

нотатки, підзаголовои:, вміщені на полях
книги

тощо.

марина

(іт.)

-

малярський

образ,

що

зображає морський краєвид; мариніст маляр, що зображує морські краєвиди.
маріонетка (фр.) лялька в лялько-

вому театрі;
ва,

організація, держа

що править за сліпе, слухняне зна

lJЯддя
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* особа,

в

чужих

руках.

·

маркіз (фр.) шляхетський титул у
Зах. Европі ( вищий від графа).
марксизм (нім.) система nоглядів і
nчення жида Карла Маркса (1818--1883),
вироблена ним і його співробітником
німцем Ф. Енrельсом (1820-1895) на основі
матеріялістичної філософії; м. вnерше
подав
досконалі методи внутрішнього
розбиття народів і держав (nри доnомозі

«клясової боротьбИ>>); найголовніше в м.

-

це

насильне

захоnлення влади

кому

ністами з настуnним її втриванням за до
nомогою найбезогляднішого терору (nід
маскою «диктатури nролетаріяту»); жах
шший

московсько-большевицький

літарний режим в СССР е
шим
втіленням
системи

Марксом

і

доповненої

Леніном

марксист

nрихильник

марксистський

-

тота

найяскраві
, виробленої

і

ін.;

марксизму;

nриналежний до марк

сизму.

мародер (фр.)- вояк, що грабус мирну
людність або вбитих і ранених на nолі
бою; грабіжник.
марсельєза (фр.)- французька nатріо7"Ична пісня з 1792 р. (національний гімн
Французької Республіки).
мартирологія (гр.) духовна літера
тура про християнських мучеників;

релік пережитих
реслідувань.
'

* nе

кимсь страждань,

nе-
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марш (фр.) 1) ритмічний розміряний
хід;
2) організований (похідний) рух
військ (з транспортом і без нього); 3) від
повідний музичний твір (чіткого, рівно
мірного руху).

маршал (фр.)

-

висоІ,{е військове зван

ня в арміях численних
числі й в ,СССР).

держав (в тому

маршрут (фр.) порядок путі, указ
подорожі
(зокрема щодо перемі
щень військ, літаків, машин і т. ін.).
маскарада (фр.) баль, якого учасни
ник

ки

з'являються

в

масках,

в

характери

стичних і фантастичних убраннях.
масони (фр.) франкмасони («вільні
мулярі») члени таємного реліІійно
філософічного товариства, що виникло
в 18 в.; м. використовують гуманітарні
гасла, поборюючи християнську релі1ію
й церкву (зокрема У.атолицьку й право-

-

славну).

математика

(гр.)

-

наука

про

кіль

кісні співвідношення і просторові фор
ми світу до м. належать елементарна м.
(аритметика, альrебра, геометрія, триго
І-,ометрія), вища м. і прикладна м.

матеріалізм (лат.) напрямок у філо
софії, цілком протилежний ідеалізмові;
м. визнає тільки матерію, як об'єктивну
дійсність, первопочаток і основу цілоrо
світу, а все інше, мовляв, походить віД

166

матерн, є залежне від неї і є наслідком
її

розвитку;

матеріяліст

матеріялізму;
кутом .зору

*

-

матеріяльних

матримоніяльний
(лат.)
що стосується до шлюбу.
матч

(англ.)

прихильник

особа, що оцінює все під

-

вигод.

-

шлюбний,

спортове змагання.

мафія (іт.) таємне товариство в Сі
цілії (на початку 19-го віку), що захи
щало інтереси своїх членів шляхом те
рористичних актів;
терористична ор
ганізація з непрозорими цілями.
~tаштаб (нім.) - ! 1) пропорція простору;

*

2)
З)

шнІИка
з
відповідними
поділами;
мірило, відносна величина чогось.

*

мега(ло)-

(гр.)

-

приросток,

що

озна

чає в складних словах І'рандіозність,
всJІикий розмір і т. ін.; мегаломанія манія величности.
мегера (гр.) в давнрогрецькій міто
JІоrії одна з богинь пімсти;
злосли
ва, сварлива жінка.
медикамент (лат.) лік.
мезальянс (фр.) нерівний під соці
яльним поглядом шлюб.
мезанін (іт.) зверхній півповерх бу

*

динку.

меланхолія (rp.) хворобливо пригні
чений душевний стан;
журба, смут
ний настрій; меланхолійний
відповід
ний до меланхолії.

*
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мелодеклямація
читання
віршів
або мистецької прози в супроводі музики; меломанія
пристрасть до музики;
меломан
пристрасний
любитель

,

музики.

-

мембрама (лат.)

перетинка або тон

ка й гнуч1ш металева платівка (вжива
в усіх звукопередаБальних і зву

( ться

коприймальних

апаратах).

меморандум (лат.)

сток;

нотатка

для

родніх взаєминах

питань,

що

є

- 1) пам'ятний ли
пам'яті; 2) в міжна

-

записка з викладом

предмётом

дипломатич

ни розмов;
З)
докладна
записка
або
роз'яснювальна писемна довідка якоrсь
установи; меморіял- 1) записки, щоден
НИ!(; 2) бухгальтерська книга для що
денних
заqисів
(грошевих
операцій);
мсморіяльний
пропам'ятний;
м-на

-

споруда

ратурно
стика

ний

-·

-

пам'ятник;

оформлені
мемуарна

ментор

(гр.)

*

вий дорадник;
вий менторові.

меню

(фр.)

-

-

-

літе

мемуари

література;

складений з

вихователь;

мемуари

спогади;

мемуар

власної пам'яті.

керівник,

наставник,

невідступний,

настирлименторський ~ .власти

перелік страв, призна-.

чений на певний день або бенкет, обід
ня
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картка.

.

мер (фр.) особа, що стоїть на чолі
установ
міської
самоуправи
(в
низці
европейських і американських країн).
меркантильний (лат.) торговельний,
комерційний;
торгацький, дріб'язково

*

!<орисливий.

металюрІ'іи
(лат.)
промисловість,
що виробляє a5J оброблює метал.
метаморфоза
(гр.)
перетворення
однієї форми в іншу, видозміна.
метафізика
(гр.) в ідеалістичюи

філософії

-

вчення про речі недосяжні

для чуттєвого досвіду (Бога, душу і ін.);

метода думання
метеор

про'!'илежна діялектиці.

-

(гр.)

нашу

падаючий

залетів

у

атмосферу

нетного

простору;

*

щось,

камінь,

що

із

міжпли

що

раптово

з'являється, робить ефект і швидко зни-,
кає;

метеорологія

-

наука

про

ний стан атмосфери і тf явища,

фізич

що

в

пій відбуваються
(вивчає зміни погоди
і її елементів температуру, вологість,
тиск, опади, вітер і т. ін.).

метис (есп.) 1) нащадок від шлюбу
між
представниками
різних людських
рас; 2) мішанець від різних порід домаш
ніх тварин.
метода (гр.)
яння,

-

систематичний спосіб ді

дослідження,

методизм

-

навчання

тощо;

послідовність в праці, нав-
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чанні, викладі чогось; методичний що
невхильно керусться наперед виробленим
розписом,

-

наука

пляном,
про

системою;

методи

методика

навчання;

методо

логік наука про методи наукового до
слідження.
метрдотель (фр.)
розпорядник
у
ресторані.
метрополітен,

метро (фр.)
міська
підземна електрична залізниця.
метрополія
(гр.) основна
частина
держави
(супроти ·своїх наявних або

){олишніх колоній).
механіка (гр.) наука, що вивчає пе
реміщення в просторі (механічний рух).
і рівновагу матерілльних тіл під дією
сил;
складна побудова, складний засіб;
механічний стосовний до механіки;
що відбувається без волі людини, ма

*

*

шинально

меценат

..
(лат.)

-

багатий

покрови

тель наук і мистецтв (від імени р~(:Ь~
кого

багатія

приятеля

Мецената,

цісаря

меццо-сопрано

співробітника- й

АвІ'уста).
(іт.)

-

висоти жіночий голос,

муз.:

середньої

між со праном .Т

контральтом.

миля (англ.)

-

велика міра довжиЩ

відмінна в різних країнах;
reo~
на м. - 7420 м; морська м. - 1852 м.(щщй..,
нята в усіх країнах).
_--·----
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митрополит (гр.) старший епископ,
що керує групою єпархій; в православній

- найвищий духовний сан.
міtраІри (лат.) переселення.
міtрени (фр.) нервовий напад го
ловних болів (здебільшого в одній по
церкві

ловині

голови.)

мізансцена (фр.)
рів на сцені.
мізантропів (гр.)

розміщення актоненависть до лю-

дей, відчуженість від нИх; мізантроп особа схильна до мізантропії.

мізерний

(лат.)

-

жалюгідний,

титул

цісаря

нік

чемний.

мікадо

Японської ім-

перії.

(гр.) приросток, що означає
до дуже малих предметів
або до приладів для їх спостереження
і виміру (напр., мікроорганізми, мікро
скоп); мікроби дуже малі організми
мікро-

відношення

рослинного

видимі

й

тваринного

походження,

тільки через мікроскоп;

кликають
бродіння,
органічних речовин,

гниття і
заразливі

м. ви
розклад
хвороби

і ін,; мікробіологія відділ біології, що
вивчас
найменші організми
(мікроби);
мікрокосм (ос) - світ малих величин (ато
мів), на відміну від світу великих і нор
мальних
(протилежне
макрокосм);
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мікромет(е)р прилад для точного ви
міру малих лінійних величин; мікрон тисячна частина міліметра;
мікроорrа
нізми найменші організми, ревидимі
неозброєному оку (напр., бактерії, інфу
зорії, бацилі);
мікрnскоп оптичний
прилад для розглядання в побільшено
му виді найменших невидимих неоз
броєному оку предметів; мікроскопічний
1) надзвичайно малий, видимий тіль

ки через мікроскоп;
допомозі

2)

виковуваний при

3)

мікроскопу;

*

нікчемний

(розміром).

мілітаризм (лат.)
;:шві)

військовиків

прихильників;

-

панування (в дер
та

їх

однодумців

мілітаризація

-

і

перебу

дова державного устрою та життя згід

Н'J з вимогою мілітаризму; мілітарист
прихильник
мш1таризму;
міліцін

-

1) територіяльні війська, що діють поза
1-:ордопами власної (здебільшого авто
п ~мної) области і часто зберігають на

г:івцивільний· характер;

офіційна
ліціGнер

-

2) в СССР -

назва поліції (загальної);
член міліції.

мІ

мілорд (англ.) 1)" звернення до лор
да; 2) звернення до англійського судді
та деяких інших високих достойників.
мільйон (фр.)- тисяча тисяч (1 ООО ООО);
JІJільйонер -· власник майна, що оціню-,
сться на мільйони.
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мільярд
(фр.)
.
тисяча
мільйонів
ООО ООО ООО); мільярдер власник май
,на, що оцінюється на мільярди.
міміка (гр.) 1) рух лицевих м'язів,
відповідно до переживаних почуттlв і

(1

настроїв;

2)

мистецтво

висловлювати

почуття й настрої рухами м'язів лиця (і
відповідними жестами); мімічний сто
совний до міміки, зображуваний мімі
кою.

мінерал
(гр.)
природні
сполуки або механічні суміші

складають

земну

кору,

хемічні

їх,

що

здебільШого

'!'Верді,

але зустрічают;рся і в рідинному
стані (напр. нафта); мінералогів на
ука про мінерали.

мінімум (лат.) найменша величина,
кількість;
мінімальний найменший.
міністерство (лат.) 5ИЩа державна
установа,
що відає окремою великою
галуззю управління або господарства;
міністер вища службова особа,
що
стоїть на чолі міністерства.
мініатюра
(лат.)
1) малярство
малого розміру і тонкої праці на сло
новій кості,
металі і ін .. ;
2) нарис,
оповідання або театральна п'єса неве
ликого розміру; 3)
щось. в поменшено
му розмірі; мініатюрний що стосу
ється до мініятюри;
дуже малого роз
~Ііру, крихітний.

*

*
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мінорний муз.: стосується до особ
ливого сполучення тонів (мінору);* смут
ний, меланхолійний.
мінус (лат.) мат.: знак відіймання (-)
або знак від'ємної величини; * недолік,
хиба.
міріяда

-

(гр.)

велика,

незчисленна

кількість.
·міс (англ.) звернення до дівчини в
англійців і американців (вживається го
ловним чином з ім'ям або прізвищем).
місіонер

(лат.)

-

особа

послана

хри

стиянською церквою в країну з нехри

стиянською
людністю
для
проповіду
вання вчення Христового; місІонерство
- проповідь християнства в країнах з
нехристиянською вірою.
місіс (англ.) пані; звернення до за
міжньої жінки в англійців і американ
ців
(вживається
головним
чином
із
прізвищем).
місія (лат.)
1) представники держави, послані в іншу країну з якимось
спецілльним завданням (напр.
військо
ва м.);
2) постійне дипломатичне пред
ставництво при якійсь державі (на від
міну від амбасади), на чолі якого сто
їть
ція;

післанник;

4) *

чення,
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3)

місіонерська організа

доручення,

призвання.

завдання;

призна

містер (англ.) у англійців і амери
канців пан (вживається тільки разом
із прізвищем).

містерів (гр.)

-

релігійна драма у Зах.
* таємниця.
містика і містицизм віра в можли
вість безпосереднього єднання: людини
з Богом; містичний що стосується: до
містики;
містик прихильник місти
цизму; містифікація навмисне заве
дення когось у блуд; містифікувати з:Ійматись містифікацією; містифікатор
- особа, що містифікує.
міт (гр.) переказ (що нерідко збе
Европі в середніх вік~х;

рігається

від

дуже

старовинних

часів)

про поганських богів і леrендарних геро

їв; * вигадка; мітологія- сукупність мі
тів; мітичний- стосовний до міту; *каз
ковий, леrендарний;
* вигаданий.
мітиш· (англ.) прилюдне
зібрання:
для обговорення питань (переважно по
літичних), що особливо цікавлять гро
мадську думку; мітинtувати влашто
nувати

мітинrи.
мітра (гр.) головне убрання (шапка)

у

вищого

духовенства.

мобільний (лат.) рухливий; мобілі
зація урухомлення військових сил,
призов

резерви.

модель (іт.) 1) зразок; 2) відтворен
ня предмету у поменшеному або побіль-
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шеному

3)

виді;

мистецтві

предмет зображення

(напр.:

натурник,

в

натурниця,

що позують перед малярем).

модернізація (фр:)

-

внесення досяг

нень науки й техніки в різні ділянки
життя; взагалі ·пристосування до новіт
ніх вимог, смаку і звичаїв; модерний ,сучасний; модернізувати робити су
часним, проводити модернізацію.
модуляція
(лат.)
муз.: переміна
строю.

мо:ЦУС (лат.)

-

вид, рі:щовидність, спо

сіб; ~одифікаціи
кувати

-

-

-

видозміна; модифІ

видозмінювати.

мозаїка (іт.)

-

зображення або орна

вам~нт, виконані

з

окремих, дуже

щіль

но припасованих один до одного, різно
кольорових шматочків (скла, мармуру,
металів,

дерева

і

ін.);

* строката

міша

нина, суміш; мозаїчний виконаний з
мозаїки;
строкатий, складений з різ

*

норідних

частин.

молекуля

(лат.)

-

найменша

частина

речовини, що зберігає її хемічні власти

вості;

м.

складається з атомів.

молох (сем.) у старовинних карта
гінців і інших семітських народів ~
бог сонця, вогню й війни, якому прино
сились людські жертви;
щось,_ що no-:
требус тяжких жер'!ІВ (напр., м. війнИ).

*
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монархія (гр.) форма правління і
держава, на чолі якої стоїть одна особа
(монарх), чия влада е дожиттева і спад
кова; монарх

-

особа, що стоїть на чо

лі монархії (король, цісар тощо); монар

-

хізм

1)

система единовластя;

хильність
правління.

до

монізм (гр.)
що визнас за
один
м.),

монархічного

первень:

протилежне
тримується

при

-·

філософічне
вчення,
основу всіх явищ світу
або

або· матерію

моністичний

2)

способу

дух

(ідеалістичний

(матеріялістичний
дуалізм

-

і

м.);

плюралізм;

що стосується до м., до

м.;

моніст

-

прихильник

монізму.
моно- (гр.)

-

перша частина складних

слів у значенні «одно-»,

r-аміи
бу,

-

що

«єдино-»; моно

единошлюбніс;ь,
полягас

в

форма

тривалому

шлю

співжитті

'Одного чолоІ3іка з однією жінкою; моно

грама сплетіння декількох початко
вих літер, у вигляді малюнку, для за
значеннп
графіи якесь

-

1)

імени, прізвища і. ін.; моно
наукова праця, що розробляє

окреме наукове питання; моноліт
ціла кам'яна брила; 2) цілий па

м'ятник або частина його, висічені з од
ного каменю; 3)
щось ціле, ніби висі

*

чене з одного куска; мон~лог- промова
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діючої особи (здебільшого в драмі), звер
нена до себе (або до глядачів), на відміну
від діялогу;
розмова на самоті ::. са
мим собою; моноплян (лат.) літак, що
мас одну пару крил, розміщених в одній

*

площині; монополія ·- виключне право
(щодо виробництва, торгівлі і ін.), Що на

лежить одній особі,
певній групі осіб
або державі;
взагалі виклЮчне право
на щонебудь; монополіст особа, що
користується правом монополії;
особа,

*

*

що взагалі мас виключне право на ЩJсь;

- завести або здійснити
монqполію; монотеїзм- реліrія, що виз
нас единого Бога (протилежне полі
теїзм); моІІотеїст прихильник моноте
їзму; монотонний однозвучний;
од
номанітний, нудний; монохромний од
нокольоровий.
монсеньйор (фр.) титул, що вжива
ється французами під час особистого
звернення і в листах до осіб найвищого
монополізувати

*

католицького

духівництва.

монстр (лат.)

-

-

потвора; монструозІІІІk

потворний.

монтувати

(фр.)

-

механізм, апарат і т.

збирати

машину,

ін.

монумент (лат.) великий пам'ятник,
споруда на пам'ять видатної події абО
особи;
моuументальвий
властивий
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*

монументові;

І'рунтовний,

~цний,

по

важно-величавий.

1)

морфологія (гр.)
ми і будову

вченння

про фор

організмів і окремих орга

нів; 2) відділ граматики, що вивчає фор
ми слів.
мотив (лат.) 1) побуджуюча причи
на, привід до якоїсь дії; довід в користь
2) муз.: мелодія, наспів (основ
ний елемент, з якого складається му
зичний твір); мотивувати обrрунтову

чогось;

вати,

наводити

мотто (іт.)

доводи,

мотиви.

короткий епіграф (напис)

-

на початку книги або розділу.
моціон

-

(лат.)

прогулянка

(заради

власного здоров'я).
муза

(гр.)

дев'ятьох

-

в

богинь

мітології

-

*

-

кожна

покровительок

із

на

ук і мистецтв;
джерело поетичного
надхнення; уособлення творчости поета.
музей

(гр.)

виставляє

-

для

установа,
оглядання

що

зберігає

твори

і

мистец

тва, предмети історії, науки, побуту і різ

них галузей промисловости (с.-г. і ін.), з
метою
знань

наочного
серед

вивчення

і

поширення

людности.

муляж (фр.)

-

Зліпок' (із хіпсу, воску

і інших матеріялів), що точно передає
форму предмету,
будову його поверхні
(напр., муляжі овочів).
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,

мультимільйонер (фр.)

-

власник ба

гатомільйонового майна.
мумія (араб.) збережений

від роз
і ціл
ковито висохлий труп людини або тва
рини;
людина малопорушва фізично
й розумово; нездібна на сильні почуття;
заскорузла в своїх поняттях.
муніципалітет (лат.) сукупність ор
кладу

спеціяльними

речовинами

*

ганів, що складають міське або сільське
самоуправління (на Заході); муніципаль
ний що стосується до муніципалітету.
мускулятура (ла;.) сукупність м'язів
в організмі.
мутація (лат.)

- поява нової ознаки
або властивости організму під впливом
якихось, здебільшого невідомих, причин;
переміна голосу в підростків.
ntюзік-гол (англ.) заля або театр, де
виконуються музичні, акробатські, ба
летні і ін. нумери, а також водевілі, ске

чі і ін.

в
навіІ'ація

(лат.)

1)

мореплавство

і

річне суднохідство в загальному широко

му значенні; 2) наука кораблеводження.
наївний
дитячому
ний .

.J80

(фр.)

-

відвертий,

простодушний,
по
не надто розум

*

наркоза (гр.) штучне засипання з
утратою свідомости і настуПленням пов
ної нечутливости, викликається введен
ням в організм наркотичних речовин
для знеболення оперування;
наркотики
-· особливі речовини, переважно рос
линного

походження;

гнічуючу дію на

викликають

при

головний мозок і зав

дяки цьому роблять засипання або зне
болення, в невеликих дозах
виклика
ють сп'яніння;
наркотичний що ви
кликає наркозу; наркоманія хворо
блива
нестримна
тяга
до
вживання
наркотиків.
патрій (лат.)
порядкове

-

хем.: елемент, знак Na,

11,

число

м'я.кий,

металь білого кольору;
звичайна столова сіль.

натуралізація (лат.)

-

блискучий

хлористий н.

-

прийняття дер

жавою чужИнця в своє підданство або
громадянство;

натуралізувати

-

прий

мати чужинця в своє підданство
громадянство;
натуралізуватися -

або
на
бути прав громадянства в чужій держа
ві; натуральний

ний;

натюрморт

-

природній, не штуч

«мертва

образотворчих мистецтвах -

природа»

в

зображен

ня предметів щоденного вжитку, квітів,
забитої дичини, риби та інших <<мертвих"
об'єктів.

націоналізація

приватної

(лат.)

власности

відібрання

державою;

націо

палізуватJІ провадити
націоналіза
ЦІЮ; націоналізм ідеологія і політи
ка частини (а то й більшости) якогось
народу, спрямована на задоволення ін
тересів свого народу (часом за рахунок
інших народів); н. український і інших
не-російських народів Совєтського Сою
зу ідейно-політичний рух за визволен
ня від московського поневолення, за зрів
няння своїх народів у правах з вільни
ми народами світу, рух. за привернення

національного способу життя для своїх
народів,

за

плекання

народніх

тради

цій і збереження національних культур;
базується на принципах правдивої демо
кратії; націоналістичний- що стосується
націоналізму, властивий йому; українсь

кий

-

націоналіст

національно

свідома

людина, що обстоює права свого народу_ та_=
боретьсл

за його самостійне державне
життя; націонал-соціилісти гітлерів:..
ська фашистська партія, що встановиш;

1933

р.

відома

з

в

гостру диктатуру в Німеччині;
своєї

надзвичайно

політики

супроти

f::Кріпила

позиції

го

режиму,

а

інших

ЯJ[&-"с

московсько-сове_т~qJШ~

Німеччину

повної поразки під час
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помилкової

народів,

2.

nри:~tела---:;ЦQ:~

свїтовОї_~;е_.:

нація більша або менша людська
спільнота,
яка в переважній більшості
пов'язана кровно, мае спільну .мову, 'І'е
ри:торію, культуру, певний властивий і
психічний склад, веде спільне економі
чне життя,
набула певної історичної
стійкости завдяки відчуттю
(свідомому

чи несвідомому) спільности долі; націо
нальний що стосується до нації, вла
стивий їй.
неврастенія (гр.) функційний роз
клад нервової системи, здебільшого на
І" рунті

виснаження

стенік

-

і

перевтоми;

невра

особа хвора на неврастенію;

неврологія: вчення про нервову систе
му; невропатологія вчення про нер
нові хвороби; невропатолоr

-

лікар для

нервових хвороб.
певтралітет (лат.) 1) невтручання в
чужі спори;
2) міжнародне становище
держави, що не втручається у війну між
іншими державами та зберігає з ними
мирні відносини: пев тралізація про
голошення якоїсь держави в стані не
втралітету; певтральний що дотриму
Є1'ЬСЯ невтралітету; н-на зона смуга
землі між кордонами двох держав, на
Р.:кій ні одна з них не має права тримати
військ.
неІ'атив (лат.)

поділу

світла

-

й

1)

зворотне (щодо роз

тіні)

закріплене

зобра-
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ження предмету на фотоплатівці;
топлатівка

тивний

2)

-

з

цим

2)

зображенням;

фо

неІ'а

що стосується до неrативу;

1)

від'емний; неІ'аціа

-

заперечення, від

1)
2)

занедбаний

одяг,

ранкове

хатнє

мова.

неІ'ліже

-

(фр.)

недбалий

вигляд;

вбрання.
некролог (гр.)

ти

,...--

стаття з приводу смер

якоїсь людини,

про

його

життя

що містить відомості

й

діяльність;

некро

пі.ль «місто мертвих>>, великий цвин
тар на околицях старовинних міст.
нектар (гр.) солодкий сік, що виді
ляється в квітах багатьох рослин; з нек
тару бджоли виробляють мед;
боже
ственний напій.
неологізм (гр.) нове слово, або но

*

вий

мовний

зворот.

хем.: елемент, знак Ne,
пор.н:дкове число 10; газ, що міститься в
неон

-

(гр.)

незначних кількостях у повітрі; вжива
(1"ЬС.Н:

для

освітлення.

неофіт (гр.)

*

релігію;

-

новонавернений на якусь

новИй прихильник якогось

вчення (іронічно).

несесер (фр.) маленька валізочка З
конче потрібними речами для туалети.
нетто

(іт.)

кування;
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2)

-

1)
чиста

вага

товару

ціна

без· упа

товару· з

;е.р·

дrиняттям

знижок;

3)

чистий_ прибуток

з відійняттям усіх витрат.
нівелювати (фр.) визначати різни
цю висот двох або кількох точок земної
поверхні;
зводити до одного рівня,
згладжув1\ТИ різниці, особливості.
нігілізм (лат.) заперечення всяких
норм,
принципів, законів;
нігіліст прихильник нігілізму.
нікель (нім.) хем.: елемент, знак Ni,
порядкеве число 28, металь срібляста
білого кольору, твердий; в техніці вжи
вається в різних сплавах і для покри
Ш<ння інших металів.
нікотин(а) (фр.) особлива речовина,
що міститься в листі тютюну; є силь
ною отрутою для центральної нервової
системи;
вживається
для боротьби з
шкідниками рослин.
німфи (гр.) з мітології безсмертні
напівбогині, що втілювали силу приро

*

ди.

ніша

(фр.)

-

заглиблення в

стіні для

приміщення статуй, Ьаз, бюстів і ін.
новеля (іт.) розміру; новеліст

оповідання більшого
автор новелі.
нокавт (англ.) положення в боксі,
коли супротивник вибув із ладу і про
тягом 10 сек. не може встати на ноги;

-

нокавтупати -'перемогти супротивника,

зробивши йому нокавт.
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ноктюрн (фр.)
n'єса,

-

ліричного

1)

невелика музична

характеру,

на

тему

«НіЧ>>; 2) малярський твір, що зображує
ніч, нічні сцени, нічні настрої.
номади (гр.)

-

номенклятура

перелік

назв,

кочовики.

(лат.)

що

-

сукуnність або

вживаються

в якійсь
І'алузі науки, мистецтва. техніки і т. ін.;
номінальний 1) що існує тільки по
нс:.зві,
на папері, ue виконуючи свого
призначення; 2) про ціну встановле
на, зазначена ціна; номінація найме
нування.

нонсенс

(лат.)

-

безглуздя,

недореч

ність.
норма (лат.) ло; встановлена

правило, зразок, міри
міра, кількість, розмір

чсгось; нормалізація 1) встановлення
норми, зразка; 2) приведення до норми,
до нормального стану;
нормальний
відповідний до норми;

нормативний

- ·

встановлюючий норму.

ноеталгін (гр.) хворобливий смуток
за батьківщиною.
'
нота (лат.) офіційне дипломатичне
писемне

звернення

одного

уряду

до

ін

шого; ноти- графічні знаки для зазна:-_
чення музичних тонів;
музичний твір

*

(наnисаний або надрукований); нотар -с-.
особа, чиїм обов'язком є засвідчення різ.. ·
них
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угод,

заповітів,

довіреностей, др~р,..,

дивости підписів на документах, а також

копій; нотаріяльний

-

що стосується до

обов'язків нотаря; нотацін 1) догана;
2) муз.: система нотиого письма;
всяка
система умовних писемних знаків.

*

нуль

-

(лат.)

математичний знак,

що

показує відсутність одиниць якогонебудь
розряду; число, що є межею між додат
німи і від'ємними числами;

*

ніщо, нік

чемність.
нумізматика (лат.) наука про мета
леві гроші й медалі, як пам'ятки історії
культури.

кунцій

-

(лат.)

амбасадор Папи Рим

ського.

нюанс

-

(фр.)

відтінок,

ледве

поміт

ний перехід (у звуках, в кольорах, в зна
ченні слів); нюансувати робити ледве
помітні переходи.

оаза (егип.)

-

о
невеликий родючий те

рен серед пус-rелі.
обеліск (гр.) високий чотиригранний,
звужений до ·гори і пірамідально закін
чений, кам'яний стовп, поставлений окре
мо (походить із давньо-єгипетської архі
тектури).

обер (нім.)

-

приросток, що в назвах

звання означає
ІlІИЙ»

(напр.

«вищий, головний,

«оберляйтенант»);

стар

обертон
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~ муз.: додатковий тон, що постає через
вібрацію; відтінок, нюанс.

об'єкт (лат.) 1) філ.: предмет, все, що
протиставиться суб'єктові (підметові), як
точка прикладання або мета дії, праг
нення, мислення, пізнання;

*

2)

грам.:

до

;:~аток; 3)
предмет взаталі; об'єктив
шлляна лінза (сочка) в оптичних (напр.,
фотографічних) приладах, звернена до
предмету спостереження; об'єктивізм засадниче трактування предмету мислен

ня згідно з його власним характером, не
залежно від власних (суб'єктивних) пе

редсудів
ві сть,

або

зацікавлень;

несторонничість;

*

предмето

об'єктивний

зrідний з дійсністю, безсторонній.

обліІ'атний (лат.) обов'язковий; облі
І'аціи вартісний папір, що його випу
скають
установи

приватні,
для

суспільні

покриття

й

позики,

урядові
при

чо

му відсо'Г9ІК зиску є (протилежНо до «аrк-'
· ції») визначений наrrеред і незмінний;
обліІ'ац;йне право стосується до вза
смних прав і обов'язків між особами (про
тилежне -- речеве право); обліІ'аціонер
- власник обліrацій.

обсервація (лат.)

-

-

спостерігання; об

обсерваторія науково-дослідний заклад з відповідними

серватор

приладами
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споС'іІері·гач;
для

спостереження

явищ

природи (напр., астрономічна о., метере
ологічна о.); обсервувати

..:__

спостер!гати.

обскурантизм (Лат.)- назадництва, rю

борювання осВітнього й загальнокультур
ного

ник

розвитку;

обскурант

обскурантизму;

38:Темнений

простір

-

камера

в

прихиль

обскура

оптичних

-

прила

дах.

обструкція (лат.) гальмування лкс
справи (зокрема в :rrарляменті) через

їсь

навмисне затятання дискусії, масове бру
тальне поводження тощо;
навмисне
гальмування справи взагалі.
овал (лат.) крива замкнена лінія

*

яйцеподібної форми.
овація (лат.) прилюдний (масовий)
вияв захоплення й пошани
до
якоїсь
особи.

ода (гр.) врочиста лірична :rrоезія,
переважно на честь когось або чогось.
одаліска

-

(тюрк.)

невільницЯ

в

му

«Кельнська

во

сульманському гаремі.

одекол(ь)он(ь)

(фр.)

-

да», масово вживаний ароматичний роз
чин.

одіозний:
жаний,

(лат.)

неприємний,

-

що викликає

одонтологія
медицини,

що

(гр.)

-

неба

ненависть.
дентистиrк:а,

займається

відділ

хворобами

та

інши_ми ненормальностяМи зубів; одонто
лог фахівець з одонтології.
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·

озон (гр.)

хем.:

-

відміна кисню (знак

Оз), вживається в техніці та для дезин
фекції повітря й води; озонатор- 1) де
зинфекційний прилад, що витворює озон;
2) прилад для освіження зіпсутого nо
віrря.

оказія

-

(лат.)

нагода,

сnриятливий

виnадок.

океанографія

(гр.)

-

відділ

географії,

що вивчає моря, океани і властивості та
рух морської води.
окей (англ.)
гумористичне

-

nравописне)
<<олл

американське

корект»

-

«ВСе

в

(nроти

скорочення

порядку»,

з

«все

гаразд».

окоЕита

(лат.)

-

горілка.

оксиди (гр.) хем.: окиси.
октав (лат.) вісімка, певний формат
паперу; октава- муз.: ряд вісьмох тонів
у rамі.
окулістика (лат.) відділ медицини,
що займається хворобами та іншими не
нормальностями очей; окуліст фахі
вець з окулістики; окуляція бот.: оч
кування, засіб ушляхетнювання (nоліп
шення) рослинних пr.>рід.

окультизм (лат.) різні, більш-менш
таємні містичні вчення, що nретендують
на знання та опанування надприродніх
сил;

окультист- nрихильник

му; окультний
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-

окультиз

стосовний або належ:-

*

ний до окультизму;
таємний, таємни
чий, неприступний для непосвячених.
окупація (лат.) зайняття чужої те

риторії власним військом (здебільшого з
одночасним її підпорядкуванням управ
JТінню окупанта); окупант той, хто
провадить або продовжує окупацію; оку
пувати провадити окупацію.
окцидент (лат.) -захід (зокрема в зна
ченні Зах. Европи і Америки).

олеографія (лат.) оліедрук, кольо
літографічна репродукція, друко
вана олійними фарбами.
оліrархія (гр.) <<правління небага
рова

тьох», форма правління, при лкій влада

належить

нечисленним
або
порівняно
нечисленним особам; також склад тих
осіб; оліrарх особа, що належить до
складу оліtархії.

олімпійський (гр.)

-

належний до го

ри Олімп у півн. Греції, лку давні греки
вважали за місце перебування головних

богів;

*

величний, врочисто-непорушний

(напр., о. спокій); олімпіяда міжна
родні спортові змагання, що відбувають
ся що чотири роки (за зразком подібних

У м. Олімпія в давній Греції), з постій
ною зміною місця змагань (від 1896 р.).
онтологія (гр.) відділ філософії, що
вивчас буття та його форми.

опера (лат.)- музично-вокальний дра-
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матичний твір,

що

складається з сшв1в

у супроводі о:рк·естри; о.-буф · - різновид
комі'іної опери; оперета
легкого змісту.

-

мала комі'іІІа

oriepa

операція (лат.) всяка складна ак
ція · більшого розміру
і
зна'іної
ваrи
(папр., о. хірургі'іна, воєнна, фінансова);
оперативний стосовний до операції;
що підлягає негайному виконанню; дійо
вий.
опій

і

опіюм

-

(лат.)

складається ·перев·ажно
добувається

з

соку

наркотик,

з морфію

маку;

що

і вИ

широко

*

зло

вживається на Далекому Сході;
засіб
ідеологі'іного
задурення та
фанатизу
ваНня.

-

опінія (лат.)

погляд, думка.

опозиція (лат.) опір (леrальний), 'іИ
нений певною rрупою, партією, те'іією

панівній на даний момент rрупі;
сама

та

ментарна

rрупа,

о.

опозиціонер
ти

-

-

що

чинить

меншість

'ілен

опір;

у

також
парля

парляменті;

опозиції;

опонува

;іапере'іJвати 'ІИЮСЬ дУмку (зокре

ма прилюдно); опонент

-

особа, що опо

.

~~

опортунізм

(лат.)

-

лінія

поведінки

(переважно в політиці), що зраджує вла

сні принципи заради тим'іасового ком
промісу; опортуніст- прихильник опор1И

*

тунізму;

людина

без

твердих

переко

нань.

оптація (лат.) легальний вибір між
двома різнонаціональними державними
громадянствами;

оптувати

-

здійснюва

ти оптацію.
оптика

логії,

що

-

(гр.)

відділ

займається

фізики

природою

і фізіо

та

яви

щами світла й бачення; оптик 1) фа
хівець з оптики; 2) виробник . або пр ода
вець оптичних приладів (напр., окуJІя
рів); оптичний стосовний або належ
ний до оптихи, зоровий.
оптимальний (лат.)

ливий

(в

даних

-

найкращий мож

умовинах);

оптимізм

-

позитивна оцінка світу, як він є, люди
ни та. рОЗВИТКУ ЛЮДСЬJ{ОГО (ПрОТИЛ•2ЖНЄ
- песимізм);
схильність бачити все в

*

рожевому світлі. вважати, що все йде
на краще; оптиміст- прихильник опти

мізму;
винам,

* особа,

сторони

що занадто довірис обста
нехтуючи труднощі та від'ємні
справи.

оракул (лат.)

-

1) пророцтво, віщуван

*

ня; 2) особа, що пророкує, віщує; 3)
на
вмисне туманно або двозначно висловле
не- визначення майбутніх подій.
оранжерія (фр.)
ного
ний

*

-

теплиця для Іurуч

вирощування рослин;
вирощуваний
в

ораІІЖері:й
оранжерії;

штучно, неприродньо плеканий.
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оратор (лат.) промовець; ораторія
ІНапівдраматичний
музично-вокальний
твір (з дієвими особами, але без сцен та
сценічної дії), переважно на реліrійний
сюжет.

орбіта (лат.) бесне тіло своїм
бина.

-

орrан (гр.)

1)

лінія, яку оnисує не
рухом; 2) очна загли

одноцільна частина орга

нізму, що мзс питому будову й чинність;
заклад або у ладження для виконання

*

певного

завдання

(наnр.,

пресовий

о.);

орrанізаціи впорядкув<ШІНя, для nев
ної мети;
впорядкована для осягнення
певної спільної мети rрупа осіб; орrані

*

зувати

нізатор

-

-

провадити

організацію;

орrа

особа, що організує; орrанізм

жива істота,

розглядана в

характері

певної неподільної цілости, nри вrrоряд
кованому співдіянні її частин;
так са

*

мо розглядана суспільна величина (напр.,
державний о.); 'орrанічний.- 1) належ

ний або стосовний до організму;
живинний,
тварин;

що

о-на

походить

хемія

-

з

2)

біол.:

рослин

віцціл

хемії,

або
що

досліджує живинні хемічні елементи;
3)
nриродньо nритаманний, невідмінно

*

властивий; орrан складний і великий
духовий музичний інструмент, вживаний
переважно

піст
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-

для

церковної

музики;

орrа

фахівець з ігри на органі; орrан-

ний

стосовний до органа

та гри на

ньому.

оргія (гр.)

-

розпусне 1·ульбище й бен

кетування.

орда tтюрк.) племінне об'еднання в
східних кочовиків;
дика варварська

*

навала.

орден (лат.) 1) засноване на релі
J•ійних ідеях церковне або напівцерков
не братство (напр., чернечий о., лицар
ський о.); 2) назва деяких таємних това
риств

(напр.,

о.

масонський);

З)

почесна

відзнака, приділювана державною вла
дою за особливі заслуги; 4) стиль в ар
хітектурі.
ордер (фр.) документ на одержання
(у власність або користування) якихсь
матеріяльних цінностей (напр. ордер на
ква тиру).

-

ординарІІИЙ (лат.)
проф.

університету);

динатор талю або

звичайний (напр.,
простакуватий;

ор
лікар, що очолює відділ шnи
лікарні; ординація висвя

чення на церковний сан; орданувати
чинити

·-

ординацію.

ориtінал (лат.)

тилежне

-

1) первописьмо (про

копія,

відпис);

літера

2)

турний твір тією мовою, якою його скла
дено (протилежне переклад); З • осо

ба ориrінальної, своєрідної, ексцентрич
ної

вдачі;

чудак;

ориtінальний

-
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ВІІНІrий,

*

первісний;

своєрідний,

незви

чайний.

орі.снт (лат.) схід (зокрема про азій
ський схід);
орієнтальний східній;
орієнталістика- сходознавство; орієнта
ліст- сходознавець; орієнтація- геогр.:
визначення в якому напрямі ( від пев
ного місця) розташовані сторони світу;
*· с~,<ерування політичної лінії в бік тих
чи інших потужних, чинників; орієнт:t
цjііиий і оріЄІfТОВНИЙ- СТОСОВНИЙ або на
J'!:ЖНИЙ до орієнтації; * попередній, роз
відчий, неостаточний;
орієнтуватись зиконувати орієнтацію; *розумітись, зна
тись у чомусь, fіути в курсі справи.
орю:!стра (гр.) група грачів на різ
них музичних

інструментах, що взаємно

себе доповнюють і складають мистецьку
ці:Іість; оркестрант член оркестри.
орна!'.Іент (лат.)
мірний

візерунок,

хітектури,

-

двомірний або три
що

убрання,

мснтаJІЬJШЙ

-

с

прикрасою

посуду

тощо;

ар

орна

що править за прикрасу;

орнаментувати

-

прикрашати,

оздоблю

.ш:ти.

орнітологів (гр.)

-

відділ зоології, що

досліджує птахів; орнітолог

-

фахівець

з орнітології.
орс·rрафіи

(гр.)

досліджує гори.
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відділ географії, що

ортоrрафін

фічний

-

-

(гр.)

правопис;

ортогра

правописний.

ортодокс (гр.)
ортодоксальний

-

ортодоксальна особа;
правовірний;

правдивим традиціям.
ортсепія (гр.) правильна
наука про неї.
ОР1'ОІІедія (гр.)

-

* вірний

вимова

застосування

і

спеці

}іЛЬного взуття при ненормальній будові
стопи.

осанна (гебр.) «спаси його (Господь)»,
«нехай живе!» (вигук урочистого

~·обто

nривітання).
осмоза (гр.) взаемопросякання двох
рідин крізь пористу стінку (відограе ве

лику ролю в обміні матерії клітин).
остракізм (гр.) в давніх Атенах

-

тимчасове
вигнання
небезпечної
для
держави осо5и за ухвалою всенародніх

*

з::їорів (тобто без суду);
бойкот, бойко
тування (певної особи) суспільним сере
довищем.

отоманка (тюрк.)

-

невеличка й низь

ка софа.
(;фензива

оферта

договору

(лат.)

-.(фр.) -

офензивний

наступ

пропозиція щодо змісту

(переважно

офІціїІІІий

(військ);

наступальний.

(лат.)

-

економічного).
прилюдно-урядо

r:ий, цілком формальний;

* формалістич197

ний, сухий (напр., о. тон розмови); офі
ціоз визнаний пресовий орган уряду,
партії або іншої організації; офіціозний
- напівофіційний, що формально похо
дить не від уряду (чи то партії тощо), а
лише під його впливом; офіціянт- служ

ник у' ресторані або на бенкеті.

офорт фр.) рисунок rравірований в
певний спосіб за .допомогою квасу.
офсет (англ.) спосіб типографічної
репродукції (переважно кольорових ілю
страцій) через nеренесення образу з літо
графічного каменя або металевої кліші

. на

гумовий валець, а з цього останнього

на папір.
охлократія

-

(гр.)

панування

юрби,

здеклясованих низів суспільства.
п
павза (лат.)

-

перерва (зокрема в мов

ленні і музиці).
павільйон (фр.)

-

1)

малий, легко по

будований (нежитловий будинок;
часовий будинок для виставки.

2)

тим

павперизм (лат.) - тривалий стан зубо
жіння (широких верств людности), вик
ликаний

невипадковими

павперизація
зростання

паж (іт.)

-

процес

причинами;

виникнення

та

павперизму.

-

хлопець шляхетського по

ходження, що перебуває на послугах ве-
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л~кого вельможі або при дворі волода
ря.

пакrавз (нім.)- будинок для маrазину
(складу).

-

пакт (лат.)

-

складати

договір, угода; пактувати

пакт.

палата (лат.)

-

1)

п. лордів парляменту

(

2)

палац;

ча установа; п. депутатів

-

законодав
парлямент;

друга палата британського
на відміну від <<П. громад»);

3)

представництво деяких автономно ор
ганізованих професій (напр., адвокатська
палата).
палінrенеза (гр.) відродження;

біол.:

·скорочене

розвитку
індивіда.

предків

валінодія (гр.)

*

повторення

родового

у

окремого

-

розвитку

літературний твір, що

заперечує зміст попереднього, складеного
тим самим автором;
зміни поглядів.

* вислів

радикальної

палісада (прованс.) дерев'яний ча
стокіл.
палітра (іт.) овальної форми дощин
ка для розтирання та змішування ма

лярських
творчих

фарб;
засобів

паліятив(а)

сукупність
маляра,

(лат.)

-

вираЗних,

письменника.

напівзасіб, що не

розв'язує даної справи, а лише тимчасово
полегшує становище; паліятивний - що
мас на меті паліятив.
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палядии (іт.)
ратник

-

найближчий лицар-со

леrендарних

серttдньовічних

*

во

лодарів;
найближчий соратник взагалі
(вживається здебільшого іронічно).
паш.nІа (лат.) дерево, що його гілля
правило в античності
за
нагороду на
спортоних та інших змаганнях;
ембле

*

ма

перемоги

сти);

взагалі

пальмєrа.

-

(напр.,

п.

архіте:стурна

першо
прикра

са в формі стилізованого листка пальми.
пальто

(фр.)

-

плащ

памфлет (англ.)

-

(з

рукавами).

полемічний твір не

великого розміру і гострого змісту; пам
флетист

-

пан- (гр.)
«все-»

автор памфлету.

-

приросток,

(напр.,

панславізм

що

-

означає

утворений

моекофілами рух до об'еднання <<всесло
в'янства»).

-

панама (іrщіян.)

1)

скандальне роз

криття великого шахрайства в найви'

щих колах суспільства (за ім'ям подібно

1889

го судового процесу у Франції

року,

пов'язаного з великими надужиттями при

будові

Панамського

2)

каналу);

літній

ширококрисий каrnелюх.

(гр.) універсальний лік
хвороби (фантастичний).

панацея

nci

*

панегірик

(гр.)

-

похвальна

беззастережне звеличання;
-- автор панегіриків.
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на

промова~

панегірист

паніка (гр.)

-

раптовий жах, що охоп

тоє людську масу (здебільшого без до
статньої причини) і виклЩ<ає безголов'я;

панічнJІй -· стосевний до паніки або вик
JІИканий нею; паніІ<ер особа схильна
піддаватись паніці.
пано (фр.) -- малярський о5раз вели
кого розміру, призначений для оздоблен
ня певного приміщення.
пан щтик(ум)

дивовиж;

2)

{гр.)

-

1)

збірка

всяких

музей воскових фіІ'ур.

панораl\Іа (гр.)- 1)краєвид на всі чари
ри сторони; 2) сполука малярських обра
зів а5о декорацій, що наслідує справжній

:•раєвид (на всі чотири сторони);

*

ши

рока перспектива на щось (напр., п. по

дій); 3) оптичнИй прилад для розглядан
нн: образу крізь скло, що надає образові

пластичности, кольору тощо; 4) оптичний
прилад для націлювання з вогнепальної
зброї.
пзнтеЇЗІІІ

(гр.)

-

«всебожжя»,

філосо

фічне БЧ~ІІШІ, ЩО О'І'ОТОЖНЮС божеСТВО і
всесвіт, не визнаючи Засадничої відмін
ности духу й матерії;
пантеїст при
хильник пантеі'зму.
пантеоІJ (гр.) будова в Парижі, при
свячена пам'яті всіх найзаслуженіших
rромадлн (за зразком присвяченого всім
богам пантеону н давньому Римі);
су-

*
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куnність найзаслуженіших осіб з історІІ
nевного

народу.

- сценічна вистава (під'
музику),
що в ній слова застуnаються
ритмічними й виразистими рухами.
пап'ємаше (фр.) тверда паперова ма
са, вживана для різних виробів.
папірус (гр.) 1) травпста рослина в
nівн. і середній Африці, що з неї за дав
нини вироб'Ляли папір;
2) сувій такого

пантоміма (гр.)

mшеру.

парабола і параболи (гр.)

-

1) nевний

вид математичної кривої (без осередку);
2) nритча, алеrоричне оnовідання nов

чального змісту.
параграф (гр.)

-

малий розділ, уступ,

с1·аття (закону, договору тощо); знак

§.

парадокс (гр.) твердження, що своїм
змістом суnеречить (або начебто суnере
чить) загально прийнятим поглядам; па
радоксальний

-

що має характер пара

доксу.

паразит (гр.) біол.: тварина або рос
лина, що постійно nеребуває всередині
або на nоверхні тіла іншої тварини (рос
лини) і годується нею;
особа; що живе
за рахунок іншої особи (або суспільної
групи), не маючи на це жодІ>ИХ формзль
них або моральних nрав; паразитарний
- що має властивості паразита.

*

:2.02

паралеля (гр.) -мат.: лінія або площи
на, рівнобіЖна до іншої;
* дуже ·схоже.
явище; паралеліЗм- наявність паралель·

паралельний -

мат.: рівнобіжний; * ду~

же схожий.
паралізувати

(гр.) припиняти всю
діяльність (подібно до паралічу).
парафраза (гр.) переказ (пояснюва
льний); парафразувати переказувати.
парафувати (фр.) остаточно скріп

ЛІовати

підписом (документ, договір

то

що).

-

пардон (фр.)
ня,

пробачте!

*

пробачен

прощення.

паритет (фр.)
(зокрема

-

щодо

рівність, рівновартість
валюти),

рівноправність

(зокрема щодо представництва); паритет
ІlJІЙ -

відповідний до паритету або за

снований

на

ньому.

парія (інд.) - в Індії людина належ
на до найнижчих каст, якої іншим не
вільно доторкатись (щоб не знечисти
тись); *особа позбавлена всяких прав, по
ставлена

поза

громадою.

парлямент (іт.)

-

виборний законодав

чий орган народнього представництва, що

тією чи іншою міроЮ контролює органи
влади;
парляментар
1) член або діяч парляменту; 2) парля
ментер; парлямеІrгер особа уповнова-

виконавчої
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•

жена

(урядом

або

військовим

ванням) для персговорів про
мир,

капітуляцію;

система

формі

команду

перемир'я,

·-·

нарлнментаризм

народнього

парляменту;

представництва

парлнмеІІТарний

*

в

-

відповідний до пар.ляментаризму;
чем
ний, пристойний (напр., п. вираз).
пародія (гр.) літературний· твір, що
в комічній формі ( з мстою осьмішуван
ня) наслідує інший, поважний літератур
ний твір;
пародіювати

*

-

спотворена подоба члось;
складати пародію; паро

дист автор пародії.
пароксизм (гр.) вкрай міцний напад
н·~дуги,

пристрасти

-

пароли (фр.)

тощо.

умовне гасло, вживане

втасмниченими особами для взаємного
розпізнання;
гасло взагалі.
нартер (фр.) 1) долішня частина бу
динку, та, uю між поверхом і пивницею
(пі.дuа.лсм); на Наддніпрянщині <<рер
шиі-і поверх»; 2) в театрі місця гляда
чів ~Ііж сценою (або оркестрою) і льо

*

жами.

партизан

го

-

(іт.)

військового

встанського),

член

загону

чиї

нереrулярно:

(здебільшого

П.Jава Ні? визнаються протиониксм;

кий

і

активний

прихильник.

партикулвризм

терсеїв
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певної

по;.

державно-н,аціонадьні

(лат.)

-

*

пал>оо

· · - --

висуван!Ія: ін=і

частини суспільстві:( (on~

ласти,

організації

ресам

цілого;

шої

тощо),

прагнення

незалежности

лярний

-· 1)

приватний,

від

всупереч

інте

місць

біль

центру;

до

партику

окремішний, відрубний;

що

не

знаходиться

на

2)

дер

жавній службі.
партитура (іт.) розписані на нотах
музичного твору (рядками один

голоси

над одним).
партія (лат.)

-

1)

організована для по

літичної діяльности група прихильникіn
певних соціяльно-політичних поглядів;

2) муз.: окремо виписаний голос з бага- •

тоголосого
твору; 3) одна гра від по
qатку до кінця ·(напр., п. шахів); 4) ко
рисне одруження
скучу партію).
партнер (англ.)

-

(напр.,

зробити

бли

співучасник в якійсь

справі або грі.
парцели (лат.) дрібsий земельний
приділ (або така сама власність); пар
цt>ляція розподіл великого земельного
мас.тку

по

парцелях;

парцелювати

~

провадити парцеляцію.
пас (фр.) у грі в карти заява про
відмову грати в даній партії або купува-"
ти; робити п.- *уникати виступу, учас
ти,

з

дії тошо;

пасаж

крамницями,

вулиці;
шо

2)

муз.:

що

-

1)

крита

сполучає

швидка

J"азlщ;Шь

собою_сдІ'rі=

нотова

фlr)тра;·

перебігає по ступенях гами і по ·то,.,с;

*

акорду; 3)
несподівана (здебіль
шого пр~кра або комічна) подія.
нах

пасив (лат.)
Г!ідприе)І1ства;

-

1) грошеві зобов'язання

2) грам.: страждальний (не

дієвий) стан (протилежне

актив); па

-

сивний належний або відповідний до
пасиву;
недіяльний, інертний.
пасіи (лат.) 1) оповідання про хресні
муки . Ісуса Христа; 2) пристрасть або

*

предмет

!ПРИСТрасти.

пасквіль (іт.) літературни."! виступ з
метою очорнити якусь певну особу або
групу неперебірливими засобами; паскві
лянт

-

автор пасквілю.

пастеля (іт.) малярство (або маляр
ський твір) кольоровим олівцем.

пастеризація
циль

у

рідині

температури;

(фр.)
при

винищення

пастеризувати

ти ·пастеризацію.

пасторали (JЇат.) -

тичний твір

-

допомозі

ба

підвищеної

-

провади

музичний або пое

сільського змісту,

що наче

наслідує пастуші співи або пісні.
патент (лат.) с!Идоцтво, що видається
винахідникові на монопольне право ви
користовування

винаходу

сті; патентувати нахід.
патолФfіИ (гр.)-

патолог логічний -
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в

промислово

брати патент на ви

наука, про хвороби;
фахівець із патології; пато
хворобливий, ненормальний.

патос (гр.)
захоплення, захват ї їх
зовнішній (здебільшого роблений) вияв

або відтворення; патетизм і патетика

мистецьке 'Відтворення

ний

-·

сповнений
про

отців

-

патетич

патосом.

патристика (лат.Т і
нвука

патосу;

патрологія (гр.)

християнської

та їх твори; патрицій

-

церкви

1) член родової

-

1Римі; 2) член
родової (здебільшого купецької) аристо
кратії в середньовічних містах; патри
ціянський належний до патриції.
аристократії

в

давньому

патріотизм (лат.) гаряча любов до
батьківщини і відданість їй; патріот особа, що любить свою батьківщину, від
дана своєму народові і готова на жертви
заради них; патріотичний згідний 'з
патріотизмом.

патріярх (гр.) 1) один із біблійних
праотців (від Адама до йосифа); 2) най
вищий

сан у християнській церкві; та
кож (здебільшого) голова християн
ської автокефальної церкви; 3) за патрі
ярхального

устрою

-

голова

і

необме

жений володар родини; патріярхальний
заснований
на
необмеженій
владі
батька над рештою членів родини;
по
дібний до батьківського, авторитетний і
разом з тим дбайливо-прихильний; пат
ріярхат 1) церковний сан і область

*
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церковної юрисдикції патр'іярха/ 2) пат
рілрхальний суспільний устрій. 1 ·
патрон

-

(лат.)

(покровитель);

nатроІІат -

онікун або Іпротектор

жін.

рід

опікування,

патронувати патрулн (фр.)

-

-

/патровеса;

пр'атеrування;

здій.:нюва..И патрона•r;
військова стежао; па

трулювати виконувати обов'язки
трулі, стежити.

па

пацифізм (лат.) політичний напря
мок, що прагне уникати воєн абиякою

ціною; пацифіст- прихильник пацифіз
му; пацифікація nриборкання (за :до
псмогою поліції та військової сили·) вия
вів незадоволе'Ння людности режимом;
пацифікувати
nровадити пацифіка
цію.

паціспт (лат.) хворий, Що лікується
в лікаря, в лікарні тощо.
паяц (іт.)

-

блазень (в іт. народньому

'

театрі).

nедагогіка і пеДагогів (гр.)

-

наука й

мистсцпю виховання; педаrоr фахі-
Dець із педагогіки;
виховник; педаго
гічний стосовний до педагогіки або

*

нею .
. педали (лат.) -- порушузаний нога.м!:І

::підний з

нрисrрій до механізму або музичного ін-'
струменту; педікюр косметИчне Ш'І€:':::_
кання ніг.
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-

педа тизм (іт.)

дріб'язкова увага до

прийня
х
приписів, форми . поведінки
тощо; пе а11т особа схильна до педан
тизму.

педіятрі

-

(гр.)

стосується

відділ

медицини,

що

дитячих хвороб; педіят(е)р

·-

фахівець \jз педіятрії.
педолоrія (гр.) -· наука

про

дитину;

педолоr фахівець із педології.
пейзаж (фр.) кра~вид;
мал.г.рський

*

образ краєвиду; пейзажист- маляр, ЩJ
зображує краєвиди.
пенсія (лат.) постійна винагорода,
одержувана старими урядовцями та ін

шими службовцями по демісії, або ж, по
їх смерті, членами родини; пенсіонер особа, що одержує пенсію. .
пеневе (фр.) окуляри без заІВушни
ків (тримаються на переніссі за доппме
гою ПРУЖИНКИ).
пергамент (лнт.)

ма і

-·

вживана для писh

відповідно оброблена шкіра.

перимет(е)р (гр.)
фігури.

-

обвід геометричної

перипетія (гр.) вирішал;,н:1 точка в
розвитку дії (в драмі або повісті);
·не
сподіваний перелім подій.
перископ (гр.) оптичний прилад дл:r

*

спостереження

води).

з

укритгя

(також

з-nі~

· периСтальтика (гр.) рух кишок, шлуаку.

перифер,ія (гр.) -

чогось у відміну

частини;
далена

1)
від

червоrп~ібний
І

зовніш~частина

центра ьної його

.2) частина країни, о ласти; ві_д

вщ

центру;

околиц~

провшц1я.

перифраза
(гр.)
оrпис.Ьвий вислів
(напр., «великий кобзар», замість «Шев
ченко»); перифрастичний що має ха
рактер перифрази.

період (Гр.) -

1) 'протяг часу між пов

торенням певних (насамnеред астроно
мічних) явищ;
доба, епоха; 2) грам.:
довге складне речення; періодичний -·

*

що з'являється по рівномірних відтин
ках часу; періодика періодична преса.
перлюстрація (лат.)

-

перегляд листів

на пошті (поліцією, цензурою тощо); пер

люструвати робити nерлюстрацію.
перманенТний (лат.) безперервний,
невпинний.

перпендІrкуляр

(лат.)

-

пряма

лінія,

що творить прямий кут з даною прямою

або

п~ощиною;

nрямоВlсний,

перпендикулярний

сторчовий;

розташований

під прямим кутом до чогось.

перпетуум-мобіле. (лат.)

-

уявний ме

ханізм, що міг би власною силою руха
тись без кінця.
персона (лат.) особа; персональний
- особистий; персонал- особистий склад
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(;~ак~~у, організації. тощо); персоналії
~:_~ та події з чийогось життя (за

-

значенІ, в

певному

документі);

*

чиїсь

особисті' ,справи; персонаж - дtєва особа
в літературному (зокрема в драматично
му) творі; персоніфікація уособлюван
ня; персонІфікувати уособлювати.
перспектива (лат.) відтворення nля

стичности (тривимірности) предметів і
простору в рисунку й малярстві;
ви

*

гляд на щось, точка погляду.

-

пертрактація (лат.)
трактувати

-

-

пертурбація (лат.)
··лот,

переговори; пер

провадити переговори.

порушення

замішання, зако

ладу.

перфектний (лат.)

перфідія (лат.)

-

- д~сконалий.
віроломство, підступ;

- сповнений перфідісю.
песимізІ\І (лат.) філософічне вчення,

перфідний

що неrативно оцінює природу всесвіту й

*

людини та долю людську;
схильність
бачити все в чорних барвах; песиміс!' прихильник песимізму.
петарда (фр.) різновид

розривного
набою.
петит (фр.) дрібний шрифт (друк).
петиція (лат.) пиС€мне прохання' до

вЛастей;

петиціонер

що подає петицію.
п'єдесталь (іт.) -

м'ятника тощо;

і

петепт

-

особа,

підніжок статуї, па

* ставити

на п. -звели

чати.
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n'єро

(фр.)

персонаж у
театрі.
п'єса (фр.)

ком!•mо-зворуІ,J{•ІИвий
французькому

-

піrмей (гр.) -

наР,()дньому

драматичний в,:tір.

людина карлуватого се

редньоафриканського (чорношкірого) пле

*

мени;
карлИ'К".
піtмент (лат.)

- фарбувальний С1{Лад
ник шкіри; піtментація колір шкіри
(пеnеважно в людей).
піджак (англ.) коротке зверхнє чо
ловіче вбрання, маринарка.
пієтет і nістизм (лат.) поб!'Ж'-t")-шч
нобливе ставлення до чогось; піє,ичии~
- ш:юсякнений пієтетом.
nіжама (анr ... ) нічне вбрання.

- псет (іронічно).
пікантерів (фр.) гостра й дотеnна
збудливість, приперченість; пікантний сповнений пікантерією.
піІ{ет (фр.j- застава (поліційна, страй
пІїт(а) (гр.)

карська тощо).

пікнік (англ.) гулянка й бенкет поза
містом, на вільному повітрі.
пілігрим (іт.) прочанин, паломник.
пілот (іт.) літун, що керує літаком;
пілотаЖ керування літаком. .
пілюля (лат.) піtулка;
неприємна

*

подія.

піонер і піонір (фр.)

-· 1) вояк інже
2) один із. пер:-:

rrеnно-технічних військ;
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ших поселенців у Півн. Америці;
із перших діячів у якійсь ділянці;

*
3)

один
піо

нер
також
ч11ен
дитячо-юнацької
(ідеологічно-комуністичної) організації в
СССР.
пірат

(лат.)

морський

* розбишнка.

розб;йник;

піротехніка (гр.) --13ідділ технічної хе
мії, що виробляє горючі і вибухові мате
ріяли;
мистецтво фосрверку.
пірует(а) (фр.) в танці швидкий
оборот на кінцях пальців;
викрутас,

*

*

вихиляс.

-

пластика (гр.)

образотворче мистец

тво тІ?ивимір~ого ~ідтворення р:чей і по
статеи;

стики;

пластичнии

* що· має

-

стосовнии до пла

виразні обриси, опуклий,

виразистий.

олебей (лат.) людИJНа належна до
простолюду;
ос::>ба вульrарної, негідної
вдачі та тюведінки; плебс сукупність
плебеїв; олебісцит всенародне. голо

*

сування (переважно з особливо важли
вих і непередбачених к.онституцією дер
жавних питань).

-

пленум (лат.)

засідання членів яко

гось керівного органу в повному скла
ді; пленарний стосовний до всіх чле-.
пів певного закладу, уряду, організації.
плеяда

(гр.)

письмеmіИІКів,

-

згуртування

мистців,

вчених

видатних

і

т.

ін.,

.

належних до того самого напряму (за на
звою сузір'я «Плеяди»).
плутократіи (гр.)
панування

бага
тіїв; сукупність багатіїв у характері па
нівної верстви; плутократ член тієї
панівної верстви.
плюралізм (лат.) філософічне вчен
ня, що обстоює
співіснування
кількох
сил чи елементів у всесвіті; '!' визнання
кількох керівних принципів, незалежних
один від одного; олюраліст прихиль
ник плюралізму.

плиrіят (лат.) присвоєння чужої ду
хової власности (думки, винаходу, літе
ратурного,

мистецького

або

наукового

твору тощо); плиrіятор- особа, що вчи
нила пляtіят.
плиж (фр.) пласке побережжя моря,
ріки, озера (вживане для купання та со
няшних ванн).
оликат (прованс.) великого розміру
графічний малюнок (здебільшого з ко
ротким

написом),

вживається

для

ре

клями або пропаrанди.
олинер (фр.) безмоторовий літак,
що використовує для лету силу повітря
них течій.
плинета (гр.) одне з 9 досі відомих
світових тіл (Меркурій, Венера, Земля,
М<,рс,
Юпітер,
Сатурн, Уран,
Нептун,
Плютон), що обертаються навколо Сонця
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по замкнених еліптичних лініях (не ма
ють власного світла, тільки відбивають
соняшне світло

своею поверхнею);

пли

нетарний стосовний до плянет; плине
тарій 1) проскційний апарат, що уна
очнює рухи плянет;

2)

будівля, де, за до

помогою такого апарату ведеться освітня
праця з астрономії; ПЛ))Нетоід одна з
приблизно 900 мініятюрних плянет (між
Марсом і Юпітером).
плянтація (лат.)

-

nростаре місце на

садження рослин, що потребують особли
вого
ІLІІеканнн
(зокрема
екзотичних);
оляптатор власник пля:нтації; * визи-.
скувач сільсько-господарської праці.
плятина (есп.)
хемічний елемент

(знак

Pt),

срібнобілий ·Коштовний металь.

плято (фр.)

-

геогр.:

простора пласка

верховина; плитформа відкрита під
вищена площина; *програма (переважно
політична).
оляфон (фр.) стеля прикрашена ор

наментами або малярськими образами.
пляц (нім.) майдан, прос'Гора площа
(зокрема вживана для військових вправ);
пляцдарм місцевість, що править за

базу

воєнних

операцій;

пляцкарта

-

квит-ок на означене числом місце (в по
їзді тощо).

пльомба (лат.)

-

1)

олив'яна печатка,

прикріплювана урядовими чинниками до
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певних товарів
до мір ваги та містко
2) затичка (з різних речовин), вжи

сти;

вана в дентистиці для вИІПовюовання дір
у зубах; пльомбувати ставитИ пльом
бу.
пневма (гр.) -дух, сила. повітря; онев

-

матика

техніка використовування по

вітря (згущеного або розрідженого); пне
вматичний
пневматики
пневмонія

засно:ваний
на
засобах
(напр., п-на пошта).
(гр.)

-

запалення легень.

поезія (гр.) літературне мистецтво,
артистичне письменство (що посідас ес
тетичну

варт.ість),

переважно

або, принаймні, ритмічне;
шований
ема

-

твір

(невеликого

віршований твір

віршоване

* окремий

розміру);

більшого

вір
по

розмі

РУ і складнішої будови; поет (жін. рід
поетка і поетеса) -автор поезій; Пйе
тичний що має характер поезії, згід
ний з її вимогами; поетика наука про
поезію; поетизація надавання пое

-

тичних

рис;

поетпзувати

-

провадити

поетизацію.

поза
гтщ;

(фр.)

постава,

-

позувати

-

прибраний

ставати в

ви

позу, стояти

в позі; позер особа схильна позувати.
позитив (лат.) -- доДатня риса, власти
вість, явище;
у фотографії остаточна
відбитка світ лини; позитивний дод:-tт~
ній (протилежне...,.... неrативний); позити-

*
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візм філософічне вчення (засноване
Оrюстом Контом), що nриймає, за дже

рело знання, сам лише науково nеревіре
ний досвід; позитивіст- nрихильник nо
зитивізму; позиція·- становище, nоло
~{ення.

полеміка (гр.)

-

літературний спір; по

леміст особа, що nровадить полеміку
з кимсь; полемічний стосовний до nо

леміки або властивий їй; полемізувати
провадити полеміку.

-

полі- (гр.) приросток, що означз.с
«багато>>, <<много»; полігістор вчєний,
що обізнаний з багатьма науками (Пере
важно гуманістичними);
поліграфіи сукупність
сr·вом

усіх

пов'язаних

галузей техніки;

із

друкар

полігамія

-

ба

гатоженство, різновид шлюбу (напр., у
мусулман),

за

нкого

чоловік

З кількома жінками;

одружений

поліглот

-

особа,

що володіє багатьма мовами; полІr•ліпіr•~
- клініка з численними відділами для
лікування різних хвороб; поліморфізм

-

здатність деяких тварин, рослин і мі
нералів утворювати зовнішньо дуже від

мінні форми в межах того самого роду й
виду (наnр., т. зв. «вояки» в мурашен і

термітів);

поліном

-

мат.:

многочлен;

політеїзм многобожжя, віра в числен
них богів; політеїст прихильник полі
теїзму;
політехніка
і поJІ.ітехнікум -
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виоQка технічна школа, де викладається

численні галузі технічних наук; полі
технічний стосовний до політехніки;

поліфонів -

муз.: багатоголосся, рівно

часне звучання кількох самостійних го
лосів; поліхромін

лювання

або

-

багатобарвність, ма

розмальовування

різними

кольорами; поліяндрія- багатомужство,

різновид шлюбу (напр., в Тібеті), за яко
го жінка одружена з кількома чо,lові
ками.

полірувати (фр.) надавати предме
•гам гладкої та лискучої поверхні.
поЛіс (гр.) місто (в характері суве
ренної держави); політика- певний на

прямок і способи діяльности політичних

*

партій і державної влади;
державна й
громадсько-державна діяльність; політик
особа,
політикап

що

займається
особа,
що

дрібну політичну діяльність
доволення власних амбіцій;

політикою;
надуживає
заради за
політичпий

-

стосовний або належний до політики;
політикувати займатись дрібною полі
тикою, політиканством.

поліція (гр.) частина державної ад
міністрації, що має завданням охороняти
внутрішню безпеку; поліційний сто
совний або належний до поліції; п-на
держава держава, в. які_й поліція діє
значною мірою незалежно від законодав-
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чих і судових органів; поліеjt~ен

полі-

цай (у Великобританії).
полюс (гр.) бLгун, кожний з двох
кінців земної осі; полярний стосовний
або близький до полюса;
цілковито
протилежний; поляризація розподіл

*

'ІЮ

двох

взаємно

протилежних

ках; поляризувати

зацію.
польо (англ.)

-

-

напрRм

провадити поляри

дружинова гра в м'яча

(первісно верхи, тепер також на роверах

або на воді). при якій кулю nереганяють
довгими молотками.

польонізація (лат.) спольщення; по
льонізувати провадити польонізацію;
польонізм слово a{jo мовний зворот
польського

походження;

польонез

польський національний танець.
помпа (голл.) емок, прилад для згу
щування чи розріджування газів або для

піднесення
nувати

-

та

перенесення

застосовувати

рідин;

помпу;

*

пом
масо

во забирати (до себе) якісь цінності.
оонтифекс і понтифік (лат.) член
найвищої жрецької колеrії в давньому
Римі;
первосвященик; римський п. папа римський; оонтифікат папство;
оонтифікальний папський.

*

повтон
вен,

го

що

(фр.)

-. 1)

служить

мосту

пласкодонний

опорою для

(понтонового);

2)

чо

тимчасово

пласкодонне
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судно,

що

шддішв,

служить

-

ПОНТОНер

ВОЯК

що

для

будують

популяризація

різних

цілей;

ВlИСЬКОВО-Тt!ХНlЧНИХ

пантонові мости.

-

(лат.)

загальнопри

ступний вик:лад наукового (публіцистич

*

rюго тощо) змісту;
поширення, розпов
сюдження; популнризатор автор (або
ініціятор)

популяризації;

популнризува

':'И- провадити популяризацію; популпр

ІІий

*

-·

загальноприступно

сах

людности.

попурі
з

"

викладений;

улюблений або відомий в широких ма

низки

-

(фр.)

муз.:

мелодій

твір,

різного

складений

походження;

мішанина, суміш.
пора (гр.) біол.: малий отвір (у шкі

рі

тощо).

порнографія (гр.)

-

літературні твори

і маJІюнки статево-непристійного змісту;

порнографічний

що має характер пор

-

нографії.
портативний

-

(лат.)

зручний

до

не

сення.

ПОР"і'МОІІе

{фр.)

пuртсиtар

портупен

-

гаманець на

цигарниця,

-

ремінець

або

гроші;

цигарничка;

срібляна

чи

з'шота
плетінка
при
держаку
шаблі;
портфель течка \'на книги й папери).
порто (лат.) nоштова оnлата; пор
·го-франко
стань.
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-

вільна

(від

мита)

при

...

портьс(р)
цар;

-

(фр.)

-

ПО}ІТЬLра

придверник,

11ри;.~верна

швай

завіса,

за

слона.

порфір

-

(гр.)

мін.:

.

дрібнозерниста

дуж.е тверда лорода каміння
ного походження; порфіра -

вулкан:ч
багряни

ця (одяг і емблема монархічної влади).
порцелина

-

(іт.)

чисто

біла

гли!ІЗ,

широко застосовувана в кераміці; вироби
із цієї глини.
порція

ний)

і порціJн (лат.)

придіЛ,

страви,

пайка;

напою

*

-

(пропорцій

окрема

одиниця

тощо.

посесія (лат.) володіння; посесійний
стосовний до посесії; посесор -особа,
що володіє чимсь.
постамент (лат.) база (підстава) ста
туї, пам'ятника; ставити на п. зве

-

*

личати.

постскриптум

текст

(лат.)

наприкінці

скорочення:

листа

додатковий

(після

підпису);

P.S.

постулят (лат.) аксіома, тверджен
що його береться за основу (даль

ня,

ших

доказів

доказу;

*

і

висновків)

основна

без

власноrо

вимога.

потенців (лат.) можJІивість, здат
!lість;
вищий ступінь якоїсь величини;

*

nотенціял
кількість
на для певного ефекту;

праці,
потріб
резерви для

*
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евентуальної
дії;
ступінь
потужности
(напр., п. воєнвий, економічний); потен
ційний і потенціяльний можливий за
певних умовин, евентуальний.

прагматизм (гр.)

-

філософічне вчен

ня, що кладе в основу знання й моралі

сам лише досвід та його практичні на
слідки; прагматик прихильник праг
матизму; прагматичний
згідний
з
прагматизмом;

*

суворо фактичний, су

ТІ) діловий.
практика

(гр.)

прикладання

-

до дійсности, діловий чин;

теорн

* професійна

діяльність (напр., п. лікарська, прав
нича); ІІрактик особа вправна в прак
практичний стосовний або від
повідний до практики;
зручний, ви

тиці;

*

гідний до вжитку; •практикант -

особа,

що вправляється в якійсь професійній
діяльности для надбання належного до
свіду; практикувати постійно вжи
вати,

застосовувати;

практикований

Грунтовно досвідчений.
превентивний і превенційний (лат.)
запобіжний.
предикат

(лат.)

презент (фр.)
вати

-
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-

присудок.

подарунок; презенту

дарувати.

президент

(зборів,

-

і

презес

організації,

(лат.)

голова

республіканської

держави); президія

-

ав:лад осіб, що го

ловують (на зборах, в 'організації тощо).

ореЛат (лат.) почесне йменування
єпископів Католицької Церкви.
прелеrент (лат.) доповідач.
прелімінарІtий
(лат.)
попередній,
неостаточний.

-

прелюдія (лат.)

муз.: невелика ві-ль

*

на музична фантазія;
вступ, введення.
прем'єр(-міністер) (фр.) голова' ка
бінету міністрів; прем'єра перша ви
става сценічного твору.
премія (лат.) особлива винагорода
за незвичайну працю, діяльність тощо;
преміяльний
стосований до премії;
преміювати надавати премії.
препарат

орепарація

(лат.)

-

штучний

вирІб;

приготування.

нрерія (фр.) степ (в Півн. Америці).
нрероrатива (лат.) -привіЛей, вийнят

кове право (зокрема монарха).
прес (лат.) прилад
(в друкарстві); преспап'є

-

для тиснення
прилад для

натискання
промокальним
папером;
преса друковане слово, друк (пере

важно

журнальний

журналістика,

і

часописний);

газетярство;

*

пресія

натиск (на особу, суспільство, державу).
пресвітер

(гр.)

престиж (фр.) -

-

священик.
·
авторитет, ~плив, по

rпана.
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оретекст
причина

(лат.)

претенсіи

сійний
надто

-

(лат.)

-

вигадана

домагання;

схильний

амбітний;

гатись;

привід,

(для· діяння).

ДQ

претендувати

--

претендент

претен

*

претенсій;
особа,

-

за

дома

що

пре

тендує.

преторіянець (лат.)

-

*

вояк ляйбrвар

дії римських цісарів;
військовик, що
охороняє й підтримує чиюсь деспотичну,
необмежену владу.

префект (лат.) в деяких европей
ських державах голова обласної адмі
ністрації; префектура урядова уста

нова, очолювана префектом.
nрефікс (лат.) грам.: приросток.

прецедент (лат.) -

подія, що править

за зразок для трактування (напр., суда

ного)

подібних

приватний
мадський,
приватний

-

подій у дальшому.

(дат.)

-

особистий,

неприлюдний;
підприємець;

негра

приватник

-

привзт-доцент

позаштатний доцент.

прJІвілей і привілеrія (лат.) вийннт
ковL право, уділене окремій особі або
суспільній групі; привілейований що
посідає привілей.
приз (фр.) премія (зокрема на спор
ТОІЗИХ та інших змаганнях).

призма (гр.)

- *
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-

rеом.: граняк; кріз_~~!!;:

під певним поглядом.

прима (лат.)- перший І'атунок; прима

балерина чільна балерина балетної
трупи; примадонна чільна
акторка
театральної трупи; примас
чільний
католицький епископ у певній державі
(поза Італією); примат першенство;
примітив
первісний (необроблений,

*

невиплеканий) стан або утвір,
при
мітивна особа; примітивний що мас
характер примітиву; примус широко
вживаний на Наддніпрянщині
прилад
до нагрівання (за допомогою гасу та бен
зини).

принцип (лат.) засада, теоретична
принциповий належний або

основа;

нідповідний до принципу;
невідхильний;

.

принципал

* невідмінний,
-

шеф,

ке-

рівник.

пріор (лат.)
католицького

-

наставник (абат, ігумен)
манастиря; пріоритет ·-

першенство (зокрема щодо часу якогось
осягу).

проблема (гр.) питання (переважно
наукове або наукоподібне); проблема
тика -- сукупність проблем; проблема-

··-

1'Ичний: стосовний або відповідний до
проблеми;
дискусійний, непевний, сум
нівний.

*

-

провізія (лат.) провіянт; провізор
заступник аптекаря; прові:юріз

і25"

тимчасове

розпорядження

прЬвізорtич)ний пр~>вінція (лат.)
відміну

від

(або

стан);

тимчасnвий ..
- область, округа (на
й

культурного

або на.rrРже~ий до провінції;

* відсталий;

осере11ку);

державчого
провінційний

стосовний

провінція.цізм вияв провінційности.
провіянт (лат.) харчі (зокрема для
війська).

'провокація (лат.)- спонукування на по
літичний виступ, з метою викликати ним
репресії з боку уряду; провокаційний що має характер провокації; провокатор

*

-

особа, що чинить провокацію;
та
ємний агент ворожої організації; прово
кувати

-

чинити провокацію;

*

викли

кати, підбивати когось на щось некорис
не

для

нього.

прогноза (гр.) передбачення (на ос
нові наукових відомостей).
програма (гр.) наперед визначений
порядок і зміст (вистави, зборів, тощо);
сукупність засад і цілей певної орга
нізації (насамперед політичної).

*

проrрес (лат.)- поступ;
ня; проrресивний що
проГресу;

проГресист

* вдоскоцален~
має

характер

пос;:туповець,

осооа; що обстоює те; що вона вважає
за політичний або культурний поступ.
продукт (лат.)
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-

виріб; продуктивпий

плідний, що дає nозитивні наслідки;

продукція
виробів;
проєкт

(лат.)

-

єктуваtи
геом.:

вироблення;

-

-

*

сукупність

виробляти.

плян,

начерк;

про

робити проєкт; про(КЦЇЯ

зображення

площині;

*

-

продукунати

якогось

предмету

на

відбиття або відбитка одного

предмету або становища на інш:Jму.
прожект (фр.) проєкт (в іронічному
значенні);
до

прожектер

безrрунтовного

жектор

-·

-

особа,

схильна

проектування;

світломет

для

про

освітлювання

віддалених предметів і місць уночі.

*

проза (лат.) невіршована мова;
буденщина; прозавий складений не
віршованою мовою; прозаїк
автор

*

прозавих літературних творів;
особа,
задоволена буденщиною; прозаїчний непоетичний, буденний; прозаїзм- вияв
прозаїчности.

прозеліт (гр.) особа, навернена на
нову віру або доктрину; прозелітизм ревне навертання інших на власну віру
або

доктрину.

проклимація (лат.) оголошення, про
голошення;
відозва; проклимувати
робити проклямацію.
прокрустове ложе (або ліжко) (гр.)

*

в гр. мітол. ложе, на якому атенський
розбійник Прокруст розтягав або ж уко
рочував

(сокирою)

тіла

спійманих

ним

мандрівників, аби вони зрівнялись зро-
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*

етом з тим ложем;
нича оцінка.
прокур(ат)ор (лат.)
винувач
СТУІПНИК

-

на
у

суді;

чиїхсь

довільна

-

1)

особовий

урядовий об

повновласний

2)

справах;

орган прокураторської

його

сторон

склад;

за

прокуратура

діяльности

прокурист

-

і

до

вірений

аrент у справах.
пролегомени (гр.) вступ, вступні по
ясне~шя до викладу певної науки або
вчення.

пролетар(ій) (лат.) особа, що не nо
сідає власних засобів виробництва, най
маний робітник; пролетаріят сукуп
ність пролетарів; пролетаризація nе
ретворення ремісників, селян, крамарів
та інших дрібних і середніх власників
(а також інтеліrен·гів) на nролетарів-;

-

пролетаризувати

ризацію;

пролет

ярній мові).
пролог (гр.)
турного

-

провадити

пролетар

nролета

(у фаміль

вступна частина літера
драматичного)
твору;

(зокрема

вступ до якоїсь важливої події.
прольонrаціи
(лат.) -- продовження
терміну; прольонrувати робити nро
.льонrацію.

"'

промоцін (лат.)

*

-

надання наукового

звання;
nідвищення взагалі.
· ·
прооаrанда
(лат.)
поширюваtmп
певних ідей, nереконань, віруваm>, _JIІJ.«J:
~28

-

паtандист
ду;

особа, що робить пропаtан

пропаtувати

пропелер

(лат.)

-

вання літака.
пропорція (лат.)
вильний

кількісний

робити

пропаrанду.

rвинт для порушу

-

домірність,
взаеместосунок

пра
ча

стин якоїсь цілости.
проскрипцін (лат.) оголошення пев
них ссіб або суспільних груп поза закс
коном; проскрибувати

процадити про

t.жрипцію.
проспект

(лат.) 1) стислий зміст
складеного або проєктованого літератур
ного, наукового, публіцистичного твору;

2)

пряма й широка вулиця;

3)

друкована

рекляма у вигляді листка або брошури.
проститутка (лат.) повія; проститу
ція професія повії; проституювати робити· з жінки повію;
виставляти (в
негідний спосіб) на прилюдний продаж.
nротекція (лат.) опіка, охорона чи
їхсь інтересів; протекціонізм накла
дання високих податків на закордонні

*

товари

(з

метою

робництва);

опікун;

розвитку

nротектор

протекторат

-

-

власнQго

ви

покровитель,

опіка

сильнішої

держави над слабшою (ЯІКа через це по

збавляється

суверешюсти);

протеtуnати

-

давати, здійснювати протекцію; про
теже особа, що корист)"ЄТься з чиєїсь
протекції.
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протест

(лат.)

-

прилюдний

задоволення або обурення;

ба,

вияв

не

протестувати

чинити протест; протестант 1) осо
що протестує; 2) прихильник проте

стантизму;

протестантизм

сукупність

-

християнських віровчень і церков, що
базуються лише на буквальному сенсі
св. Письма, відкидаючи ка·rолицьку та.
православну церковну традицію (єванrе
лики, методисти, баптисти тощо);
стація

-

селя або невиконання
зобов'язань.
прото-

<<перший,

проте

оголошення про неоплату век

(гр,)

-

інших

приросток,

старший»;

грошевих

що

означає

-

протоєрей

стар

ший ієрей (у Православній Церкві); про
топресвітер

старший

Православній

Церкві;

священик

прототип

-

у

пер

винний тип, первовзір.

протокол (гр.)

-

офіційний заnис по

дій, нарад, зізнань ·тощо; протоколювати

-

складати

протокол.

протоплязма (гр.)

-

біол.: основна ре

човина всякої тваринної і рослинної клі
тини.

з

профан (лат.) особа неознайомлена
чимсь;
неук; профанація знече

*

щення чогось через неналежний вжиток;

профанувати професія

робити профанацію.

(лат.)

-

постійне

зайняття

чимсь (як джерело існування або основ-
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на діяльність); професіонал особа, що
володіс певною професісю; професор головний викладач певної науки або ци
клю наук у ви~окій школі;
в Зах.
Україні і деяких інших европейських
країнах також і кваліфікований ви
кладач у середній школі (гімназійний

*

п.);

2)

професура 1) звання професора;
сукупність професорського скла;11;у.

проФілактика (гр.} мед.: сукуmІість
запобіжних засобів проти хвороб.
профіль (фр.) вид або зображення
обличчя збоку;

*

переріз, обр~с, харак

тсриrтика.

проформа (лат.)
виконується

кономірно

*

про

-

процедура (лат.)

проведення

формальність,'

-

лише

справ;

око

формальний спосіб

послідовна

слідуючих

зміна за

'стадій

розвитку;

судова справа; процесуальний:
совний до процесу; процесія -

стий похід.

проЦент (лат.)

-

що

людське.

-

сто
врочи

.відсоток ( 0 /о).

псалом і псальма (гр.) релігійна піс
ня Старого Завіту;
псалтир.- збірНИІК
старозавітних псалмів.
,
псевдо- (гр.)

-

приросток, що означає

«Лже-, фальшиво»; псевдонім
не

-

вигад\3-

ім'я або прізвише; літературне ім'я.
психіка (гр.) душевна і духова при

рода людини (людська п.); психічний
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стосовний
аба належний до психіки;
психас1·енія хвороблива душевна хит
кість і слабість; психіятрія відділ ме
дицини,
шевних

що займається: вивченням дуxDJpoб;
психіят(е)р
фахі-

вець із психіятрії психоаналіза

заснована З. Фройдом метода дослідження
та
лікування: психоз через
розкриття
підсвідомих складників психіки; психоза

психічний розлад; психологія

-

нау

-

ка про психіку; психолог фахівець із
психології; психопатіл психоза; пси
хопат особа хвора на психозу;
чу

*

дак,

неврівноважена

ніка

-

людина;

психотех

застосування психології до прак

тичних цілей· (зокрема на виробництві та
у виборі професії).

публіка (лат.) загал (глядачів, слу
хачів тощо);
громадсько-суспільна ма
са; публічний приліодний; публікація
- оголошення (в пресі або через радіо);
щблікувати робити публікацію; пу

*

бліцистика- письменство політичного й
громадсько-суспільного змісту; nубліцист
- літерате~р, що займається публіцисти
кою.

пулмен

(англ.)

--:-

американський

тип

пасажирських залізничних ваrонів.

пульверизація- розприскування ріди
ни за допомогою повітря; пульверизатор
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-

прилад для пульверизації; uульвери-•

зувати робити пу льверизацію.
пункт (лат.) точка (в усіх значен
нях), крапка; оунктир-лінія проведена
крапками;

пунктуальний

-

дуже

точ

ний; пунктуація вживання розділових
знаків.
пуризм (лат.) намагання заступити
чужомовні слова в рідній мові рідними
новотворами;

ризму;

пурист

-

прихильник

пуританський

цнотливий.
nутч (нім.)

пу

підкреслено

державний

переворо•r

за допомогою збройних сил
р

равт (англ.)

-

офіційне і напівофіцій

не приймання гостей (переважно в ди
пломатичних колах), на якому ніхто не
сідає.

радикалізм (лат.)- соціяльно-політич

ний напрямок, що вимагає докорінних
громадсько-суспільних змін; радикал прихильник радикалізму;
радикальний
- згідний з радикалізмом; • докорінний,
безкомпромісовий.
радій (лат.) хем.: елемент, знак На,
порядкове число 88, радіоактивний ме
тал, що знаходиться в урановій руді; ви
користовується для медичних цілей та

добування атомової енергії;

радіо(тех11і-

233

ка)

-

витворення і nрактичне

викори

стовування електромагнетних хвиль; Рf.

діюс геом.: nоловина діяметра кола;_
радіятор прилад
дЛя центрального

(електричного,

водяного,

вання.

Район (фр.)
рампа (фр.)

-

округа;

ларового)

* обсяг

огрі

(діяння).

скісний край театраль

ної сцени, використовуваний для освіт
лення її знизу й спереду.
.
ранrа (фр.) урядовий або військовий

*

ступінь;
ступінь гідности.
рандеву (фр.) умовлена зустріч, по
бачення.
рантьє(р)
(фр.) особа,
що живе з
ренти.

рапорт (фр.)

-

службове повідомлення

(переважно у війську).

-

раса (іт.)
сnадкова лорода людей
і тварин; расизм- вчення про культур
но-історичну нерівновартість і політичну

нерівноправність

рас

(надУживане

ні

мецьким нациJмом, російським шовініз
мом тощо).
ратифікація (лат.) остаточне за
твердження

державного

договору;

рати

фікувати робити ратифікацію.
РаФінувати (фр.) очищати від домі
шок;

* витончувати,

вдосконалювати.

*

рація (лат.) розум, мислення;
ДІ)
від, слушність; раціональний згідний
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з правильним мисленням;
слушний;
раціоналізм вчення,

що

вважає

*

доцільний,
філософічне

розум

джеретrом

- ем
піризм); раціоналіст прихильник· ра
ціоналізму; раціоналізація внесення
RІкнайбільшої доцільности в процес ви
робництва; раціон пайка (насамперед
правдивого пізнання (протилежне

у війську).

*

реакція (лаr.) -1) протидія;
протидія
проти заведених соціяльно-nолітичних і
економічних змін; 2) хем.: хемічна взаЄ
модія

між

веде

до

декількома
творення

речовинами,
нових

що

речовин;

З) псих.: відnовідь організму на зовніш
ні або внутрішні подразненнR: реакціо
нер прихильник політичної реакції;
реа.ктивний }f€M.: здатний до реакції;
реаІ'увати

-

протидіяти на щось.

реальний (лат.)

-

реалізм

мистецький
що

визнає

*

1)

-

дійсний, сnравжній;

філософічне

та

вчення

літературний

дійсним

чут'ГЄ'во

або

напnямоrк ..

сnDИйманий

світ; 2)
уміння ВРаховувати дійсні -умо
ви, існуючі можливnсті і сnівв!;щпшен
ня сил: реаліст

*

-

прихильниt{ реалі1мv;

практична люцина: реалІзацtІІ злій:
снення:
виміна якогпсь майна на гро
ші; реалізувати провадити реаліза
цію.

*
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реванш (фр.)

-

виграш

чи

*

nеремога

після поnередньої nоразки;
відnлата.
ревізія (лат.) nерегляд і nеревірка
чиєїсь діяльности; ревізувати nрова
дити ревізію; ревізор особа, що реві
зує; ревізіонізм- напрямок, що обстоює
nеревірку основних засад якоїсь ідеоло
гії; ревізіоніст
nрихильник ревізіо
нізму.

революція (лат.) державний nерево
(через nовстання); революціонер діяч або прихильник революції; револю

рот

ціонізувати поширювати революційну
свідомість або акцію.
ревю (фр.)

-

1)

сценічна вистава, ·що

складається з коротких картин, об'єдна
них якоюсn сnільною ознакою (те, що й
огляд);

2)

назва

різних

чужинецьких

журшІЛів.

ре(г)абілітація (лат.)

-

nризнання nра

ноти особи, поnереду несnраведливо за
судженої; ре(г)абілітувати nровадити

·

регабілітацію.

petpec

(лат.)

(nротилежне -

-

рух

назад,

занепад

проtрес); реtресивпий -'-'

perpecy; petpecYJJaти
petpecy.
реtулярний (.лат.) правИльний,
си-

що мас характер
зазнавати

стематичний;

реtулювати

зберігати реtулярним.
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робити ~tm

. - --·- --

І

режим

(фр.)

державний лад;

-

державне

* спосіб
-

режисер (фр.)

nравління,

життя взагалі.

особа, що керує сце

~Іічною виставою; режисура- діяльність
режисера.

запас; 2) заnасні
стримане став
лення до чогось; резервіст- вояк резер
резерва

-

(фр)

1)

війська; З) стриманість,

ви;

-

резервувати

резервуар

-

зберігати

замкнений

на

збірник

запас;
води,

пари, нафти тощо.

резиtнація (лат.) зречення (уряду,
nосади, .тощо);
примирення з долею;
резиtнувати зрікатись чогось.
резолюція (лат.) ухвала, вирішення

*

(сnрави).

- довід, рація; резонувати
обмірковувати,
наводячи
доводи;
резонер особа схильна резонувати.
результат (фр.) вислід, наслідок.
резюме (фр.) -стислий виклад основ
резон (фр.)

-

ного

змісту

- усного
вати -

(наприкінці

вислову);

писемного

або

резюмувати і реасуму

робити резюме.

рейд (англ.) похід кінноти або мv
торизованих частин у запілля nротив
ника.

рейд (голл.) безпечний для кораб
лів морськи~і простір біля побережжя.
реквізиція (лат.) неоплачене відби
рання

(в

цивільної

людности)

харчів ти
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іншого рухомого майна для війська; ре-

квізувати -

провадити реквізицію.

(

рекляма (фр.) сукупність засобів 1
розголосу для привернення прилюдної

уваги; реклимунати -

1) робити рекля.:

му; :J) домагатись відшкодування, оскар
жуnз.ти.

рекомендація (лат.) прихильна оцін
ка чогось або когось, призначена для
певної особи або середовища; рекомен
дувати ~ давати рекомендацію.
рекорд (анг.) найвищий осяг (зокре
ма спортовий); рекордсмен особа, що
осягла

рекорду.

ректор

-

(лат.)

виборний

директор

університету.
реліквія (лат.)

святих;

*

- мощі, останки
шанована пам'ятка.

тіла

релятивізм (лат.) філософічне вчен
ня про відносність усіх засад; Р•~литивіст
- прихильник релятивізму; релятивний

-

відносний, умовний.
рельсф

образ;

*

(фр.)

-

·

горорізьба,

опуклий·

характер місцевости щодо висо

чини й низини.
ремарка (фр.) нотатка; заvвага.
реміз і реміс (лат.) змагання або гра

без

чиєїнебудь

ренеtат (лат.)
ревертень,
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перемоги.

-

ві!Jовідступник;

перекинчик.

*

пе

ренесанс

(фр.)

відродження (куль

-

турне).

рента (фр.) прибуток спричинений
самим фактом посідання землі, будинку
тощо;

місячна

допомога

вдовам,

сиро

там або старшим особам (за попередню
працю); рентабельний ;_ що дає достат
ній прибуток.
рентrен (нім.) -мед.: пересвітлювання
внутрішніх частин

тіла

т.

зв.

рентrено

вим промінням.

реорганізація (лат.)
заці я.
репарація (лат.)
жої

держави);

певною

пановна органі~.

відшкодування (чу

направа.

репертуар (фр.)
ваних

-

-

-

склад п'єс

театральною

викону

трупою, абu

ролей і музичних творів; виконуваних
окремим актором чи співаком.
репетиція (лат.)

-

проба сценічної або

музичної вистави; повторення чогось.

репліка (фр.) 1) коротке заперечен
ня, відповідь; 2) заувага з місця (на з'їз
ді, зборах).
репортер (англ.)

-

журналіст, що зби

рає точні відомості; репортаж діяль
ність або нотатки репортера.
репрезентація (лат.) представництво;
і репрезентаційний представницький;
зовнішньо ефектоа
ний (в характері взірця); репрезентува
репрезентативний

ти

-

*

представляти.
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репресія

-

(лат.)

приборкання;

реnресій.
репродукція (лат.)
продукувати

засіб

примусового

-

репресувати

-

-

вживати

відтворення;

відтворювати.

рІ:'

*

рептИJІін (лат.) -· зоол.: nло.зун;
під
заnроданець; продаяаіий ор

лабузник,
ган

nреси.

-

репутація (лат.)

добра слава.

респект (лат.) nошана.
республіка (лат.) державний устрій

з виборними зверхніми властями; рес
публіканський стосовний до ресnуб
ліки;
республіканець
nрихильник
республіканського

державного

ладу;

член республіканської партії.
рес-rаврація

-

(лат.)

повернення

до

попереднього стану (зокрема щодu дер
жавного устрою); реставратор фахі
вець
щодо
відновлення
пошкоджених
предметів
мистецтва;
реставрувати
провадити реставрацію.

ресурс (фр.)

-

засіб;

ретор і ритор (гр.)

-

* грошевий

вець;
реторика ' - наука
красномовства; реторичний

й

-

мистецтва
належний

до реторики або згідний з нею;
но-піднесений; р-не питання -

*

штуч
питан

ня з самозрозумілою відповіддю.
ретроtра.ц (лат.) прихильник
роту
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до

старого.

засіб.

вправний промо

повс

реферат (лат.) прилюдний виклад
(що не претендує на ориrінальнісrь); ре

-

ферент

автор

робити

-

реферату;

*

реферат;

реферувати

викладати

чужі

думки.

-

рефлекс (лат.)
вільна

реакція

флексів

-

1)

відблиск;

організму,

міркування;

2)

мимо

відрух;

ре

рефлексологія

-

наука про відрухи.
реформа (лат.) політична або соці
яльно-економічна зміна,
проведена за
конодавчим
шляхом;
реформувати
провадити реформу; реформатор осо
ба, що реформує; реформізм прагнен
ня реформ.

рецензія
якогось

-

(лат.)

твору;

журнальна

рецензувати

-

рецензію; рецензент

-

оцінка

складати

особа, що рсц~н-·

зує.

рецидив (лат.)

-

1) повторення такого

самого
злочину
тією
самою
особою;
2) мед.: повторний напад тієї самої хво

роби; рецидивіст

-

особа, що повтсрт·•.•п

такий самий злочин.

рикошет (фр.)
iiOlloгo

тіла

-

відбиття стрільна або

після вдару

об

якусь

пере

шкоду.

ритм (гр.) рівномірний рух або ч::D
гування звуків; ритміка наука й ми
стецтво ритму; ритмічний що мtститL,
ритм.
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ритуал
них

(лат.)

обрядів;

сукупність священ-

ритуальний

-

обрядовий.

риф (голл.) підводна скеля, що май
же досягає морської поверхні.
рококо

18.

(фр.)

мистецький

стиль

століття, що визначається граційною

й витонченою декоративністю.
роман (фр.) просторий оповідний
(переважно прозовий)

літературний твір

з любовним сюжетом; романіст

-

1) ав

тор роману; 2) фахівець з романістики;
романістика

наука про історію куль

-

тури та про мови романських (що похо

дять від давніх римлян)

нічний

народів; рома
належний або подібний до ро

-

ману; романс- вірш покладений на му

зику;
стиль

романський стиль мист€цький
(подібний до візантійського), що

панував
тизм -

в Европі за
літературний

1-ОЇ ПОЛОВИНИ

19.

9-11.

вв.;
в

стиль

роман
Европі

ВіКу, ЩО ВИЗНачаЄТЬСЯ

пер~вагою почуття над думкою, індиві
дуалізмом, поворотом до середньовічного
світогляду та до народньої поезії; роман
тичний стосовний до романтизму або
згідний з ним;
мрійливий, що цурасть
ся буденщини; романтик прихильник
романтизму;
особа романтичної вдачі

*

*

(схильна до мрійливости).
ротація

ротаційний
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(лат.)

-

-

оборот

навколо

осі;

оборотовий; р-на машина

--

друкарська маurnина, збудована на ос
~ові ротації.

роялізм (фр.) -- монархізм (стосовно
до королівської влади); рояліст -- при

хильник роялізму.
с
саботаж (фр.)

-- 1)

навмисне зірвання

2) при
хопана протидія;
пасивний політич
ний спротив;
саботунати -- провади
праці шляхом ухилення від неї;

*

ти саботаж; саботажник-- особа, що са
ботує.

cata (норв.) -епічне оповідання;
саДизм

кість

у

(фр.)

--

статевих

давньоскандинавське
героїчна леtенца.

*

хвороблива

взаєминах;

мальна

жорстокість;

схильна

до

садист

жорсто

*

~

ненор

особа

садизму.

сальдо (іт.) -- в бухгальrерії ,-- різни
ця між прибутком і витратою.
санаторія (лат.) -- лікувальна стація,

розташована в належному підсонні; са
нітарія -- сукупність запобіжних засо
бів проти виникнення або поширення
хвороб.
санtвінік (лат.) -- особа врівноважена
бадьорої та ~містичної вдачі.
санкція

(лат.)

щою інстанцією

-

1)

затвердження ви

лкогось акту,

йому силу закону;

2)

що надає

* схвалення;

3)

за-
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соби, вживані проти порушників закону;
санкції система карних заходів, за
стосовуваних проти порушників міжна
родніх умов; санкціонувати остаточно

4)

затверджувати,

схвалювати.

сардонічний (лат.) саркастичний.
сарказм {гр.) злісне, їдке глузуван
ня, глум; саркастичний гостро глуз
ливий.
сатира (лат.)

висміює

хиби

ної верстви;

-

літературний твір, що

певної

сатирик

доби

-

або

автор

соціяль
сатири.

сатрап (перс.) намісник (з великими
повновластями);
гнобитель, деспот.
сеанс (фр.) окрема вистава (напр., в
І~іні) або інша дія (напр., с. спіритичний).
сейф (англ.) забезпечений сталевий
сховок (скриня) на цінності.

*

сексуальний (лат.) статевий.
селекція (лат.) добір.

семестр

(лат.)

шкільного року.

·

півріччя,

половина

семінар(ій) (лат.) спецілльний курс
наукових вправ у (Rбо при) високій шко
лі; вчительський с. - навчRльний заклад
для підготови вчителів; семінарія се
реuня
духовна
школа;
семінарист учень семінарії.
сенс (лат.) внутрішній зміст, дум
значення;
глузд;
сенса~ія ве
юm:е прилюдне враження від надзвика;
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*

чайної вістки або події;
сама така ві
стка або подія; сенсуальний -- змисло
вий, чуттєвий; сенсуалізм філософіч
не

вчення,

змислових

що

виводить

вражень;

усяке

знання

сенсуаліст

хильник сенсуалізму; сентенців
ризм,

ного

стисло

змісту;

hічно);

висловлена

саІІтимент

сантименталіз~І

--

думка

-

з

при

афо

загаль

почуття

(іро

перебільшеч:1

саІrгІІМЄнташ.ний схиль
ний до сантименталізму.
сепаратний (лат.) окремішний, від
рубний; сепаратизм прагнення Бідок
ремитись (напр., від певної держави);
чутливість;

сепаратист

сер

-

(англ.)

Півн. Америці
танні).

прихильник

-

у

сепаратизму.

Великобританії

та

пан (переважно в звер

серві.ІJізм (лат.) рабська, підлабуз
ницька поведінка або психіка; сервіль
ний схильний до сервілізму.
сержант (фр.) старший підстарши
на (у війську багатьох держав).
сесія (лат.) чергова низка засідань

будьякої установи або ортанізації.
силогізм (гр.)
гічного доказу.

-

правильна форма ло

силюета (фр.) контурне зображення
(виведене одною барвою), обрис.
силибічний (гр.) складовий, засно"
ваний на кількості складів (напр., с-н~
віршування).

симбіоза (гр.) символ (гр.) -

співжиття.
речевий або умовний
знак, що означає або нагадує якесь по
няття; образ, що втілює якусь ідею;
символізувати правити за символ чо
гось; символізм мистецький і літера
турний стиль, заснований на символіч
ному значенні образів або слів; симnо
ліст прихильник символізму.
симпатія (гр.) тяга, співчуття, внут
рішній нахил до когось або чогось.
симптом (гр.) ма хвороби).
симуляція (лат.)
вати

-

удавати,

ознака, прояв

-

(зокре

удавання; СИмУЛЮ

прикидатись;

симулянт

-особа, що щось симулює.

СІtмфоніЯ (гр.)
монія звуків;

2)

-

1)

співзвучність, гар

соната для оркестри; ве

ликий оркестровий твір (складається з
частин).
синдикат (гр.) професійне об'єднан
ня;
синДикалізм соціялістичний на

3-4

прямок, що заперечує потребу в партій
но-політичній боротьбі і намагається бо
ротись проти т. зв. капіталізму еконо
мічними заходами; синдикаліст при
хильник синдикалізму.
синекура (лат.) добре оплачувана
(або майже фіктивна) посада.
·

синонім (гр.) слово або мовний зво'
рот близького значення до іншого (в тій
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самій мові); синовіміка
ноніми.

сиНтакса

(гр.) -

-,

наука про си

частина

граматики,

що вивчає сполучення слів у реченні.

синтеза

(гр.)

-

метода

1)

вивчення

предмету в його цілості (і взаємному
зв'язку його частин); 2) хем.: одержання
складних

речовин

синтезувати

тетичний

-

-

із

більш

провадити

що

має

простих;

синтезу;

характер

~ хем.: штучно зложений.
сирева (гр.) - 1) в мітолоrії

син

синтези;

-

морські

-

діви, що зваблювали мореплавців на за

гибель своїм чарівним співом;
ниця, звабниця;

*

спокус

2) прилад для звуІ{ових

сиrналів.
.
система (гр.) впорЯдкована за пев
ною внутрішньою засадою цілість окре
мих

частин;

систематика

-

впорядкова

ний огляд, виклад;
систематичний: властщшй системі або згідний з нею;
систематизація призведення до систе
ми;

систематкзувати

матизацію.

ситуація (лат.) -

-

провадити систе

становище,' nоложен

ня.

сіонізм (гр.) політичний рух за за
снування незалежної жидівської держа
ви в Палестині
(теперішньої держави
Ізраїль); сіоніст прихильник сіонізму.
скавт (англ.) широко розгалужена у
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вільному світі організація молоді (в укра

їнців Пласт), що мас на меті самови
ховання молоді на дисциплінованих, фі
зично й морально здорових людей,

під
готованих до всіх життєвих
обставин;
засновник Бейди-Пауль (під час бур
ської війни 1899-1902) .
.скали (лат.) - лінійка з поділами в
різних вимірних приладах; мірило.
скандал (лат.) прилюдний неnри
стойний

вчинок;

скандалити

-

скандал;

скандаліст

далить;

скандалізувати

в раження

сквер

осаба,

-

чинити

що

скан

сnравляти

скандалу.

-

(англ.)

невеличкий громадсь

кий сад в місті.
скептицизм (гр.) філософічне вчен
ня, що заперечує можливість правдивого

знання;

*

недовірливе,

сповнене

сумні

вом ставлення до чогось; скептик- осо

ба nрихильна або схильна до скеnтициз
му;

скептичний

-

nроснкнений скеnти

цизмом.

скеч

(англ.)

-

нарис;

*

мініятюрний

драматичний твір.

смокінІ' (англ.) короткий чоловічий
зверхній одяг із шовковими вилогами

(править за nарадне вбра~я).
солідний (лат.) І'рунтовний, ,твердий,
поважний, гідний довіри; солідарний
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однозгідний, поєднаний (з іншими) засад
ничаю єдністю інтересів і переконань.
солярний (лат.) соняшний; солярій

-

приміщення для соняшних ванн.
(іт.) муз.: партія виконувана

сольо

однією особою; соліст музикант або
співак, що виконує сольо.
соната (лат.) музичний твір для од

ного або двох інструментів,
сться із кількох частин.

що склада

сопрано (іт.) високий жіночий голос.
софізм (гр.) навмисне вживаний ло
гічно фальшивий доказ; софістика
мистецтво складати софізми;
софіст особа, що користується з софізмів.
соцілльний

(лат.)

громадсько-су-

спільний; соціологія наука про соці
лльний устрій;
соціялізм
соціяльне
вчення, що вимагас передачі засобів ви
робництва у власність держави; соція
ліст прихильник соціялізму; соціялі
стичний властивий соціялізмові або
згідний з ним; соціалізація здійснення
соціялізму,
ycyt:: 'Їльнення приватного

майна і засобів вир.:>бництва; соціялізу~
внти

-

провадити соціялізацію; соціял

демократія марксистська соцілліетич
на організація (скорочено: есдеки);
со
ціалісти-революціонери передреволю
ційна соцілліетична організація (в Укра
їні й Росії), що обстоІсз<~ла перевагу ів-
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т<>рєсів селян~тва над усіма іншими (ско
рочено: есери).
спазма (гр.)
вий відрух.

-

конвульсійний,

-

спектакль (лат.)

*

вистава;

керче
видови

ще.

спектр (лат.)

-

дуговина кольорів роз

кладеного світла;

спектральний

-

сто

совний до спектру.

спекуляція (лат.)

-

1)

абстрактне мис-

лення сумнівної вартости; 2) нелеtащ;на
або аморальна торгівля; нелеtальні або

ампральні грошеві операції; сцекулятив
'НИЙ і спекуляційний- стосовни{і до спе
куляції (в обох значеннях); спекулювати

-

провадити

нелеtальні або аморальні
грошові операції; спеку
особа, що спекулює.

торговельні чи
ЛЯІІТ -

спірали (лат.) геом.: крива лінія,
що робить безконечну кількість обігів
навколо означеної незмінної точки.
спіритизм (лат.) віра в можливість
проваджуваних через матеріяльні при
.лади розмов з духами (зокрема з душа

ми неб~жчиків); спірит(ист) ник спіритизму; спіритуалізм

прихиль
філосо
фічне вчення про перевагу духу над ма
терією; спіритуальний духовий.
спонтан(іч)ний
СЗІІJОдіяльний.

(лат.)

-

-

самочинний,

спорадичний

поодинокий,

(гр.}

ви-

падковий.

стабільний
стабілізація

(лат.)
сталий, стійкий;
скріплення, усталення;

стабілізувати стаж (фр.} -

провадити стабілізацію.
час діяльности в якійсь
галузі праці; стажувати працювати
для
надбання стажу (здебільшого
без
оплати); стажер особа, що ста:Жує.
стандарт

мірило,

(англ.)

основа;

стандартизація

2)
-

-

1)

норма,

зразок,

типовий вид виробів;

підведення

під

стан

дарт; стандартизувати- провадити стан

дартизацію.
статика

вивчає

-

(лат.)

ний до статики;

-

відділ

рівновагу;

*

механіки,

статичний

-

що

стосов

непорушний; статист

актор, що виконує німі ролі або бере

участь

лише

стика-

рігання
ний

їх

масових
про

масових
опис;

статистики;

не);

в

наука

статут

явищ

статистик

статус

-

сценах;

стати

систематичне

-

та

-

про

спосте

чисель

фахівець

становище

правильник,

збірка

із

(прав

зако

нів, постанов тощо.
стенографін (гр.) скоролис (умовни
ми знаками); стенограма стенографічний запис;
стенографувати писати

_-

стенограму.

стереометрів (гр.) відділ геометрії,
що вивчає тривимірні величини; стерео-
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типовий

*

незмінний,

незмінно
передрукований;
одноманітний.

стерильний (лат.) вільний від мікро
організмів; знепліднений; стерилізація
звільнення від мікроорганізмів; знеплід
нення; стерилізувати провадити сте
рилізацію.
стиль (лат.) стецьких засобів
ника, мистця

1)
в

певна система ми
творчості письмен

(чи групи їх); загально

-

те, що й напрям в мистецтві;
2) спосіб,
метода праці;
3) старий с. і новий с. в
літочисленні;
стилістика сукупність
мистецьких засобів викладу;
стильний
- прослкнений певним стилем; стилі
стичний стосовний до стилю або сти
лістики; етиліст майстер стилю; сти
лізація надання мистецькому творові
певного стилю; стилізувати 1) робити

в певному стилі; 2) насЛідувати певний
стиль.

стимул

(лат.)

стимулювати

-

-

побудник,

спонукати,

спонука;

викликати;

заохочувати.

стипендія (лат.) реtул.ярна грошева
допомога учням або дослідни,кам; сти-

nендіят

-

особа, що одержує стипендіЮ.

стихія (гр.)

*

-

1)

первісна сила прири

ди; 2)
звикле середовище, добре заана
справа, заняття; стихійний належнІ>fі1с-
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*

до стихії або спричинений нею;
при
радній, сліпо-невпинний, понадлюдський.
стоїцизм (гр.) античне філософічна

моральне вчення,
сили волі; стоїк

*

що

-

вимагало

великої

прихильник стоїциз

му;
людина твердої, непорушної волі;
стоїчний згідний із стоїцизмом;
пси
хічно непорушний.
стратегія (гр.) наука й мистецтв:J

*

ведення війни;

*

стратег

-

майстер

стра

тегії;
видатний полководець.
строфа (гр.) кілька віршів об'єдна
них римами або розміром;
строфіка
наука про форми строф; строфічний що ділиться на строфи. .
структура (лат.) побудова;
струк
турний стосовний до структури.
суб-

(лат.)

-

приросток,

що

*

означас

<<Під-»;
суб'єкт підмет;
індивід;
суб'єктивізм філософічне вчення про
залежність пізнання від суб'скту;
схи

*

льність ДО ОСОбИСТОЇ, необ'ЄКТИВНОЇ дум
КИ та оцінки; суб'єктивний згідний з
суб'сктивізмом, сповнений ним; субмари
на підводний човен; субординація підпорядкування;
безумовний послух;
субсидія грошева допомога; субстан
ція основний первень; основна речо

*

вина;

субституція

субтильний
дітний.

-

заміна,

підміна;

тонкий, делікатний, тен

суверенітет

(фр.}

-

державна

неза

лежність; суверенний належний до
суверенітету; що посідає суверенітет.
суtестіи (лат.) навіяння, спонукан

ня; суtерувати

робити сугестію.

-

супер- (лат.)

nриросток, що означає

<<над-»; суперарбітр
суроtат (лат.)

-

-

найвищий арбітр.

меншовартісна заміна

певного виробу, утвору.
сутенер (фр.} коханець

повії,

що

живе з її заробітку.
·
сутерени (фр.) nідвал, пивниця, під
земне приміщення.
суфікс (лат.) грам.: паросток.

суфлювати (фр.) підказувати акто
рам слова ролі;
суфлер особа, що
суфлює.
суфражизм (фр.) рух за політичну
рівноправність і взагалі за рівноправ
ність жінок.

сфера (rp.) сти,

сфінкс (гр.)
вдавала

*

куля;

*

оосяг діяльцо

вnливу тощо.

-

мітична потвора, що за

перехожим

нерозв'язні загадки;

загадкова особа.
схема (гр.) -

зразок;

за

загальний обрис, нарис,

схематизм

певною схемою

дивідуальних

-

мислення і діяння
(без узгляднення ін

відмін);

схематичний

що має характер схематизму.
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схизма

(гр.)

схизматик
церковної

церковний

розкол;

особа,. що відірвалась від

-

єдности.

схолястика (гр.) сере7!ньовічна за
хідньоевропейська філософія; * неплід
не нагромадження абстракцій, відірва
н!сть від реальности;
схоляст особа
схильна

до схолястики;

схолястик

-

ав

тор схолястичних творів.

сюжет (фр.) зміст мистецького або
лrтературного твору;
сюжетний що
стосується до сюжету, що містить сюжет.
сюрприз (фр.) несподіваний подару
нок;

*·несподіванка

взагалі.

т

табльдот
(фр.)
харчування
при
спільному столі (в готелі або пансіоні);
табльо спільне фото різних осіб, зфо
тографованих кожну окремо; * картина
(іронічно).
табу

(мал.)

-

особа,

предмет,

явище,

яких (за віруванням деяких примітивних
племен) _невільно ні торкатись, ні назива-

ти;

*

цілковита заборона.

таверна (лат.)- шинок.

такса (гр.) встановлена владою ціна
на вироби або оплата rtpaцi; таксація запровадження такси; таксувати

вадити таксацію.

-

про"'

'

такт (лат.)

-

1)

хист поводитись серед

різних ооставин, нал;ежний і гідний спо
сіб поведінки; 2) муз.: основна вимірна
одиниця ритму; тактовний згідний з

тактом; тактика

-

*

наука й мистецтво

ведення бою
сукупність заходів і засо
бів до чогось; тактичний стосовний до
тактики.

талісман (араб.)

-

амулет, предмет, що

начебто приносить щастя.
талмуд (гебр.) сукупність заснован!)

го на Старому Завіті гебрейського релі
гійно-законодавчого письменства.
танІ'о (есп.)

-

модерний танець арІ'ен

тінського походження.
тантьєма (фр.)

-

винагорода службов

цям підприємства в залежності від його
прибутків;
відсотки драматургам і ком

*

позиторам від кожної вистави їхніх тво
рів.
тапер (фр.)
до танців.

-

піяніст, що за плату грає

тариф (араб.) плата за користування
з залізниці, пошти тощо; митний т. розмір мита; тарифікація призначення
тарифу; тарифікувати провіlДити та
рифікацію.
татуювати
(полінез.)
голкою рисунки на шкірі
вати їх.
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наколювати

та

фарбу

теза (гр.)

-

основне твердження (про

тилежне антитеза).
теїзм (гр.) віра в існування Боже і
в діяння промисла (провидіннЯ) Божого;
теїст прихильник теїзму.
текст (лат.) сукупність слів і речень

писемного твору; текстуальний

згід~

-

ний з текстом, дослівний.
теле- (гр.) приросток, що -означає
«далеко»; телевізія передача образів

на відстань (через радіо); телепатія загадкова здатність певних осіб безпосе
редньо сприймати -або передавати деякі

уявлення на значній відстані.
тема (гр.) основний nредмет розмови;
мистецького,
літературного,
наукового
твору; тематика сукупність тем та їх
складників.
тембр (фр.) якісний характер зву
чання голосу або інструменту.
темп (лат.)
руху;
мання

-

міра ритму; *.швидкість

темперамент
вражень

та

-

характер

реаІ'ування

сприй
на

них;

*

жвавість вдаЧі;
тенденція (лат.) нахил думки; * од
нобічність, сторонничість.
тенор (лат.) найвищий чоловічий го
.тrос.

тео- (гр.) -

приросток, що означає <<бо

го-,,; теократія

-

боговлада,

державний

уряД, очолюваний головою церкви; тео-
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лоrІя

-

богословіє, релігійно-філософіч

на наука пр~ Бога.
теорема (гр.) наукове

твердження,

що уrрунтовується в даній науці; теорія

-

суто пізнавальний nідхід до речей і
nитань (протилежне nрактика);
су

*

куnність фактів і nрипущень, об'єднаних
певною провідною ідеєю; теоретичний ·що стосується до теорії, має характер
теорії; теоретизувати- складати теорію;
теоретик особа, що теоретизує.
територія (лат.) терен, місцевість.
термін (лат.) реченець;
слово чи

*

назва вживані в стисло (науково) визна

ченому сенсі; терміповий реченцевий;
спішний; тєрмінолоrія сукупність
вживаних в даній науці слів із стисло

*

визначеним

сенсом.

термічпий (гр.)

-

тепловий; термос

-

посуд із nриладдям для зберігання ріди
ни в тій самій температурі.
терnр

(.лат.)

-

сvкvпність

заспбів

до

фізичнпго винищування і ЛVІІІеВН"Гn з~
лнкування ворога: тероризм вчення
про терор, як засіб політwщої боротьби;
- nрихильник тероризму або

терорист
учасник

кування:

терору;

роризаЦ:ю.
терція (лат.)
тест (англ.) 2~

тероризація

тероризувати

-

-

-

заляку

провадити те

1 /оо секунди.
психологічна спроба.

тестамент (лат.)

-

заповіт; тестатор

-

особа, що складає тестамент.
тетралогів (гр.) літературний твір із

чотирьох

більш-менш

самостійних

ча

стин.

техніка (гр.)

1)

-

сукупність

і навиків виробництва в

їх

знарядь

історичному

розвитку;

2) сукупність способів, засто
совуваних в якійсь справі та володіння
ними;

3) сукупність технічних знань;
в загальному розумінні машини,
механізми, устаткування, знаряддя; тех
нік фахівець з якоїсь галузі техніки;
технікум- 1) політехніка; 2) в УССР середня фахова школа; технологів- су
купність знань про способи і засоби об
роблення матеріялів;
технічний що
стосується до техніки, прийнятий в тех
ніці.
тимівм і фіміям (гр.) ладан;
кури
4)

*

ти т.

комусь

-

вихваляти, звеличати.

тип (гр.) характеристичний зразок
(напр., людської вдачі); типізація- ство
рення типу (в мистецтві, літературі); ти

ІІізувати
тир

-

(фр.)

тирада

-

провадити типізацію.

-

промові; тираж

терії;

стрільниця,

-

* вийти в т. -

чення;

2)

стрільбище;

патетично-врочисте

1)

місце

в

льосування в льо

втратити вагу й зна

кількість видрукаваних примір

ників книги, журналу, часопису.
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тиран (гр.)

-

необмежений і протиза

конний (здебільшого й жорстокий) воло

дар; тиранія- влада тирана.
тита~ (гр.) мітичний велетень;

летень, гігант.

толеранція (лат.)

·
-

* ве-

терпимість (до чу

жих переконань, насамперед релігійних);

толерантний сповнений толеранції.
тонна (нім.) міра ваги (дорівнює 1000
кr); тоннаж- максимальний вантаж ко-·
рабля (в тоннах).

топографія (гр.) наука про складан
ня детальних географічних мап (карт).
торпеда (есп.) підводна або повітря
на міна з власним двигуном.; торпедувати

*

-

нищити· торпедою;
намагатись зве
сти нанівець (плян, проєкт, угоду тОщо).

тотальний
ний.

(лат.)

-

тоталітаризм (лат.)

повний,

-

всеохоп

nолітичний на

прямо-к, що обстоює цілковите nідпоряд
кування всіх інтересів людности інтере
сам

представленої

урядом

держави;

то

талітарний згідний з тоталітаризмом;
тоталізатор і (скорочено) тото гра на
грошеві заклади на перегонах і інших
спортоних

змаганнях.

тотем (індіян.) тваринний або рос
линний символ, що його деякі примітив
ні племена вважають за свого предка;
тотемізм- релігійний культ тотема.

260

травма (гр.) ушкодження тіла або
психіки, викликане зовнішним (фізич
ним або психічним) ударом.
трагедія (гр.) драматичний твір, під
несено-жахливого змісту, що кінчається
загибеллю героя; трагічний стосовний
до трагедії;
жахливий, згубний; трагік
1) автор трагедії; 2) трагічний актор;
трагізм сукупність трагічних обставин.
традиція (лат.) ~ передача (звичаїв,
моралі, відомостей тощо) від покоління
до покоління;
зміст тієї передачі.
тракт (лат.) битий шлях; трактат 1) міжнародній договір; 2) наукова роз

*

*

відка;

трактувати

з кимсь;
чогось,
с.-г.

2)

-

1)

договорюватись

так чи інакше ставитись до

поводитися

машина з

з

кимсь;

двигуном,

трактор

що т1пне за

СQ

бою інший прилад (напр., :плуг).
транс (англ.) глибокий сон під гіп
нозою.

транс- (лат.) <<ч'ерез»; транзит

приросток, що означає
перевіз вантажу або
переїзд (через певну місцевість); транс
крипція передача звуків певної мови

-

на письмі іншої мови; трансмісія вал
для передачі механічної сили на віддаль;
транспорт перевіз і засоби перевозу;
ванта,жний
корабель
у
військовій
фльоті.
трапеза (гр.) обід (в манастирі та ін

*

ших церковних закладах).
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траур (нім.) жалоба.
трафарет (іт.) механічна схема до
праці;
шабльон, одноманітність.
тред-юньйон (анrл.) робітнича про
фесійна спілка у. Великобританії.

*

тренувати

(англ.)

-

задавати

вправ

собі або комусь (зокрема в спорті); тре
нер особа, що когось тренує.
трест (англ.) об'еднання підприємств
(з повною втратою самостійности кож
ного із них).
три- (лат. і гр.)- приросток, що озна
чає «ТРИ»; тривіяльний банальний,
утертий, вульrарний; триганометрів мат.: наука про обчислення складників
трикутника;
трилогіи
літературний
(зокрема
драматичний)
твір
із
трьох
більш-менш самостійних частин;
три
мест(е)р- чверть року (шкільного); трип

тих малярська або різьбарська компо
зиція з трьох частин; тріо музичний
твір для трьох інструментів; тріюмвірат

необмежена влада трьох осіб (тріюм

-

вірів).

трибун (лат.) заступник інтересів
простолюду, оборонець народніх прав;

трибуна підвищення для промовців,
суддів тощо;
підвищені місця для гля-
дачів на спортових змаганнях; трЩ-.:

*

нал

-

вищий суд.

тріюмф (лат.)
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-

цілковита перемога

1

врочисте святкуваІПІя її; тріюмфувати
справляти тріюмф; тріюмфатор особа,
що тріюмфує; тріюмфальний ний або належний до тріюмфу.
троп (гр.) ченні; тропік

-

стосов

вислів у переносному зна
геогр.: зворотник (т. Ра

ка і т. Козорога); тропічний що мі
ститься між тропіками; типовий для міс
цевостей між тропіками (напр., т-ні хво
роби).

-

тротуар (фр.)

-

трофей (гр.)

*

хідник для пішоходів.
знак і пам'ятник пере

моги;
воеІПІа здобич.
трубадур (прованс.)
півд.-франц.

поет

і

-

середньовічний

співак;

полум'ЯЮ1й

поет, оспівувач, вихвалювач.
трюїзм (англ.) загальновідома, утер
та істина.
трюк (фр.) надзвичайний, несподі
ваний захід (здебільшого шахрайський).
трюм (rолл.) простір між долішнім
чардаком корабля і його дном.
туалета (фр.) убраІПІя;
убирання і
приміщеІПІя для убираІПІЯ, миття тощо.
туберкольоза (лат.)- мед.: сухоти (ско

*

рочеІПІя

tbr.).

- перекоп (длtt::
проведеІПІя шляху, залізниці, каналу то:." .
що) під поверхнею землі (напр., кр!;ц>_
тунель і тонель (англ.)

гору).

турбіна (лат.)

-

двигун-колесо, що й():.
~;::::;:.:

му якась речовина передає енерrію,·~

.
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туризм (фр.) - подорож для спорту або
розваги; турист особа, що займається
туризмом; турне довкільна подорож
артиста або трупи з міста до міста (з ви
ставами).
у

-

увертюра· (фр.)
до

опери,

в

якому

1) музичний вступ
стисло

викладається

основну тему опери; 2) закінчений твір
для оркестри в одній частині (концерто
ва у.).

узурnація (лат.) хоплення влади або
чужих

ба,

що

прав

на

протизаконне за
привласнення собі

щось;

вчинила

узурпатор

узурпацію;

-

осо

узурпувати

-

чинити узурпацію.
ультиматум (лат.) в міжнародніх
відносинах остання, остаточна вимога,
подана однією державою другій, з погро
зою, у випадку невиконання, ~егайного

застосування

бів

певних

(аж до війни);

проводжена

тивний

-

якоюсь

що

*

примусових

засо

взагалі вимога су
погрозою;

носить

ультима

характер.

ульти

матуму.

ультра- (лат.) в складних словах
означа{: «поза-»; ультрафіялкові промені

- невидимі промені в спектрі, що мі
стяться за фіялковими променями; від
різняються сильною хемічнщо і фізіоло
гічною дією; ультракороткі хвилі ра264

діохвилі (електромагнетні хвилі), довжина яких коротша за 10 м.
..,
універсали (лат.)

-

1)

врочисті грамо

ти українських гетьманів в 17 в.,
що
ог0лошувались до всезагального відома;

2)

врочисті
постанови
(декляративно
програмового
характеру)
Українського
Уряду в 1917-18 рр. про злуку всіх укра

їнських земель та проголошення Украї
ни

самостійною,

універсальний

ний;

*

незалежною державою;

-

всезагальний, всеохоп
для всього придатний; універси

тет вищий навчальний заклад, . що
об'єднує в своему складі декілька фа
культетів; універсум всесвіт; унікум

-

единий у свому роді предмет;

*

вели

ка рідкість; унісон- муз.: співзвучність,
що виникає при одночасному відтворен

ню звуку однієї і тіеІ самої висоти дво
ма або кількома голосами (або. інстру-.
ментами); співати в у. з І{ИМСЬ під

*

такувати комусь,

підтримувати

когось в

його поглядах або намfрах;унітарний
що

прагне

едиости

(об'еднання);

кувати приводити до
до одноманітности; унія -

-

уніфі-·

единої

1)

норми,
об'еднання

двох монархічних держав спільною ди
настf.ею;
2) об'еднання Православної
Ц"!ркви з Католицькою під владою па
пи римського .(напр., оформлена в 1596 р.
церковна у. в Західній Україні і Литві).
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'

-

унтер-офіцер

(нім.)

унція (лат.)

міра ваги 1/16 англійсько

-

підстаршина.

го торговельного фунта (в США і Вели
кобританії), дорівнює 28,35 гр.
уран (гр.)

-

хем.: елемент, знак

U,

по

рядкове число 92; радіоактивний металь,
родоначальник радіоактивного ряду (од
но з джерел атомавої енерrії).
урбанізація (лат.) характеристичний
для низки евроnейських країн процес
зосередження промисловости і людности
у великих міських центрах, часто за ра
хунок розвитку сіл; особливо проявилась

nротягом 19-20 вв.
урина (лат.) сеча.
урна (лат.)- 1) nосудина, в якій збері
гається попіл померлого; 2) виборча у.
- скринька з отвором, в який, при таєм
ному голосуванні, оnускається виборчі
бюлетені (листи) або записки.
утилітаризм (лат.) 1) етичне вчення,
що визнає «Користь» або «вигодУ» осно
вою моралі; особливе поширення здобу

ло в

Англії у

18-19

вв.;

-

утилітарист

*

прихильник утилітаризму;
людина,
що розцінює все з погляду можливости
одержання практичної користи або виго

'ди; утилітарний
практичною

-

1)

користю

що узгіднюється з
або

*

вигодою,

що

має на увазі виключно їх;
практичний;
2) прикладний, застосовний (напр., до
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техніки); утиль речі непридатні для
вживання, але nридатні, як сировина,
для перероблення; корисні покидьки (на
пр., шмаття, кістки, скло, старий папір);
у1 илізація використання (для пере
роблення), корисний вжиток; утилізува
ти

-

використовувати.

утопія

фантазія,

(r';:J.). -

-

мрія (початкова

нездійснима

назва уявного остро

ва, на якому, нібито, був здійснеl'Іий со
ціялістичний лад- у творі англійця То
·м<~са Мора в 16 в.); утопізм нездій

снимість; утопіст

-

автор або прихиль

ник утопії, тобто утопійного соціялізму
(Т. Мора і ін.);
мрійник, фантазер, що
захоплюється нездійсними мріями; уто
пічнй- нездійснимий, фантастичний.
утрувати (фр.) надзвичайно пере

*

більшувати:, впадати в крайність.
ф

фабрика

(лат.)

-

промислове підпри
ємство; фабрикант власник <Ь::обnvr""и;
фабрикація виготовлення виРобів фаб
ричним способом, в масових кількостях;

*

в широкому розумінні виготовлення;
фабрикат закінчений продукт обооб
ної промисловости; готовий ФІібричний
виріб.
фабула (лат.) - короткий зміст, виклад
дій і подій, зображених в романі, повісті
і т. ін., в їх послідовному зв'язку.
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фавн (лат.)

-

1)

в міт.

-

напівбог по

лів, гір і лісів, покровитель черед; фавна

-

сукупність усіх видів тварин (якоїсь
місцевости, країни або геологічного пе-

·

ріоду).

фавор

(лат.)

-

протекція,

прихильна

настанова впливової особи, благовоління;
фаворит улюбленець;
особа, що· пе
ребуває під протекцією могутньої або

*

впливової персони.

фаза (гр.) 1) Певний момент в роз
витку якогось явища, в зміні форми або
стану якогось тіла; один із станів якогось
,періодичногQ явища; 2) астр.: правильні

Зміни ВИ!\У якоїсь плянети (або супутни
ка), розглядувані з іншої.

факір

(араб.)

-

мандрівний

чий мусулманський монах;
жебрак, аскет і фокусник,

«надприродні"

явища,

докладного наукового

*

в
що

жебраю
Індії показує

які ще не мають
пояснення.

факсиміле (лат.) точне відтворення
чийогось письма, підnису; кліше з чийо
гось nисьма;

* точне

відтворення маляр

сько-го образу за допомогою фотомеханіч
ної репродукції; факт

-

дійсна, ненига

дана подія; фактичний- дійсний, неви
гаданий, оснований на факта-х: фактор
1) рушійна си.ла поточного процесу
або одна з основних його умов; 2) мат.:
кожне з переМІНожуваних чисел (співмно-

-
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жників); факторія 1) торговельне по
селення,
зорганізоване
еврпейськими

купцями
СССР

-

в

колоніяльюи

2)

країні;

в

державний пункт в національ

них краях Півночі й Сибіру для заготів
лі хутер та постачання місцевій людно
сті знаряддів і речей щоденного вжитку·
одночасно править за центр совєтськоі
пропаr'анди.

фактура (лат.) 1) в образотворчому
мистецтві -сукупність різних технічних

Засобів мистця; 2) рахунок на відправле

ний або відпущений покупцеві крам.
факультет (лат.) відділ вищого нав
чального закладу, на якому викладається
певне коло наукових дисциплін; факуль
тативний можливий, необов'ЯЗJ{ОВий;
що надається до вибору; що діє від ви
падку

до випадку.

фаланга (гр.)

-

1)

бойовий стрій тяж

*

коозброєної піхоти в старовину;
ряд,
шеренга; 2) біол.: тварина (із кляси па
вуків), що водиться в теплих краях:

же отруйлива; 3) націоналістична
нізація в Еспанії.
фал(ь)m

(нім.)

-

обмана,

брехня,

*

~

орга
не.,

правда; невідвертість, лукавство;
мvз.:
невірно взята (виконана) нота; фал(ь)
шивий обманний, брехливий, неправ
дивий; фал(ь)mований виконаний за
доr~омогою фальшу; nідроблений; фа..r'· ·
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шівник особа, що чинить фальш;
фальсифікація підробка. (напр., до
кументів); зміна (в бік nогіршення) пред
метів збуту, із збереженням зовніиmього
виду;
фальсифікуватИ
підробляти;
фальсифікат підроблений продукт;
фальсифікат<tр
той, що займається
фальсифікацією.
фальцет (іт.) муз.: в співі звук
особливо високого реtістру чоловічих го
лосів, зоветься також «фістула».
фальцювати (нім.) згинати друкова
ні листи й часописи в такій послідовно
сті, щоб їх сторінки були розміщені. від
повідно до нумерації.
фамілія (лат.) родина, родове пріз
вище;

фамільярніСть

-

перебільшепа

розв'язність, невимушеність, безцеремон

ність; фамільярний - перебільшено роз
в'язаний, невимушений, безцеремонний.
фанатизм (л:::т.) пристрасна від'1а

ність своїм віруванням або nереконан

ням,

сполучена з крайньою нетеnпимі
стю до чужих переконань; фанатик фанатична людина; фанатичний- про
снклий фанатизмом.

фантазін

(гр.)

-

1)

творча

уява;

мрія; вигадка; щось непnав11оподібце:
муз.:
експромт,
імпровізація;
п'еса

2)
31
у

вільній формі, імпровізаційного харак
теру; 4)
причуд, примха; фантас~ика

*
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1)

продукт фантазіr; фантасмагорІя зображення примарливих, фантастич

них образів і фіГур, одержуване за до
помогою оптичних пристосувань;· 2) при

мх:rnві образи, що видаються людині в її
хворобливо-розладженій
уяві;
фантас
тичвий- витворений фантазією; фанта
зуватJІ 1) мріяти, віддаватись фанта
зіmr; 2) муз.: імпровізувати; фантазер і
фантаст мрійник; ЛЮ71ИНа, що живе
фанатазіями; фантом- примара, привид;

*

мед.: модель частини тіла для вивчен
ня хірурГічних і ін. медичних засобів.
фанфара (іт.)

-

1)

сиГнал сурмами вро

чистого характеру, що звіщає про поча
ток свята або паради; 2) сурма, якою
роблять

такі

сигнали;

фанфарон

хвалько.

фараон (сгип.)
ких володарів.

фарватер

-

(голл.)

титул давньоєгипсь

-

путь

для

безпеч

ного походу суден, огороджений (як пра

вило) сигнальними знаками (віхами, ба
канами).

фарисеї (гебр.) релігійно-політична
партія в давній Юдеї, що відрізнялась

Фанатизмом і невхильним виконуванням
правИл зовнішнього благочестя;
лице
міри, ханжі; фарисейство
рис~їв

-

(включаючи зовнішнє

*

вчення фа
благочестя
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і дотримання всіх дрібниць реЛІпиного
обряду);
лицемірство, ханжество.
фарма і ферма (англ.) -'-- в Англії й
США хутір; в СССР - господарче під
присметво совгоспу чи колгоспу, що зай

*

мається

якоюсь

галуззю

тваринництва;

фармер власник хутора (на Заході).
фармакологія (гр.) наука про ліку
вальні речовини; фармакопея і фарма
ція сукупність. знаннів з аптекознав
ства (добування, оброблення, контроля,
зберігання, виготовлення і відпуск уся
кого роду лікувальних засобів); фарма
цевт особа, що здобула спеціяльну
підготовку з фармакопеї (кваліфікова
ний аптекар).
фарс(а) (фр.)

девіль

-·

легка комедія або во

примітивного змісту;

*

блазенсь

кий вибрик, брут~льний жарт.
фасада (фр.) зовнішній (лицевий)

бік будівлі, її чоло.
фасон (фр.) покрій,
зразок;
сонний

*

-

форма моделі,

зовнішній вигляд, маніра; фа
зроблений згідно з певним фа

соном.

фата-моргаІІа (лат.) привид в пу
стелі ;
омана, марива; фаталізм віра.

*

в наперед визначену, невідкличну долю;

фаталіст людина просякнена фаталіз
мом; фатальний наперед визначенv.и1,

невідкличний, неминучий;
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* згубний;.Ф<;L"

тум

-

доля (наперед визначена, немину

ча).
фашизм (іт.) політичний рух, що
його започаткував Б. Муссоліні в 1919 р.
в Італії; в 1922 р. фашисти захопили вла
ду і керували країною до 1943-45 рр.;
ф. виключає демократію, вільне госпо
дарство, також вільне духове життя й
виховання, все життя підкорне інтересзм
держави,

що

управляється

диктатором;

низка засад фашизму були перейняті ні
мецькими
націонал-соціялістами,
при
хильниками Мослі в Англії та іншими
прихильниками в інших країнах; фа

. шист -

прихильник фашизму.

февдалізм (герм.)
середньовічний
суспільно-політичний
устрій,
за
якого
вирішальна роля в житті держави нале
жала великим і середнім землевласни
'кам (февдалам), поміж якими монарх,
бувши сам найбільшим землевласником,
розділював за певною гіерархіею землю
і селян, що мусіли працювати на своїх
панів; фендальний що стосується ;:~о
февдалізму, властивий йому; февдал · за февдалізму власник землі і п~и
кріплених до неї селян.
федерація (лат.)

-

об'еднання держав,

в якому офіційно за державами-членами
зберігається самоуправління та право на
влаштувЗНВІІ внутрішнього життя, але
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заводиться

єдине

союзне

громадянство,

єдина союзна армія і зверхній загальнu
союзний уряд, що вирішує всі
ливіші питання; федераmзм -

найваж
система

державної побудови на основах феде
рації і відповідне соціологічне вчення;
федераліст прихильник федералізму;
федеральний

-

що стосується до феде

рації; федеративний

-

що стосується до

федералізму.
феєрія (фр.) театральна вистава з
казковим сюжетом, розкішними декора
ціями і вбраннями та всілякими трю]{а
ми, розрахованими на зовнішній ефект;
феєричвий- стосовний до феєрії;
ча
рівний, казковий.
фейлетон (фр.) газетна стаття попу

*

лярно-наукового, rромадсько-політичІюrо
або літературно-критичного змісту, напи

сана жваво й дотепно; фелейтоніст автор фейлетонів.
фельдма,ршал і генерал-фельдмаршал
(нім.) найвищий військовий раю· у де
яких европейських арміях (те саме, ЩQ
й маршал); фельдфебель найстарший
підстаршинський раю· у деяких европей
ських арміях.

Фемінізм (лат.)

-

напрямок в жіночо

му рухові деяких країн (де жінки ще не

рівноправні), що виступає за прирівненнЯ

жінок із чоловіками у правах.
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.. ,

фенікс (гр.}

-

в давньоєгипетській міт.

-

казкова птиця, що нібито має здібність
при наближенні смерти згоряти в гнізді
\ потім відроджуватись із попелу;
той,
що відроджується, обновлюється.
феномен (гр.} філ.: суб'єктивне яви
ще, що існує тільки в свідомості і не

*

конче
відбиває
об'єктивну
дійсність;
рідке, незвичайне, вийняткове явище
(напр., виїмкава людина); феноменаль
ний- філ.: що стосується до феномену;
рідкий, надзвичайний, вийнятковий.
ферментація (лат.) процес бродінюr;
ферменти складні органічні речовини,

*

*

що

утворюються в тваринах і рослинах

та здібні прискорювати життєві процеси
(травлення, окислення речовин тощо).
фестиваль (іт.) періодичні культурні
святкування

* показ,

(музичні,

театральні

і

ін.);

огляд мистецтва.
фетиш (порт.)
предмет, що нібито

-

1)

є наділений надприродньою магічною си
лою і тому може допомагати тим, що йо
му поклоняються; фетиПІИзм релігій
ний культ фетишів, одна з форм при
мітивної релігії;
сліпе поклоніння чо
мусь; фетишувати робити з чогось

*

звичайного святощі.
фехтувати (нім.) змагатись холод
ною зброєю (на шпадах, рапірах, багне
тах і ін.).
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фешенебельвнй
згідний з модою.

(англ.)

-

елеrантний,

фея (кельт.) згідно з повір'лми в
кельтських і романських народів та
ємнича істота жіночої статі, що пере

буває в повітрі або під землею; осИІПає
людей благами або чинить їм зло;
ча
рівниця, звабниця ..
фігляр і фіІ'ляр (пол.) штукар, бла

*

зен.ь.

фігура і фіІ'ура (лат.) 1) зовнішнє
окреслення
предмету;
2) зображення,
образ; З) геом.: частина площини, обме
жена замкненою лінією; 4) окрема пози
ція в танці або фехтуванні; 5) шахова
шашка, вища за пішака; 6)
значна, по
мітна людина, важлива особа; Фігураль
ний -т образний (про вислів); фіtурува
ти правити за дієву особу, грати якусь

*

ролю

в

чомусь.

- наука про загальні вла
стивості і будову неживої матерії (атоми,
молекули, рідини, rази і· т. ін.) і про ос
фізика (гр.)

новні форми її руху або зміни (механіч
ні, теплові, електромагнетичні, атомові
і ін. процеси); фізик фахівець із фі
зики; фізичний що стосується до фі
зики,

належить

ється фізика;

*

до

явищ

якими

займа

приступний для сприй

няття нашими ·Органами чуттів, речовин

ний,
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тілесний;

ф-на культура

-

систе-

матичне
й
різнобічне
вдосконалення
людського тіла за допомогою гігієнічних
навиків і фізичних вправ; фізіологія наука про функції та відправи організму;
фізіолог фахівець із фізіології; фізіо
номія вираз і риси обличчя;
харак
тер, заГальний виглм чогось; сукУІІІність
особливостей,
що
визнаJІають
особис
тість.
фіксувати (лат.) 1) остаточно вста

*'

новлювати, визначати;

2)

відзначати, за

rtисувати; 3) закріплювати щось в nев
ному положенні; скеровувати пильний
погляд

на

щос&;

4)

фот.:

закріплювати

неrа,;гив або відбитку (позитив).

фікція (лат.) ілюзія; фіктиnний

-

вигадка, неіснуюче,
вигаданий, удава

ний, ілюзійний.

філантропія (гр.) благодійність; фі
лантроп благодійник.

Філателія
(збирання)
ковертів

(гр.)

колекціонування

поштових

і

гербових

із марками й штампами,

марок,
а та

кож паперових грошей різних країн;
філателіст людина, що займається
філателією.
філіІ'рановий (фр.)
ною

сіткою,

ненького

*

на

-

сплетений дріб

зразок мережиІВа,

металевого

що відзначається

дроту;

з

то

узірчастий;

найдрібнішим о~

цюванням, тонко виготуваний.
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філіппіка (гр.) одна із викривальних
промов давньогрецького оратора Де>~о
стена проти короля македонського ФіJІіп
па;
гнівна й викривальна. промова про
ти яко.їсь особи.
філістер (нім.) самозадоволена і об
межена людина з вузьким обиватель
ським, міщан~ьким світоглядом.
філіял (лат.) більш-менш автоном
ний відділ великого підприємства, уста

*

нови,

закладу.

філологів (гр.) сукупність наук про
мову, літературу, культуру; філолог фахівець із філології.
Філософія (гр.) -наука про найзагаль
ніші закони природи, людського сусnіль
ства і мислення. Одним з основних пи
тань філософії є питання про відношен
ня :мислення до буття; філоСофічний.
що стосу.ється до філософії; філософ особа, що займається філософією.

Фільм (англ.)
ка із

1)

тонка прозора плів

целюльоїди з

світлочутливим по

кривом;

-

вживається в кінозніманнях;

кінострічка, що висвітлюється
театрах; З) кінокартина.

в

2)

кіно

фільтрувати (лат.) проціджувати,
перепускати через фільтр; фільтр 1)
прилад, пристосування або речовина для

очищення рідини від твердих часток
шляхом проціджування, або для іниmх
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nроцесів очищення (ф. для
електричний ф., акустичний

nроміння,
ф. і ін.);

фільтрація фільтрування
фінал
(лат.)
закінчення,

кінець,
кінцева частина; фінальний кінцевий,
nрикінцевий.
Фінанси (фр.) в широкому розумінні
- грошові засоби, грошові обіги; дер
жавні ф. сукупність усіх грошових
засобів,

що е

в розпорядженні держав

ної влади.

фініш (англ.)
частина

кість;

*

-

заключна, вирішальна·

спортового

кінцевий

змагання

nункт

на

швид

дистанції

під

час tаких змагань.

фірма (іт.) загальна назва підпри
ємства (на Заході).
фіяско (іт.) цілковитий неуспіх, не
сподівана невдача, провал.
фйорд (норв.) вузька

і дуже ви
тягнена (на десятки км.) морська затока
з крутими, високими берегами.

фланг (фр.) - бокове закінчення строю
або бойового розміщення військ; флан
говий вояк, що стоїть на краю шє-
ренги,

флегматик (гр.) особа з повільщп;;;
сприйняттям і елабою активністю, тяж
ко подразлива;
в'яла, «тяжка на nід'-

*

йом», людина; флегматичний
характер флегматика.

що має

· ·- -· - --

фліrель (нім.)

бічна прибудівка до

-

дому; невеликий
великої будівлі.
флірт (англ.) гра; фліртувати

окремий

-

дім

у

дворі

кокетування, любовна
займатись фліртом.

Флюrер (нім.) прилад (часто метале
вий прапорець), що ставиться на верх
щогли або даху, для вказання напрямку
вітру;
непостійна людиІW, що швидко
змінює свої погляди, рішення.
фльора (лат.) за ім'ям давньоримсь

*

кої богині· кв~ тів і весни

-

сукупність

усіх видів рослин якоїсь місцевости або
геологічного періоду.
фльота (фр.) сукупність кораблів
пєвного призначення або приналежно

сти (ф. військова, торrовельна, транспор
това, каботажна і т. ін.); ф. повітряна сукупність літаючих апаратів (військо
вих і цивільних) якоїсь держави; фль.о
тИJІія - відділ невеликих військових ко
раблів, призначений для дій в ріках,
озерах, а інколи і в прибережній смузі
моря.

фоєрверк (нім.) декоративні кольо
рові вогні, що виникають у наслідку спа
лювання слабовибухових сумішів.

фокус (лат.) 1) фіз.: точка, в якій
збираються відбиті сферичним дзерка
лом або переломлені лінзою промені;

*
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центр,

зосередження

(наrпр.,

земле-

трусу); 2) трюк, що захоплює глядачів
своєю сповидною надприродністю, будучи
оснований на вправності рук або на вжи
ванні спеціяльних пристосувань;* вправ
ний трюк взагалі; чудацтво, nримха.

фоліянт (лат.)

книга форматом на

-

цілий аркуш (ін-фоліо); * взагалі товста
книга великого формату.

фолкльор (англ.)

-

усна нар6дня твор

чість: казки, перекази, пісні (ліричні· і
обрядові), закляття, поговірки, загадки
і ін.; фолкльорист вчений, що вивчає·
фолкльор.
фонд (лат.) 1) запас, накопичення;
капітал; 2) грошові запаси, призначені
для якоїсь цілі.
фонди (лат.) всякі цінні папери, що
приносять певний прибуток; запаси 1 на
копичення.

фонетика (гр.) розділ мовознавства,
в якому вивчається звуковий бік мови.
форма (лат.) 1) зовнішній вид, зов
нішні обриси; 2) філ.: будова, систе:r.rо
організації, внутрішня структура, що по
в'язана з певним змістом; ф. правління
державою (монархія, республіка тощо);

3) грам:: видазміна одного і того самого

слова; 4) певний установлений порядок,
зразок~ 5) уніформа (напр., військова ф.);

6)

формальність, прийняте звичаєм по
ступування, ·видимість; формалізм- на-
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прямок у філософії, літературі й мистец
тві, що надає головне значення формі;

*

дріб'язкове дотримання установлених
форм, навіть на шкоду суті справи; фор
маліст прихильник формалізму; фор

мальний що стосується до форми, вла
стивий їй;
зроблений для виду, несут
тєвий; вимаганий для дотримання зов
нішньої форми; формувати надавати
форми;
утворювати, складати; форму

*

*

ла загальне й точне визначення яко
гось поняття, відношення, закону;
вза
галі всяке визначення, висловлене в сти
слій формі; форМУлювати коротко і

*

тсчно

висловлювати

якусь

думку,

рі

шення.

форпост (нім.) військ.: передовий
опірний пункт або передовий пост охо
роняючих

*

частин

(те

саме,

що

й

аван

пост);
передова стійка, передова по
зиція.
Форсувати (фр.) 1) посилювати, при
скорювати, напружувати; 2) військ.: здо
бувати з боєм позицію противника.
форт (фр.) порівняно велике замк
нене укріплення постійного типу ..

фортепіяво

(іт.)

-

клявішний музИЧ

ний інструмент, винайдений в 1711 р.
фльорентійським майстром Кристофорі;
види ф. рояль і піяніно.
фортифікація (лат.) галузь військо-

во-інженерно! справи, що мас завданням
укріплювати місцевість;
система. укріп

*

лень.

фортуна

-

(лат.)

за

ім'ям

давньо

римської богині сліпого випадку (щастя
і нещастя) випадкове сліпе щастя.
форум (лат.) місце виступів, ви

*

словлювань,

змагання.

фосфор (гр.)

-

хем.: елемент (знак Р,

15),

порядкове число

зустрічається в де

кількох видазмінах (жовтий, червоний,
фіялковий);
сполуки
фосфору
мають
широке застосування у піротехніці, тек
стильний промисловості і медицині, а та
кож у сільському господарстві (як до
бриво).

фотографіи (гр.) 1) спосіб відтворю
вати зображення предметів з допомогою
світлочутливих платівок або плівок, на
лкі хемічно діють світлові промені, що
йдуть від даних предметів; 2) зображен
ня одержане таким способом, світлина,

знЯтка; З)

* майстерня,

де виготовлясть

ся світлини; фототерапія світоліку
вання, лікування світлом; фототехніка
- техніка фотографічного виробництва.
фраІ'мент

(лат.)

-

відламок,

уривок

(напр., уцілілий лишок якогось твору
малярства, архітектури, скульптури, ру
копису і т. ін.);
уривок твору; фраІ'-

ментарний

-

*

уривочний.

'

фраза (гр.)

*

-

1)

закінчений зворот мо

ви;
речення; 2) муз.: всякий окремий,
відносно закінчений музичний зворот;

фразеологія 1) частина лінtвістики,
що вивчас готові, стійкі звороти мови,
які не можуть бути дослівно перекладе
ні іншою мовою;

2)

сукупність зворотів,

*

характеристичних для даної мови; 3)
набір
порожніх
фраз,
пустомельство;

фразер -

людина, іцо вживає голосних,

але беззмістовних слів і фраз; пустомеля;
фразувати 1) ясно, чітко й виразно ви
мовляти кожне слово фрази; 2) в музиці
- під час ви.конаюtя, чітко виділяти ча
стини, з яких

складається ритм.

- 1) члени політичної
партії, що е депутатами парляменту або
місцевого управління, об'еднані в окре
му групу для організованого nереведення
політики своєї партії; 2) частина полі
тичної партії, з відмінними від основної
лінії nартії поглядами (поборює ту лініЮ,
але залишається в лавах партії).
фракцін

(лат.)

франко (іт.)

-

комерційНий термін, що

означає, що певна частина видатків що

до

транспортування

товару

покривається

або
за

навантаження

рахунок

прод;:~в

ця і не оплачується покупцем.
фреска

(іт.)

-

розпис

стін

водяними

фарбами по свіжо накладеній штукатур-
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ці (аль-фреско);

*

твір, виконаний цією

технікою.

фривольний (лат.)

-

легковажний, не

сором'язливий, малопристойний.
фронт (лат.)

-

1)

військ.: лицевий (пе

редній) бік строю або бойового розмі
щення військ; 2) сукупність наземних
збройних сил, розміщених на театрі вій
ськовіх дій (протилежне запілля); 3)

вище оперативне об'єднання -

група ар

мій під начальством одного командувача;

*

4)
ділянка політичної, культурної, со
ціяльно-економічної або громадської бо
ротьби; фронтальний лобовий, скеро
ваний лицем вперед; ф-на атака
ка у фронт противника.

-

ата-

_

фузія (лат.) злиття докупи (напр.,
двох або декількох приватних підприєм
ств).

*

фундамент

основа,

ментальний
кий

(лат.)

опора;

-

-

основа

(будівлі);

уrрунтування;

фунда

основний, солідний, кріп

..

функція (лат.)
праця;

-·

дія:Іьність, обов'язок,

призначення;

*

мат.:

залежна

змінна величина, що , змінюється мірою
зміни іншої величини; функціонувати діяти, бути в дії, працювати; виконувати
обов'язки; функціонер ~ активний пра
цінник, активіст.
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фунт (нім.) міра ваги; англійський
торговельний фунт дорівнює 453,6 гр.
фурія (лат.) за ім'ям давньоримських
богинь
пімсти;
злослива,
сварлива
жінка.

*

фурор (лат.)
лене

-

голосний успіх; захоп

схвалення.

х

халат (араб.)
вбрання.
халтура (гр.)

широке й довге хатнє
невміло і недбало ви-

конувана культурна праця; халтурити

робити халтуру; халтурник

-

особа, що

халтурить.

хамелеон

(гр.)

-

ящуруватий

плазун,

що змінює колір шкіри відповідно до
оточення, освітлення та ступеня подраз
нення;
особа, що змінює свої переко

*

нання залежно від обставин.
хан (тюрк.) титул тюркських воло
дарів.

хаос (гр.) -

міт.: ще не зформовашій

і не впорядкований

стан матерії (перед

створенням нинішнього всесвіту);

ладдя, безголов'я; хаотичний

манні

(гр.)

психічні

риси,

своєрідні

вдача;

*

без

--

характер хаосу.

характер

*

що має

й

прита-

пою:rзовt

риси взагалі; характеристика -опис _ха";.:::
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рактеру;

характеризувати

виявляти

суть;

--

визначати,

характеристичний

властивий,
притаманний;
характерний
що має гостро означений характер;
характерник -- особа, що начебто воло
діє .якоюсь надлюдською силою (напр.,
може замовляти кулі); характерологія-

--

наука про людський характер.

харем і rарем (араб.) -- жіноча части
на мешкання (при полігамії).
хартіи (лат.) -- пиоемний акт зверхньої
влади, що стверджує чиїсь (переважно
політичні) права.
хеміи
(єrип.)
-- наука про рзнаки,
склад та зміни речовин; хемік -- фахіr
вець із хемії; хемічний -- стосовний або
належний до хемії; хемікаліі -- хемічно
важливі речовини (переважно вироблені
фабричним способом).
херувими (гебр.) -- .янголи, належні
до однпго з вищих янгольських санів.
химера (гр.) -- мітична потвора (скла
дена з частин тіла лева, кози й гадюки);
фантазія, 'Примха; химерний -- що мі
стить необмежені фантазії й примхи;
химерник -- особа з химерною вдачею;

*

химерувати

--

поводитись

як

химерник.

хіромантія (гр.) -- ворожіння за риса
ми долоні; хіромант -- фахівець із хі•
романтії.

хірургія

(гр.)

-

:відділ

медицини,

що
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займається операціями та перев'язками;
хірург фахівець із хірургії.

хлор (гр.) рядкове

хем.: -елемент, знак

17;

число

Cl,

зеленавожовтий

по
газ,

важчий за Повітрff і отруйливий;- вж~
вається в фотографії і для дезинфекції;
хлороформ
ко

-

вживана

органічна сполука, широ
для наркози.

холера (гр.)
р'оба шлунку

й

гостра інфекційна хво
кишок, здебільшого ·з

дуже· швид·ким смертельним кінцем; хо

- особа вразливQЇ вдачі, з гостри
ми, але легко змінними почуттями; холе
ричний подібний до холерика.
лерик

,

хорал

(лат.)

церковний

хоровий

спів (часто в супроводі органа).

хореографія· (гр.) -

мистецтво балету

та мімічного театру.
хрестоматія (гр.) збірнИ'К уривків з
творів кращих письменників для на
вчальних цілей.
хром ('гр.)- хем.: елемент, знак
рядкове

число

24;

дуже

тверций

Cr,

по

ясно

сіриЧ металь; вживаеться в металющ'ії
та сЬаобаретві;
шкіра оброблена чю
мовими солями; ХfJОМОЛітографІи лі
тографічний спосіб друкування кілько

*

ма фарбами.

*

хропіка (гр.) літопис;
відділ акту
альних подій (в журналі); Xl)onlcт ав
тор хроніки-літопису; хронікер жур-
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наліст,

що

веде

відділ

хроніки;

хрові

кальний що має характер хроніки (в
обох значеннях); хронічний довготри
валий або час до часу повторний (насам
перед про хвороби); хронолоrіи нау
ка про числення часу (як астрономічно
го, так і історичного); хрономет(е)р дуже точний пружиновийн годинник.
хуліrан (ірл.)
вуличний скандаліст,
батяр, ракло.
ц
цезаризм

(лат.)

державний

устрій,

що сполучає необмежену владу монар
ха з зовнішньо-демократичними форма
ми правління;
пар'!·изм;

устрій,
разом

в
з

французький ц.

цезаропапізм

якому

тим

і

-

бона

державний

необмежений

головою церкви

монарх

є

(напр.,

у

Візантії).

целібат (лат.) безженність, безшлюб
ність (насамперед стосовно до духівниц
тва).

ценз

(лат.)

розмір

майна,

рівень

освіти та інші обст.авини, наскільки вони
в деяких державах дають більші права
на виборах до парляменту; цензура УРядова

контроля

всяких

друкованих

творів; цензурний дозволений цензу
рою;
пристойний; цензурувати- здій

*

снювати

цензуру;

цензор

-

особа,

що

цензурує.
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цербер (гр.)

стереже

-

вхід

мертвих;

*

міт.: триголовий пес, що

підземного

до

лютий і

царства

невблаганний при-

ДВЄ'РНИК.

церемонія

(лат.)

-

обрядова

сторона

*

офіційних свят, приймань тощо;
nере
більшева чемність; церемопІял су
купність приnисів щодо церемоній; це

ремопіяльпий _..с. стосовний або належ
ний до церемонії; церемонний

*

-

схиль

ний до церемоній;
занадто манірний.
цех (нім.) 1) середньовічна профе
сійна організація ремісників для охоро

ни

монопольного

становища

свого

ре

месла та для взаємодопомоги; 2) відділ
на фабриці, де виробляється певна nро

*

дукція;
всяка замкнена й претенсійна
фахова організація (включно з мИстець
кими, літературними, академічними).
цивільний

не

(лат.)

військовий;

-

громадянський;

цивіліст

*

-

фахівеЦь

*

із

цивільного права;
не-військовик; ци
вілізація сукупність технічно-куль
турних досягнень для підвищення мате
ріяльного
добробуту;
цивілізувати
запроваджувати
цивілізацію;
тор особа, що цивілізує.

цивіліза

цикл (гр.) коло (споріднених явищ,
наук тощо); циклічний 1) що руха
ється за колом; 2) що належить до того
самого
циклю;
циклоп повітряний

2110

аир, що поастае !!а!Іr;:оло міСЦІ.! з
ЮІМ атмосферичним тиском.

!ІИ3 .. -

цинізм
(гр.) мораіЛьно-філософічне
вчення, що обстоювало переваги суто
«природнього»

(тобто

*

некультурного)

життя;
безсоромність,
непристойність;
цинік

демоастративна
прихильник

цинізму (в обох значеннях); цинічний що має характер цинізму (в обох зна
ченнях).
циркуляр

-

(лат.)

обіжник;

циркуля

ція круження, рух за колом.
цитадели (іт.) невелике, але особли
во міцне укріплення посередині фортеці.
цитувати

цитата

-

-

(лат.)

наводити

(текст);

наведений текст.

ч
чардаш (мад.)

-

мадярський народній

танець.

чек

(англ.)

-

писане

розпоряджен

ня банкові про видачу або переказ пев
ної суми грошей з поточного рахунку

особи, що 'підписала чек.
чемпіон (англ.) ганні за першість

--

переможець у зма
у спорті; чемпіонат

змагання за першість у спорті.

чичероне

пояснення

(іт.)

-

туристам

провіднИк,
під

час

що

огляду

дає
ви

значних місць, музеїв і т. ін.
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·

m
-

шабльон (фр.)

зразок, за яким ма

*

сово ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ речі;
раЗ На ЗаВЖ
ДИ прийнятий зразок, який сліпо наслі
дуеться; утерта форма вислову, думки
і т. ін.
шанс(а) (фр.) імовірність або мож
ливість успіху, здійснення чогось.
шантаж (фр.) вимагання шляхом
залякування

і

промітуючих

поступків

-

шантажувати

ші,

майно

погроз

--

жем,

вимагач.

або

вимагати

шляхом

жист

оголошення

людина,

в

ком

документів;
когось

шантажу;

гро

шанта

що займається шанта

шарада (фр.) загадка, в якій зага
дане слово ділиться на частини, при чо
му кожна з них складає самостійне сло
во, яке потрібно І:Іідгадати згідно з ука
заним

значенням.

шаржа

(фр.)

підкреслено

-

зображення

викривленому,

чогось

у

карикатур

- перебільшува
ти,
зображувати у викривленому або
карикатурному виді, впадати в шарж.
шах (перс.) титул володаря Ірану;
шахи- поширена фіtурна гра;
<<Шах!»
-· оголошення безпосереднього нападу
ному виді; шаржувати

*

на

короля

шедевр

противника.

(фр.)

-

стецтва, архітвір.
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зразковий

твір

ми

шеф

(фр.)

-

начальник,

приємства або

голова

під

установи.

шик (фр.) показна розкіш і елеrан
ція.
шилінІ' (англ.) англійський гріш (1/2о
фунта стерлінrів) .

. шифр
ного

(фр.)

-

письма;

1)
2)

умовна система таєм

початкові

літери

імен·

власних, переплетені у вигляді узору;
шифрувати писати шифром, умовним
способом.
шквал
(голл.)
раптовий
сильний
подув вітру, що триває короткий час.

шкіпер (голл.) 1) керівник судна,
командир вантажного корабля; 2) заві
дувач корабельним майном і матеріяль

ним

постачанням

шлюза (нім.)

будуються
або

в

пропуску

-

військового

1)

греблях
води

корабля.

рухливі ворота,

длц

мірою

що

затримання

2)

потреби;

споруда для переведення кораблів з од
ного водного простору в другий, з від

мінним
зувати

від

-

шлюзу;
ках

для

першого рівнем води; шлю
переводити (кораблі) крізь
споруджувати шлюзи на рі

1)
2)

полегшення

шлюпка

(голл.)

-

судноплавства.

веслярський

човен,

що висить на покладі корабля і спуска

ється

у

випадку

широкому

потреби

розумінні

-

на

воду;

веслярськс

•

*

в

суд-
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но з міцf!ішим, f!іж у заи'!аfІких

'!Oaf!ia,

корпусом.

шлвфрок (нім.) хатній халат.
шовінізм (фр.) почуття надмірної
національної гордости, зарозумілости і
ненависти до іншого народу; плекання
національної
виключности
і
вищости;
агресивна
політика
провідної
верстви
(напр., московських комуністів), спрямо
вана на підкорення і пригнічення інших
народів; шовініст прихильник шові
нізму; шовіністичний що стосується
до шовінізму, властивий йому.
шок (фр.) вдар (переважно душев
ний);

шокувати

-

ставити

когось

в

не

зручне становище своєю поведінкою, не
дотриманням
загальноприйнятих
норм
пристойности.

mпада (іт.) довгий тонкий і прямий
меч (яким лише колють).

шпалери (іт.) 1) ряди військ по бо
ках путі проходження особи, якій від
дають

вони

військову

по честь;

2)

ряди

підстрижених кущів або. дерев по боках
доріжки.
шпиг(ун)

(іт.)

-

таємний

агент,

що

збирає
важливі
державні, . військові,
єконо?<.ічні й інші секретні відомості для
держави,

-

яка

його

післала;

діяльність шпигуна.

шпигунство

шрифт (нім.) 1) тиr1 накресленн.ІІ лі
тер; 2) типаграфічний матеріял у ви

гляді літер, роздіJювИх, математичних 1
інших знаків, що застосовується до на
бору.
штаб (нім.) орган управління війсь
ками, що допомагає
командирові
з'єд
нання виконувати поставлені перед ним
завдання; генеральний ш. найвищий
штаб збройних сил держави;
органі
заційний осередок взагалі.
штамп (іт.) 1) металева форма, а

*

також

інструмент

для

(шляхом штампування,
нення) якихсь деталів

виготовлення

висікання, тис
машин або ви

робів; 2) відбитка штемпеля;
трафарет.

3)

шабльон,

штандарт (іт.) 1) кавалерійський і
фльотський прапор; 2) династичний пра
пор

монарха.

штат (нім.)

-

самоуправна держав

1)

но - територіяльва одиниця у федераль
них республіках Америки (США, Ме
хіко,
Венесуеля,
Бразілія);
2) (також
стат) затверджений відповідними ор
ганами кількісний склад співробітників
якоїсь установи з визначенням посад і

місячних платень.
штемпель

зворотнім

(нім.)

·
-

прилад

зображенням

з

якогось

опуклим

малюн-

ку

або

напису,

що

служить

для

одер

жання відбитки, для накладання печат
ки,
для

*

клейма;

штепсель

печатка,

(нім.)

тимчасового

-

клеймо,

ел.:

знак.

пристосування

приєднання

до

елек

тричної мережі переносних апаратів (на

стільних лямп, телефонів, нагрівальних
приладів і ін.).
штиль (нім.) мор.: спокій на морі,
безвітря.
штольня

(нім.)

-

гірн.:

горизонталь

ний або похилений підземний шахтовий

хід, що мас безпосередній вихід на по
верхню землі і призначений для обслу
говування підземних робіт.
штопор (нім.) для
відкривання
стрімкий

рух

1)

rвинтовий прилад
пляшок;
2) авіяц.:

літака

вниз

по

rвJ:інтовій

лінії.
шторм (голл.) велика буря на морі
(швидкість вітру більша за 8 балів або

15

м. в секунду).

штраф (нім.) судове покарання

адміністративне або
в формі грошевого

стягнення.

штрих (нім.)
штурм (нім.)

-

риска, лінія.
військ.:

приступ,

~та

Юl (проти укріплень або опірного пупкту
ворога); штурмувати робити штурм.
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штурман (голл.) фахівець щодо во
діння кораблів або літаків; веде курс,
відзначас рух судна і т. ін.
шулер

(нім.)

-

професійний

картяр,

що шахрус під час картярської гри.

ю
ювелір

(голл.)

-

1)

майстер,

який ви

готовляє вироби із Шляхетних металів
та коштовного каміння; 2) продавець та
ких виробів.
ювілей (лат.)" святкування роковин
діяльности якоїсь особи або установи,
або ж роковин якоїсь події; ювіляр і
ювілят особа або установа, чий юві
лей святкується.

юнrа (нім.)

-

мор.: підліток на кораб

лі, який готується стати матросом і нав
чається
ший

морської

справи;

юриспруденція (лат.)
сукупність
знань,

j'x

також

молод

матрос.

що

наук

про

стосуються

практичного

-

правознавство,

право;
до

сукупність

норм

застосування;

права

та

юридич

ІІИЙ що стосується до правознавства,
правничий; ю-на особа особа, органі
зація або установа, що мас право воло
ді1'И майном, вести різні справи, склада
ти

умови.

юрисдикція (лат.) -підсудність; право
nереводити суд, а також ціле коло справ,
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що підлягають хомпетенціr даної уста
нови; юстиція (лат.) 1) правосуддя; 2)
система
ство;

судових

установ;

-

юрист

людина

освітою, nравник;
галузі права.

судове відом
з

правничою

практичний

діяч

в

и
иІ'таша
для

-

(нім.)

мисливська

янкі (англ.)
риканців.
· ниичари

-

глузлива назва для аме

-

(тур.)

султанських

турецькі

часів),

що

ясир (тур.)
яхта
типу,

розміру

невелике,
гулянок;

для

(за

дітей;

*

з

на

полон, неволя.

-

мор.:

й

судно довільного

форми,

спорту

яхтклюб

організація

рильного,

2118

-

(англ.)

вояки

виховувалися

полонених християнських
ціональні зрадники.

това

торбинка

дичини.

-

й

але

переважно

морських

громадська

водяного

веслярського,

спорту

про
спор
(віт

моторового).

НАЙБІЛЬШ УЖИВАНІ
ЧУЖОМОВНІ ВИРАЗИ

Й РЕЧЕННЯ
Ad calendas Graeceas ад календас tрек:ас (лат.) ~<(відкла
дати щось) до грецьких календ» (калев

ди назва першого дня місяця в давніх
римлян, але в греків <<календ» не було)
-- те саме, що й <<На турецький велик
день».

Ad hocад

гок

-

(лат.)

«(саме) для

цього»

(про

доказ, постанову, закон і т. ін., що скла
дені

заради

певного

одиничного

випад

ку).

Ad majorem Dei gloriam ад майорем деі rльоріам (лат.)

-

«Зара

ди більшої слави Божої» (гасло єзуїтів).

Ad patresад патрес (лат.) <<(вирушити) до бать
ків», тобто померти.

А Іа
а

ля

lettreлетр

літерально,

АІеа

(фр.)

-

«за

літерою»,

тобто

буквально.

jacta est -

алеа якта ест (лат.) <<жереб кинуто»
(вислів Юлія Цезаря, коли він, пере
йшовши з військом прикордонну річку

Рубікон

в

Італії,
розпочав тим самим
війну проти сенату рим

громадннську
ського,

що призвела
і трагічної смерти).

АІІ
ол

його

до

диктатури

riJ:ht-

райт

або

оррайт

(англ.)

-

«все

га

разд>> (вИслів згоди або задоволення).

Alma materматер
(лат.) «годувальниця
(вживається шанобливо,
або
й

альма
м&ти>>

іронічно,
хто

про

ту

вищу

школу,

в

якій

навчається).

Alter egoer'o (лат.) -

альтер

<<другий Я» (вжива

ється про чийогось найближчого
рєного й заступника).

дові

А proposа пропо (фр.) ~ «доречі>>.

Arbiter elegantiamm арбітер елеrанціарум (лат.) nитаннях елеrанціr» (знавець

«СУддя в
або зако

нодавець мод).

(Argumentum) ad hominem (арr'ументум) ад гомінем (лат.)

-

«(доказ)

до людини>>, тобто уr'рунтований не фак
тами,

а

розрахунком

ші особисті
особи.

Argumentum е(х)
арr'ументум е(кс)
зо о

на

властивості

почуття та

ін

nереконуваної

silentio сіленціо

(лат.)

-

сдо-

каз із мовчання»
згода»).

(порівн.

<<мовчання

-

Au courant-

-

о куран (фр.)

«В біжучому, поточно

му», тобто в курсі справ чи то відомо
стей.

Audiatur et altera pars авдіатур
хай

ет

буде

альтера

паре

вислухана

і

-

(лат.)

друга

«не

сторона»

(на суді, в суперечці, дискусії тощо).

Bete nnire-

-

бет нуар (фр.)

всім

неприємна

«чорна тварина», тобто

або

Bnna fide-

бона фіде (лат.)
тобто

цілком

ненависна

особа.

«З Доброю совістю»,

-

щиро,

qез лихого заміру.
()а iraса іра (фр.) <ще піде!» це вдасться
(рефрен бойової пісні з доби Французь
кої революції).

Carpe diemкарпе діем

користайся

(цитата
ція).

з

(лат.) <<лови день», тобто
з кожної нагоди для втіхи

давньоримського

поета

Гора

Carte blanche карт блянш (фр.)
<<біла картка», тоб
то необмежена можливість вибору, не
обмежене уповноваження.

Casu~ ЬеІІі
казус

беллі

(лат.)

-

<<привід

до

війни»
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-

достатня
рожнечі.

причина

для

одвертої

во

Ceteris paribus цетеріс парібус (лат.)

-

«при інших рів

них (умовах)», тобто при збереженні всіх
умов,

крім однієї (зазначеної вище).

Cherchez

Іа

femme -

шерше ля фам (фр.) <<шукайте жінку»
(вираз переконання, що в основі якоїсь
таємниці лежить любовна пригода).
Circa (скорочено са.) цірка (лат.) <<приблизно» (вживається
лише перед числами).

Clara pacta faciunt amicos ·клира пакта фаціунт амікос
<<Ясні угоди роблять (сторони)

(лат.)

-

друзями»

(гасло щирости й точности в міжнарод
ніх та інших договорах).

Conditio sine qua (non) кондlціо сlне ква (нон) (лат.)

-

без

невідмінна

якої

ні>>,

тобто

цілком

<<умова,

умова.

Contradictio in adjecto контрадікціо ін ад'єкто (лат.)

-

<<Супе

речність у доданому», тобто самоочевид
на внутрішня суперечність (напр., «СО

вєтська демократіЯ>;).

Corpus delicti корпус делікті (лат.)
склад

J02

-

правопорушення,.,

«склад злочину,

..... ,

Coup d' etat -

, «державний
Cum grano salis кум rрано саліс (лат.) <<З
ку дета (фр.)

переворот».

зернятком
соли», тобто з застереженням, не без іро
нії.

Cuпiculum

vitae -

куррікулюм віте (лат.) «перебіг жит
тя», тобто стислий життєпис.

Da ist der Hund begraben да

іст

дер

гунд

беrрабен

де закопана собака», тобто
розгадка

(нім.)

-

-

«ось

от у чому

справи.

De gustibus non est disputandum де rустібус нон єст діспутандум (лат.)

<<про смаки не слід сперечатись».

Dei gratiaдеі rраціа (лат.)

-

«З Божої ласки» (про

володарів).

De mortuis aut bene aut nihil де мортуіс авт бене авт нігіль (лат.) «про мертвих (слід казати) або добре,
або НіЧОГО».

De te fabula narratur -

- «про те
бе історію розповідається», тобто сказа
не натякає саме на тебе.
Deus ех mamina деус екс махіна (лат.) «Бог з машини»
- особа чи обставина, що з'являється
Р<.птом і надає цілій справі зовсім неде те фабуля нарратур (лат.)
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сподіваного
сценічної

звороту

техніки

(вираз

на

основі

давньогрецького

теа

тру).

Divide et impera дівіде ет імпера (лат.)
нуй»
(політична
ріялізму).

«роз'єднуй і па

-

засада

всякого

імпе

Diжtдіксі (лат.)

-

«я (все) сказав (що слід)»,

тобто скінчив промову.

Dixi et animam levavi діксі ст анімам

леваві

(лат.)

«Я ви-

словився і (тим) полегшив (собі) душу».

Dolce far niente дольче фар ніенте (іт.) <<Солодке ні
чогонеробленнЯ>> (вживається здебільшо
го іронічно).

Dominus

noЬiscum

-

домінус нобіскум (лат.)

ми!»

- тобто
Do ut des-

до ут дес (лат.)
(мені

щось)

-

<<Господь з на

за нас.

-

дав»

<<Я даю (тобі), щоб і ти
(те

саме,

що

й

<<рука

руку МИС»).

Dulce et decomm est pro patria mori дульц-ет

(лат.)

-

декорум

<<солодко

ест

і

про-патріа

r.ючесно

морі

вмерти

за

батьківщину» (цитата з давньоримського

поета

Горація,

тизму).
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гасло

героїчного

патріо

Dura

Іех,

sed

дура лекс,

Іех

сед

-

лекс

(лат.).

«суворий

-

- закон».
Enfant terrible -

закон,

анфан

але

террібль

(фр.)

-

«жахлива

ди

тина», тобто особа, що своею щирою (або
й

робленою)

наївністю

ставить

присут

ніх у немиле становище.

En Ragrant

dtШt

-

ан фляtран

делі

(фр.)

порушенні»,

тобто

на

-

«на

місці

і

гарячому

в

момент

злочину (схопити).

Ео ipsoео іпсо (лат.) з тієї причини.

Ergoepro (лат.) -

«ТИМ самим», тобто саме

<<отже» (вживається в док

ладній арrументації).

Errare humanum est ерраре гуманум ест (лат.)

-

-

<<помилитись

річ людська».

Est modus in rebus ест-модус ін-ребус (лат.) <<Є міра в
речах», тобто для всього е міра (цитата
з давньоримського поета Горація).

Et cetera ет цетера (лат.)
чено:

Ех

-

<<і таке інше» (скоро

et cet,).

cathedra -

екс катедра (лат.) «З катедри», тобто
цілком офіційно, прилюдно і з повним
авторитетом.
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Ех

nihilo nihil -

екс нігільо нігіль (лат.) «З нічого ні
що (не вийшло, не виходить, не вийде)»
- цитата з давньоримського поета Лю
креція.

Ех

officio-

екс оффіціо (лат.)
бового»).

-

«З обов'язку (служ

Feci, quod potui феці, квод потуі (лат.) <<Я зробив (все),
що міг» (Цитата з давньоримського по
ета Верrілія).

Festina lente фестіна ленте (лат.)
лі», тобто не квапся.

-

<<поспішай пово

Fiat justitia, pereat mundus фіат

юстіціа, переат мундус (лат.)
<<нехай відбудеться правосуддя, (хоча
від того) світ загинув!»

б

Force majeure форс мажьор (фр.) <<сила
більша»,
тобто непереможна (про т. зв. «Незалеж
ні обставини»).

Grand merci rран мерсі (фр.)

-

«дуже дякую».

Gratisrратіс (лат.)

-

«безплатно, безкоштовно,

даром».

Hannibal ante

(або

ad) portas -

<<Ганнібаль анте (або ад) портас (лат.)

Ганнібаль (вже) перед брамою (або біля
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брами)

-

(Риму)»

позначеннJІІ

крайньої

небезпеки (бо за 2. пунійської війни між
Римом і Картагеною каргагенський пол
ководець Ганнібаль підійшов з військом,
211 р. перед Р. Х., під самі мури Риму).

Homo homini lupus гомо гоміні люпус (лат.) «людина для
людини вовК>>
(вислів англ. філософа
Гобза).

Homo novus«нова людина», тоб-

гомо новус (лат.)
то

вискочень.

Honoris causa ганоріс кавза (лат.)

-

«заради пошани»

(про почесне звання, зокрема про почес

но наданий науковий ступінь); скороче
но: h. с.

Horribile dictu гаррібіле дІкту (лат.)

-

«страшно вимо

вити».

IЬidemібідем (лат.) <<там само» (при посилан
нях у цитатах);· скорочено іь. або ibid.

lgnoramus et ignorabimus іrнорамус

знаємо
снжні

і

ет

не

іrнорабімус

знатИмемо

розумові

(лат.)

(про

-

речі

«Не

недо

людському).

In corporeін корпоре (лат.)

-

«в повному складі».
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Inde ira інде

іра

(лат.)

справжню

«Звідти

гнів»

гніву,

іронічно).

причину

(про

In medias res ін медіяс рес (лат.) «В середину спра
ВИ>>, тобто (говорити) без вступних фраз,·
безпосередньо до діла.

In spe ін спе (лат.)
сності)>>.

-

«в надії (а ще не в дій

In statu nascendi ін стату

насценді (лат.)

родження

(виникання,

-

<<В стані

на

утворення)».

In statu quo (ante) ін стату кво (анте) (лат.) «В тому са
мому стані, що (й попереду).

In usum delphini ін узум дельфіні (лат.)
дофіна

-

«для вжитку

(престолонаслідника

французькому

королівстві)»,

в
кол.
тобто для

юнацтва.

In vino veritas ін віно верітас (лат.)
тобто

чарка

«У вині правда»,

розв'язує

язик.

ltem(лат.) Juste-milieu -

ітем

жюст

мільйо

«так
(фр.)

само, рівнож>>.

-

«Золота

середи

на:..

Laissez faire, laissez passer -

лесе фер, лесе пасе (фр.)
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«дайте роби-

ти,

дайте

проходити»

19.

ної економіки

(гасло

лібераль

віку, що заперечувала

право

державної
влади втручатись
розвиток промисловости та торгівлі).

у

Last,. but not least -

-

ляст, бат нот ліст (англ.)
nереліком),

«Останне (за

проте не найменше».

Loco citato льоко

цітато

-

(лат.)

«В

(уже)

наведе

ному місці>> (при посиланнях у цитатах);

скорочено: І. с.

Magister dixit маtістер
сказав>>
ритет,

діксіт
(про

-

(лат.)

посилання

«Вчитель
на

чийсь

(так)
авто

іронічно).

Manu facta manu delabuntur
ману

факта

«рукою

ману

делябувтур

зроблене

(Про перевагу

рукою

духу

над

й

(JІат.)

-

нищитьсЯ>>

матеріяльною

силою).

Manu propria
пропріа (лат.) <<рукою власною,
власноручно>> (здебільшого про письмо).
ману

Mauvais genre мове жанр (фр.)
невиховано,

Меа

-

<<лихі манірИ>>, тобто

несмачно.

culpa-

меа кульпа

(JІат.)

-

<<провина

-

моя».

Memento mori мементо
смерть!»

морі

(JІат.)

«пам'ятай

про

Mens sana in corpore
мене

сана

ін

мnо

корпоре

Mndus vivendi -

«здоровий дух

сано

(лат.)

у здоровому тілі».

модус вівенді (лат.) <<спосіб життя»,
тобто задовільні або прийнятні для обох
сторін

умови

чи

умовини.

Motu proprio - <<рухом власним»,
тобто з власної ініціятиви.
Mutatis mutandiв мутатіс мутандіс (лат.) «ПО переведен
ні належних змін».
моту пропріо (лат.)

Nec

(або

non) plus ultra -

нек (або нон) плюс ультра (лат.)

що далі нема куди»

-

«так,

(про крайності).

Noblesse oblige (фр.) <<шЛяхетність зо
бов'язує {до шляхетної поведінки)».
ноблес обліж

Nolens volens нnленс воленс

(лат.)

-

<<хоч-не-хоч».

Nomina sunt odiosa номіна сунт одіоза (лат.) <<імена ви
кликюо·гь ненависть», тобто краще не
називати імен (іронічно).

Non multa, sed multum мульта, сед мультум (лат.) багато (різних речей), але багато
нон

(про одну річ)»
лювати і т. ін.
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-

слід

знати,

<<не_
чого

вислов-

Omnia m~a mecum porto омніа меа мекум порто (лат.)

-

«Все мое

ношу зі мною» (про розумове, духове ба
гатство, якого не можна загубити).

Opus
опус

(скорочено ор.)

(лат.)

-

«твір»

-

(переважно музич-

·

ний).

О

tempora,

о

mores -

о темпора, о морес (лат.)
«О часи, о
звичаї!» (вигук римського промовця Ці
ц~рона, на означення крайнього мораль
ного обурення).

Panem et circenses
панем ет цірценсес (лат.)
довищ!>>

-

«хліба і ви

(вимога римського простолюддя

за доби імперії, яке одержувало мінінум
харчів майже безкоштовно і розважа
лось

цирковими

виставами).

Panta rhei - >>все тече>> (вислів дав
ньогрецького філософа Геракліта, в сен
сі змінности всіх природніх явищ).
пантарей (гр.)

Par excellence пар екселинс (фр.)

-

«переважно, най

вищою мірОЮ>>,

Pater familias

(або

familiae) -

фаміліе) (лат.) «батько родини>> (вживається здебільшо
го жартівливо або іронічно).
патер

фаміліас

(або

Pater patriae
патер

патріе

(лат.)

-

«батько

батьків-
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щнни»

(в

давньому

Римі

почесний

ти

тул, дарований за врятування держави) ..:

Pereat-

- «нехай він згине!»
Pereat mundus, fiat justitia -

переат (лат.)
переат

мундус,

фіат

Юстіціа

(лат.)

«хай гине світ, (але) правосуддя (все таки) повинно статись!>>

Per fas et nefas пер фас ет нефас (лат.)
дами

й

-

неправдами>>.

- «особа мила», тоб
то популярна, улюблена в певному колі.
персона трата (лат.)

Petitio principii петіціо прінціпіі (лат.) <<ПРІJ.Гнення за
сади», тобто висновок
із
такого
твер
дження, яке само ще треба попереду
довести.

Ріа

d-esideria -

дезідеріа

(лат.)

-

«побожні

поба

жання (і нічого більш)».

Point d'honneur пуен доньор (фр.)

Post factum

або

- «справа
post festum -

чести>>.

пост фактум (або пост фестум) (лат.)
«після

події»,

«після

свята»,

тобто

за

пізно.

Post hoc, ergo propter hoc epJ'o проптер гок

пост гок,
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:1і

«(всіма) прав-·1·

Persona grata -

піа

.

(лат.)

«пі-

еля цього,
(іронічно).

значить

із

причини

цього»

Primus inter pares прімус

інтер

парес

(лат.)

«перший

між (засадниче) рівними».

Pro domo sua (лат.) «За свою хату»,
власне виправдання.

про

домо суа
тобто в своє

Pro et contra .про

ет

контра

(лат.)

-

(докази)

«За

проти».

Profession de foi професйон

д'фуа

-

(фр.)

переконання», моральне

«(грунтовне)

«вірую».

Pro forma- «Заради форми», тоб
то лише формально, про око людське.
про форма (лат.)

Pro memoria про меморіа

-

(лат.)

«для пам'я•rі»

(но

татка, довідка, меморандум).

Propria
пропріа

шanu
ману

(лат.)

-

«рукою

власною>>

(про підпис або рукопис).

Quand

mёme-

кан мем (фр.)

-

«Все ж такИ>>, тобто за

всяких обставин, не зважаючи ні на що.

Quantite negligeable кантіте

нег.ліжабль

(фр.)

-

«незначна

(не гідна уваги) величина».

Qui pro quoкві про к'о (лат.)

-

«ХТо замість кою»,
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тобто

плутанина,

непорозуиінн.ІІ

(між

особами).

Qui vivra verra кі вівра верра (фр.) «ХТО буде жи
вий побачить», «поживем побачи
мо».

Quod erat demonstrandum квод

ерат демонстрандум (лат.)
й належало довести» (формула
кінці арrументації).

-

«що
напри

Quod licet Jovi, non licet bovi квод ліцет йові, нон ліцет бові (лат.)
«ЩО дозволено Юпітерові не дозво
лено

бикові», тобто

не всі

мають право

однаково поводитись (Юпітер воло
дар богів у давньоримській мітологіі, що
подеколи з'являвся на землі у вигляді
бика).

Quosque tandem квоскве

тандем

-

(лат.)

«доки

ж

на

решті {надуживатимеш ти наше терпін
ня)?>> (початок. промови римського орато

ра Ціцерона проти змовника Катіліни).

Quo vadis? ,кво вадіс? (лат.)
ши?»

{слова

Христа,

-

що з'явився

вживається

на

Петра

йому у

означення

остаточного вибору).
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«Камо (куди) гряде

апостола

до

Ісуса

видінні

-

конечности

d'~tr•

.1\aisen

-

резон детр (фр.) «рація (або підстава)
існувати (для чоrонебудь)».

Reductio ad absurdum - «доведен
ня до безглуздя» (через вияВJІення аб
сурдних висновків із основного твер
редукціо ад абсурдум (лат.)

дження).

Repetitio est mater studiorum репетіціо

ест

матер

«повторювання

є

студіорум

мати

(тобто

(лат.)

джерело)

науки».

Requiescat in

расе

-

реквіескат ін паце (лат.)

схай спочи-

ває в мирі» (надмогильний напис).

Res nullius рес

нулліус

(лат.)

-

«нічиє,

нікому

не

належне майно».

Respective

(скорочено

resp.) - «зглядно», «відносно».
Salus publica suprema lex
салюс
публіка
супрема
лекс
(лат.) -

респектіве (лат.)

«Громадська

безпека

найвищий

за

КОН>'.

Sancta sanctomm санкта

санкторум

(лат.)

-

«святая свя

тих», тобто те, що найсвятіше.

Savoir-vivre савуар

вівр (фр.)
такт і пристойність.

<<вміння

жити»
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San~ fa~onсан фасон

(фр.)

-

«без

церемоній,

не

вимушено».

Sapienti sa't сапіенті сат (лат.)
«для розумного
l1Осить (того, що вже сказано)».

е

Se non

vero,

е

ben trovato -

-

ее нон е вера, е бен травато (іт.)

<<ЯК

що це й неправда, то (принаймні) добре
вигадано».

Si"сік

(лат.)

дужках

-

«(саме)

після

отак»

наведення

(ставиться

чужого

в

висло

ву, що викликає подив або іронію).

Sic transit gloria mundi сік

трансіт

rльорія

мунді

(лат.)

минає слава (цього) світу»
здебільшого іронічно).

-

«так

(вживається

Sine ira et studio сінс іра ет студіо (лат.) «без гніву й
пристрастей», тобто несторонниче.

Sint ut sunt aut non sint сінт ут сунт авт нон сінт (лат.)
оудуть,

як

(відкидання

є,

або

ж

не

будуть

компромісових,

-

«хай

(зовсім)»

половинча

стих змін).

Sit tibi terra levis сіт-тібі терра левіс (лат.)
<<хай земля
буде тобі легкою» (<<Земля тобі пером!»).

Sit venia verbo еіт веніа верба (лат.)
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-

<<нехай простн1·ь

вислів», тобто
зволу

-

вибачте за вираз, з до

сказати.

Si vis pacem, para bellum сі віс пацем, пара беллюм (лат.)
що

хочеш

(принцип

миру,

то

готуйся

запобіжних

ес о ес (англ. скорочення з

-

сейв ауе совлз)

ші!» -

«ЯК
війни»

озброєнь).

s.o.s.-

-·

-

до

"save our souls"

«рятуйте наші ду

вжив.аний у мореплаванні та лі

тунстві си!'нал про аварію
безnечне становище.

і

вкрай

не

Standard of life стендарт

оф

лайф

(англ.)

-

<<життєвий

рівень».

Statu quo (ante) стату

кво

(анте)

(лат.)

-

те саме,

що

й

in statu quo (ante).
Sui generis суі tенеріс
рідний».

(лат.)

-

«свого

роду,

свое

Summum jus summa injuria с~·ммум юс сумма ін'юрія (лат.)

«Най
вище право найвища кривда (коли йо~
._го застосовується суто формально)».

··с Sursum corda _
~~сум корда (лат.) -

(йиклик підбадьорення).

«догори серця!»
·
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Suum ~uique
С3'УМ Куікве (ЛаТ.)
(здебільшого іронічно).

«КОЖНОМУ

СВОЄ»

Tabula rasa -

- «чиста дошка (для
цілковита необізнаність

табуля раза (лат.)

письма)»,
у

тобто

чемусь.

T:redium vitae тедіум віте
«життєва

(лат.)

-

ttогида

до

життя•,

перевтома».

Tarde venientibus ossa тарде веніентібус осса (лат.) <<ТИМ, хто
запізно приходить, (лишаються самі тіль
ки)

кістки».

Tempi passati -

темпі пассаті (іт.)

<<минулі часи» (іро-

tнічно).

Terra incognita терра інкоtніта (лат.)
<<невідома зем
ля», тобто щ~сь комусь зовсім невідоме.

Tete-a-tete тетатет (фр.}- <<(розмова) один на один».

Timeo Danaos (et dona ferentes) тімео данаос (ет дона ферентес) (лат.)

-

<<боюсь данайців, навіть коли вони не
суть подарунки>> (вис,пів недовіри до во
рожих підступів, вжитий в <<Енеїді>> рим
ського поета Верtілія, в оповіданні про
те, як данайці здобули місто Трою за до
помогою
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начебто

подарованого

велетен-

ського дерев'иного :к:оиJІІ, и

JІІ:к:ому захо

вались були їхні вояки).

Tour de force
тур

д'

оре

(фр.)

«виявлення

ТОбТО «НаДЗВИЧаЙНИЙ

кус,

сили»,

трюк».

Tutti quanti
тутті кванті (іт.)
«всі, скільки є:ь, тобто
і такі інші (іронічно).

і ·ьеnе, іЬі

•

patria

•

убі бене, ібі патріа (лат.)
«де добре,
там і батьківІцина» (іронічно) .

Ultima ratio ультіма раціо

(лат.)

«останній (край

ній) ар:r'умент» (здебільшого про застосу
вання сили).

UrЬi

. урбі

et

ет

оrЬі
орбі

(лат.)

всесвітові», тобто
JІЮДеЙ.

.

Vae victis se віктіс (ла.)

-

«місту (Римові) t
звертаючись до всіх

•

«Горе переможеним!»
бо вони, мовляв, природньо позбавлені
всяких прав (вживається іронічно).

Veni, vidi, vici

.

вені, від і, віці (лат.)
бачив, переміг» (вислів

«Я прийшов, полія Цезаря про

l,.одну з його перемог
вживається на
:рзначення блискавичного успіху).
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-

Viaвіа

(лат.)

«шляхом

(через)»

тальнішому означ~нні адреси).

(при

де-

•

Via facti віа

факті

(лат.)

«шляхом

чи

»

вчинком, без ніякоrо формальноrо права.

Vice versa
віце верса (лат.)

«Зворотньо, навпакm

Viribus unitis -

вірібус унітіс (лат.)

«об'єднаними (спіJІь

ними) силами» (гасло колишньої держа
ви Габзбурrів).

Vis

jor-

віс майор (лат.)

те саме, що й

force

•

maJeure.
Volens nolens воленс

ноленс

те

(лат.)

саме,

що

й

nolens volens.
Vox populi vox Dei вокс популі вокс деі (лат.) «голос на
роду
rолос Бо
й» (rасло демократії) .

..
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