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П Е Р Е Д М О В А 

Силою соціяльно-економічних і політичних обставин (окупація 
України, тепер у складі так зв. СССР) стотисячні маси українців 
впродовж останніх 100 років поселилися поза межами Рідного Краю, 
головно в Америці й Канаді. По Другій Світовій Війні до другої й 
третьої генерації українців за океаном долучилися маси політичних 
втікачів з України, які поселились також у Англії, Франції, Німеччині, 
Бельгії, Австралії, країнах Південної Америки, уникаючи пересліду-
вань Москви. Як вони, так і їхні нащадки інтегруються в життя країн 
поселення, зберігаючи свою національно-культурну самобутність. 
Вільні держави Заходу шанують громадян, які володіють не однією, 
а кількома мовами, бо як кожна мова є Божим скарбом, так і знання 
кожної іншої мови є земним скарбом, великою практичною допомогою 
людині в житті. Ось для цих людей (а їх лише в Америці й Канаді 
понад півтора мільйона) й видано двотомний »СЛОВНИК«, який Ви 
взяли до рук. 

Взявши »СЛОВНИКА« в руки, Ви потиснули руку невидимому учи-
телеві-мовознавцеві, Вашому товаришеві, порадникові й помічникові. 
Кожний українець-українка повинні знати українську мову, але силою 
обставин — повинні знати й іншу мову, зокрема англійську, яка прак-
тично стала в XX сторіччі міжнародньою мовою. Двотомний »СЛОВ-
НИК« сл. n. Марії Дейко видатно допоможе Вам в оволодінні як 
однією, так і другою мовами. 

У цій книжці сконцентровані знання, зусилля і понад 10-річна 
праця кількох людей. Започаткувала працю над українсько-англій-
ським і англійсько-українським » СЛОВНИКОМ* сл. n. проф. Марія 
Дейко, керівниця Катедри Методики Викладання в Педагогічному 
Інституті чужоземних мов в Україні, авторка 6-ти підручників-читанок 
за кордоном (від »Букваря« до »Про що Тирса Шелестіла*), що видані 
Видавництвом »Рідна Мова* в Австралії. По смерті Марії Дейко в 
1969 р. працю продовжували її син, інж. Володимир Деійко, його дружина, 
п-і Алла Дейко, мовознавці-письменниці проф. Л. Гаєвська-Денес та 
О. Чорнобицька (поетеса Лідія Далека). Клопітку роботу над цим ви-
данням остаточно завершила друкарня Української Видавничої Спілки 
в Англії, де надрукований цей »СЛОВНИК*, що містить близько 50 000 
слів та виразів у кожному томі. Двотомник укладений докладно за 
затвердженим НТШ і УВАН »Правописним Словником* Г. Голоске-
вича, але словарний запас двотомника є значно побільшений (з 40 000 
у Г. Голоскевича до яких 50 000 у кожному томі); а в англомовній 
частині двотомник є укладений за найновішим виданням Oxford 
Dictionary of Current English, з включенням важливіших англійських 
слів американського правопису. 



Українська людина в діяспорі досі була змушена користуватись 
збідненими термінологічно і зросійщеними словниками (зросійщений 
правопис, відсутність літери »ґ« та ін.), друкованими в окупованій 
Україні. Тепер відпадає потреба брати в руки ті ідеологічно ворожі 
видання. В »СЛОВНИКУ« Марії Дейко нарешті маємо широку украї-
ністику, українську військову, інженерну, лікарську, мистецьку, су-
мівську, пластову та ін. термінологію, а також церковно-релігійні 
слова й вирази, які були включені з великою допомогою Преосв. Вла-
дики Івана Прашка. 

Двотомник є порученим УПРАВОЮ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
ім. Т. ШЕВЧЕНКА в Австралії та УКРАЇНСЬКОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЮ 
ШКІЛЬНОЮ РАДОЮ АВСТРАЛІЇ до вжитку українській молоді та 
дорослим у Вільному Світі. 

»СЛОВНИК* Марії Дейко допоможе не лише українському учневі й 
студентові, а й кожному, хто знайомиться чи поглиблює знання з 
української та англійської мов — мов Т. Шевченка і В. Шекспіра. 
Культура мови визначає загальну культуру людини; кожна мова — 
чудова, коли нею бездоганно володіти. 

Українська людина, де б вона не перебувала, повинна пам'ятати такі 
думки Ю. Брандеса: »Народ зберігає свою позицію й рухається вперед 
доти, доки він розвиває культуру. Ми не маємо інших способів ви-
явитись назовні, крім одного — творити цінності. Ніхто не може за-
боронити будь-якому народові писати, малювати чи компонувати краще 
від інших народів, або відкривати культурні шляхи, яких інші народи 
ще не відкрили«. 

Даний »СЛОВНИК« допоможе багатьом відкривати чи поширювати 
обрії двох великих мов і двох великих історичних культур. Людина, 
котра володіє двома чи більше мовами, збагачує себе й народ, серед 
якого живе, і таким чином збагачує все людство. 

ЛЕОНІД ПОЛТАВА 
Член НТШ, АДУК (Америка) 



ENGLISH ABBREVIATIONS 

abbr. — abbreviation. 
adj. — adjective. 
adv. — adverb. 
agric. — agriculture. 
anat. — anatomical. 
ar. — archaic. 
arch. — archaeology. 
archi. — architecture. 
astron. — astronomy. 
attr. — attributive. 
av. — aviation. 
bad. — bacteriology. 
bank. — banking. 
bibl. — biblical. 
biol. — biology. 
bot. — botany. 
bui. — building. 
chem. — chemistry. 
cinemat. — cinematography. 
collect. — collective. 
colloq. — colloquial. 
comm. — commerce. 
conj. — conjunction. 
cul. — culinary. 
derog. — derogatory. 
dim. — diminutive. 
econ. — economics. 
elect. — electricity. 
electron. — electronics. 
ent. — entomology. 
exclam. — exclamation. 
fam. — familiar. 
fig. — figurative. 
fin. — finance. 
fish. — fishing. 
for. — forestry. 
geod. — geodesy. 
geog. — geography. 
geol. — geology. 
geom. — geometry. 
gram. — grammatical. 
hist. — history-
hunt. — hunting. 
hydrotech. — hydrotechnology. 
ich. — ichthyology. 
int. — interjection. 
iron. — ironical. 

jok. — jokingly. 
jur. — jurisprudence. 
L. — Latin. 
lin. — linguistics. 
lit. — literature. 
log. — logic. 
math. — mathematics. 
mech. — mechanics. 
med. — medicine. 
met. — metallurgy. 
meteor. — meteorology. 
mil. — military. 
min. — mineralogy. 
ming. — mining. 
mot. — motoring. 
mus. — music. 
myth. — mythology. 
n. — noun. 
naut. — nautical. 
obs. — obsolete. 
opt. — optics. 
orn. — ornithology. 
pal. — palaeontology. 
pharm. — pharmaceutics. 
phil. — philology. 
philos. — philosophy. 
phon. — phonetics. 
phot. — photography. 
phys. — physics. 
physiol. — physiology. 
pi. — plural. 
poet. — poetical. 
pol. — politics. 
p.p. — past participle. 
prep. — preposition. 
print. — printing. 
rel. — religion, religious. 
rly. — railway. 
sci. — science. 
spec. — special. 
sport. — sporting. 
surg. — surgery. 
tech. — technology. 
text. — textile. 
theatr. — theatrical. 
yet. — veterinary. 
zool. — zoology. 



УКРАЇНСЬКІ СКОРОЧЕННЯ 

ав. — авія ́ція. 
авт. — а́втова спра ́ва. 
анат. — анато ́мія. 
арх. — архаї ́зм. 
архл. — археоло ́гія. 
архт. — архітектура. 
астр. — астроно ́мія. 
бакт. — бактеріоло ́гія. 
бібл. — біблійний ви ́раз. 
біол. — біоло ́гія. 
бот. — бота ́ніка. 
буд. — будіве ́льна спра ́ва. 
бух. — бухгальте ́рія. 
вет. — ветерина ́рія. 
виг. — ви ́гук. 
військ. — військо ́ва ́ спра ́ва. 
геогр. — геогра ́фія. 
геод. — геоде ́зія. 
геол. — геоло ́гія. 
геом. — геоме ́трія. 
гідр. — гідроте ́Хніка. 
гірн. — гірнича спра ́ва. 
грам. — грама ́тика. 
див. — диви ́сь. 
друк. — друка ́рська спра ́ва. 
ек. — еконо ́міка. 
ел. — еле ́ктрика. 
ент. — ентомоло ́гія. 
жарт. — жартівливе. 
зал. — залізнична спра ́ва. 
заст. — застарі ́ле. 
збірн. — у збі ́рному зна ́ченні. 
зменш. — зме ́ншена фо ́рма. 
зоол. — зооло ́гія. 
ім. — іме ́нник. 
ін. — і́нші. 
Іран. — іроні ́чно. 
іст. — істо ́рія. 
іхт. — іхтіоло ́гія. 
канц. — канцелярський термін 
карт. — картярські гри. 
кін. — кінематогра ́фія. 
ком. — комерційний те ́рмін. 
кул. — кулінар і́я. 
лат. — латинська мо ́ва. 
лінґ. — лінґві ́стика. 
ліс. — лісівни ́цтво. 
літ. — літературозна ́вство. 
лог. — ло ́гіка. 
мат. — матема ́тика. 
мед. — медици ́на. 

мет. — металю ́рґія. 
метеор. — метеороло ́гія. 
мех. — меха ́ніка. 
мисл. — мисливство. 
мист. — мисте ́цтво. 
мін. — мінерало ́гія. 
міт. — мітоло ́гія. 
мор. — морська ́ спра ́ва. 
муз. — му ́зика. 
наук. — науко ́вий те ́рмін. 
опт. — о́птика. 
орн. — орнітоло ́гія. 
палеонт. — палеонтоло ́гія. 
перен. — в перено ́сному зна ́ченні. 
Пл — Пласт. 
поет. — поетичний ви ́раз. 
пол. — політичний те ́рмін. 
през. — прези ́рливо. 
преф. — префікс. 
присл. — прислі ́вник. 
рад. — радіоте ́хніка. 
рел. — релі ́гія. 
риб. — риба ́льство. 
розм. — розмо ́вний ви ́раз. 
с.-г. — сі ́льське ́ господа ́рство. 
скороч. — скоро ́чення. 
спец. — те ́рмін з то ́го чи іншого фа ́ху 

або ́ га ́лузі знаний. 
спол. — сполу ́чник. 
спорт. — спорти ́вний те ́рмін. 
СУМ — Сою ́з Української Мо ́лоді. 
та ін. — та і́нше. 
театр. — театра ́льний те ́рмін. 
текст. — текстильний те ́рмін. 
тех. — те ́хніка. 
торг. — торгове ́льна спра ́ва. 
фам. — фамільярне сло ́во або ́ вйраз. 
фарм. — фармаце ́втика. 
фіз. — фі ́зика. 
фізл. — фізіоло ́гія. 
філол. — філоло ́гія. 
філос. — філосо ́фія. 
фін. — фіна ́нсовий те ́рмін. 
фон. — фоне ́тика. 
фот. — фотогра ́фія. 
хем. — хе ́мія. 
хір. — Хірург і́я. 
церк. — церко ́вний те ́рмін. 
шах. — ша ́ховий те ́рмін. 
шк. — шкільний ви ́раз. 
юр. — юридичний те ́рмін. 
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АНГЛІЙСЬКА АБЕТКА 

А А в Ь С С D D Е Е F F G G 
ей бі сі ді і еф джі 

Н H І І J j К K L 1 М M N П 
ейч ай джей кей ел ем єн 

0 О Р Р Q q R Г S S Т T U U 
0 пі кю ар ес ті ю 

V V W W Х X Y У Z Z 
ві даблю екс увай зет 

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА 

А А Б Б В В Г Г Ґ Ґ Д Д Е Е 
а бе ве ге ґе ДЄ е 

Є Е Ж Ж 3 З И И І І ї Ї Й Й 
Є же зе и і ї йот 

К К Л л М М Н Н 0 О П П Р Р 
ка ел ем єн 0 пе ер 

С С Т Т у У Ф Ф X Х Ц Ц ч ч 
ес те У еф ха це че 

Ш Ш Щ Щ Ю Ю Я Я Ь Ь 
ша ща ю я знак м'якшення 



A, a abnegate, to 

A , a — 1) перша літера англійської абетки; 
2) неозна ́чений родівни ́к (пе ́ред приго-
лосними). 
А .А. gun — mil. зенітна гарма ́та. 
abaci — p i abacus. 
aback — наза ́д, поза ́ду. 
abacus — 1) рахівниця; 2) ming. корито 
для промива ́ння золота. 
abaft — naut. на кормі ́ . 
abandon — неви ́мушеність. 
abandoned — залишений, поки ́нутий. 
abandonment — 1) зане ́дбаність; 2) зали ́-
шення; 3) неви ́мушеність. 
abandon, to — залиша ́ти; відмовлятися від. 
abasement — приниження. 
abase, to — принижувати. 
abashment — збенте ́ження; зніяковіння. 
abash, to — збенте ́жувати; соро ́мити. 
abatement — 1) зниження, вщуха ́ння; 
2) jur. анулюва ́ння. 
abate, to — 1) зме ́ншувати, зни ́жувати; 
2) зме ́ншуватися, вщуха ́ти; 3) jur. анулю-
вати. 
abatis — тіl, зава ́ла з ку ́пи зру ́баних дере ́в. 
abatised — тіl, захищений зава ́лою. 
abattoir — різни ́ця. 
abb — text, осно ́ва. 
abbacy — rel, зва ́ння аба ́та; ігу ́менство. 
abbess — rel, ігу ́меня. 
abbey — rel, аба ́тство; манасти ́р. 
abbot — rel, аба ́т; ігу ́мен. 
abbreviated — скоро ́чений. 
abbreviate, to — скоро ́чувати. 
abbreviation — скоро ́чення. 
A B C — 1) абе ́тка; 2) абетко ́вий пока ́жчик; 
3) fig. осно ́ви, елеме ́нти. 
ABC-book — буква ́р. 
abdicate, to — зріка ́тися, відмовлятися. 
abdication — зре ́чення, відмовлення. 
abdomen — 1) anat. живі ́т, че ́рево; 2) ent. 
черевце ́ (кома ́хи). 
abdominal — anat. черевний, шлунко ́вий. 
abdominal band — начеревник, 
abdominal cavity — anat. черевна ́ порож-
нина. 
abdominous — черева ́тий, гру ́бий. 
abduction — jur. викрада ́ння. 
abductor — jur. викрада ́ч(ка). 
abduct, to — jur. викрада ́ти. 
abeam — naut. на тра ́версі. 
abecedarian — 1) розміщений в абетко ́вому 
поря ́дку; 2) елемента ́рний. 
abed — в ліжку. 
abele — bot. біла топо ́ля. 

Aberdeen — geog. Аберді ́н. 
aberdevine — orn. чечітка. 
aberrance — 1) відхилення від пра ́вильного 
шля ́ху ́ ; 2) biol. відхи ́лення від нормального 
ти ́пу. 
aberrant — 1) що помиляється; 2) biol. що 
відхиляється від норма ́льного ти ́пу. 
aberration — відхилення; astron., phys. 
абера ́ція. 
abetment — підбу ́рювання. 
abet, to — 1) підбу ́рювати; 2) jur. бра ́ти 
співучасть. 
abettor — підбу ́рювач(ка); jur. співуча ́с-
ни||к (ця). 
abeyance — 1) стан непе ́вности; 2) jur. 
тимчасо ́ве припинення, 
abhorrence — нена ́висть, огида, 
abhorrent — 1) що виклика ́є оги ́ду; 2) не-
сумісний. 
abhor, to — нена ́видіти, відчува ́ти відра ́зу. 
abidance — перебува ́ння. 
abide, to — 1) перебува ́ти, жити; 2) жда ́ти, 
чека ́ти; 3) залиша ́тися вірним. 
abiding — постійний. 
abies — bot. яли ́на. 
abietic — bot. шпилько ́вий. 
abigail — покоївка, служни ́ця. 
ability — зда ́тність, вміння; comm. 
платоспромо ́жність. 
abiology — вче ́ння про неживу ́ приро ́ду. 
abject — 1) жалюгідний; 2) прини ́жений. 
abjection — 1) низькість; 2) прини ́ж^ня. 
abjectly — ни ́зько, пі ́дло. 
abjuration — зре ́чення. 
abjure, to — зріка ́тися, відмовлятися (від), 
ablactation — відлу ́чення (дити ́ни від 
груде ́й). 
ablate, to — surg. видаляти. 
ablation — 1) surg. ви ́далення; 2) geol. 
розмива ́ння порі ́д. 
ablative — gram, ору ́дний (відмінок). 
ablaut — lin. абла ́ут. 
ablaze — 1) у вогні; пала ́ючий; 2) збу ́дже-
ний. 
able — спромо ́жний; здібний. 
able-bodied — 1) міцни ́й, здоро ́вий; 2) пра-
цезда ́тний. 
ablet — ich. верхово ́дка. 
abloom — у цвіту, 
ablush — у збенте ́женні. 
ablution — 1) умива ́ння; 2) tech. проми-
ва ́ння. 
ably — уміло, впра ́вно. 
abnegate, to — 1) запере ́чувати; 2) від-
мовляти (собі в чому ́сь). 



abnegation abstraction 
abnegation — 1) запере ́чування; 2) зре-
чення; 3) самопоже ́ртва. 
abnormal — ненорма ́льний, непра ́вильний; 
med. анорма ́льний. 
abnormality — 1) непра ́вильність; 2) med. 
анома ́лія. 
abnormity — see abnormality, 
aboard — naut. на кораблі, 
abode — житло ́ . 
abolishment — скасува ́ння; усу ́нення. 
abolish, to — скасо ́вувати; усува ́ти. 
abolition — скасува ́ння; знищення, 
aboma — zool. або ́ма, велика боло ́тяна 
гадюка Півде ́нної Аме ́ршси. 
A-bomb — mil. а́томна бо ́мба. 
abominable — бридкий, гидкий, 
abominably — бридко, ги ́дко. 
abominate, to — почува ́ти відра ́зу; не-
на ́видіти. 
abomination — огида. 
aboriginal — 1) n. тубі́л||ець (ка); 2) adj. 
тубільний. 
aborigines — тубільці, абориґе ́ни. 
aborted — 1) med. наро ́джений передча ́сно; 
2) biol. недорозвинений. 
abortion — 1) med. передча ́сне припинення 
вагітноста; 2) fig. невда ́ча. 
abortionist — нелегальний акуше ́р. 
abortive — 1) передча ́сний; невда ́лий; 
2) biol. недорозви ́нений. 
abort, to — 1) med. викида ́ти, передча ́сно 
народити; 2) fig. зазна ́ти невда ́чі. 
abound, to — бути багатим на щось; 
рясніти. 
about — 1. adv. 1) навкруги ́, довко ́ла; 
2) недалеко, побли ́зу ́ ; 3) прибли ́зно, ма ́йже; 
2. prep, по; за; ко ́ло. 
about-sledge — tech. вели ́кий кова ́льський 
мо ́лот. 
about, to — naut. змінювати курс. 
About turn! — mil. Оберни ́сь! 
above — 1. adv. 1) вгорі ́ ; ви ́ще; 2) рані ́ше; 
3) вго ́ру; 2. prep. 1) над; 2) ви ́ще, по ́за. 
above-board — col log. 1) adv. че ́сно, від-
ве ́рто; 2) adj. че ́сний, відве ́ртий. 
aboveground — adj. надземний, 
abovestated — вшцезга ́даний. 
abrade, to — 1) зно ́шувати, протира ́ти; 
2) здира ́ти; 3) tech. шліфува ́ти. 
abrasion — 1) geol. абра ́зія; змива ́ння ма-
терика ́ морсько ́ю водо ́ю; 2) tech. шліфу-
ва ́ння. 
abrasive — 1. adj. 1) що розмива ́є; 2) що 
шліфу ́є; 2. n. шліфува ́льний матерія ́л. 
abreast — 1) по ́ряд, по ́руч; 2) naut. на 
тра ́версі. 
abridged — скоро ́чений. 
abridg(e)ment — 1) скоро ́чення; 2) скоро ́-
чений текст; 3) обмеження (прав), 
abridge, to — 1) скоро ́чувати; 2) обме ́ -
жувати. 
abroad — за кордо ́ном. 
abrogate, to — скасо ́вувати, анулювати. 
abrogation — скасува ́ння, анулюва ́ння. 

abrupt — adj. 1) рапто ́вий; 2) різки ́й; 
3) крути ́й. 
abruption — 1) розрив, роз'є ́дна ́ння; 
2) geol. вихід на пове ́рхню. 
abruptly — 1) рі ́зко; 2) рапто ́во. 
abruptness — 1) рі ́зкість; 2) рапто ́вість. 
abscess — med. абсце ́с, нари ́в. 
abscissa — math, абсцйса. 
abscission — surg. відрізування, ампута ́ція. 
absconder — той, хто тіка ́є, хова ́ється. 
abscond, to — тіка ́ти, хова ́тися. 
absence — 1) відсу ́тність; 2) недоста ́тність. 
absence without leave — mil. відсу ́тність без 
до ́зволу. 
absent — відсу ́тній. 
absentee — 1) n. відсу ́тній; 2) що не бере ́ 
участи. 
absenteeism — невихід на пра ́цю без по-
ва ́жних причи ́н. 
absent-minded — 1) неува ́жний; 2) забу ́дь-
куватий. 
absent-mindedness — 1) неува ́жність; 2) за-
будькуватість. 
absinth(e) — hot. поли ́н. 
absolute — цілковитий, повний; безумо ́в-
ний. 
absolutely — цілко ́м, абсолю ́тно. 
absoluteness — безумо ́вність, необме ́же-
ність, абсолютність. 
absolution — rel, відпу ́щення гріхі ́в; про-
ще ́ння. 
absolutism — рої. абсолюти ́зм. 
absolutist — рої. прихильник абсолюти ́зму. 
absolutory prayer — rel, проща ́льна мо-
литва. 
absolve, to — 1) проща ́ти; 2) звільнити 
(від чо ́гось). 
absorbability — вби ́раність; зда ́тність 
всмо ́ктуватися. 
absorbent — 1) n. вбира ́ч; 2) adj. всмо ́к-
туючий. 
absorber — 1) вбира ́ч; 2) tech. амортиза ́тор. 
absorbing — 1) всмоктуючий; 2) захо ́плю-
ючий. 
absorb, to — 1) вбира ́ти; всмо ́ктувати; 
2) tech. амортизува ́ти. 
absorption — всмо ́ктування, вбира ́ння. 
absorptive — всмо ́ктуючий, вбира ́ючий. 
absorptivity — абсорбу ́юча зда ́тність. 
abstainer — 1) прихильник твере ́зости; 
2) що утри ́мується під час голосува ́ння. 
abstain, to — утри ́муватися, здержуватися. 
abstention — 1) утримування (від), невжи-
ва ́ння; 2) неучасть у голосува ́виі. 
abstergent — med. 1) adj. очищувальний; 
2) n. очищувальний за ́сіб, 
abstersion — med. очищення, промива ́ння. 
abstinence — 1) rel. піст; 2) невжива ́ння. 
abstinent — 1) стриманий; 2) тверезий, 
abstract — 1) n. абстра ́ктне поняття; кон-
спе ́кт; 2) adj. абстра ́ктний; уявний, 
abstractedness — 1) абстра ́ктність; 2) не-
ува ́жність. 
abstraction — абстра ́ктність, абстрагу-
ва ́ння. 



abstract, to accuracy 
abstract, to — абстрагувати; підсумо ́-
вувати. 
abstruse — неясний; важкий до зрозумі ́ння. 
absurd — безглу ́здий, абсу ́рдний. 
absurdity — безглу ́здя, абсу ́рд. 
abundance — доста ́ток, бага ́тство. 
abundant — рясний, багатий (на щось), 
abundantly — рясно, бага ́то. 
abuse — 1) зловживання; надужива ́ння; 
2) ла ́йка; обра ́за. 
abuse, to — 1) зловжива ́ти; 2) ла ́яти. 
abusive — обра ́зливий, лайливий. 
abusively — обра ́зливо, лайли ́во. 
abutment — jur. межа ́ . 
abutter — jur. власник сумі ́жної будівлі 
або ́ ділянки землі. 
abysm — poet, прі ́рва, безо ́дня. 
abysmal — 1) бездо ́нний; 2) страшни ́й. 
abyss — безо ́дня. 
abyssal — geol. глиби ́нний. 
Abyssinia — geog. Абесі ́нія. 
Abyssinian — 1) n. абесі́н||ець (ка); 2) adj. 
абесі ́нський. 
acacia — bot. ака ́ція. 
academic — академічний; учбо ́вий. 
academical — академічний. 
academician — академік. 
academic year — навчальний рік. 
academy — акаде ́мія. 
Academy of Arts — Акаде ́мія Мистецтв. 
Academy of Music — консерваторія. 
Academy of Sciences — Акаде ́мія Нау ́к. 
acathistus — rel, ака ́фист. 
accede, to — вступа ́ти; приєднуватися. 
accelerant — chem. каталіза ́тор; tech. при-
ско ́рювач. 
accelerate, to — tech. приско ́рювати(ся). 
acceleration — tech. приско ́рення. 
accelerator — mot. акселера ́тор; tech. при-
ско ́рювач. 
accent — 1) gram, на ́голос; 2) акце ́нт, 
вимо ́ва. 
accented — gram, наголо ́шений. 
accent, to — gram, наголо ́шувати; під-
креслювати. 
accentuate, to — gram, наголо ́шувати; 
акцентува ́ти, підкреслювати, 
acceptability — прийнятність, 
acceptable — 1) прийнятний; 2) приємний, 
acceptance — прийняття; прийма ́ння; 
comm. акце ́пт. 
accepted — загальновизнаний; поши ́рений. 
acceptor — comm. акцепта ́нт. 
accept, to — прийма ́ти. 
access — до ́ступ; вхід, 
accessary — 1) n. співуча́сн||ик (иця); 
2) adj. додатко ́вий; побічний, 
accessibility — доступність, досяжність, 
accessible — доступний, досяжний, 
accession — 1) при ́ріст, дода ́ток; збіль-
шення; 2) вступ (на престо ́л). 
accessories — аксесуа ́ри, прила ́дця. 
accessory — 1) n. jur. співуча́сни||к (ця); 
2) adj. додатко ́вий. 

accidence — 1) аварійність; 2) gram. 
морфоло ́гія. 
accident — нещасливий ви ́падок; ава ́рія. 
accidental — 1) випадко ́вий, несподіваний; 
2) другорядний. 
accidentally — випадково, ненавмисне, 
acclaim, to — гу ́чно вітати. 
acclamation — гучне схва ́лення. 
acclimatization — акліматиза ́ція. 
acclimatize, to — акліматизува ́ти(ся). 
accommodate, to — 1) розміщувати; 
2) роби ́ти послу ́гу. 
accommodating — послу ́жливий; зговір-
ливий. 
accommodation — 1) приміщення; житло; 
2) тії . розквартирува ́ння військ, 
accommodation-ladder — wut. забо ́ртний 
трап. 
accompaniment — 1) супровід; 2) mus. 
акомпаеьяме ́нт. 
accompanist — mus. акомпанья ́тор(ка). 
accompany, to — 1) супрово ́дити; 2) mus. 
акомпаньюва ́ти. 
accomplice — співуча́сн||ик (иця) (злбчи ́ну). 
accomplished — 1) здійснений; 2) вишу-
каний. 
accomplishment — виконання, здійснення, 
accomplish, to — здійснювати, вико ́нувати. 
accord — 1) зго ́да, зла ́года; 2) mus. акбрд. 
accordant — згідний; співзву ́чний. 
accordingly — відповідно, згідно; таки ́м 
чи ́ном. 
accordion — mus. акордео ́н, гармбніка. 
accordion player — гармоніст, 
accost — зве ́рнення; привіта ́ння. 
accostable — приступний, 
accost, to — 1) звертатися до ко ́гось; при-
вітати кого ́сь; 2) naut. прича ́лювати. 
accouchement — med. ро ́ди, розро ́дження. 
accoucheur — акушер, 
accoucheuse — акушерка, 
account — 1) рахунок, розраху ́нок; 2) звіт, 
accountability — звітність; відповідаль-
ність. 
accountable — відповідальний, 
accountancy — бухгальте ́рія. 
accountant — бухга ́льтер. 
accounting — облік, звітність, 
account, to — дава ́ти звіт, 
accredited — adj. уповнова ́жений. 
Accra — geog. Аккра, 
accredit, to — уповноважувати, акреди-
тувати. 
accrete, to — зроста ́тися, оброста ́та. 
accretion — наро ́щення; при ́ріст. 
accretive — прироста ́ючий. 
accrue,to — 1) збільшуватися; нароста ́ти; 
2) похо ́дити. 
accumulate, to — нагромаджуватися); аку-
мулюва ́ти(ся). 
accumulation — нагрома ́дження; акуму-
ляція. 
accumulative — що нагрома ́джується. 
accumulator — elect, акумуля ́тор. 
accuracy — 1) тбчність; 2) mil. влу ́чність. 



accurate adaptability 
accurate — 1) то ́чний; 2) tech. калібро ́ваний. 
accurately — то ́чно; акура ́тно. 
accurateness — то ́чність; акура ́тність. 
accursed — прокля ́тий; нена ́ви ́сний. 
accusal — обвинува ́чення. 
accusation — обвинува ́чення; jur. обвину-
ва ́льний акт. 
accusative — gram, знахідний відмі ́нок. 
accusatory — jur. обвинувальний, 
accuser — обвинува ́ч. 
accuse, to — обвинува ́чувати. 
accustomed — призвича ́єний. 
accustom, to — призвича ́ювати. 
асе — 1) av. першорядний літу ́н; 2) at cards 
очко ́ ; туз. 
acerbity — те ́рпкість. 
acetate — chem. ацета ́т. 
acetify, to — chem. оки ́слювати(ся). 
acetone — chem. ацето ́н. 
acetous — chem. квасний. 
acetylene — chem. ацетиле ́н. 
ache — біль. 
acheless — безбо ́лісний, 
ache, to — болі ́ти. 
achievable — дося ́жний. 
achievement — дося ́гнення; заве ́ршення. 
achieve, to — досяга ́ти; успі ́шно вико ́ну-
вати. 
Achilles — myth. Ахілле ́с. 
aching — наболі ́лий. 
achromatic — phys. ахроматичний, 
achromatism — phys. ахроматизм, 
achromatopsy — med. дальтоні ́зм. 
acid — chem. 1) n. квас; 2) adj. квасни ́й. 
acidity — chem. 1) ква ́сність; 2) ї́дкість. 
acidly — роздратовано; непри ́язно. 
acknowledged — визнаний, 
acknowledgement — 1) визна ́ння; 2) під-
тве ́рдження. 
acknowledge,to — 1) визнава ́ти; 2) під-
тве ́рджувати. 
aclinal — горизонта ́льний. 
acme — 1) найвища то ́чка чого ́сь; 2) med. 
кри ́за Хворо ́би. 
acne — med. прищ. 
acolyte — 1) rel, прислу ́жник, псало ́мпщк; 
2) помічни ́к.
асогп — жо ́лудь. 
acoustic — акусти ́чний, звуковий. 
acoustics — аку ́стика. 
acquaintance — n. 1) знайо ́мство; 2) зна-
йо ́мий. 
acquainted — adj. знайомий, 
acquaint,to — 1) зніайо ́мити; 2) повідом-
ляти. 
acquest — здобуття, набуття ́ . 
acquiescence — 1) неохо ́ча зго ́да; 2) по-
кірність. 
acquiescent — що мо ́вчки пого ́джується. 
acquiesce, to — неохо ́че пого ́джуватися. 
acquire by warfare,to — відвойо ́вувати. 
acquired — набу ́тий. 
acquirement — 1) набуття ́ ; 2) опано ́ву-
вання. 
acquire, to — 1) набува ́ти; 2) оволодіва ́ти. 

acquisition — надба ́ння, набу ́ток. 
acquisitive — що здобува ́є. 
acquisitiveness — схильність до здобува ́ння. 
acquittal — jur. виправдання, 
acquitted — jur. ви ́правданий. 
acquit, to — виправдо ́вувати. 
acre — акр. 
acreage — пло ́ща землі ́ в а́крах. 
acrid — го ́стрий; їдки ́й; різки ́й. 
acridity — го ́стрість; їдкість; різкість. 
acrimonious — їдки ́й; саркасти ́чний. 
acrimony — ї́дкість; уїдливість. 
acrobat — акроба ́т; гімна ́ст. 
acrobatic — акробати ́чний. 
acrobatics — акробатика. 
acropolis — акро ́піль. 
across — 1) че ́рез; впо ́перек; 2) хрестбм, 
на ́вхрест. 
act — 1) діло, вчи ́нок; 2) jur. зако ́н; 
3) theatr. акт, відсло ́на.
acting — 1) theatr. гра; 2) вико ́нуючий. 
actinia — zool. акти ́нія. 
actinic — phys., chem. актинічний. 
actinism — phys., chem. актині ́зм, світло-
чутли ́вість. 
actinium — chem. акти ́ній. 
action — 1) ді ́я, вчи ́нок; 2) діяльність. 
activable — що піддається активуванню. 
activate, to — 1) chem., biol активува ́ти; 
2) phys. роби ́ти радіоакти ́вним.
active — 1) активний; 2) діючий; 3) дійсний. 
actively — акти ́вно. 
activist — активіст(ка). 
activity — акти ́вність; діяльність, чи ́нність. 
Act of Contrition — rel. Акт Жа ́лю. 
actor — theatr. акто ́р. 
actress — theatr. акто ́рка' 
act, to — 1) діяти; пово ́дитися; 2) theatr. 
гра ́ти. 
actual — 1) дійсний, спра ́вжній; 2) по-
то ́чний. 
actuality — дійсність, реа ́льність. 
actualize, to — здійснювати, реалізува ́ти. 
actually — спра ́вді, дійсно, 
actuary — реєстра ́тор, актуа ́рій. 
actuate, to — приводити в дію; elect. 
збу ́джувати. 
actuator — elect, солено ́їд. 
acuity — го ́стрість. 
acumen — прони ́кливість; гострота ́ розу-
міння. 
acuminate, to — заго ́стрювати. 
acute — го ́стрий; fig. кмітливий, 
acutely — го ́стро. 
acuteness — го ́стрість; прони ́кливість. 
ad — abbr. оголо ́шення; рекля ́ма. 
adage — старода ́внє прислів'я, при ́казка. 
adagio — mus. ада ́джо. 
adamant — 1) адама ́нт; 2) fig. щось тверде ́, 
незла ́мне. 
adamantine — 1) адама ́нтовий; 2) fig. не-
зла ́мний. 
Adam's apple — anat. адамове я́блуко. 
A . D . (Anno Domini) — на ́шої е́ри. 
adaptability — пристосо ́вність. 



adaptable adorable 
adaptable — шо мо ́же бу ́ти пристосо ́ваним. 
adaptation — пристосування. 
adapter — 1) tech. ада ́птер ;2) пристосува ́-
нець. 
adapt, to — пристосо ́вувати. 
addendum — 1) дода ́ток; 2) tech. голо ́вка 
зубця. 
adder — 1) zool. гадю ́ка; 2) ent. ба ́бка; 
3) лічи ́льна маши ́на. 
addict — наркома ́н. 
addiction — схи ́льність до чо ́гось; згубна 
зви ́чка. 
adding machine — лічи ́льна маши ́на. 
Addis Ababa — geog. Адді ́с-Абе ́ба. 
Addison's disease—med. бро ́ндзова хворо ́ба. 
addition — 1) дода ́ток; 2) math, додава ́ння; 
3) chem. до ́мішка.
additional — додатко ́вий. 
addle — зіпсо ́ваний. 
addlement — плутани ́на. 
addle, to — псува ́тися. 
address — 1) адре ́са; 2) зве ́рнення. 
addressee — адреса ́т. 
address, to — 1) адресува ́ти; 2) звертатися. 
add, to — 1) прилуча ́ти; 2) math, додава ́ти. 
adduce, to — наво ́дити (до ́кази). 
adduction — посилення (на щось). 
add up, to — math, додава ́ти. 
Adelaide — geog. Аделаїда. 
Aden — geog. Аден. 
adenoids — anat. аденоїди. 
adept — тямущий; обі ́знаний. 
adequacy — 1) відповідність; 2) достатність. 
adequate — 1) відповідний; 2) достатній. 
adequately — 1) відповідно; 2) доста ́тньо. 
adequation — 1) вирівнювання; 2) еквіва-
ле ́нт. 
adherence — 1) ві ́рність, прихи ́льність; 
2) tech. зче ́плення.
adherent — 1) adj. прихильний; 2) n. при-
хи́льн||ик (иця). 
adhere, to — 1) дотри ́муватися; 2) при-
липа ́ти. 
adhesion — 1) ві ́рність (при ́нципам); 
2) tech. зче ́плення.
adhesive — 1) липкий, клейки ́й; 2) fig. 
насти ́рливий. 
adhesiveness — ли ́пкість. 
adieu — 1) проща ́й(те); 2) проща ́ння. 
adiposity — ожирі ́ння, гла ́дкість. 
adit — 1) вхід, прохід; 2) ming. што ́льня. 
adjacency — сусі ́дство, суміжність. 
adjacent — суміжний, приле ́глий. 
adjacently — суміжно. 
adjective — 1) n. gram, прикме ́тник; 2) adj. 
залежний. 
adjoining — see adjacent. 
adjoin, to — 1) приєднувати; 2) приляга ́ти. 
adjournment — відкла ́дення; jur. відстро ́-
чення. 
adjourn, to — відклада ́ти; jur. відстро ́-
чувати. 
adjudg(e)ment — jur. судове ́ рішення, при ́-
суд. 
adjudge, to — jur. прису ́джувати. 

adjudicate, to — jur. суди ́ти; прису ́джувати. 
adjunct — 1) помічник; 2) дода ́ток. 
adjuration — блага ́ння. 
adjure, to — блага ́ти. 
adjustable — tech. що регулю ́ється. 
adjusted — tech. відреґульо ́ваний. 
adjuster — tech. нала ́дчик, монта ́жник. 
adjusting — tech. регулюючий, 
adjustment — tech. реґулюва ́ння; mil. при-
стрілювання. 
adjust, to — tech. реґулюва ́ти; пристосо ́-
вувати. 
adjutant — помічни ́к. 
adjutant-general — mil. генера ́л-адьюта ́нт. 
admeasurement — 1) вимірювання; 2) роз-
по ́діл по ́рівну. 
admeasure, to — 1) вимірювати; 2) розпо-
діля ́ти по ́рівну. 
administer, to — адмініструва ́ти, пра ́вити. 
administrate, to — see administer, to. 
administration — адміністра ́ція, управління, 
administrative — адміністративний; ви-
кона ́вчий. 
administrator — 1) адміністра ́тор, управи ́-
тель; 2) jur. опіку ́н. 
administratrix — жі ́нка-адміністра ́тор. 
admirable — чудо ́вий, чарівни ́й. 
admirably — чудо ́во, га ́рно. 
admiral — адміра ́л. 
admiralty — адміралтійство, морське ́ мі-
ністе ́рство. 
admiration — захо ́плення. 
admirer — зако ́ханець; палки ́й прихильник. 
admire, to — милува ́тися, захо ́плюватися. 
admissible — допусти ́мий, припусти ́мий. 
admission — 1) до ́ступ; вхід; 2) jur. виз-
на ́ння. 
admittance — 1) допу ́шення; до ́ступ; 
2) elect, провідають.
admittedly — 1) припустімо; 2) за зага ́ль-
ним визна ́нням. 
admit, to — 1) допуска ́ти, прийма ́ти; 
2) пого ́джуватися.
admix,to — домі ́шувати(ся). 
admixture — до ́мішка. 
admonishment — застере ́ження; заува ́-
ження. 
admonish, to — застеріга ́ти; роби ́ти за-
уваження. 
admonition — пересторо ́га; упі ́мнення. 
admonitory — застеріга ́ючий. 
ado — 1) метушня ́ ; 2) тру ́днощі. 
adolescence — юність, юна ́цтво. 
adolescent — 1) n. юнак; підліток; 2) adj. 
юна ́цький. 
Adonis — myth. Адо ́ніс; fig. кра ́сень. 
adopted child — годо ́ван||ець (ка). 
adoption — усино ́влення; адопта ́ція. 
adoptive — 1) усино ́влений; 2) сприйня ́т-
ливий. 
Adopt the kneeling position! — mil. Ha 
коліно! 
adopt, to — усиновля ́ти; адоптува ́ти. 
adorable — 1) прега ́рний; 2) па ́лко^коха ́ний. 



adoration aeronavigation 
adoration — Хвала ́ , поклоніння; палке ́ 
коха ́ння. 
adorer — зако ́ханець. 
adore, to — па ́лко коха ́ти, любити над усе ́ . 
adornment — прикра ́са. 
adorn, to — оздо ́блювати, прибира ́ти, 
прикра ́шувати. 
adrenal — anat. наднирко ́вий. 
adrenal gland — anat. наднирко ́ва за ́ло ́за. 
adrenalin — physiol., pharm. адреналі ́н. 
Adriatic Sea, the — geog. Адріяти ́цьке мо ́ре. 
adrift — за течією. 
adroit — спри ́тний; винахідливий. 
adroitly — спри ́тно. 
adroitness — спри ́тність; винахідливість, 
adsorbent — n. chem. адсорбе ́нт. 
adsorb, to — chem. адсорбува ́ти. 
adsorption — chem. адсо ́рбція, поверхне ́ве 
вбира ́ння. 
adulate, to — уле ́щувати, лести ́ти. 
adulation — уго ́дництво, підлабу ́зництво. 
adulator — підлабу ́зн||ик (иця), уле́сн||ик 
(иця). 
adulatory — уле ́сливий. 
adult — 1) n. доро ́сла людина; 2) adj. 
доро ́слий. 
adulterant — до ́мішка. 
adulterated — 1) фальсифіко ́-
ваний; 2) позашлюбний, 
adulterate, to — фальсифікува ́ти; підмі-
шувати. 
adulteration — фальсифіка ́ція; підмішу-
вання. 
adulterer — перелюбник. 
adulteress — перелюбниця. 
adulterous — перелю ́бний. 
adultery — пере ́лю ́бство. 
adumbrate, to — 1) змальо ́вувати в зага ́ль-
них ри ́сах; 2) віщува ́ти: 3) ки ́дати тінь. 
adumbration — 1) на ́рис; 2) затемнення. 
adust — 1) спалений со ́нцем; 2) похму ́рий. 
advance — просува ́ння; проґре ́с. 
advanced — ви ́сунутий впере ́д; передови ́й. 
advance-guard — mil. аванґа ́рд. 
advancement — просува ́ння; проґре ́с. 
advances — colloq. заграва ́ння. 
advance, to — просува ́тися впере ́д; mil. 
наступа ́ти, 
advantage — 1) перева ́га; 2) ко ́ри ́сть. 
advantageous — вигідний; сприя ́тливий. 
advantage, to — сприя ́ти; дава ́ти перева ́гу. 
advent — 1) прихі ́д; 2) rel. прише ́сгя; 
передріздвя ́ний піст. 
adventitious — 1) додатко ́вий; 2) випад-
ко ́вий. 
adventure — аванту ́ра; приго ́да. 
adventurer — аванту ́рник; шука ́ч приго ́д. 
adventuress — аванту ́рниця; шука ́чка при-
го ́д. 
adventurous — аванту ́рницький; відчай-
ду ́шний, 
adverb — gram, прислівник. 
adverbial — gram. прислівнико ́вий. 
adversary — супротивник; во ́рог. 

adversative conjunction — gram, проти-
ста ́вний сполу ́чник. 
adverse — 1) воро ́жий; 2) що лежить 
навпро ́ти. 
adversity — неща ́стя, напа ́сть; несприя ́тли-
ві обставини. 
advertence — ува ́жне ста ́влення, ува ́жність. 
advertency — see advertence, 
advertisement — об'я ́ва, оголо ́шення, ре-
клама. 
advertiser — 1) осо ́ба, що дає оголо ́шення; 
2) газе ́та з оголо ́шеннями. 
advertise, to — оголо ́шувати, реклямува ́ти. 
advert, to — посила ́тися, зверта ́тися до 
чо ́гось. 
advice — 1) порада; 2) повідо ́млення. 
advisable — доцільний; ба ́жа ́ний. 
advised — 1) обізнаний; 2) обду ́маний. 
advisedly — 1) розва ́жливо; 2) навми ́сне. 
advise not to, to — відраджувати, 
adviser — дора́дни||к (ця); інстру ́ктор. 
advise, to — 1) ра ́дити; інструктува ́ти; 
2) повідомля ́ти. 
advisory — дора ́дчий, консультати ́вний. 
advocacy — jur. оборо ́на, за ́хист. 
advocate — jur. адвока ́т, оборо ́нець. 
advocate, to — jur. захища ́ти, обороня ́ти. 
adynamia — втра ́та сил. 
adze — tech. тесло ́ . 
adze, to — теса ́ти. 
Aegean Sea — geog. Еге ́йське мо ́ре. 
aegis — за ́хист, протегува ́ння. 
Aeneas — myth. Ене ́й. 
Aeneid — Енеї ́да. 
aeon — 1) вічність; 2) geol. е́ра. 
aerated — газо ́ваний. 
aerate, to — 1) газува ́ти; 2) вентилюва ́ти. 
aeration — 1) газува ́ння; 2) вентилюва ́ння. 
aerial — 1) n. radio анте ́на; 2) adj. повіт-
ря ́ни ́й. 
aerie — орли ́не гніздо ́ . 
aeriform — 1) газоподібний; 2) fig. не-
реа ́льний. 
aerify, to — 1) газува ́ти; 2) перетво ́рювати 
в газоподібний стан, 
aerobatics — av. вищий пілота ́ж. 
aerobiology — аеробіоло ́гія. 
aeroboat — av. літа ́ючий чо ́ве ́н. 
aerocamera — av. аерофотоапара ́т. 
aerocarrier — naut. авіяно ́сець. 
aerodonetics — av. тео ́рія плянери ́зму. 
aerodrome — av. лето ́вище, аеродро ́м. 
aerodynamics — аеродина ́міка. 
aerodyne — літа ́льний апара ́т, ва ́жчий за 
повітря. 
aeroengine — авіяці ́йний мото ́р. 
aerofoil — av. несу ́ча пове ́рхня. 
aerolite — astron. аеролі ́т, метеори ́т. 
aerology — аероло ́гія. 
aeromechanics — аеромеханіка, 
aerometer — phys. повітромі ́р. 
aeronaut — аерона ́вт. 
aeronautical) — авіяці ́йний. 
aeronautics — аерона ́втика. 
aeronavigation — av. аеронавіґа ́ція. 



aeronavigator agape 
aeronavigator — av. піло ́т-ппурман. 
aerophore — аерофо ́р (апара ́т, шо постача ́є 
повітря шахтаря ́м то ́що). 
aeroplane — аеропля ́н, літа ́к. 
aeroport or airport — av. лето ́више, аеро-
по ́рт. 
aerosleigh — аероса ́ни. 
aerostat — av. аероста ́т. 
aerostatics — аероста ́тика. 
aerotechnics — авіяційна техніка. 
Aesop — Езо ́п. 
aesthete — есте ́т. 
aesthetic — естетичний. 
aestheticism — естетизм. 
aesthetics — естетика. 
aether — phys. ете ́р. 
Aetna — see Etna. 
afar — 1) далеко; 2) відда ́лений. 
a few — небага ́то, кі ́лька. 
affability — ласка ́вість, приві ́тність. 
affable — увічливий, привітний. 
affably — увічливо, приві ́тно. 
affair — діло, спра ́ва; афе ́ра. 
affectation — ви ́мушення, манірність. 
affected — 1) зворушений; 2) ура ́жений; 
3) манірний. 
affection — коха ́ння, любо ́в; прихи ́льність. 
affectionate — ласка ́вий, люблячий, 
affective — емоціональний, 
affect, to — 1) вплива ́ти; 2) зворушувати; 
3) шкодити. 
afferent — доцентро ́вий. 
affiance — 1) довір'я; 2) заручення, 
affiance, to — 1) урочи ́сто обіцяти; 2) за-
руча ́тися. 
affiant — jur. свідок, шо свідчить під 
прися ́гою. 
affiliated — філія ́льний. 
affiliate, to — 1) прийма ́ти в чле ́ни; 2) jur. 
усиновляти. 
affiliation — 1) прийма ́ння в чле ́ни; 2) jur. 
усино ́влення. 
affinage — tech. рафінува ́ння. 
affined — споріднений. 
affinity — 1) властивість; 2) побратимство, 
свояцтво. 
affirmation — твердження; підтве ́р дження. 
affirmative — позити ́вний; стве ́рджуваль-
ний. 
affirm, to — твердити; стверджувати, 
affix — 1) gram, афі ́кс (префі ́кс, суфі ́кс); 
2) дода ́ток. 
affix, to — прикріплювати, приробля ́ти. 
afflatus — rel. божественне одкрове ́ння. 
affliction — 1) стражда ́ння; 2) fig. важки ́й 
хліб. 
afflict, to — засму ́чувати; непоко ́їти. 
affluence — 1) достаток; 2) напли ́в. 
affluent — 1) adj. бага ́тий; 2) n. прито ́ка 
річки. 
afflux — 1) припли ́в; 2) med. прилив 
(кро ́ви). 
afford, to — ма ́ти змо ́гу; дозволяти собі, 
afforestation — лісонаса ́дження. 

afforest, to — засаджувати лісом. 
affray — пору ́шення грома ́дського спо ́ко ́ю; 
бійка. 
affreightment — naut. зафрахтува ́ння. 
affreight, to — naut. зафрахто ́вувати. 
affright — poet, переляк. 
affright, to — poet, ляка ́ти. 
affront — афро ́нт, обра ́за. 
affronted — обра ́жений. 
affront, to — 1) обража ́ти; 2) ки ́дати виклик. 
affusion — 1) обливання; 2) опуска ́ння 
в ку ́піль. 
Afghan — 1) n. афга́н||ець (ка); 2) adj. 
афганський. 
Afghanistan — geog. Афганіста ́н. 
afield — 1) у по ́лі; 2) на війні. 
afire — у вогні. 
aflame — у вогні. 
aflat — горизонта ́льно. 
afloat — 1) на воді; 2) у пла ́ванні. 
afoot — у ру ́сі. 
afore — naut. пе ́ред; попе ́ре ́ду. 
afore- — пе ́ред-, вище-. 
aforesited — вишезазна ́чений, вишенаве ́-
дений. 
aforegoing — попередній. 
aforenamed — вжцена ́званий. 
aforethought — навми ́сний. 
aforetime — за да ́вніх часів. 
afraid — зля ́каний. 
afresh — зно ́ву; за ́ново. 
Africa — geog. Африка. 
African — 1) n. африка́н||ець (ка); 2) adj. 
африка ́нський. 
aft — naut. у кормовій части ́ні. 
after — 1) після, поза ́ду; 2) за, згідно. 
after-ages — наступні віки ́. 
after a while — зго ́дом. 
afterbirth — anat. пляце ́нта. 
aftercrop — agric. дру ́гий врожа ́й. 
after-effect — на ́слідок. 
after-game — спро ́ба відогра ́тися. 
afterglow — приє ́мне почуття ́ , що зали ́-
шилось після ́ чо ́гось. 
aftergrass — agric. дру ́гий укіс. 
after-life — 1) rel. потойбічне життя; 
2) насту ́пні ро ́ки ́ життя. 
afterlight — theatr. за ́днє світло. 
aftermost — са ́мий за ́дній, оста ́нній. 
afternoon — час після ́ по ́лу ́дня; пообідній 
час. 
aftershock — geol. по ́штовх після ́ основно ́го 
землетру ́су. 
aftertaste — при ́смак, що залиша ́ється 
в ро ́ті. 
afterthought — 1) розум; 2) ду ́мка, що 
прийшла ́ пізніше. 
afterwards — 1) rel. загро ́бне життя ́ ; 
2) після ́ , по ́тім, зго ́дом. 
again — 1) зно ́ву, ізно ́в; 2) з дру ́гого бо ́ку. 
against — 1) про ́ти, навпро ́ти; 2) об, по, 
на, з, до. 
agamic — bio І. безстатевий, 
agamous — bot. безквітко ́вий. 
agape — роззя ́вивпш ро ́та. 



agaric air-bladder 
agaric — bot. пластинчастий гриб. 
agate — min. ага ́т. 
agave — bot. ага ́ва, столітник. 
agaze — у здивува ́нні. 
age — 1) вік, літа ́ ; 2) епо ́ха, період; 3) пов-
нолі ́ття. 
aged — лі ́тній, стари ́й. 
ageing — 1) старі ́ння; 2) дозріва ́ння. 
ageless — нестаріючий; вічний, 
agelong — довготрива ́лий. 
agency — 1) агентство; 2) за ́сіб. 
agenda — поря ́док де ́нний (на збо ́рах). 
agent — 1) аґе ́нт, представни ́к; 2) ді ́юча 
си ́ла, фа ́ктор. 
agent provocateur — провока ́тор(ка). 
age-old — вікови ́й; старе ́зний. 
age, to — 1) ста ́ріти; 2) ста ́рити. 
agglomerate, to — збира ́ти(ся), ску ́пчувати 
(ся). 
agglomeration — ску ́пчення, нагромаджен-
ня; tech. агломера ́ція. 
agglutinant — липкий, клейкий, 
agglutinate — склеєний, 
agglutinate, to — скле ́ювати. 
agglutination — склеювання, 
agglutinative — скле ́юючий. 
aggravate, to — обтяжувати; погіршувати; 
завдава ́ти при ́крости. 
aggravating — обтя ́жуючий; погіршуючий, 
aggravation — погіршення, 
aggregate — 1) phys. аґреґа ́т; 2) adj. су-
ку ́пний. f 
aggregate, to — 1) збира ́ти в одне ́ ціле; 
2) fig. станови ́ти в ці ́лому. 
aggregation — збира ́ння, аґреґа ́ція. 
aggression — аґре ́сія, на ́пад. 
aggressive — аґреси ́вний, напада ́ючий. 
aggressiveness — аґреси ́вність. 
aggressor — аґре ́сор, напа́сни||к (ця), 
aggrieved — обра ́жений, скривджений, 
aggrieve, to — обража ́ти, кри ́вдити. 
aghast — вра ́жений, приголо ́мшений (жа-
хом). 
agile — спри ́тний; жва ́вий. 
agility — спри ́тність; жва ́вість. 
aging — ста ́ріння. 
agio — fin. а́жіо; надпла ́та. 
agiotage — 1) ажіота ́ж; 2) біржова ́ гра. 
agitated — збуджений; схвильо ́ваний. 
agitate, to — 1) аґітува ́ти; 2) хвилюва ́ти. 
agitation — 1) агітація; 2) хвилюва ́ння. 
agitator — рої. аґіта ́тор(ка). 
aglet — 1) аксельба ́нт; 2) bot. сере ́жка. 
aglow — палаючий, розжа ́рений; збу ́дже-
ний. 
agnail — 1) задирка біля ні ́гтя; 2) med. 
панаци ́рій. 
agnate — 1) n. родич по ба ́тькові; 2) adj. 
споріднений. 
agnation — рідня ́ по ба ́тькові. 
agnostic — 1) n. агно ́стик; 2) adj. агности ́ч-
ний. 
ago — тому ́ . 
agog — в напру ́женому чека ́нні. 
agonic — що не утво ́рює кута ́ . 

agonize, to — кона ́ти, ду ́же му ́читися. 
agonizing — кона ́ючий, бо ́лісний. 
agony — 1) аго ́нія; передсме ́ртні му ́ки; 
2) душе ́вні або ́ фізи ́чні стражда ́ння. 
agoraphobia — med. бо ́язнь про ́стору. 
agrarian — 1) n. землевла ́сник; 2) adj. 
аґра ́рний, рільницький. 
agreeable — 1) приємний; 2) згодний; 
згідли ́вий; 3) відповідний. 
agreeable to God — rel. богоугодний. 
agreeably — 1) приє ́мно; 2) відповідно. 
agreed! — гара ́зд!, зго ́да! 
agreement — 1) зго ́да; 2) договір; 3) gram. 
узго ́дження. 
agree, to — 1) зго ́джуватися; 2) домовля-
тися; 3) відповіда ́ти (чому ́сь). 
agricultural — аґрикульту ́рний; сільсько-
господа ́рський. 
agriculture — аґрикульту ́ра; сільське ́госпо-
да ́рство. 
agriculturist — 1) аґроно ́м; 2) землеро ́б, 
хліборо ́б. 
agrimony — bot. реп'ях. 
agrimotor — тра ́ктор. 
agrobiological — аґробіологічний. 
agrobiologist — аґробіо ́лог. 
agrobiology — аґробіоло ́гія. 
agronomical) — аґрономі ́чний. 
agronomics — аґроно ́мія. 
agronomist — аґроно ́м. 
agronomy — 1) аґроно ́мія; 2) сільське ́ 
господа ́рство. 
agrostology — вче ́ння про тра ́ви. 
aground — naut. на мілині. 
ague — med. пропа ́сниця. 
ague-spleen — med. малярійна (збільшена) 
селезінка. 
aguish — med. малярійний. 
ah! — int. ох!, ай! 
ahead — впере ́д, напере ́д; спе ́реду. 
aheap — у ку ́пі. 
ahoy — naut. ей! 
aid — 1) допомо ́га; 2) помічн||и́к (и ́ця). 
aide-de-camp — mil. адьюта ́нт. 
aid, to — допомага ́ти; сприя ́ти. 
aigrette — 1) orn. біла ча ́пля; 2) tech. пучо ́к 
проміння. 
aileron — av. елеро ́н. 
ailing — adj. хво ́рий, недужий, 
ailment — незду ́жання; нездоро ́в'я. 
ail, to — хворіти, бу ́ти нездоро ́вим. 
aim — 1) ціль, мета ́ ; 2) приціл; прицілю-
вання. 
aiming — n. прицілювання. 
aimless — безцільний. 
aim, to — 1) цілити(ся); 2) пра ́гнути. 
air — 1) повітря, атмосфе ́ра; 2) mus. 
мело ́дія. 
air arm — mil. військо ́во-повітря ́ні си ́ли. 
air-balloon — повітря ́на ́ ку ́ля; аероста ́т. 
air-barrage — mil. повітря ́не ́ загоро ́дження 
аероста ́тами. 
air-base — авіяційна ба ́за. 
air beacon — авіяційний мая ́к. 
air-bladder — плавальний міху ́р. 



air-blast alderman 
air-blast — tech. дуття, 
air-boat — av. літа ́ючий чо ́ве ́н, гідролітак, 
airborne — що перебува ́є в повітрі, 
air-brake — tech. пневмати ́чне гальмо, 
air-brush — розпилювач фарб, 
air-cell — anat. легене ́ва альвео ́ля. 
air-chamber — повітряна ка ́мера. 
air-chief-marshal — mil. головни ́й ма ́ршал 
авія ́ції. 
air-chute — парашу ́т. 
air-commodore — mil. бриґа ́дний генера ́л 
авія ́ції (в Англії). 
air-conditioned — з кондиціоно ́ваним по-
вітрям. 
air-conditioner — апара ́т для кондиціону-
ва ́ння пові ́тря. 
air-conditioning — кондиціонува ́ння по-
ві ́тря. 
air-condition, to — кондиціонува ́ти пові ́тря. 
air-cooled — tech. з повітряним охоло ́джен-
ням. 
air-cooling — tech. повітря ́не ́ охолодження. 
aircraft — літа ́льний апара ́т, літа ́к. 
aircraft-carrier — mil. літакоио ́сець. 
air-cushion — надувна ́ по ́душка. 
air-defence — mil. протиповітря ́на ́ оборбна. 
air-dried — в'я ́лений. 
airdrome — лето ́вшце, аеродро ́м. 
air-exhauster — витяжни ́й вентиля ́тор. 
airfield — лето ́вище, аеродро ́м. 
air-fighter — mil. літа ́к-вини ́щувач. 
air-fleet — повітря ́на ́ фльо ́та. 
Air Force — mil. Військо ́во-Повітря ́ні ́Си ́ли. 
air-gap — tech. зазі ́р. 
air-gas — mot. горю ́ча су ́міш. 
air-gauge — tech. мано ́метр. 
air-hammer — tech. пневматичний мо ́лот. 
air-highway — av. повітря ́на ́ тра ́са, 
air-hole — 1) душни ́к; 2) av. повітря ́на ́ я́ма. 
air-hostess — стюарде ́са. 
airily — 1) ґраці ́йно, ґраціо ́зно; 2) без-
турбо ́тно. 
airing — провітрювання. 
air-jacket — надувни ́й рятува ́льний на-
гру ́дник. 
airless — безп9вітря ́ни ́й. 
airline — авіяці ́йна лінія. 
air liner — ла ́йнер, пасажи ́рський ре ́йсовий 
літа ́к. 
airmail — повітропо ́шта, авіопо ́шта. 
airman — 1) авія ́тор; 2) авіяці ́йний меха ́нік. 
air-marshal — mil. ма ́ршал авія ́ції. 
air-mechanic — av. бортмеха ́нік. 
air-pilot — av. лету ́н. 
airplane — аеропля ́н, літа ́к. 
air-pocket — av. повітря ́на ́ я́ма. 
airport — лето ́вище, аеропо ́рт. 
air-power — mil. могу ́тність авія ́ції. 
air-powered — tech. пневмати ́чний. 
air-proof — see airtight. 
air-quenching — met. повітря ́не ́ гартува ́ння. 
air-raid — mil. повітря ́ни ́й на ́пад. 
air-route — авіяці ́йна лінія, 
air-scout — повітря ́ни ́й розвідач, 
air-screw — av. пропе ́лер. 

аіг-sentry — mil. спостеріга ́ч за повітрям. 
air-shaft — ming. вентиляційна ша ́хта. 
air-shed — av. анґа ́р. 
airship — av. дирижа ́бль. 
air show — радіовиста ́ва. 
airsick — adj. що пога ́но зносить 
повітря ́ну ́подорож. 
airsickness — повітря ́на ́ хворо ́ба. 
air speed — av. швидкість літака ́ . 
Air Staff — mil. Штаб Військо ́во-Повітря ́-
ни ́х Сил. 
air strip — av. дорі ́жка для зліта ́ння і при-
зе ́млення. 
airtight — гермети ́чний. 
air, to — 1) суши ́ти; провітрювати; 
2) виставля ́ти напока ́з. 
air-torpedo — mil. авіоторпе ́да. 
air-unit — mil. авіяці ́йна части ́на. 
airway — 1) повітря ́на ́ тра ́са; 2) ming. 
вентиляційний штрек. 
airwoman — жі ́нка-піло ́т, лету ́нка. 
airworthiness — av. прида ́тність до літання, 
airworthy — av. прида ́тний до літа ́ння. 
аігу — 1) повітря ́ни ́й; 2) ґраціо ́зний; 
3) веселий. 
aisle — 1) archi. боковий неф; 2) прохід 
(між ряда ́ми місць у теа ́трі). 
ajar — 1) прочи ́нений; 2) в ро ́зладі. 
ajog — пі ́дтюпцем. 
akin — рі ́дний, близький. 
alabaster — тіп. аляба ́стер, гіпс. 
alacrity — жва ́вість; гото ́вість. 
alar — 1) крила ́тий; 2) крилоподібний. 
alarm — алярм, тривога. 
alarm-clock — будильник. 
alarming — триво ́жний. 
alarmist — алярміст, паніке ́р. 
alarm, to — триво ́жити; турбува ́ти. 
alas! — int. на жаль! 
Alaska — geog. Аля ́ска. 
alb — rel. стиха ́р. 
Albania — geog. Алба ́нія. 
Albanian — 1) n. алба ́н||ець (ка); 2) adj. 
алба ́нський. 
Albany — geog. блбані. 
albatross — orn. альбатро ́с. 
albeit — хоч; проте ́ ; одна ́к. 
albinism — альбінізм. 
albino — альбіно ́с. 
Albion — poet. Альбіо ́н, Англія. 
album — альбом. 
albumen — 1) biol.9 chem. альбумін; 2) біло ́к 
(яєчний). 
albumin — chem. білко ́вина. 
albuminous — adj. білко ́вий. 
alburn — bot. за ́болонь. 
alchemist — альхе ́мік. 
alchemy — альхе ́мія. 
alcohol — chem. алького ́ль, спирт. 
alcoholic — 1) n. алького ́лік; 2) adj. алько-
го ́льний. 
alcoholism — алькоголізм. 
alcoholometer — спиртомір, 
alcove — archi. алько ́в, ніша, 
alderman — член муніципалітету. 



alder-tree allseed 
alder-tree — bot. ві ́льха. 
ale — пиво. 
alee — naut. під вітром. 
ale-house — шино ́к, пива ́рня. 
alert — 1) mil. n. триво ́га; 2) adj. насто-
ро ́жений; жва ́вий. 
alertness — насторо ́женість; жва ́вість. 
alert, to — приве ́сти ́ до ста ́ну гото ́вности. 
Aleutian bis — geog. Алеу ́тські острови ́ . 
Alexandria — geog. Александрі ́я. 
alfalfa — bot. люце ́рна. 
alfresco — на відкри ́тому пові ́трі. 
alga — жабури ́ння. 
algebra — math, а́льґебра. 
algebraical) — math, альґебри ́чний. 
Algeria — geog. Альжі ́р. 
Algerian — 1) n. альжір||ець (ка); 2) adj. 
альжі ́рський. 
Algiers — geog. Альжі ́р (місто). 
alias — 1) n. ви ́гадане ім'я; 2) adv. іна ́кше 
зва ́ний. 
alibi — jur. а́лі́бі. 
alien — 1) n. чужозе ́м||ець (ка); 2) adj. 
чужий. 
alienated — jur. відчужений. 
alienate, to — відчу ́жувати. 
alienation — 1) jur. відчу ́ження; 2) med. 
божеві ́лля. 
alienism — 1) стано ́више чужозе ́мця в чу-
жій краї ́ні; 2) психіятрі ́я. 
alienist — психія ́тр. 
alight — 1) засві ́чений; 2) осві ́тлений; 
3) у вогні ́ . 
alight, to — 1) висіда ́ти; 2) av. приземля ́-
тися. 
alignment — 1) вирівнювання; 2) тії . 
шикува ́ння. 
align the sight, to — націлюватися, 
align, to — 1) tech. випрямляти; 2) mil. 
пгакува ́ти. 
alike — поді ́бний, схо ́жий. 
aliment — 1) харч; 2) утри ́мання. 
alimentary — харчови ́й; поживний, 
alimentary tract — anat. стравохід, 
alimentation — 1) харчува ́ння; 2) утри ́мання. 
alimony — 1) аліме ́нти; 2) харчува ́ння; 
3) утри ́мання. 
aliquant — math, непари ́стий. 
aliquot — math, паристий. 
a little — тро ́хи, трішечки. 
alive — 1) живий, серед живи ́х; 2) жва ́вий, 
бадьо ́рий; 3) elect, під напру ́гою. 
alizarin(e) — chem. алізари ́н. 
alkali — chem. луг. 
alkalimetric — chem. алкаліметри ́чний. 
alkalimetry — chem. алкаліме ́трія. 
alkaline — chem. лу ́жний. 
alkalinity — chem. лужність. 
alkaloid — chem. алькальо ́їд. 
all — 1) весь, вся, все, всі; 2) всякий; 
3) цілко ́м. 
Allah — rel. Алла ́х. 
all alone — сам, сама ́ , саме. 
all around — круго ́м, довко ́ла. 

allay, to — 1) заспоко ́ювати; 2) зме ́ншу-
вати. 
all-clear — mil. сигна ́л відбо ́ю (повітря ́но ́ї) 
триво ́ги. 
all ears — fig. вухатий, 
allegation — 1) заява; 2) голослівне твер-
дження. 
alleged — позірний, 
allegedly — ніби. 
allege, to — 1) тверди ́ти; 2) посила ́тися (на). 
allegiance — ві ́рність, відданість. 
allegorical) — алегори ́чний. 
allegorically — алегори ́чно. 
allegorize, to — висло ́влюватися алего-
ри ́чно. 
allegory — алего ́рія. 
allegro — mus. але ́ґро. 
Alleluia — rel. Алілу ́я. 
all-embracing — всеосяжний. 
allergic — physiol. алергічний. 
allergy — physiol. алергі ́я. 
alleviate, to — поле ́гшувати; пом'якшувати. 
alleviation — поле ́гшення; пом'якшення. 
alley — 1) але ́я; 2) вузьки ́й прову ́лок. 
all fools' day — jok. пе ́рше кві ́тня. 
All hands on deck! — naut. Наве ́рх! 
all-honoured — всіма ́ шано ́ваний. 
alliance — альянс; сою ́з. 
allied — 1) союзний; 2) споріднений. 
alligation — 1) змішування; 2) math. 
пра ́вило змішування. 
alligator — zool. аліґа ́тор, крокодил. 
all-in-all — цілко ́м; по ́вністю. 
all-metal — tech. суцільнометале ́вий. 
allocate, to — признача ́ти; розподіля ́ти. 
allocation — призна ́чення; розміщення. 
allocution — звернення з промо ́вою. 
allogamy — bot. чужозапи ́лення. 
allopathist — med. алопа ́т. 
allopathy — med. алопа ́тія. 
allotment — 1) розпо ́діл; 2) ча ́стка; 3) зе-
ме ́льна ділянка. 
allottee — той, хто оде ́ржує земе ́льну 
діля ́нку. 
allot, to — розподіля ́ти; наділяти, 
all-out — 1) цілкови ́тий, по ́вний; 2) з усі ́х 
сил. 
allowable — 1) припусти ́мий; 2) дозво ́-
лений. 
allowance — 1) до ́звіл; 2) взяття до ува ́ги; 
3) зни ́жка; 4) утри ́мання. 
allowed — дозво ́лений. 
allowedly — 1) дозво ́леним чи ́ном; 2) за 
зага ́льним визнанням. 
allow, to — 1) дозволяти; 2) бра ́ти до 
ува ́ги. 
alloy — 1) met. стоп; 2) до ́мішка. 
alloy, to — 1) met. сто ́плювати; 2) домі-
шувати. 
all-powerful — всемогу ́тній. 
all-purpose — для всьо ́го прида ́тний. 
all right — 1) до ́бре, цілко ́м задовільно; 
2) int. до ́бре!, гара ́зд! 
all-round — всебічний; кругови ́й. 
allseed — bot. багатонасінне ́ва рослйна. 



allspice ameliorate, to 
allspice — bot. яма ́йський пе ́рець. 
all-steel — суцільностале ́вий. 
All together! — mil. Односта ́йно! 
All-Ukrainian — всеукраїнський. 
all-up — av. зага ́льна вага ́ . 
allurement — 1) прива ́бливість; 2) зачару-
ва ́ння. 
allure, to — 1) прива ́блювати; 2) зачаро ́-
вувати. 
alluring — 1) прива ́бливий; 2) чарівни ́й. 
allusion — 1) на ́тяк; 2) зга ́дка. 
alluvial — geol. намивни ́й. 
alluvion — geol. нами ́в. 
all-wool — з чи ́стої во ́вни. 
ally — сою ́зник. 
ally, to — з'єднувати. 
almanac — календа ́р; альмана ́х. 
almightiness — всемогутність. 
almighty — всемогу ́тній. 
Almighty — rel. Всеви ́шній. 
almond — 1) мигда ́ль; 2) anat. мигдале-
ви ́дна за ́ло ́за. 
almost — ма ́йже, ма ́ло не. 
alms — ми ́лостиня. 
almsgiving — давання милостині. 
alms-house — приту ́лок для стари ́х, сирі ́т 
або ́ не ́мічних. 
almsman — жебра ́к. 
aloe — bot. алое; столітник. 
aloft — 1) вгорі ́ ; наго ́ру; 2) naut. вгорі ́ , 
на ре ́ях. 
alone — 1) оди ́н, сам; самотній; 2) лише ́ , 
виключно. 
along — вздовж. 
along-shore — вздовж бе ́рега. 
alongside — по ́руч. 
aloof — віддалі ́к, о́сторонь. 
aloofness — відокре ́мленість; відчу ́женість. 
aloud — го ́лосно; вго ́лос. 
аїр — гірська ́ верши ́на. 
alpaca — zool. альпа ́ка. 
alpha — 1) а́льфа; 2) astгоп. головна ́зі ́рка 
сузі ́р'я. 
alphabet — абе ́тка. 
alphabetical) — абетко ́вий. 
alphabetically — в абетко ́вому поря ́дку. 
alpha-rays — phys. а́льфа-промі́ння. 
Alpine — альпійський. 
alpinist — sport, альпіні ́ст(ка). 
Alps, the — geog. Альпи. 
already — вже, уже ́ . 
Alsace — geog. Ельза ́с. 
Alsace-Lorraine—geog. Ельза ́с- Льотарі ́нґія. 
alsatian — німе ́цька вівча ́рка (соба ́ка). 
alsine — bot. пере ́рванець. 
also — теж, та ́ко ́ж. 
Altai — geog. Алта ́й. 
altar — rel. престол, ві ́вта ́р. 
altar boys — rel. ві ́вта ́рна дружи ́на. 
alteration — 1) змі ́на; 2) деформа ́ція. 
altercate, to — спереча ́тися, сваритися. 
altercation — спереча ́ння, сва ́рка. 
alternate — що чергується; перемі ́нний. 
alternately — наперемінку. 
alternate, to — чергува ́тися. 

alternating — що чергу ́ється; перемі ́нний. 
alternation — чергува ́ння. 
alternative — 1) n. альтернати ́ва, вибір; 
2) adj. змінний. 
alter, to — 1) зміня ́ти(ся); 2) переробляти, 
although — хоч; коли ́ б на ́віть. 
altimeter — av. висотомір, альтиметр, 
altitude — n. 1) math.у astron. висота ́ ; 2) attr. 
висо ́тний. 
altitude chamber — av. барока ́мера. 
alto — mus. 1) альт; 2) контра ́льто. 
altogether — зо ́всім; загало ́м. 
altruism — альтруїзм. 
altruist — альтруїст. 
altruistic — альтруїсти ́чний. 
alum — chem. галу ́н. 
alumina — chem. глинозем. 
aluminium — алюміній. 
aluminous — chem. глиноземний. 
aluminum — see aluminium. 
alveolus — anat. альвео ́ля. 
always — за ́вжди. 
amalgam — chem. амальга ́ма. 
amalgamated — сполу ́чений; об'є ́днаний. 
amalgamate, to — 1) амальгамува ́ти; 
2) об'єднувати. 
a.m. (ante meridiem) — до по ́лу ́дня. 
amaranth — bot. щир. 
amassment — ску ́пчення. 
amass, to — ску ́пчувати. 
amateur — n. 1) ама ́тор(ка), люби ́тель(ка); 
2) attr. ама ́торський. 
amateurish — 1) непрофесійний; 2) не-
вмі ́лий. 
amative — влюбливий. 
amatol — mil. амато ́л. 
amatory — 1) любо ́вний; 2) що лю ́бить. 
amazement — здивування. 
amaze, to — дивува ́ти; вража ́ти. 
amazing — ди ́вний; разючий. 
Amazon — geog. Амазо ́нка (рі ́чка). 
ambages — 1) натяки; 2) зволіка ́ння. 
ambassador — амбасаде ́р, посо ́л. 
ambassadorial — посольський. 
ambassadress — 1) дружи ́на посла ́ ; 2) жі ́нка-
посо ́л. 
amber — n. 1) тіп. буршти ́н; 2) attr. 
бурштино ́вий. 
ambidexter — люди ́на, що одна ́ково вільно 
володіє обома ́ рука ́ми. 
ambient — ото ́чуючий. 
ambiguity — 1) двозна ́чність; 2) нея ́сність. 
ambiguous — 1) двозна ́чний; 2) неясний, 
ambiguously — 1) двозна ́чно; 2) нея ́сно. 
ambition — 1) амбіція; 2) пра ́гнення. 
ambitious — 1) амбітний; 2) пра ́гнучий. 
ambrosia — bot. перга ́ . 
ambulance — med. 1) польови ́й шпиталь; 
2) а́вто́ швидкої допомо ́ги. 
ambulatory — med. амбулято ́рний. 
ambush — за ́сідка, чатува ́ння. 
ambush, to — 1) сиді ́ти в за ́сідці; 2) напа-
дати з за ́сідки. 
ameliorate, to — поліпшуватися). 



amelioration Anatolia 
amelioration — 1) поліпшення; 2) меліо-
ра ́ція. 
ameliorative — 1) що полі ́пшує(ться); 
2) меліорати ́вний. 
Amen — rel. Амінь. 
amenable — 1) відловіда ́льний; підсудний; 
2) зговірливий. 
amenably — відповідно, згідно. 
amendable — попра ́вний. 
amendment — поправка; вйправлення. 
amends — компенса ́ція, відшкодува ́ння. 
amend, to — виправля ́ти. 
amenities — 1) виго ́ди; 2) втіхи. 
amentia — недоумство. 
amercement — покара ́ння; грошови ́й 
штраф. 
amerce, to — кара ́ти; штрафува ́ти. 
America — geog. Аме ́рика. 
American — 1) n. америка́н||ець (ка); 
2) adj. америка ́нський. 
Americanism — американізм. 
Americanize, to — американізува ́ти. 
American tiger — zool. ягуа ́р. 
amethyst — min. амети ́ст. 
amethystine — амети ́стовий. 
amiability — 1) дружелюбність; 2) при-
ва ́бливість. 
amiable — 1) дружній; 2) прива ́бливий. 
amicability — дру ́жність, при ́язнь. 
amicable — дру ́жній, при ́язний. 
amid — се ́ред, посере ́д. 
amides — chem. аміди. 
amidships — naut. в сере ́ди ́ні корабля ́ . 
amidst — see amid. 
amiss — 1) неправильний; 2) невча ́сний. 
amity — дру ́жні стосунки. 
Amman — geog. Амма ́н. 
ammeter — elect, амперме ́тр. 
ammonal — mil. амона ́л. 
ammonia — chem. амонія ́к. 
ammoniac — chem. амонія ́чний. 
ammonite — pal. амоніт. 
ammonium — chem. амо ́ній. 
ammonium chloride — chem. нашати ́р. 
ammunition — mil. амуні ́ція, боєзапа ́с. 
amnesia — med. амне ́зія, втра ́та па ́м'яті. 
amnesty — амне ́стія. 
amnesty, to — амнестува ́ти. 
amoeba — zool. амеба. 
among — між, по ́мі ́ж, се ́ред. 
amongst — по ́мі ́ж. 
amoral — немора ́льний, амора ́льний. 
amorality — амора ́льність. 
amorous — 1) любо ́вний; 2) влюбли ́вий. 
amorousness — 1) зако ́ханість; 2) влюб-
ливість. 
amorphous — амо ́рфний; некристалі ́чний. 
amorphousness — аморфність, 
amortization — амортиза ́ція; спла ́та бо ́ргу. 
amortize, to — амортизува ́ти; спла ́чувати 
борг. 
amount — 1) су ́ма; 2) кількість, 
amount, to — становити; дорівнювати, 
amour — коха ́ння. 
amperage — elect, ампера ́ж. 

ampere — elect, ампер. 
ampere-hour — elect, ампе ́р-годи ́на. 
amphibia — zool. амфібія. 
amphibious — земнево ́дний. 
amphitheatre — амфітеа ́тр. 
ample — доста ́тній. 
ampleness — доста ́тність. 
amplification — 1) збільшення; 2) electron 
elect, підси ́лення. 
amplifier — 1) electronelect, підси ́лювач; 
2) opt. лінза поза ́ду об'єкти ́ва мікроско ́па. 
amplifying — підси ́люючий. 
amplify, to — 1) підси ́лювати; 2) перебіль-
шувати. 
amplitude — 1) ро ́змах; 2) phys., astron. 
амплітуда. 
ampoule — pharm. а́мпуля. 
ampule — see ampoule. 
amputate, to — surg. ампутува ́ти, відтина ́ти. 
amputation — surg. ампута ́ція. 
Amsterdam — geog. Амстерда ́м. 
amulet — талісма ́н, амулет. 
Amur — geog. Аму ́р (річка). 
amusement — заба ́ва, розва ́га. 
amuse oneself, to — розважа ́тися. 
amuse, to — розважа ́ти. 
amusing — смішний, заба ́вний. 
amyl — крохмаль. 
amyloid — крохма ́льний. 
an — gram, неозна ́чений родівни ́к. 
anabiosis — biol. анабіо ́за. 
anachronism — анахронізм. 
anaemia — med. анемі ́я, недокрів'я. 
anaemic — med. анемічний. 
anaesthesia — med. анестезія, знебо ́лю-
вання. 
anaesthetic — med. 1) n. анестезу ́ючий за ́сіб; 
2) adj. знеболюючий, 
anaesthetization — med. знебо ́лювання. 
anaesthetize, to — med. знебо ́лювати. 
anal — anat. ана ́льний, задньопрохідни ́й. 
analect — літературний збірник, 
analogical — аналогічний, 
analogous — аналогічний, поді ́бний. 
analogy — аналогія, подібність, 
analyser — аналітик,, 
analyse, to — 1) аналізува ́ти; 2) chem. 
розклада ́ти. 
analysis — 1) аналі ́за; 2) chem. розклада ́ння. 
analyst — 1) аналі ́тик; 2) лябора ́нт-хе ́мік. 
analytic(al) — аналітичний. 
analyze, to — see analyse, to. 
anamnesis — 1) прига ́дування; 2) med. 
ана ́мнез. 
anamorphosis — 1) bot. анаморфо ́з; 2) спо-
тво ́рене зобра ́ження пре ́дме ́та. 
ananas— 1) анана ́с; 2) bot. анана ́сове де ́рево. 
anarchic(al) — анархічний. 
anarchism — анархізм. 
anarchist — анархі ́ст(ка). 
anarchy — ана ́рхія, безла ́дця. 
anathema — rel. ана ́тема; прокляття. 
anathematize, to — rel. проголо ́шувати 
ана ́тему кому ́сь; проклина ́ти. 
Anatolia — geog. Анато ́лія. 



anatomic(al) anode 
anatomical) — анатомічний. 
anatomist — med. ана ́том. 
anatomy — 1) анатомія; 2) fig. крити ́чний 
розбі ́р. 
ancestor — пре ́док. 
ancestral — спадко ́вий; родови ́й. 
ancestry — 1) предки; 2) похо ́дження. 
anchor — naut., tech. кі ́тва ́ . 
anchorage — 1) naut. стоя ́нка на кі ́тві ́ ; 
2) tech. закріплення. 
anchoress — rel. відлюдниця, пустельниця, 
anchoret — rel. відлюдник, пусте ́льник. 
anchorite — see anchoret, 
anchovy — ich. анчо ́ус. 
anchylosis — med. нерухо ́мість сугло ́ба. 
ancient — старода ́вній; античний, 
ancillary — підле ́глий; допомі ́жни ́й. 
and — та, і, й. 
Andaman Isls—geog. Андама ́иські острови ́ . 
andante — mus. анда ́нте, пові ́льно. 
Andes — geog. Анди (го ́ри). 
andiron — тага ́н. 
Andorra — geog. Андо ́рра. 
and so on — тощо, і так да ́лі. 
anecdote — анекдо ́та, сміхови ́нка. 
anecdotic — анекдотичний. 
anemograph — meteor, самопи ́сний вітро-
мі ́р. 
anemometer — meteor, вітромір, анемоме ́тр. 
anemone — bot. анемо ́на. 
anemoscope — meteor. анемоско ́п. 
aneroid — meteor, баро ́метр-анеро ́їд. 
aneroidograph — meteor, самопи ́сний баро ́-
метр-анеро ́їд. 
anesthesia — see anaesthesia. 
anesthetic — see anaesthetic. 
aneurism — med. аневри ́зм. 
anew — на ́ново; по-ново ́му. 
anfractuous — 1) кризи ́й; спіра ́льний; 2) fig. 
заплу ́таний. 
Angel — rel. Янгол, Ангел. 
angelic — rel. я́нгольський, а́нгельський. 
anger — зло ́ба ́ , гнів. 
anger, to — обу ́рювати, гніви ́ти. 
angina — med. анґі ́на. 
angina pectoris — med. грудна ́ жаба. 
angle — 1) geom. кут; 2) коси ́нець; 3) то ́чка 
зо ́ру. 
angler — fish, риба ́лка. 
angle, to — fish, ву ́дити ри ́бу. 
Anglican — rel. \)n. люди ́на англіка ́нського 
віровизна ́ння; 2) adj. англіка ́нський. 
Anglicism — англіцизм. 
Anglicize, to — англізува ́ти. 
angling — fish, вуді ́ння. 
angling-rod — fish, вудка. 
Anglo-Saxon — 1) n. англоса ́кс; 2) adj. 
англосаксо ́нський. 
angola — see angora. 
Angola — geog. Анго ́ля. 
angora — 1) zool. анґо ́рська коза ́ ; 2) ткани ́на 
з йо ́вни анґо ́рської кози. 
angrily — серди ́то, гнівно. angry — сердитий, розгніваний. 
anguine — подібний до гадюки. 

anguish — біль, му ́ка. 
angular — 1) наріжний; 2) кута ́стий. 
angularity — fig. незґра ́бність. 
anhydride — chem. ангідри ́д. 
anhydrite — chem. ангідри ́т. 
anhydrous — chem. безводний, 
anigh — бли ́зько, ко ́ло, біля, 
anil — індиго (фа ́рба). 
anile — ба ́б'ячий. 
aniline — chem. n. 1) аніліна; 2) attr. 
аніліновий. 
anility — ста ́рість. 
animadversion — о́суд, кри ́тика. 
animadvert, to — осуджувати; критикува ́ти. 
animal — n. 1) твари ́на, звір; 2) attr. 
твари ́нний. 
animalcule — мікроскопічна твари ́на. 
animalism — philos. анімалізм, 
animate — adj. жва ́вий; збуджений, 
animate, to — оживляти; захо ́плювати. 
animation — пожвавлення; захоплення, 
animosity — ворогува ́ння; воро ́жість. 
animus — 1) упередженість; 2) jur. моти ́в. 
anise — bot. га ́нус. , 
aniseed — bot. насіння га ́нусу. 
Ankara — geog. Анкара ́ . 
ankle — anat. щи ́колотка. 
annalist — 1) хроніке ́р; 2) літописець, 
annals — 1) хро ́ніка; 2) лі ́то ́пис. 
annealing — n. tech. відпа ́л, відпа ́лювання. 
anneal, to — tech. відпа ́лювати. 
annelida — zool. кільча ́сті червяки ́. 
annex — 1) дода ́ток; 2) прибудо ́ва. 
annexation — ане ́ксія, приєдна ́ння. 
annex, to — анексува ́ти, приєднувати, 
annihilate, to — зни ́щувати. 
annihilating — adj. зни ́щуючий. 
annihilation — знищення, 
anniversary — ювіле ́й, роковини. 
Anno Domini — L. ново ́ї е́ри. 
annotate, to — відміча ́ти; робити нота ́тки. 
annotation — примі ́тка. 
announcement — оголо ́шення; повідо ́м-
лення. 
announcer — 1) ди ́ктор; 2) той, хто ого-
ло ́шує. 
announce, to — оголо ́шувати; повідомляти. 
annoyance — 1) доса ́да; 2) набрида ́ння. 
annoyed — роздрато ́ваний. 
annoying — adj. надоку ́чливий; при ́крий. 
annoy, to — надокучати; дратува ́ти. 
annual — 1) n. щорічник; 2) adj. щорічний, 
річний. 
annually — щорічно. 
annuity — щорічна рента. 
annular — кільце ́вий. 
annulment — скасува ́ння, анулюва ́ння. 
annul, to — скасо ́вувати, анулюва ́ти. 
annunciate, to — оголо ́шувати; сповіща ́ти. 
annunciation — оголо ́шення; сповіщення. 
Annunciation Day — rel. Благовіщення. 
annunciator — електричний сигна ́льний 
нумера ́тор. 
anode — elect, ано ́д. 



anodyne antiquity 

anodyne — 1) n. болезаспокійливий за ́сіб; 
2) adj. болезаспокійливий, 
anointment — 1) rel. мирува ́ння; 2) зма ́ -
зування. 
anoint, to — 1) rel. мирува ́ти; 2) зма ́зувати, 
ма ́зати. 
anomalistic — astron. аномалістичний, 
anomalous — непра ́вильний; ненорма ́ль-
ний. 
anomaly — ненорма ́льність, анома ́лія. 
anon — незаба ́ром, ско ́ро. 
anonym — аноні ́м. 
anonymity — анонімність. 
anonymous — анонімний, безіменний. 
anopheles — ent. ано ́фелес, малярійний 
кома ́р. 
anorganic — неорганічний. 
anosmia — med. втра ́та ню ́Ху. 
another — 1) дру ́гий, інший; 2) ше оди ́н. 
anourous — zool. безхво ́стий. 
anoxaemia — med. кисне ́ве голодува ́ння. 
anserine — adj. гусячий. 
answer — 1) відповідь; 2) math. розв'я ́зання 
зада ́чі; 3) jur. за ́хист. 
answerable — відповіда ́льний. 
answer, to — відповідати. 
ant — ent. мура ́шка, мураве ́ль. 
Antaeus — myth. Анте ́й. 
antagonism — ворожне ́ча, антагонізм. 
antagonist — супротивник. 
antagonistic — воро ́жий, антагоністичний. 
antagonize, to — виклика ́ти ворожнечу, 
антагонізм. 
antarctic — geog. антаркти ́чний. 
Antarctic Continent — geog. Антаркти ́да. 
Antarctic, the — geog. Анта ́рктика. 
ant-bear — zool. мурахої ́д. 
ant-eater — see ant-bear, 
antecedence — 1) пе ́ршість, пріоритет; 
2) astron. зворо ́тний рух пляне ́ти. 
antecedent — 1) попере ́дній; 2) апріор-
ний; 3) math, пе ́рший член пропо ́рції. 
antechamber — передпо ́кі ́й; вестибю ́ль. 
antedate — да ́та поста ́влена рані ́шим 
число ́м. 
antedate, to — датува ́ти раніпшм число ́м. 
antedeluvian — 1) adj. передпотопо ́вий; 
2) n. дуже стара ́люди ́на. 
antelope — zool. антило ́па. 
antemeridian — ранко ́вий, дополудне ́вий. 
ante meridiem — L. до по ́лу ́дня. 
antenna — 1) zool. ву ́сик; 2) radio анте ́на. 
antenuptial — дошлюбний. 
anteprandial — передобідній. 
anterior — 1) попере ́дній; 2) передній. 
anteriority — пе ́ршість. 
ante-room — прийма ́льня. 
ant-fly — ent. літа ́юча мура ́шка. 
anthem — 1) гімн; 2) rel. церко ́вний хора ́л. 
anther — bot. пиляк. 
ant-hill — мура ́шник. 
anthological — антологічний. 
anthology — антоло ́гія. 
anthracene — chem. антраце ́н. 
anthracite — антраци ́т (ву ́гілля). 

anthrax — 1) med. карбу ́нкул; 2) vet. 
сибірка. 
anthropoid — 1) n. антропо ́їд; 2) adj. 
людиноподібний. 
anthropologist — антропо ́лог. 
anthropology — антрополо ́гія. 
anthropophagi — n. pl. людоже ́ри. 
anthropophagy — n. людоже ́рство. 
anti — про ́ти-, а́нти-. 
anti-aircraft — adj. mil. протиповітряний. 
antibiotic — n. pharm. антибіо ́тик, проти-
біо ́тик. 
antibody — physiol. антитіло, протитіло. 
antic — 1) n. бла ́зень; 2) adj. смішний, 
чудни ́й. 
anticathode — chem. антикато ́д. 
anticipant — той, хто передбача ́є, перед-
чува ́є. 
anticipate, to — передбача ́ти; чека ́ти. 
anticipation — передчува ́ння; сподіва ́ння. 
anticipatory — 1) попере ́дній; 2) перед-
ча ́сний; 3) gram, ввідни ́й. 
anticlimax — спад напру ́ження. 
anticlockwise — про ́ти годиннико ́вої 
стрілки. 
anticommunist — 1) n. антикомуніст(ка); 
2) adj. антикомуністичний, 
anticyclone — meteor, антицикло ́н. 
antidotal — med. протиотру ́тний. 
antidote — med. антитоксин, протиотру ́та. 
antiepidemic — med. протиепідемічний, 
anti-fascist — 1) n. антифаши ́ст(ка); 2) adj. 
антифашистський. 
antifebrile — med. протигарячко ́вий. 
antifreeze — av., mot. антифри ́з. 
antigen — physiol. антиге ́н. 
antiknock — mot. антидетонаційний за ́сіб. 
Antilles — geog. Антільські острови ́ . 
anti-locust — agric. протисарано ́вий. 
antilogous — супере ́чний. 
antilogy — супере ́чність. 
anti-malarial — adj. med. протималярійний, 
anti-missile — adj. mil. протираке ́тний. 
antimony — chem. сурма ́ . 
antinomy — 1) антино ́мія; 2) парадо ́кс. 
antipathic — антипати ́чний, несимпатич-
ний. 
antipathy — антипа ́тія, відра ́за. 
antipersonnel — adj. mil. протипіхо ́тний. 
antiphlogistic — med. протизапальний, 
antipodal — діяметра ́льно протиле ́жний. 
antipodes — проти ле ́жності. 
antipoison — 1) n. протиотру ́та; 2) adj. 
протиотру ́тний. 
antipole — 1) протилежний по ́люс; 2) дія-
метра ́льна протиле ́жність. 
antiquarian — 1) n. антиква ́р; 2) adj. анти-
кварний. 
antiquary — антиква ́р. 
antiquated — застарілий. 
antique — 1) n. старовинна річ; 2) adj. 
старови ́нний. 
antiquity — 1) старовина ́; 2) кляси ́чна 
давнина ́. 



antiscorbutic appealing 
antiscorbutic — 1) n. протицинготний засіб; 
2) adj. протицинго ́тний. 
anti-Semite — антисеміт(ка). 
anti-Semitic — антисемітський. 
anti-Semitism — антисемітизм. 
antisepsis — see antiseptics. 
antiseptic — med. 1) n. антисепти ́чний за ́сіб; 
2) adj. антисепти ́чний. 
antiseptics — med. антисе ́птика. 
antisocial — 1) антигромадський; 2) не-
товари ́ський. 
anti-tank — adj. mil. протита ́нковий. 
anti-tank rifleman — mil. бронебійник, 
anti-tetanus — adj. med. протистовбняко ́вий. 
antithesis — philos. антитеза, протиста ́в-
лення. 
antitoxic — adj. med. антитокси ́чний. 
antitoxin — med. антитокси ́н. 
anti-trade — n. meteor, антипаса ́т (ві ́тер). 
antityphoid — adj. med. протитифо ́зний. 
antivenereal — adj. med. противенери ́чний. 
antiviral — adj. med. противірусний. 
antler — оле ́нячий ріг. 
antonym — антонім. 
Antrim — geog. Антрім. 
Antwerp — geog. Антве ́рпен. 
anus — anat. відхідни ́к. 
anvil — tech. кова ́дло. 
anxiety — 1) турбо ́та, неспо ́кі ́й; 2) палке ́ 
бажа ́ння. 
anxious — 1) стурбо ́ваний, збентежений; 
2) що па ́лко бажа ́є. 
anxiously — 1) стурбо ́вано; 2) ду ́же. 
any — 1) будь-яки ́й, якийне ́будь; 2) вся ́кий; 
3) жодний. 
anybody — хтоне ́будь, хтось. 
anyhow — 1) яки ́мсь чи ́ном; 2) у всякому 
разі; 3) якне ́будь. 
anyone — 1) хтоне ́будь; 2) вся ́кий, кожний, 
anything — щоне ́будь; будь-що ́ . 
anyway — 1) у всякому разі; 2) якне ́будь. 
anywhere — 1) дене ́будь, кудине ́будь; 
2) скрізь, всюди. 
anywise — 1) яки ́мсь чи ́ном; 2) в якійсь мі ́рі. 
aorta — anat. ао ́рта. 
apace — швидко. 
apart — окре ́мо; на ́різно. 
apart from — крім, окрім. 
apartheid — ра ́сова ізоляція. 
apartment — апартамент, приміщення. 
apartness — відокре ́мленість; ізольо ́ва-
ність. 
apathetic — апати ́чний, байду ́жий. 
apathetically — апати ́чно, ба ́йду ́же. 
apathy — апа ́тія, байду ́жість. 
apatite — тіп. апати ́т. 
аре — zoo І. ма ́впа. 
apeak — naut. вго ́ру, вертика ́льно. 
Apennines, the — geog. Апенніни. 
aperture — 1) відту ́лина, о́твір; 2) opt. 
аперту ́ра. 
apery — 1) мавпятник; 2) мавпува ́ння. 
аре, to — мавпувати, 
apex — верхівка, вершина, 
aphelion — astron. афе ́лій. 

aphis — ent. попели ́ця, тля. 
aphonia — med. втра ́та го ́лосу. 
aphorism — афори ́зм. 
aphoristic — афористичний. 
Aphrodite — myth.t Афроді ́та. 
aphthae — med. пліснявка. 
Apia — geog. Ania. 
apiarian — бджільницький, 
apiarist — бджоля ́р, па ́січник. 
apiary — па ́сіка. 
apiculture — бджільництво, 
apiece — 1) за ко ́жного; 2) за шту ́ку. 
apis — ent. бджола ́ . 
apish — 1) ма ́впячий; 2) fig. смішни ́й. 
a-plenty — у величе ́зній кількості, 
aplomb — апльо ́мб, надмірна самовпев-
неність. 
apocalypse — апока ́ліпсис. 
apocope — lin. відпада ́ння оста ́ннього 
скла ́ду або ́ зву ́ка в сло ́ві. 
apocryphal — невірогідний. 
apogee — апоге ́й. 
Apollo — myth. Аполло ́н. 
apologetic(al) — 1) виба ́чли ́вий; 2) при-
ми ́рливий. 
apologist — апологе ́т, захи ́сник. 
apologize, to — вибача ́тися, перепро ́шувати. 
apology — проба ́чення, перепро ́шення. 
apophthegm — коро ́ткий ви ́слів. 
apoplectic — med. апоплекси ́чний. 
apoplexy — med. апопле ́ксія. 
apostasy — rel. відсту ́пництво; зра ́да. 
apostate — rel. відсту́пн||ик (иця); зра́дн||ик 
(иця). 
apostatize, to — відступа ́тися (від свої ́х 
переконань). 
a posteriori — L. 1) adj. осно ́ваний на до ́ -
свіді; 2) adv. на підста ́ві до ́свіду. 
Apostle — rel. Апо ́стол. 
apostolic(aI) — rel. апо ́стольський. 
apostrophe — gram, апо ́строф. 
apostrophize, to — gram, ста ́вити апо ́строф. 
apothecary — аптекар, 
apotheosis — rel. каноніза ́ція; обожню-
вання. 
Appalachian Mts — geog. Аппала ́чські гори, 
appalling — жахливий; відворо ́тний. 
appallingly — жахливо, 
appal, to — ляка ́ти, вража ́ти. 
appanage — n. 1) залежна територія; 
2) fig. власти ́вість, атрибу ́т. 
apparatus — tech. апара ́т, прилад, 
apparent — 1) видимий; 2) очевидний, 
позірний; 3) jur. безспі ́рний. 
apparently — очеви ́дно; безсумнівно, 
apparition — 1) привид; 2) поява; 3) astron. 
видимість. 
appeal — 1) звернення, заклик; 2) jur. 
апеля ́ція. 
appeal, to — 1) звертатися, закликати; 
2) jur. подава ́ти апеляційну ска ́ргу. 
appealable — jur. що мо ́же бути оска ́рже-
ним. 
appealing — 1) зворушливий; 2) прива ́б-
ливий. 



appearance aqueduct 
appearance — 1) зо ́внішній вигляд; 2) по-
ява, з'я ́влення. 
appear, to — 1) з'являтися; 2) здава ́тися; 
3) theatr. виступа ́ти (на сце ́ні). 
appeasable — лагідний; зговірливий, 
appeasement — 1) заспокоєння, замирення; 
2) потура ́ння. 
appease, to — 1) заспоко ́ювати; 2) вгамо ́ -
вувати; 3) потура ́ти. 
appellant — jur. 1) n. апелянт; 2) adj. 
апеляційний. 
appellative — 1) ім'й, на ́зва; 2) gram. 
іме ́нник зага ́льний. 
appellee — n. jur. обвинува ́чуваний. 
appendage — дода ́ток; привісок. 
appendant — 1) n. дода ́ток; 2) adj. належний. 
appendicitis — med. апендици ́т. 
appendix — 1) anat. апе ́ндикс; 2) дода ́ток. 
append, to — дото ́чувати, додава ́ти. 
apperception — аперце ́пція. 
appertaining — adj. належний. 
appertain, to — нале ́жати; стосува ́тися. 
appetence — бажа ́ння; по ́тяг. 
appetency — природне бажа ́ння. 
appetite — апетит. 
appetizer — те, що збу ́джує аПети ́т. 
appetizing — апети ́тний. 
applaud, to — апльодува ́ти; схва ́лювати. 
applause — апльодисме ́нти, о́плески; схва ́ -
лення. 
apple — 1) яблуко; 2) see apple-tree, 
apple dumpling — cul. я́блуко, запе ́чене 
в тісті. 
apple of the eye — зіни ́ця. 
apple-pie — cul. пирі ́г з яблуками. 
apple-quince — bot. айва. 
apple-tree — bot. я́блуня. 
appliance — при ́лад; електропри ́лад. 
applicable — прида ́тний. 
applicant — n. той, хто пода ́в зая ́ву. 
application — 1) застосува ́ння; 2) проха ́ння. 
applied — прикладний. 
apply, to — 1) застосо ́вувати; 2) зверта ́тися. 
appointed — 1) призна ́чений; 2) обла ́д-
наний. 
appointee — n. призна ́чувана осо ́ба. 
appointment — 1) призначення; 2) поса ́да; 
3) поба ́чення. 
appoint, to — 1) признача ́ти; 2) облад-
нувати. 
apportionment — виділення, розподіл, 
apportion, to — ділити, розподіляти, 
apposite — відповідний, вда ́лий. 
apposition — 1) приєдна ́ння; 2) gram. 
при ́кладка. 
appraisal — оцінка, цінува ́ння. 
appraisement — оцінка, розцінка, 
appraiser — оцінювач; такса́тор). 
appraise, to — оцінювати, розцінювати, 
appreciable — 1) помітний, значни ́й; 
2) що піддається оці ́нці. 
appreciate, to — 1) оцінювати; 2) визнава ́ти, 
(ви ́соко) цінува ́ти; 3) бра ́ти до ува ́ги. 
appreciation — 1) оцінювання; 2) висока 
оцінка; 3) розуміння. 

apprehend, to — 1) розуміти; 2) побо ́ювати-
ся; 3) заарепгго ́вувати. 
apprehensible — зрозумілий, 
apprehension — 1) розуміння; 2) побою-
вання; 3) заарештовування, 
apprehensive — 1) тямки ́й; 2) боязки ́й. 
apprentice — 1) у́чен||ь (и ́ця); 2) початкі-
вець. 
apprenticeship — навча ́ння; учнівство, 
approach — 1) набли ́ження; 2) av. захід на 
призе ́млення. 
approachable — доступний; досяжний. 
approach, to — наближа ́тися. 
approbate, to — схва ́лювати; апробува ́ти. 
approbation — схва ́лювання; апроба ́ція. 
approbatory — схва ́льний. 
appropriate — adj. 1) відповідний; 2) влас-
ти ́вий. 
appropriate, to — 1) привла ́снювати; 
2) асигнувати. 
appropriation — 1) привла ́снення; 2) асиґну-
ва ́ння. 
appropriation-in-aid — дота ́ція, субси ́дія. 
approval — 1) схва ́лення, 2) затве ́рдження; 
са ́нкція. 
approve, to — 1) схва ́лювати; 2) затве ́рджу-
вати; санкціонува ́ти. 
approvingly — схва ́льно. 
approximate — 1) при ́бли ́зний; 2) що зна-
ходиться бли ́зько. 
approximately — при ́бли ́зно. 
approximateness — при ́бли ́зність. 
approximate, to — 1) при ́бли ́зно дорівню-
вати; 2) наближа ́ти(ся). 
approximation — набли ́ження. 
approximative — при ́бли ́зний. 
appurtenance — нале ́жність, принале ́жність. 
appurtenant — нале ́жний, принале ́жний. 
apricot — 1) море ́ля; 2) bot. море ́льове 
де ́рево. 
April — n. 1) квітень; 2) attr. квітне ́вий. 
a priori — 1) adj. незале ́жний від до ́свіду; 
2) adv. незале ́жно від до ́свіду. 
apron — 1) фарту ́х; 2) theatr. авансце ́на. 
apropos — 1) adj. вча ́сний, доре ́чний; 
2) adv. відно ́сно, що ́до. 
apse — archi. апси ́да. 
apsis — astron. апси ́да. 
apt — 1) прида ́тний; 2) зді ́бний; 3) схи ́ль-
ний. 
aptitude — 1) схи ́льність; 2) здібність. 
aptness — 1) доцільність; 2) доре ́чність. 
apyrous — вогнетривкий. 
aqualung — sport, аквала ́нг. 
aqualungist — sport, аквалангі ́ст(ка). 
aquamarine — 1) n. mirt. аквамари ́н; 
2) adj. аквамариновий. 
aquanaut — sport, аквана ́вт(ка). 
aquarelle — акваре ́ля., 
aquarellist — акварелі ́ст(ка). 
aquarium — аква ́ріюм. 
aquatic — водяни ́й; во ́дний. 
aqua-vitae — L. горілка. 
aqueduct — 1) акведук; водопровід; 2) anat. 
кана ́л, прохід. 



aqueous arithmetical 
aqueous — водянистий. 
acjuifer4— geol. водоносний горизо ́нт. 
aquiferous — geol. водоно ́сний. 
aquiline — орли ́ний. 
Arab — 1) n. ара ́б(ка); 2) adj. ара ́бський. 
arabesque — 1. n. арабеска; 2. adj. 1) ара ́б-
ський; 2) фантастичний. 
Arabian — ара ́бський. 
Arabian Sea — geog. Ара ́бське море. 
Arabic — 1) adj. ара ́бський; 2) n. ара ́бська 
мо ́ва. 
arable — agric. о́рний. 
Arab Republic of Egypt — geog. Ара ́бська 
Респу ́бліка Єги ́пет. 
arachnid — ent. павукоподібна комаха, 
arachnoid — anat. павутинна оболо ́нка 
мо ́зку. 
Aral Sea, the — geog. Ара ́льське мо ́ре. 
Ararat — geog. Арара ́т. 
arbiter — арбітр. 
arbitrage — арбітра ́ж. 
arbitrary — 1) довільний; 2) сваві ́льний. 
arbitrate, to — арбітрува ́ти. 
arbitration — ухва ́ла арбітра; арбітра ́ж. 
arbitrator — арбітр. 
arbor — 1) де ́рево; 2) tech. вісь. 
arboraceous — деревовидний; деревний. 
arboreal — zool. що живе ́ на дере ́вах. 
arboreous — 1) ліси ́стий; 2) деревовидний. 
arboriculture — лісництво. 
arboriculturist — лісово ́д. 
arbour — альта ́нка зі зе ́лені. 
arc — 1) geom. дуга ́ ; 2) ра ́йдуга. 
arcade — archi. арка ́да. 
Arcadian — 1) n. житель щасливо! краї ́ни 
Арка ́дії; 2) adj. ідилічний. 
arch — 1. n. 1) archi. а́рка; склепіння; 
2) ра ́йдуга, весе ́лка; 2. adj. головний. 
archaeological — археологічний. 
archaeologist — архео ́лог. 
archaic — застарілий, архаї ́чний. 
archaism — архаїзм. 
archaize, to — вживати архаїзми. 
Archangel — rel. Арха ́нгел. 
archbishop — rel. архиєпи ́скоп, влади ́ка. 
archdeacon — rel. архидия ́кон, прото-
дия ́кон. 
arched — 1) вигнутий; 2) archi. склепін-
частий. 
arch-enemy — запе ́клий во ́рог. 
Archeozoic — arch, археозо ́йський. 
archer — sport, стріле ́ць з лука, лучник. 
archery — sport, стріляння з лу ́ка. 
archetype — прототип. 
arch-fiend — сатана ́ . 
Archimedean — архіме ́дів. 
Archimedes — Архіме ́д. 
archipelago — geog. архіпелаг, група 
островів. 
architect — архіте ́кт; будівни ́к. 
architectonic — архітектурний; конструк-
ти ́вний. 
architectonics — архітекто ́ніка. 
architectural — архітектурний, 
architecture — архітекту ́ра; побудо ́ва. 

archival — архівний. 
archives — архів. 
archivist — архіва ́р. 
archly — хитро, лука ́во. 
archpriest — rel. протоієрей. 
arch-roof — archi. склепіння. 
arch, to — 1) archi. надава ́ти фбрму арки; 
2) вигина́ти(ся). 
archway — прохі ́д під а́ркою. 
arctic — північно-поля́рний, аркти ́чний. 
Arctic Ocean, the — geog. Північний 
Льодовий океа ́н. 
Arctic, the — geog. Арктика. 
ardency — за ́пал, завзяття. 
Ardennes — geog. Арде ́нни. 
ardent — палкий, ревний. 
ardently — па ́лко, ре ́вно. 
ardour — 1) за ́пал, завзя ́ття; 2) сильна 
спе ́ка. 
arduous — 1) важкий; 2) енергійний; 
3) неприступний. 
area — 1) пло ́ща; 2) зо ́на; дільни ́ця. 
arena — 1) аре ́на; 2) fig. місце подій. 
areometer — phys. арео ́метр. 
argent — 1) n. срібло ́ ; 2) adj. сріблястий. 
argentic — chem. що містить сріблб. 
argentiferous — geol. шо містить сріблб. 
argentine — adj. срібний; сріблястий. 
Argentine — geog. Арґентіна. 
Argentinian — 1) n. арґентін||ець (ка); 
2) adj. арґентінський. 
argil — ганча ́рна гли ́на. 
argon — chem. арґо ́н. 
Argonaut — myth, арґона ́вт, мореплавець. 
argue, to — 1) арґументува ́ти, спереча ́тися; 
2) дово ́дити; 3) відгово ́рювати. 
argufy, to — colloq. спереча ́тися заради 
спереча ́ння. 
argument — 1) аріуме ́нт, до ́каз; 2) аргу-
мента ́ція; 3) диску ́сія. 
argumentation — 1) аргумента ́ція; 2) спірка, 
супере ́чка. 
argumentative — 1) сильно аргументований; 
2) дискусійний; 3) щс> любить спереча ́тися. 
Argus — 1) myth. n. Арґус; 2) adj. пильний, 
невсипущий. 
Argus-eyed — пильний; пильнозо ́рий. 
argute — 1) го ́стрий; 2) пронизливий 
(про звук). 
aria — mus. арія. 
arid — сухи ́й; неродю ́чий. 
aridity — су ́хість; неродючість. 
aright — пра ́вильно. 
aril — hot. лушпа ́йка; лушпиння, лузга ́ . 
arioso — mus. аріо ́зо. 
arise, to — 1) постава ́ти, виника ́ти; 2) вста-
ва ́ти, підводитися. 
aristocracy — аристокра ́тія, шляхта. 
aristocrat — аристокра ́т(ка). 
aristocratic — аристократи ́чний. 
Aristotelian — 1) n. послідо ́вник Арісто ́теля; 
2) adj. арісто ́телівський. 
Aristotle — Арісто ́тель. arithmetic — аритме ́тика. 
arithmetical —[ аритметйчний. 



arithmometer artfully 
arithmometer — аритмо ́метр. 
Arizona — geog. Арізо ́на (штат СІП A), 
ark — bibl. ковчег. 
Arkansas — geog. Арканза ́с (річка і пггат 
США). 
Arkansas City — geog. Арканза ́с-Сіті. 
Arlington — geog. Арлінгто ́н. 
arm — рука ́ . 
armache — біль в руці, 
armada — naut. армада, 
armadillo — zool. армади ́л, панцерник, 
armament — 1) збро ́я; 2) збро ́йна си ́ла. 
armature — tech. арматура, 
armband — нарука ́вна пов'язка, 
armchair — фоте ́ль, крісло з підлокітни-
ками. 
arme blanche — холодна збро ́я. 
armed — озбро ́єний; збро ́йний. 
armed forces — армія. 
Armenia — geog. Вірме ́нія. 
Armenian — 1) n. вір||мени́н (ме ́нка); 
2) adj. вірме ́нський. 
armful — оберемок. 
arm-hole — про ́йма. 
arm-in-arm — рука ́ в ру ́ку, під руку. 
arming — озбро ́єння; бойове ́ споря ́дження, 
бойовий ви ́ряд. 
armistice — переми ́р'я. 
armless — 1) неозбро ́єний; 2) безрукий. 
armor — see armour. 
armored — see armoured. 
armorial — геральдичний. 
armory — 1) see armoury; 2) геральдика. 
armour — 1) mil. озбро ́єння; па ́нцер; 
2) mil. та ́нкові частини; 3) скафа ́ндер 
водола ́за. 
armour-bearer — hist, зброєносець, 
armour-clad — панцеро ́ваний, броньо ́ваний. 
armoured — панцеро ́ваний, броньо ́ваний; 
тії . та ́нковий. 
armoured саг — тії . бронемаши ́на, бро-
неви ́к. 
armoured carrier — mil. бронетранспортер. 
armoured glass — tech. бронескло ́. 
armoured train — mil. бронепо ́їзд. 
armoured turret — mil. бронеба ́пгта. 
armourer—1) вла ́сник заво ́ду збро ́ї; 2) mil. 
завідуючий збро ́єю. 
armour-piercing — mil. бронебі ́йний. 
armour-plated — see armour-clad. 
armour, to — tech. вкрива ́ти броне ́ю. 
armoury — арсенал; склад збро ́ї. 
arm-pit — anat. пахва ́ . 
arms — збро ́я. 
arm-saw — ручна ́ пи ́лка. 
arm, to — озбро ́ювати(ся). 
army — n. 1) ві ́йсько, а́рмія; 2) attr. війсь-
ко ́ви ́й. 
army-list — mil. спи ́сок старшинського 
скла ́ду а́рмії. 
army man — n. військовий, 
army-register — see army-list, 
aroma — аромат, па ́хощі. 
aromatic — арома ́тний, запашний. 

around — 1) всю ́ди, навкруги ́; 2) в обхва ́ті, 
довкола; 3) при ́бли ́зно. 
around-the-clock — цілодобови ́й, що три-
ва ́є ці ́лу добу ́ . 
arouse, to — 1) буди ́ти; 2) збу ́джувати; 
3) роздрато ́вувати. 
arraignment — обвинува ́чення; притя ́гнен-
ня до су ́ду. 
arraign, to — обвинува ́чувати; притяга ́ти 
до су ́ду. 
arrangement — 1) улашто ́вування; 2) до-
ведення до ладу ́ ; 3) уго ́да; 4) приготування; 
5) tech. монта ́ж. 
arranger — mus. аранже ́р. 
arrange, to — 1) влапгго ́вувати; 2) дово ́дити 
до ладу ́ ; 3) домовля ́тися; 4) tech. монту-
ва ́ти. 
arrant ^— 1) спра ́вжній; чистий; 2) obs. 
мандрівний. 
arras — гобеле ́ни. 
array — 1) mil. бойовий поря ́док; 2) велика 
кількість; 3) radio складна ́ антена, 
array, to — 1) mil. вистро ́ювати в бойовий 
поря ́док; 2) виставля ́ти про ́ти. 
arrearage — 1) відстава ́ння; 2) за ́лишок; 
3) заборго ́ваність. 
arrears — 1) за ́лишки; 2) заборго ́ваність. 
arrest — затримання; арешт, 
arresting — 1) що затри ́мує; 2) що зверта ́є 
ува ́гу. 
arrestor — elect, розря ́дник; запобіжник, 
arrest, to — затри ́мувати; заарешто ́вувати. 
arris — bui. го ́стрий кут. 
arrival — n. 1) прибуття ́; 2) новона-
роджений. 
arrive, to — 1) прибувати, доходити; 
2) настава ́ти (про час, подію), 
arrogance — зарозумілість, арога ́нтність. 
arrogant — зарозумілий, ароґа ́нтний. 
arrogantly — зарозуміло, ароґа ́нтно. 
arrogate, to — 1) зухва ́ло вимага ́ти; 
2) привласнювати. 
arrow — 1) стріла ́ ; 2) стрілка (на пля ́нах 
то ́що). 
arrow bag — сагайда ́к. 
arrow-head — вістря стріли ́ . 
arrow-headed — заго ́стрений. 
arrow-shaped—стрілкува ́тий, стрільча ́стий. 
arrowy — 1) стрілоподібний; 2) fig. в'ї ́д-
ливий. 
arsenal — 1) арсена ́л; 2) fig. збро ́я; за ́соби. 
arsenic — chem. арсе ́н. 
arson — jur. пі ́дпа ́л. 
arsonist — палій. 
art — n. 1) мистецтво; 2) впра ́вність, 
уміння; 3) attr. худо ́жній. 
artemisia — bot. не ́хворощ, чорнобиль. 
arterial — 1) anat. артерія ́льний; 2) роз-
галу ́жений. 
arteriosclerosis — rned. артеріосклеро ́за. 
artery — 1) anat. артерія; 2) маґістра ́ля. 
artesian well — артезі ́йський коло ́дязь, 
артезі ́йська криничка, 
artful — 1) спритний, метки ́й; 2) хи ́трий. 
artfully — 1) спри ́тно; 2) хи ́тро. 

— ЗО — 



artfulness aspiration 
artfulness — 1) спри ́тність; 2) Хитрість, 
arthritic — med. артрити ́чний. 
arthritis — med. артри ́т. 
arthropods — zool. членоно ́гі. 

'artichoke — bot. топінамбу ́р. 
article — 1) пара ́граф, пункт; 2) gram. 
родівни ́к; 3) пре ́дме ́т. 
article, to — виклада ́ти по пу ́нктах. 
articular — anat. сугло ́бовий. 
articulate — я́сни́й, чітки ́й. 
articulate, to — 1) чітко вимовляти; 
2) phon. артикулюва ́ти. 
articulation — phon. артикуляція; вимов-
ляння. 
artifice — 1) хи ́трість; 2) вигадка; 3) спри ́т-
ність. 
artificer — 1) винахідник; 2) ремісни ́к. 
artificial — 1) штучний; 2) уда ́ваний. 
artificially — штучно. 
artificial rainfall — штучний дош. 
artillerist — mil. артилери ́ст, гарма ́ш. 
artillery — mil. артиле ́рія. 
artilleryman — mil. артилери ́ст, гарма ́ш. 
artisan — ремісни ́к. 
artisanship — ремісництво. 
artist — 1) худо ́жник; мисте ́ць; 2) ма ́йстер 
своє ́ї справи. 
artistic(al) — худо ́жній; мисте ́цький. 
artistically — худо ́жньо; по-мисте ́цьки. 
artistry — Худо ́жність; мистецтво. 
artless — про ́стий; нехитрий, 
artlessly — про ́сто; нехи ́тро. 
Artos — rel. Дарник. 
arty — з прете ́нсією на Худо ́жність. 
Aryan — 1) n. арі́||єць (йка); 2) adj. арійсь-
кий. 
as — як; тоді, коли ́ ; тому ́ шо; Хоч, як би не. 
as a rule — звича ́йно. 
asbestine — азбестовий. 
asbestos — тіп. азбе ́ст. 
ascendant — 1) adj. пану ́ючий; 2) n. вплив; 
перева ́га. 
ascend, to — 1) сХо ́дити; 2) av. набира ́ти 
висоту ́ . 
ascension — 1) сходження, підіймання; 
2) прихі ́д. 
Ascension — rel. Вознесі ́ння. 
ascensional — 1) висхідний; 2) підійма ́ль-
ний. 
ascent — 1) підійма ́ння; 2) крутий схил, 
ascertain, to — 1) з'ясо ́вувати; 2) пересвід-
чуватися. 
ascetic — rel. 1) n. схимник, аскет; 2) adj. 
зде ́ржливий, аскети ́чний. 
asceticism — rel. аскетизм. 
Ascot — geog. Ескот. 
ascribe, to — припи ́сувати. 
ascription — приписування. 
asepsis — med. асе ́птика. 
aseptic — med. 1) n. асептичний за ́сіб; 
2) adj. асепти ́чний, стерильний, 
asexual — безстате ́вий. 
ash — 1) bot. ясен; 2) прах, оста ́нки; 
3) попіл. 
ashamed — присоро ́млений. 

ash-box — піддува ́ло. 
ash-cart — візо ́к для сміття ́ . 
ashen — 1) ясено ́вий; 2) попеля ́стого 
ко ́льору. 
ashes — 1) прах, оста ́нки; 2) по ́піл. 
ash-heap — попели ́ще. 
ash-key — bot. насі ́ння ясена. 
Ashkhabad — geog. АшХаба ́д. 
ashlar — bui. обтесаний ка ́мінь. 
ashore — naut. до бе ́рега. 
a short time — недо ́вго. 
ash-pan — піддува ́ло. 
ash-pit — підцува ́ло. 
Ash-Shaab — geog. Аш-Шаа ́б. 
ash-tray — попільничка. 
ash-tree — bot. я́сен. 
ashy — 1) з по ́пелу; 2) попелястий; бліди ́й. 
Asia — geog. Азія. 
Asia Minor — geog. Мала ́ Азія. 
Asian — 1) n. азія ́т(ка); 2) adj. азіатський. 
aside — 1) вбік, на ́бік, о́сторонь; 2) окре ́мо. 
as if — ні ́би, на ́че, на ́чебто. 
asinine — 1) ослячий; 2) fig. дурни ́й. 
askance — 1) кри ́во, ко ́со; 2) ско ́са (з пі-
до ́зрою погляда ́ти). 
askant — see askance. 
askew — 1) ко ́со, кри ́во; 2) ско ́са, зневаж-
ливо. 
ask, to — 1) пита ́ти; 2) проси ́ти; 3) вима-
гати; 4) запро ́шувати. 
aslant — 1) ко ́со, на ́вкіс; 2) упо ́перек. 
asleep — 1) спля ́чий; 2) fig. оте ́рплий, 
зате ́рплий; 3) fig. млявий, 
aslope — 1) ко ́сий, похилий; 2) ко ́со, по-
хило. 
Asmara — geog. Асма ́ра. 
a-smoke — шо димить, 
as much as possible — якнайбільше, 
asp — 1) bot. оси ́ка; 2) zool. ко ́бра. 
asparagus — bot. спа ́ржа, пгаара ́ґи. 
aspect — 1) ви ́гляд; 2) аспе ́кт; по ́гляд; 
3) gram. вид. 
aspen-tree — bot. оси ́ка. 
aspergillum — rel. кропило, 
asperity — 1) рі ́зкість; суво ́рість; 2) шорст-
кість. 
asperse, to — 1) rel. кропити; 2) fig. гань-
бити. 
aspersion — 1) rel. кро ́плення; 2) fig. на ́клеп. 
asphalt — n. 1) асфа ́льт; 2) attr. асфа ́ль-
товий. 
asphodel — bot. асфоде ́ль. 
asphyxia — med. асфіксія. 
asphyxiant — заду ́шлива речови ́на ́ . 
asphyxiate, to — виклика ́ти асфіксію. 
asphyxiation — med. удушення. 
aspic — zool. ко ́бра. 
aspidistra — bot. азія ́тська конва ́лія. 
aspirant — 1) n. кандида ́т(ка); 2) adj. шо 
пра ́гне. 
aspirate — phon. придихо ́вий звук. 
aspirate, to — вимовляти з придихом, 
aspiration — 1) пра ́гнення; 2) вдиха ́ння; 
3) phon. придих; 4) med. ви ́далення рідини 
з порожни ́ни. 



aspirator astigmatism 
aspirator — 1) аспіра ́тор; 2) tech. витяж-
ни ́й вентиля ́тор. 
aspire, to — пра ́гнути, домагатися. 
aspirin — pharm. аспіри ́на. 
aspiring — adj. що пра ́гне, пра ́гнучий. 
asquint — ко ́со; краєм о́ка. 
ass — 1) zool. осе ́л, віслю ́к; 2) fig. ду ́рень. 
assailable — незахи ́щений. 
assailant — (су)проти ́вник. 
assail, to — 1) напада ́ти; 2) го ́стро кри-
тикува ́ти. 
Assam — geog. Асса ́м. 
assassin — підступний вбивця. 
assassinate, to — підсту ́пно вбивати. 
assassination — підступне вби ́вство. 
assault — 1) на ́пад; 2) наси ́льство; 3) тії. 
ви ́садка деса ́нту з бо ́єм. 
assaulter — напа ́дник. 
assault, to — 1) напада ́ти; 2) наси ́лувати. 
assay — tech. про ́ба мета ́лів; спро ́ба. 
assayer — лябора ́нт-хе ́мік. 
assaying — tech. випробо ́вування. 
assay-number — tech. пока ́зник про ́би. 
assay, to — tech. випробо ́вувати. 
assemblage — 1) збірка, коле ́кція; 2) збо ́ри, 
схо ́дини. 
assembler — tech. монте ́р. 
assemble, to — 1) збира ́ти(ся); скликати; 
2) tech. монтува ́ти. 
assembly — 1) збо ́ри; 2) асамбле ́я; 3) ті ї . 
сиґна ́л збо ́ру; 4) tech. монта ́ж; 5) агреґа ́т. 
assemblyman — рої. депута ́т законода ́вчих 
збо ́рів. 
assent — 1) зго ́да; 2) са ́нкція. 
assentation — підле ́сливість. 
assent, to — 1) зго ́джуватися; 2) санкціо-
нува ́ти. 
assertion — 1) запе ́внення, тве ́рдження; 
2) math, формулюва ́ння. 
assertive — 1) надмі ́рно настирливий; 
2) догмати ́чний. 
assert, to — 1) тверди ́ти; 2) заявля ́ти; 
3) math, формулюва ́ти. 
assessable — що підляга ́є оподаткуванню, 
assessment — 1) оцінка майна для оподат-
кува ́ння; 2) су ́ма оподаткува ́ння. 
assessor — 1) оці ́нщик оподаткува ́ння; 
2) експе ́рт, консульта ́нт. 
assess, to — 1) оподатко ́вувати; 2) визна-
ча ́ти су ́му пода ́тку. 
asset — 1) позитивна я́кість; 2) colloq. 
майно ́ . 
assets — 1) fin. акти ́в; 2) майно ́ неспро-
мо ́жного боржника ́ . 
asseverate, to — 1) категорично свідчити; 
2) урочи ́сто обіця ́ти. 
asseveration — 1) категори ́чне тве ́рдження; 
2) урочи ́ста обі ́ця ́нка. 
assiduity — 1) стара ́нність; 2) залиця ́ння. 
assiduous — старанний, ретельний. 
assiduousness — стара ́нність, рете ́льність. 
assignation — 1) призна ́чення; 2) таємна 
зустріч; 3) асигна ́ція; асиґнува ́ння. 
assignee — 1) уповнова ́жений; 2) jur. 
правонаступник. 

assignment — 1) призна ́чення; 2) завдання; 
3) jur. переда ́ча майна ́ або ́ прав, 
assign, to — 1) признача ́ти; 2) асиґнува ́ти; 
3) jur. доруча ́ти, передава ́ти. 
assimilate, to — 1) асимілюва ́ти(ся); 2) за-
сво ́ювати; 3) уподі ́бнювати. 
assimilation — 1) асиміляція; 2) засвоєння, 
assistance — допомо ́га, сприяння, 
assistant — асисте ́нт(ка); помічни ́||к (ця), 
assistant professor — доцент, 
assist, to — допомага ́ти, сприя ́ти. 
associate — 1) n. коле ́га; спільн||ик (иця); 
2) adj. спільний; пов'я ́заний. 
associated — 1) пов'я ́заний; об'єднаний; 
2) взаємодіючий. 
associate, to — 1) з'є ́днувати(ся); сполуча ́ти-
(ся); 2) об'єднуватися; асоціюва ́тися. 
association — 1) пов'я ́заність; 2) асоція ́ція, 
спілка; 3) дру ́жба, бли ́зькість. 
assonance — 1) співзвучність; 2) poet. 
непо ́вна рима, 
assonant — співзвучний, 
assorted — 1) дібраний; 2) клясифіко ́ваний. 
assortment — 1) асортиме ́нт; вибір; 2) під-
бір. 
assort, to — 1) добира ́ти; 2) клясифікува ́ти; 
3) гармоніюва ́ти. 
Assouan — geog. Асуа ́н. 
assuagement — заспоко ́ювання; угамо-
вування. 
assuage, to — заспоко ́ювати; угамо ́вувати. 
assumed — 1) ви ́гаданий; 2) уда ́ваний; 
3) припу ́щений. 
assume, to — 1) прийма ́ти, бра ́ти на се ́бе; 
2) удава ́ти; 3) припускати, 
assuming — adj. зухва ́лий, самовпе ́внений. 
assumption — 1) припущення; 2) присво ́-
єння; 3) удава ́ння. 
assumptive — 1) що припуска ́ється; мож-
ливий; 2) самовпе ́внений. 
assurance — 1) страхува ́ння, асекура ́ція; 
2) запе ́внення; ґара ́нтія. 
assured — 1) застрахо ́ваний, асекуро ́ваний; 
2) запе ́внений; гаранто ́ваний. 
assuredly — безумо ́вно, напе ́вне. 
assuredness — 1) самовпе ́вненість; 2) зухва ́-
лість. 
assurer — страхува ́льник, асекура ́тор. 
assure, to — 1) страхува ́ти, асекурува ́ти; 
2) запевняти; 3) ґарантува ́ти. 
Assyria — hist. Асси ́рія. 
astatic — pliys. нестійкий. 
aster — bot. а́йстра. 
asteria — min. кору ́нд. 
asterisk — gram, зірка, астери ́ск. 
astern — naut. 1) за кормо ́ю; 2) наза ́д. 
asteroid — 1) astron. астеро ́їд, плянето ́їд; 
2) zool. морська ́ зірка. 
asthenia — med. астенія, сла ́бість. 
asthma — med. астма, ядуха. 
asthmatic — med. 1) n. астма ́тик; 2) adj. 
астматичний. 
as though — на ́че, начебто, 
astigmatic — med.y opt. астигматичний, 
astigmatism — med., opt. астигмати ́зм. 



astir attack 
astir — 1) схвильо ́ваний; 2) що перебува ́є 
в ру ́сі. 
astonished — здивований, 
astonishing — ди ́вний, вражаючий, 
astonishment — здивування, по ́див. 
astonish, to — дивува ́ти, вража ́ти. 
astounding — вража ́ючий, дивуючий, 
astound, to — вража ́ти, дивува ́ти. 
astraddle — 1) ве ́рхи; 2) широко розста ́-
вивши но ́ги. 
astrakhan — adj. смушевий. 
Astrakhan — geog. Астрахань, 
astral — зо ́ряний. 
astride — 1) ве ́рхи; 2) розста ́вивши но ́ги. 
astringency — те ́рпкість. 
astringent — 1) n. в'я ́жучий засіб; 2) adj. 
терпки ́й. 
astrolabe — geod. астроля ́бія. 
astrologer — астро ́ло ́г. 
astrology — астроло ́гія. 
astronaut — астрона ́вт, космона ́вт. 
astronautics*— тео ́рія міжпляне ́тних по-
летів, астрона ́втика, космона ́втика. 
astronomer — астро ́но ́м. 
astronomical) — 1) астрономі ́чний; 2) fig. 
дуже вели ́кий. 
astronomy — астроно ́мія. 
astrophysics — астрофізика. 
Asturias — hist. Асту ́рія. 
astute — 1) хи ́трий; 2) прони ́кливий. 
astuteness — 1) хи ́трість; 2) прони ́кливість. 
Asuncion — geog. Асунсьо ́н. 
asunder — 1) на ́різно; 2) на шматки. 
Aswan — geog. Асуа ́н. 
asylum — 1) приту ́лок; 2) дім для боже-
вільних. 
asymmetric — асиметри ́чний, несимет-
ри ́чний. 
asymmetry — асиме ́трія, несиметри ́чність. 
asynchronous — асинхро ́нний. 
asyndetic — gram, безсполучнико ́вий. 
asyndeton — gram, випуска ́ння сполу ́чників. 
As you were! — mil. Верни ́! 
at — 1) в, бі ́ля, при, на (позна ́чення мі ́сця); 
2) в, бі ́ля (позна ́чення ча ́су ́). 
at a guess — навдога ́д. 
at all times — завжди. 
at any time — колине ́будь. 
atavism — biol. атаві ́зм. 
atavistic — biol. атавісти ́чний. 
ataxy — med. ата ́ксія. 
at call — напогото ́ві. 
at day-break — вдо ́світа. 
At ease! — mil. Вільно! 
atelier — ательє, сту ́дія. 
at first — спе ́ршу, споча ́тку. 
atheism — атеї ́зм, безбо ́жництво. 
atheist — атеї ́ст(ка), безбо́жн||ик (иця). 
atheistic — атеїсти ́чний, безбо ́жницький. 
Athenian — 1) n. ате ́ня ́н||ин (ка); 2) adj. 
ате ́нський. 
Athens — geog. Ате ́ни. 
athirst — 1) спра ́глий; 2) той, що пра ́гне. 
athlete — спортсме ́н(ка), змагу ́н(ка). 
athletic — спорти ́вний, атлетичний. 

athletics — атле ́тика, фізкультура. 
at home — до ́ма, вдо ́ма. 
Athos — geog. Атос, Афо ́н. 
athwart — упо ́перек; ко ́со. 
atilt — mil. наперевіс. 
Atlanta — geog. Атла ́нта. 
Atlantic — 1) n. geog. Атла ́нтіка; 2) adj. 
атлантійський. 
Atlantic City — geog. Атла ́нтік Сіті. 
Atlantic Ocean, the — geog. Атлантійський 
океа ́н. 
atlas — 1) географічний а́тлас; 2) anat. 
пе ́рший ши ́йний хребе ́ць. 
Atlas — myth. Атла ́нт. 
Atlas Mts — geog. Атла ́ські го ́ри. 
at last — наре ́шті. 
atmosphere — атмосфера. 
atmospheric — атмосфери ́чний. 
atmospherics — radio атмосфери ́чні ne-
решко ́ди. 
at night — уночі. 
at noon — опівдні. 
atoll — geog. ато ́л, кора ́льовий о́стрів. 
atom — 1) phys. а́том; 2) colloq. найдрібніша 
ча ́стка. 
atomic — phys. атомо ́вий. 
atomicity — chem. вале ́нтність. 
atomism — sci. атомісти ́чна тео ́рія. 
atomistic — 1) атомісти ́чний; 2) роздріб-
нений. 
atomizer — 1) розбри ́зкувач; 2) tech. 
форсу ́нка. 
atomize, to — розбри ́зкувати; розпоро ́-
шувати. 
atomy — 1) а́том; 2) мале ́нька істо ́та; 
3) кістя ́к. 
at once — нега ́йно, за ́раз же, зра ́зу. 
atonement — 1) загла ́джування; 2) від-
шкодува ́ння. 
atone, to — 1) загла ́джувати; 2) відшко-
до ́вувати. 
atonic — 1) med. ослаблений; 2) gram. 
ненаголо ́шений. 
atony — med. атоні ́я. 
atop — 1) adv. вгорі; 2) prep, над; пове ́рх. 
at par — fin. за номінальною ва ́ртістю. 
atrabilious — меланхолійний; жо ́вчний. 
at random — навмання ́, навдога ́д. 
atrocious — 1) звіря ́чий; 2) жахливий, 
atrocity — 1) зві ́рство; 2) жорсто ́кість. 
atrophied — 1) med. атрофо ́ваний; 2) ви ́сна-
жений. 
atrophy — 1) med. атро ́фі ́я; 2) осла ́блення. 
atrophy, to — med. атрофува ́тися. 
atropine — pharm. атропі ́на. 
attache — аташе ́ (посо ́льства). 
attached — 1) ві ́дда ́ний; прихи ́льний; 
2) прикріпленій. 
attachment — 1) ві ́дда ́ність, прихильність; 
2) прикріплення. 
attach, to — 1) прикріпляти; 2) приєдну-
ватися. 
attack — 1) mil. ата ́ка; на ́ступ; 2) med. 
при ́ступ хворо ́би. 



attackable Australia 

attackable — 1) вра ́зли ́вий; 2) спі ́рни ́й, 
супере ́чний. 
attack, to — атакува ́ти, напада ́ти. 
attainability — досяжність, 
attainable — дося ́жни ́й. 
attainment — дося ́гнення; надба ́ння. 
attaint — га ́ньба ́ , знеславлення, 
attain, to — досягати; доживати, 
attaint, to — ганьбити, знесла ́влювати. 
attar — ете ́рова олі ́я (з кві ́тів). 
attempt — 1) спро ́ба; 2) за ́мах. 
attempt, to — про ́бувати, намага ́тися. 
attendance — 1) прису ́тність; 2) до ́гляд; 
обслуго ́вування. 
attendant — 1. n. 1) слуга ́ ; 2\ супутник; 
2. adj. 1) прису ́тній; 2) супровідний, 
attend, to — 1) бу ́ти присутнім; слу ́хати; 
2) супрово ́дити; 3) дба ́ти. 
attention — 1) ува ́га, ува ́жність; 2) піклу-
ва ́ння; 3) до ́гляд, обслуго ́вування. 
Attention! — mil. Стру ́нко!; Ува ́га! 
attentive — 1) ува ́жний; 2) дбайли ́вий; 
3) че ́мний. 
attentively — 1) уважно; 2) че ́мно. 
attentiveness — 1) ува ́жність; 2) че ́мність. 
attenuate, to — послабля ́ти. 
attenuation — 1) посла ́блення; 2) tech., 
phys. затухання. 
attestation — 1) по ́свідка; 2) потве ́рдження. 
attestor — jur. свідок, 
attest, to — 1) jur. свідчити; 2) приводити 
до прися ́ги. 
attic — 1) мезані ́н; 2) гори ́ще. 
Attic — 1) кляси ́чний; 2) витончений, 
atticism — вишуканість виразу, 
at times — де ́коли. 
attire — одяг, убра ́ння. 
attire, to — 1) одяга ́ти; 2) прикрашати, 
attitude — 1) по ́за; поста ́ва; 2) відно ́шення. 
attorney — jur. оборо ́нець, адвока ́т. 
attraction — 1) притяга ́ння; 2) привабли-
вість; 3) атракціо ́н. 
attractive — привабливий; прина ́дний. 
attractively — привабливо; принадно, 
attractiveness — прива ́бливість; прина ́д-
ність. 
attract, to — прива ́блювати, притяга ́ти; 
чарува ́ти. 
attribute — n. 1) атрибу ́т, властивість; 
2) gram, озна ́чення. 
attribute, to — приписувати; відно ́сити 
(за раху ́нок чого ́сь). 
attribution — 1) приписування; віднесення 
(за раху ́нок чого ́сь); 2) спромо ́жність. 
attributive — gram, означа ́льний. 
attrition — 1) тертя ́ ; 2) зно ́шування від 
тертя. 
attune, to — 1) mus. настро ́ювати; 2) fig. 
погоджувати., 
at will — довільно. 
auburn — каштановий (про ко ́лір воло ́сся). 
Auckland — geog. Окленд. 
auction — ліцита ́ція, прилюдні торги ́ . 
auctioneer — ліцита ́тор. 
audacious — 1) сміливий; 2) зухвалий. 

audacity — 1) смі ́ли ́вість; 2) зухва ́лість. 
audibility — чу ́тність; вира ́зність. 
audible — чутний; вира ́зни ́й. 
audibly — го ́лосно; вго ́лос. 
audience — 1) theatr. пу ́бліка; 2) авдіє ́нція 
(у ко ́гось). 
audio frequency — radio звукова ́ частота ́ . 
audiograph — phys. аудіо ́граф. 
audiometer — phys. аудіо ́метр. 
audit — comm. реві ́зія бухга ́льте ́рських 
книг. 
audition — 1) слу ́хання; 2) відчуття ́ слуху; 
3) theatr. ко ́нкурс співаків. 
auditor — comm. ревізор, авди ́тор. 
auditorial — adj. ревізійний, контро ́льний. 
auditorium — за ́ля, авдито ́рія. 
auditory — слухови ́й. 
audit, to — comm. ревізувати, авдитува ́ти. 
Augean stables — myth. А́вґійові ста ́йні. 
auger — tech. све ́рдел, свердло ́ . 
aught — 1) шоне ́будь, шось; 2) до яко ́їсь 
міри. 
augmentation — збільшення. 
augmentative — 1) що збільшується; 
2) gram, збільшувальний. 
augment, to — збільшувати(ся), додава ́ти-
(ся). 
augur — віщу ́н. 
augural — що віщу ́є. 
augur, to — віщува ́ти. 
august — adj. величний. 
August — n. 1) се ́рпень; 2) attr. серпне ́вий. 
auk — orn. гага ́рка. 
aunt — тітка. 
auntie — dim. тіточка. 
aura — 1) по ́дув; 2) емана ́ція; 3) med. аура. 
aural — 1) вушни ́й; 2) слухови ́й. 
aurally — на слух; у́сно. 
aureate — золоти ́стий. 
aureola — сяйво, орео ́л. 
aureole — see aureola. 
auric — що містить в собі зо ́лото. 
auricle — anat. 1) передсе ́рдя; 2) зо ́внішвє 
ву ́хо. 
auricular — 1) anat. що стосується перед-
се ́рдя; 2) вушни ́й; слухови ́й; 3) ска ́заний 
на ву ́хо. 
auriferous — шо містить в собі зблото. 
auriform — що ма ́є фо ́рму вуха, 
aurist — med. спеціяліст по хворо ́бам ву ́ха. 
aurochs — arch. зубр, 
aurora — poet, зірни ́ця, ранко ́ва зоря ́ . 
auscultate, to — med. вислу ́хувати (хвброго). 
auscultation — med. вислухування (хво ́-
рого). 
auspice — до ́бра ознака. 
auspices — pi. протеґува ́ння. 
auspicious — сприятливий. 
austere — 1) суво ́рий; 2) про ́стий. 
austerity — 1) суво ́рість; 2) простота. 
Austerlitz — geog. Австерліц. 
Austin — geog. бстін. 
austral — південний. 
Australia — geog. Австра ́лія. 



Austral ian avouch, to 
Australian — 1) n. австралієць (йка); 
2) adj. австралійський. 
Austria — geog. Австрія. 
Austrian — 1) n. австрі́Нєць (йка); 2) adj. 
австрійський. 
authentic—достовірний; вірогідний; автен-
тичний. 
authentically — вірогідно; автенти ́чно. 
authenticate, to — встано ́влювати спра ́в-
жність ̂  (автенти ́чність). 
authenticity — спра ́вжність; вірогідність; 
автенти ́чність. 
author — 1) а́втор; письме ́нник; 2) творе ́ць, 
ініція ́тор. 
authoress — 1) а́вторка; письменниця; 
2) ініція ́торка. 
authoritarian — 1) adj. авторитарний; 
владний; 2) n. прихильник сильної вла ́ди. 
authoritative — 1) авторите ́тний; 2) вла ́д-
ний. 
authorities — вла ́да; керівні о́ргани. 
authority — 1) влада ́ ; 2) керівні о́ргани; 
3) авторитет. 
authorization — 1) до ́звіл; 2) уповнова-
ження. 
authorized — авторизований; дозволений, 
authorize, to — 1) дозволяти; 2) уповно-
ва ́жувати. 
authorless — анонімний. 
authorship — а́вторство. 
autobiographic — adj. автобіографічний. 
autobiography — автобіографія. 
autobus — авто ́бус. 
autocephaly — rel. автокефалія. 
autochthon — корінни ́й жи ́тель. 
autoclave — автокла ́в. 
autocracy — рої. самодержа ́вство; авто-
кра ́тія. 
autocrat — автокра ́т; владна люди ́на. 
autocratic — автократи ́чний; вла ́дний. 
autogamous — bot. що самозапи ́люється. 
autogenesis — самозаро ́дження. 
autograph — 1) авто ́граф; 2) ориґіна ́л 
руко ́пису. 
autographic — власноручно написаний, 
autogyro — av. вертоліт, 
autointoxication — med. самозатру ́єння. 
automat — автома ́т (для про ́дажу чогось), 
automatical) — автоматичний, самоді-
ючий. 
automatically — автоматично, 
automatic pilot — av. автопілот, 
automatic rifle — mil. автомати ́чна рушни-
ця, автома ́т. 
automation — автоматизація; автоматика, 
automatism — автомати ́зм. 
automobile — n. 1) автомобіль, а́вто́; 
2) attr. автомобільний, 
autonomous — рої. автоно ́мний. 
autonomy — рої. автоно ́мія, самовряду-
вання. 
autopilot — av. автопіло ́т. 
autopsy — med. розтин тру ́па. 
autorifle — mil. автомати ́чна рушниця, 
автома ́т. 

autoroad — автошлях, автостра ́да. 
autostrada — автостра ́да. 
autosuggestion — med. самогіпно ́за. 
autotruck — вантажне а́вто́. 
autumn — n. 1) о́сінь; 2) attr. осінній, 
autumnal — adj. осінній, 
auxiliary — 1. n. 1) помічн||и́к (и ́ця); 
2) gram, допоміжне дієсло ́во; 3) tech. 
допоміжний механізм; 2. adj. 1) допоміж-
ній; 2) додатко ́вий. 
avail — ко ́ри ́сть, виго ́да. 
availability — 1) наявність; 2) прида ́тнісгь. 
available — 1) що є в наявності; 2) при-
да ́тний; 3) приступний, 
avail, to — допомага ́ти, бути К9ри ́сним. 
avalanche — сніговий обва ́л, лявіна. 
avarice — ску ́пість. 
avaricious — скупи ́й. 
Avast! — naut. Стій! 
avengeful — мстивий, 
avenger — ме ́сник. 
avengeress — месниця, 
avenge, to — мсти ́ти(ся). 
avens — bot. гравілат, 
avenue — але ́я, проспе ́кт. 
average — 1. n. 1) сере ́днє число ́ ; середня 
величина ́; 2) comm. зби ́ток від ава ́рії 
судна; 2. adj. 1) сере ́дній; 2) звича ́йний. 
average, to — 1) виводити сере ́днє число ́ ; 
2) в середньому дорівнювати, 
averment — n. 1) тве ́рдження; 2) jur. доказ, 
averruncator — сека ́тор, садо ́ві но ́жиці. 
averse — неохо ́чий, неприхи ́льний. 
aversely — неохо ́че. 
aversion — 1) неохота; 2) відра ́за, огида, 
avertible — adj. що можна запобігти, 
уни ́кнути. 
averting — запобіга ́ння, уникання. 
aver, to — 1) твердити; 2) jur. дово ́дити. 
avert, to — запобіга ́ти, уника ́ти. 
avian — пташи ́ний. 
aviary — пта ́шник (приміщення). 
aviate, to — 1) керува ́ти літако ́м; 2) літа ́тн 
на літаку ́ . 
aviation — n. 1) авія ́ція; лету ́нство; 2) attr. 
авіяційний, лету ́нський. 
aviator — авія ́тор, лету ́н. 
aviculture — agric. птахівництво. 
avid — жадібний, жадни ́й. 
avidity — жадібність, жадо ́ба. 
aviette — a v. ле ́гки ́й літа ́к. 
avifauna — orn. пташина фа ́вна (даної 
місце ́вости). 
avigation — av. аеронавіґа ́ція. 
aviso — 1) comm. авізо; 2) naut. посильне 
швидкохідне судно ́ . 
avocation — 1) покликання; 2) розвага, 
avoidable — adj. що його ́мо ́жна уни ́кнути. 
avoidance — 1) уникнення; 2) jur. скасуван-
ня; 3) вакансія. 
avoid, to — 1) обмина ́ти, уника ́ти; 2) jur. 
скасо ́вувати. 
Avon — geog. Ййвон (річка). 
avouch, t o — 1) тверди ́ти, запевняти; 2) га-
рантува ́ти; 3) визнавати. 
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avowal — призна ́ння, визна ́ння. 
avowed — відверто визнаний. 
avowedly — прямо, відве ́рто. 
avow, to — 1) визнава ́ти; 2) признава ́тися. 
await, to — чека ́ти, жда ́ти. 
awake — 1) що не спить; 2) пи ́льний. 
awakening — пробудження. 
awaken, to — 1) буди ́ти; 2) прокида ́тися. 
awake, to — 1) буди ́ти; 2) прокида ́тися. 
award — 1) ухва ́ла; 2) присудження. 
award, to — 1) присуджувати (щось); 
2) нагоро ́джувати (чимсь). 
aware — що усвідо ́млює; обізнаний. 
awareness — обізнаність. 
awash — 1) змитий водо ́ю; 2) врівень 
з пове ́рхнею во ́ди. 
away — 1) означа ́є відділення; 2) означа ́є 
РУХ. 
awe — благоговіння, тре ́пет. 
awestruck — про ́йнятий благоговінням, 
awe, to — виклика ́ти благоговіння, тре ́пет. 
awful — 1) жахли ́вий; 2) що навіва ́є страх. 
awfully — 1) жахли ́во; 2) colloq. ду ́же, 
надзвича ́йно. 
awhile — недо ́вго; ненадо ́вго. 
awkward — незґра ́бний; незру ́чний. 
awkwardly — незґра ́бно; незру ́чно. 
awkwardness — незґра ́бність; незру ́чність. 
awl — шило; шва ́йка. 
awn — bot. остю ́к. 
awning — тент, накриття, дашо ́к (з па-
руси ́ни). 
awry — 1. adj. 1) криви ́й; 2) непра ́вильний; 
2. adv. 1) ко ́со, на ́бік; 2) непра ́вильно. 

ахе — соки ́ра; колу ́н. 
axe-stone — min. нефри ́т. 
axe, to — 1) працюва ́ти соки ́рою; 2) fig. 
урізувати; зме ́ншувати. 
axial — осьовий. 
axil — bot. пі ́хва. 
axilla — anat. пахва ́ . 
axillary — anat. пахво ́вий. 
axiom — аксіо ́ма. 
axiomatical) — що не потребу ́є до ́казів. 
axis — math. вісь. 
axle — tech. вал, вісь. 
axle-bearing — tech. бу ́кса. 
axle-box — tech. бу ́кса, підшипникова 
скринька. 
axled — adj. осьови ́й. 
axle-pin — tech. за ́гвіздок. 
ay — 1) голос «за» при голосува ́нні; 
2) naut. так! 
Ayr (shire) — geog. Е́р (шір). 
azalea — bot. аза ́лія. 
Azerbaijan — geog. Азербайджа ́н. 
azimuth — math. n. 1) а́зимут; 2) attr. 
азимутальний. 
Azores — geog. Азо ́рські острови ́ . 
azote — chem. азо ́т. 
azotic — chem. азо ́тний; азо ́тистий. 
Azov — geog. Озів. 
Azov, Sea of — geog. Озівське мо ́ре. 
azure — 1) poet. n. блакить; 2) adj. бла-
китний. 

baa — бе ́кання вівці. 
baa-lamb — баранчик. 
babbit(t) — tech. бабіт, 
babble — 1) дзюрча ́ння; 2) ле ́пет; базі-
кання. 
babbler — цокоту ́||н (xa), базікало, 
babble, to — 1) дзюрча ́ти; 2) лепета ́ти; 
базікати. 
babbling — 1. n. 1) дзюрча ́ння; 2) базікання; 
2. adj. 1) що дзюрчи ́ть; 2) що базікає, 
babel — 1) величе ́зна будо ́ва; 2) га ́лас. 
Bab el Mandeb—geog. Баб-ель-Манде ́бська 
прото ́ка. 
baboon — zool. павія ́н. 
baby — n. 1) дити ́на, дитя ́ , немовля ́ ; 
2) attr. мали ́й, невели ́кий; дитячий. 
babyhood — ра ́ннє дити ́нство. 
babyish — дитячий. 
Babylon — hist. Вавило ́н. 
Babylonian — hist, вавило ́нський. 
baby-minding — до ́гляд за дити ́ною. 
baby-spider — павученя ́. 
baccalaureate — ступінь бакаля ́ра. 

Bacchanalia — п'яна гульня ́. 
baccy — colloq. тютюнець, 
bachelor — n. 1) неодру ́жений; 2) бакаля ́р 
(моло ́дший вчений сту ́пінь в Англії). 
bacillus — bact. баци ́ля. 
back — 1. n. 1) anat. спи ́на; 2) спи ́нка 
(стільця ́); 3) зворо ́тна сторона ́ ; 4) sport. 
захи ́сник (у фу ́тбо ́лі); 2. adj. за ́дній; 3. adv. 
наза ́д. 
backache — біль у спи ́ні. 
back-bencher — рої. рядови ́й член па ́ртії 
в парля ́ме ́нті. 
backbone — 1) anat. хребе ́т; 2) fig. тве ́рдість 
хара ́ктеру. 
back-chat — colloq. колюча відповідь, 
back country — відда ́лені від це ́нтра ра-
йо ́ни. 
backdoor — чо ́рний хід. 
backed — 1) що ма ́є спи ́нку; 2) fig. що 
підтри ́мується (кимсь), 
backer — той, хто допомага ́є кому ́сь. 
backfall — sport, падіння на спи ́ну (в бо-
ротьбі). 



backfiller balance 
backfiller — tech. маши ́на для запо ́внення 
(трашпе ́ї). 
back-fire — 1) mot. передча ́сний ви ́бух газу 
в циліндрі мото ́ра; 2) зустрічна поже ́жа, 
утворювана для припи ́нення лісово ́ї по-
же ́жі. 
back-formation — lin. зворо ́тне слово-
тво ́рення. 
background — 1) за ́дній плян, тло; 2) по-
Хо ́дження; 3) mus. музи ́чний су ́провід. 
backhand — sport, уда ́р зліва (в те ́нісі). 
backhanded — 1) ко ́сий; з на ́хилом ліво ́руч; 
2) fig. нещи ́рий. 
back-haul — зворо ́тний вантаж. 
backing — 1) підтри ́мка; допомо ́га; 
2) опо ́ра; 3) Ьиі. за ́кладка. 
back-lash — tech. ме ́ртвий хід; люфт. 
backlog — 1) заборго ́ваність; 2) резе ́рви 
(това ́рів). 
backpage — print, ліва сторінка, 
backroom — таємний відділ; тає ́мна 
ляборато ́рія. 
back-settlement — відда ́лене се ́лище. 
backside — за ́дня сторона, 
back-sight — mil. приціл (бли ́жчий до 
маґази ́ну рушни ́ці). 
back-slapping — побла ́жливе попле ́ску-
вання по спи ́ні. 
backslider — відсту́пн||ик (иця) (від віри). 
backslide, to — відступа ́ти (від віри). 
backstage — theatr. 1) adv. за лаштунками; 
2) adj. позалашту ́нковий. 
backstairs — n. 1) за ́дні схо ́ди; 2) attr. fig. 
тає ́мний. 
backstroke — 1) уда ́р у ві ́дповідь; 2) sport. 
пла ́вання горі ́лииь. 
back-talk — colloq. зухва ́ла ві ́дповідь. 
back, to — 1) підтри ́мувати; 2) задкува ́ти; 
відступа ́ти. 
backward — 1. adv. 1) наза ́д; 2) в зворо ́т-
ному на ́прямі; 2. adj. 1) відста ́лий; 2) зво-
ро ́тний; 3) запізні ́лий. 
backwardness — 1) відста ́лість; 2) запізні-
лість. 
backwards — 1) наза ́д; 2) в зворо ́тному 
на ́прямі. 
backwash — зворо ́тний потік. 
backwater — 1) за ́водь; 2) припли ́в. 
backwoods — лісова ́ глушина. 
bacon — са ́ло, беко ́н, солони ́на. 
bacteriological — бактеріологічний. 
bacteriologist — бактеріо ́лог. 
bacteriology — бактеріоло ́гія. 
bacterium — bact. бакте ́рія. 
bad — пога ́ний; зіпсо ́ваний; шкідли ́вий. 
badge — відзнака, значо ́к. 
badger — zool. борсук. 
badger-dog — та ́кса (соба ́ка). 
badger-fly — fish, штучна му ́ха. 
badger, to — цькува ́ти. 
bad language — ла ́йка. 
badly — 1) пога ́но, недо ́бре; 2) fig. ду ́же 
си ́льно. 
bad management — безгоспода ́рність. 
badminton — sport, бадмінто ́н. 

badness — неприда ́тність, шкідли ́вість. 
bad-tempered — злий, роздратований. 
Baffin Bay — geog. Баффінова зато ́ка. 
baffle — tech. дро ́сель; глушитель. 
baffler — tech. глуши ́тель. 
baffle, to — 1) спантели ́чувати; 2) даре ́мно 
намагатися. 
baffling — 1) важки ́й; 2) несприя ́тливий. 
baflfy — sport, клю ́чка. 
bag — мішо ́к, то ́рба. 
bagatelle — 1) mus. невели ́кий музи ́чний 
твір ле ́гко ́го жа ́нру; 2) дрібничка, 
baggage — баґа ́ж. 
baggage car — гіу. баґа ́жний ваго ́н. 
baggage-man — носільник. 
baggage-room — ка ́мера для схо ́ву баґажу ́ . 
bagger — tech. землечерпа ́лка. 
bagging — мішковина, 
baggy — мішкуватий (про о́дяг). 
Bag(h)dad — geog. Багдад, 
bagman — 1) мандрівний торгове ́ць; 
2) colloq. комівояже ́р. 
bagpipe — mus. дуда ́ , воли ́нка. 
bagpiper — mus. дуда ́р, воли ́ншик. 
bag, to — 1) кла ́сти в мішо ́к; 2) fig. при-
власнювати, 
bah! — exclam. ба!, ач! 
Bahama Isis — t geog. Бага ́мські острови ́ . 
Ваіа — hist. Баі ́я. 
baignoire — theatr. бенуа ́р. 
Baikal — geog. Байка ́л (о ́зеро). 
bail — jur. 1) пору ́ка; 2) поручи ́тель. 
bailee — jur. осо ́ба, якій передали ́ това ́ри 
на відповіда ́льне зберіга ́ння. 
bailer — 1) черпа ́к, ківш; 2) той, хто ви-
че ́рпує (во ́ду). 
bailiff — 1) судови ́й при ́став у Англії; 
2) управи ́тель має ́тку. 
bailing — ming. 1) тарта ́ння на ́фти; 2) ви-
помпо ́вування води ́ з ша ́хти. 
bailment — jur. 1) звільнення на пору ́ки; 
2) переда ́ча майна ́ на схов. 
bailor — jur. осо ́ба, що довіря ́є майно 
кому ́сь іншому. 
bailsman — jur. поручи ́тель. 
bail, to — 1) jur. бра ́ти на пору ́ки; 2) ви-
че ́рпувати (во ́ду). 
bait — 1) fish, наживка, прина ́да; 2) спо-
ку ́са. 
bait, to — 1) fish, настро ́млювати наживку 
на гачо ́к; 2) спокуша ́ти; 3) fig. дратува ́ти, 
дражни ́ти. 
baize — text, ба ́йка, фриз. 
bakehouse — пека ́рня. 
baker — пе ́кар. 
bakery — пека ́рня. 
bakestone — черінь пе ́чі. 
bake, to — 1) пекти ́(ся), випіка ́ти(ся); 
2) випа ́лювати (про це ́глу). 
baking — 1) n. випіка ́ння; 2) adj. пеку ́чий. 
Baku — geog. Баку ́ . 
balance — 1) терези ́, вага ́ ; 2) рівнова ́га; 
3) ма ́ятник, балянси ́р (годинника); 4) comm. 
баля ́нс, сальдо. 



balance-beam banking 
balance-beam — коро ́мисло терезів; ба-
лянсйр. 
balance-bridge — звідний міст, 
balanced — урівноважений; пропорційний, 
balancer — 1) tech. стабіліза ́тор; 2) екві-
лібри ́ст. 
balance-sheet — fin. баля ́нс. 
balance-step — mil. учбо ́вий крок, 
balance, to — 1) важити; 2) зрівнова ́жувати; 
3) comm. підво ́дити баля ́нс. 
balance-wheel — балянси ́р (годинника), 
balancing — урівнова ́ження. 
balconied — adj. bid. з балько ́ном. 
balcony — балько ́н. 
bald — 1) ли ́сий; оголений; 2) fig. непри-
хований; неприкра ́шений. 
baldachin — балдахи ́н. 
bald-coot — orn. ли ́ска, лису ́ха. 
balderdash — colloq. нісенітниця, 
bald-headed — ли ́сий. 
baldly — 1) відверто; 2) fig. убо ́го. 
baldness — 1) плішивість; 2) fig. убогість, 
bale — па ́ка, тюк. 
Balearic Isls — geog. Балеа ́рські острови. 
baleen — кито ́вий вус. 
balefire — 1) сигна ́льний вого ́нь; 2) во ́г-
нище. 
balk — ба ́лка; коло ́да. 
Balkan — adj. балка ́нський. 
Balkans, the — geog. Балка ́ни. 
ball — 1) м'яч; 2) куля; 3) баль, танцюва ́ль-
ний ве ́чір. 
ballad — lit. баля ́да, дума, 
ballast — баля ́ст. 
ball-bearing — tech. кульковий підшипник. 
ball-cartridge — mil. бойови ́й патро ́н. 
ballerina — theatr. балерина. 
ballet — theatr. бале ́т. 
ballet-dancer — theatr. арти ́ст(ка) бале ́ту. 
ballet-master — theatr. балетма ́йстер. 
ballistic — mil. балісти ́чний. 
ballistics — mil. балістика. 
balloon — бальо ́н, повітря ́на ́ куля; av. 
аероста ́т. 
balloon-car — aw ґондо ́ля аероста ́та. 
balloonist — av. повітроплавець, 
ballot — бальотува ́ння, тає ́мне голосу-
вання. 
ballot-box — вибо ́рча у́рна. 
balloting — голосува ́ння. 
ballot, to — бальотува ́ти, голосувати. 
ball-point pen — кулько ва ́ру ́чка. 
ball-room — танцювальна зал я. 
ballyhoo — гучна ́ рекля ́ма; га ́лас. 
balm — 1) бальзам; 2) fig. втіха, насолода. 
balm-cricket — ent. цика ́да. 
balmy — 1) заспокійливий; 2) ароматний. 
balneology — med. бальнеоло ́гія. 
baloney — colloq. нісенітниця. 
balsa — 1) bot. ба ́льза; 2) пліт, поро ́м.^ 
balsam — 1) бальза ́м; 2) bot. бальзамін. 
balsamic — 1) ароматний; 2) цілющий. 
Baltic — geog. Балтика. 
Baltic Sea, the — geog. Балти ́цьке море. 
Baltimore — geog. Балтімо ́р. 

balustrade — балюстра ́да, парапе ́т. 
bamboo — n. 1) бамбу ́к; 2) attr. бамбу ́ковий. 
bamboozle, to — colloq. обдурювати, ду-
ри ́ти. 
ban — 1) заборо ́на; 2) rel. ана ́тема; 3) ви-
рок про вигна ́ння. 
banal — бана ́льний, тривія ́льний. 
banality — банальність, тривія ́льність. 
banana — бана ́н. 
banana-tree — bot. бана ́нове дерево. 
band — n. 1) стрі ́чка; сму ́жка; 2) tech. 
вало ́к; стри ́жень; 3) radio сму ́га частот; 
4) загі ́н; 5) mus. орке ́стра. 
bandage — med. 1) банда ́ж, бінт; 2) пе-
рев'я ́зка. 
bandaged — med. забандажо ́ваний. 
bandage, to — med. бандажува ́ти, пере-
в'язувати. 
bandanna — кольоро ́ва хусточка. 
Banda Sea — geog. мо ́ре Ба ́нда. 
bandicoot — zoo І. сумчастий щур-
band-iron — tech. штабове ́ або обруче ́ве 
залі ́зо. 
bandit — бандит, розбійник. 
banditry — бандити ́зм. 
banditti — ба ́нда розбійників. 
bandmaster — mus. диригент, капель-
ма ́йстер. 
bandog — ланцюго ́вий соба ́ка. 
bandoleer — нагрудний патронта ́ш. 
bandore — mus. банду ́ра. 
bandore-player — mus. бандурист. 
band-saw — tech. стрічкова ́ пилка. 
bandsman — mus. оркестра ́нт. 
bandstand — mus. естра ́да для орке ́стри. 
band, to — 1) зв'я ́зувати; 2) об'єднуватися). 
Bandung — geog. Бандунг. 
bandy — 1. n. sport. 1) ключка; 2) вид гри 
в го ́кей; 2) adj. криви ́й. 
bandy, to — 1) перекидати м'яч; 2) пере-
кида ́тися (словами, по ́глядами). 
bane — 1) отру ́та; 2) poet, заги ́бель. 
baneful — 1) отруйний; 2) poet, згу ́бний. 
banewort — bot. жовте ́ць. 
bang — уда ́р, сту ́кіт; звук по ́стрілу. 
Bangalore — geog. Банталу ́р. 
Bangkok — geog. Бангкок. 
Bangladesh — geog. Бангладе ́ш. 
bangle — брасле ́т. 
bang, to — 1) уда ́рити(ся); 2) грюкати; 
3) colloq. бити, лупцюва ́ти. 
Bangui — geog. Ба ́нгі. 
banian-tree — bot. індійське фігове дерева. 
banished — ви ́гнаний; за ́сланий. 
banishment — вигна ́ння; засла ́ння. 
banish, to — виганя ́ти; засила ́ти. 
banister — пору ́ччя схо ́дів. 
banjo — mus. ба ́нджо. 
bank — 1) вал, на ́сип; 2) бе ́рег; 3) мілина; 
4) fin. банк. 
bank-bill — fin. ве ́ксель. 
bank-book — fin. че ́кова книжка, 
bank draft — fin. ве ́ксель. 
banker — fin. банкір, 
banking — fin. банківська справа. 



banking-house barret 
banking-house — fin. банк. 
banknote — fin. банкнота, асиґна ́ція. 
bankrupt — 1) n. неспромо ́жний боржни ́к, 
банкру ́т; 2) adj. неспромо ́жний. 
bankruptcy — банкрутство. 
bankrupt, to — дово ́дити до банкру ́тства. 
bank, to — кла ́сти гро ́ші в банк. 
banner — 1) знаме ́но ́ , пра ́пор, стяг; 2) за-
голо ́вок вели ́кими літерами. 
banner-bearer — прапороно ́сець. 
banner-cry — бойови ́й клич. 
banns — rel. оголо ́шення в це ́ркві іме ́н 
заручених, що беру ́ть шлюб. 
banquet — бе ́нке ́т; зва ́ний обі ́д. 
banqueter — уча ́сник бе ́нке ́ту. 
banquette — земляний на ́сип. 
banquet, to — бенкетува ́ти. 
bantam — бента ́мка (дрі ́бна ́ поро ́да курей). 
bantam-weight — sport, найлегша вага ́ . 
banter — жарт. 
banter, to — жартува ́ти. 
banting — med. лікува ́ння ожиріння дієтою. 
bantling — дитина, маля. 
ban, to — 1) забороня ́ти; 2) rel. наклада ́ти 
ана ́тему. 
baobab — hot. баоба ́б. 
bap — невели ́ка хліби ́на. 
baptism — rel. хршце ́ння; христи ́ни. 
Baptist — rel. бапти ́ст (ка). 
baptize, to — rel. охристи ́ти, христи ́ти; 
дава ́ти ім'я. 
bar — 1) бар, брус, брусо ́к; 2) за ́сув; 
3) перепона; 4) пряжка на о́рденській 
стрічці; 5) mus. та ́ктова риска; 6) пгано ́к; 
7) jur. адвокату ́ра; 8) phys. бар. 
barathea — 1) шерстяна мате ́рія; 2) тії . 
кітель. 
barb — 1) вістря; 2) hot. остю ́к; 3) fig. 
ущипливе зауваження. 
Barbados — geog. Барбадос (острів). 
barbarian — 1) n. ва ́рвар; 2) adj. ва ́рварсь-
кий. 
barbaric — варварський; ди ́кий. 
barbarism — 1) варварство; дикунство; 
2) tin. варваризм. 
barbarity — 1) варварство; брута ́льність; 
2) гру ́бість. 
barbarize, to — приво ́дити до стану вар-
варства. 
barbarous — 1) варварський; ди ́кий; 
2) гру ́бий. 
ВагЬагу — adj. берберійський. 
barbate — 1) zool. бородатий, вусатий; 
2) hot. ости ́стий. 
barbed — що ма ́є колючки. 
barbel — ich. марена. 
bar-bell — sport, шта ́нґа. 
barber — голя ́р, перука ́р. 
barberry — hot. барбари ́с. 
barber-shop — голя ́рня. 
barbican — hist, башта, шо нависає. 
barbola — archi. ліпна рельєфна прикраса. 
barcarole — mus. баркаро ́ля. 
Barcelona — geog. Барсело ́на. 
bard — poet, співе ́ць, бард. 

bare — 1) го ́лий; 2) неприкритий; 3) не-
прикра ́шений; 4) elect, неізольо ́ваний. 
bareback — 1) неосідланий; 2) без сідла ́ . 
barefaced — 1) безборо ́дий; 2) fig. безсо-
ро ́мний. 
barefoot — 1) adj. бо ́сий; 2) adv. босо ́ніж. 
barefooted — 1) бо ́сий; 2) невзу ́тий. 
bare-headed — з непокри ́тою голово ́ю. 
barelegged — з го ́лими нога ́ми. 
barely — ле ́две; тільки. 
bareness — 1) неприкри ́тість; 2) fig. бід-
ність. 
Barents Sea — geog. Ба ́ренцове мо ́ре. 
bargain — 1) торгове ́льна уго ́да; 2) де-
шево ку ́плена річ. 
bargainer — той, шо торгується, 
bargain sale — дешевий розпро ́даж. 
bargain, to — 1) уклада ́ти уго ́ду; 2) тор-
гува ́тися. 
barge — naut. ба ́ржа; катер. 
bargee — 1) човняр з ба ́ржі; 2) fig. грубіян. 
baritone — mus. барито ́н. 
barium — chem. ба ́рій. 
bark — 1) кора ́ ; 2) ба ́рка, барка ́с. 
bar-keeper — шинка ́р (ка). 
barken, to — дуби ́ти коро ́ю. 
barkery — дуби ́льний завод. 
barking — 1) ду ́блення коро ́ю; 2) гавкання. 
bark, to — 1) га ́вкати; 2) обдира ́ти кбру. 
barley — bot.9 agric. ячмінь. 
barling — жердина. 
barm — дріжджі. 
barmaid — продава ́льниця в шинку. 
barman — продавець в ши ́нку ́ . 
barn — 1) комо ́ра, клу ́ня; 2) трамва ́йний 
парк. 
barnacle — 1) tech. затиска ́ч; 2) orn. каза ́рка 
білощо ́ка. 
barnacles — colloq. окуля ́ри. 
barn-owl — orn. сипуха. 
barodynamics — meteor, бародина ́міка. 
barogram — meteor, барогра ́ма. 
barograph — meteor, баро ́граф. 
barometer — meteor, барометр. 
barometrical) — meteor, барометричний. 
baron — баро ́н. 
baroness — бароне ́са. 
baronet — бароне ́т (ти ́ту ́л). 
baronial — баронський. 
barony — 1) володіння баро ́на; 2) ти ́ту ́л 
баро ́на. 
baroque — 1) n. archi. баро ́кко; 2) adj. 
химе ́рний. 
baroscope — phys. бароско ́п. 
barouche — бричка, 
barrack — 1) бара ́к; 2) mil. каса ́рня. 
barrage — 1) загородження; 2) mil. заго-
роджувальний вогонь, 
barrel — 1) діжка; 2) цівка вогнепа ́льної 
збро ́ї; 3) tech. циліндер. 
barrel-organ — mus. катери ́нка. 
barren — 1) неродючий; 2) fig. бідний, 
barrenness — 1) неродючість; 2) fig. 
бідність, 
barret — берет. 



barricade battering-ram 
barricade — 1) барикада; 2) перепо ́на. 
barricade, to — барикадува ́ти (ся), 
barrier — 1) бар'є ́р; 2) перепо ́на. 
barrier, to — загороджувати, перего-
ро ́джувати. 
barring — за ви ́нятком, крім. 
barrister — jur. оборо ́нець, адвока ́т. 
barrow — 1) но ́ші; 2) ручни ́й візо ́к; 3) ста-
рови ́нний моги ́льний горбок. 
bars — ґра ́ти (у в'язни ́ці). 
bartender — see barman. 
barter — мінова ́ торгівля. 
barter, to — 1) вимінювати, обмінювати; 
2) торгува ́тися. 
bartizan — hist, сторожова ́ ба ́шта, вар-
тівня. 
bar, to — 1) перепина ́ти; 2) замика ́ти на 
за ́сув. 
barytone — mus. барито ́н. 
barytron — phys. мезо ́н. 
basal — основний, 
basalt — тіп. база ́льт. 
basaltic — тіп. база ́льтовий. 
bascule — tech. підніма ́льне крило ́ моста ́ . 
base — 1. n. 1) осно ́ва; ба ́за; 2) archi. 
фунда ́мент; 3) gram, ко ́рінь; 2. adj. 1) під-
лий; 2) неблагоро ́дний. 
baseball — sport, бейсбо ́л. 
baseboard — bui. плі ́нтус. 
base frequency — phys. основна ́ частота ́ . 
Basel — geog. Ба ́зель. 
baseless — 1) безпідставний; 2) незабезпе ́-
чений ба ́зою. 
basely — пі ́дло, низько; неблагородно, 
basement — 1) пивни ́ця; 2) осно ́ва; фунда ́-
мент. 
base metal — неблагоро ́дний метал, 
baseness — пі ́длість, низькість; неблаго-
ро ́дність. 
base, to — 1) заклада ́ти осно ́ву; 2) базу-
ва ́ти; ґрунтува ́ти. 
bash — уда ́р. 
bashful — боязкий; соромли ́вий. 
bashfully — бо ́язко; соромли ́во. 
bashfulness — бо ́язкість; соромли ́вість. 
Bashkiria — geog. Башки ́рія. 
bash, to — би ́ти. 
basic — ґрунто ́вний, основни ́й. 
basically — в основно ́му. 
basicity — chem. вале ́нтність. 
basil — 1) ви ́чинений сму ́шок; 2) зрізаний 
ко ́со край; 3) bot. васи ́лькй. 
Basilians, the — rel. базилія ́ни. 
basilica — archi. бази ́лі ́ка. 
basilisk — 1) zool. василі ́ск; 2) myth. 
василі ́ск. 
basil, to — точи ́ти; грани ́ти. 
basin — 1) чаша, ми ́ска; 2) водо ́йма. 
basinet — стале ́вий шоло ́м. 
basis — ба ́за; заса ́да, осно ́ва. 
basket — ко ́пшк; sport, кіш. 
basketball — sport, кошикі ́вка, баскетбо ́л. 
basketballkeeper — sport, кошівка ́р. 
basket-fish — zool. морська ́ зі ́рка. 
basketful — повний ко ́шик чогось. 

basketry — вироби плетені з лози ́ . 
bask, to — 1) грітися (на со ́нці, біля вогню); 
2) fig. тішитися. 
Basle — geog. Ба ́зель. 
bason — верстат для обро ́бки фетру. 
Basques — ба ́ски (народ). 
Basra — geog. Ба ́сра. 
bas-relief — барельєф. 
bass — 1) mus. бас; 2) ich. морськи ́й о́кунь. 
basset — 1) geol. ви ́хід пластів; 2) та ́кса, 
ямни ́к (поро ́да соба ́к). 
bassinet(te) — пле ́тена коли ́ска з піднятим 
ве ́рхом. 
basso — mus. бас. 
bassoon — mus. фаґо ́т. 
bassoonist — mus. фаґоти ́ст. 
Bass Strait — geog. Ба ́ссова прото ́ка. 
bass-viol — mus. віольоиче ́ля. 
bast — ли ́ко, луб. 
bastard — 1) n. позашлюбна дити ́на; 
2) adj. позашлю ́бний. 
baste, to — 1) би ́ти па ́лицею; 2) ши ́ти, 
мета ́ти. 
Bastille — Басті ́лія. 
bastion — mil. бастіо ́н, укріплення. 
bat — 1) zool. ли ́лик, кажа ́н; 2) sport, бита ́ . 
batata — bot. бата ́т, соло ́дка карто ́пля. 
batch — 1) па ́чка; гру ́па; 2) по ́вна піч хлі ́ба. 
bate — 1) гнів, лютість; 2) ро ́зчин для 
пом'я ́кшення шкі ́ри після ду ́блення. 
bate, to — сла ́бнути; зме ́ншувати. 
bat-eyed — fig. неспостере ́жливий. 
bath — 1) ва ́нна, ла ́зня; 2) купа ́ння. 
Bath — geog. Бат. 
bather — купа ́льщ||ик (иця). 
bathe, to — 1) купа ́ти (ся); 2) ми ́ти, об-
мива ́ти. 
bath-house — ла ́зня, купа ́льня. 
bathing — купа ́ння. 
bathing-box — роздяга ́льня для купа ́ль-
щиків. 
bathing-costume — купальний костю ́м. 
bathometer — бато ́метр(при ́лад для ви-
мірювання вели ́ких глибин), 
bathos — глибина ́ ; безо ́дня. 
bath-robe — купа ́льний хала ́т. 
bath-room — лазни ́чка. 
Bathurst — geog. Ба ́терст. 
bathymetry — вимірювання глибини ́ (мо-
ря). 
bating — за ви ́нятком. 
batiste — text, батист. 
batman — джу ́ра, ординарець. 
baton — 1) дириґе ́нтська па ́личка; 2) па ́ -
лиця поліція ́нта; 3) sport, естафе ́тна 
па ́личка. 
batsman — sport, грач у кри ́ке ́т, який від-
бива ́є. 
battalion — mil. батальйо ́н. 
batten — bui. дра ́нка, ре ́йка. 
batten, to — 1. bui. 1) забива ́ти до ́шками; 
2) скріпля ́ти ре ́йками; 2) покра ́шувати. 
battered — поша ́рпаний; пошкоджений. 
battering-ram — hist, тара ́н. 



batter, to beauty-spot 
batter, to — 1) лупцюва ́ти; довбати; 
2) руйнува ́ти. 
battery — 1) elect, батаре ́я; 2) mil. батарея; 
3) jur. образа дією. 
batting — text, ватин, ваталі ́на. 
battle — n. 1) би ́тва, бій; 2) attr. бата ́льний, 
бойовий. 
battle-array — mil. бойови ́й поря ́док. 
battle-axe — hist, алеба ́рда. 
battle-cruiser — naut. mil. лінійний кре ́йсер. 
battle-cry — 1) бойови ́й клич; 2) га ́сло. 
battle-field — mil. по ́ле бо ́ю. 
battle-ground — mil. теа ́тр військо ́ви ́х дій; 
місце бо ́ю. 
battlement — mil. бійни ́ця. 
battle-order — mil. 1) бойови ́й нака ́з; 
2) бойови ́й поря ́док. 
battleship — naut. mil. ліні ́йний корабе ́ль 
(лінко ́р). 
battle-tried — mil. що ма ́є військовій 
до ́свід. 
battue — 1) hunt, обла ́ва; 2) о́бшук. 
Batumi — geog. Бату ́мі. 
bauble — іграшка; дрібни ́ця. 
baubling — дріб'язко ́вий. 
baulk — see balk. 
bauxite — min. бокси ́т. 
Bavaria — geog. Бава ́рія. 
bawd — зві́дн||ик (иця). 
bawdry — звідництво. 
bawdy — непристо ́йний. 
bawl — крик. 
bawl, to — крича ́ти, галасува ́ти. 
bay — 1. n. 1) bot. лавро ́ве де ́рево; 2) geog. 
зато ́ка; 3) ніша; 4) прогін між коло ́нами; 
2. adj. гніди ́й (про коня ́). 
Bay of Biscay — geog. Біска ́йська зато ́ка. 
bayonet — mil. багне ́т. 
bay-tree — bot. лавро ́ве де ́рево. 
bayou — заболо ́чений рука ́в річки (о ́зера). 
bay window — bui. вікно ́ з ви ́ступом. 
baza(a)r — 1) база ́р; 2) благодійний база ́р. 
bazooka — mil. реакти ́вна протита ́нкова 
рушни ́ця. 
be! — будь! 
be able, to — уміти, вмі ́ти; могти. 
beach — пляж; поло ́жистий берег, 
beach-head — mil. берегови ́й пляцда ́рм. 
beacon — 1) сигнальний вого ́нь; 2) сиґ-
на ́льна ба ́шта. 
beacon, to — 1) світи ́ти сигнальними вог-
ня ́ми; 2) fig. бу ́ти дороговка ́зом. 
bead — 1) намисти ́на; 2) кра ́пля; 3) тії . 
му ́шка. 
beaded — нани ́заний. 
beadle — 1) rel. церко ́вний сто ́рож; 2) уні-
версите ́тський пе ́дель. 
beadledom — безглу ́здий формалізм; кан-
целя ́рщина. 
bead-roll — 1) rel. помина ́льна грама ́тка; 
2) спи ́сок. 
beads — rel. чо ́тки, ве ́рвиця. 
bead, to — нани ́зувати (нами ́сто). 
beady — 1) намистоподібний; 2) вкри ́тий 
крапли ́нами. 

beagle — 1) гінча ́к (соба ́ка); 2) fig. детектив, 
beak — 1) дзьоб; 2) но ́сик посу ́дини. 
beaked — що ма ́є дзьоб, 
beaker — 1) ке ́лех, ча ́ша; 2) ляборато ́рна 
скля ́нка; мензу ́рка. 
beam — 1) пучо ́к про ́менів; 2) ся ́яння; 
3) радіосиґна ́л; 4) bui. ба ́лка, сво ́лок; 
5) коро ́мисло терезів; 6) naut. бімс. 
beamer — text, снува ́льник, 
beaming — сяючий; променистий. 
beam thread — text, ни ́тка основи, 
beam, to — 1) сяяти; 2) випромінювати; 
3) ра ́дісно посміха ́тися; 4) radio транслю-
ва ́ти для пе ́вної краї ́ни. 
beam wireless — radio промене ́вий радіо-
зв'язо ́к. 
bean — bot. біб, квасо ́ля. 
bean-feast — 1) свято; 2) традиційний обід. 
bean-pod — бобо ́вий стручо ́к. 
bean-shaped — бобови ́дний. 
bear — 1) zool. ведмідь; 2) fig. неви ́хована 
людина. 
bearable — терпи ́мий, сте ́рпний. 
bear-cub — zool. ведмежа ́ . 
beard — 1) борода ́ ; 2) bot. остю ́к. 
bearded — 1) борода ́тий; 2) bot. ости ́стий, 
beardless — безборо ́дий. 
bearer — 1) той, хто но ́сить (трима ́є); 
2) пред'я ́вник (че ́ка); 3) tech. опо ́ра; 
4) росли ́на, що плодоно ́сить. 
bearing — 1) поведінка; 2) терпі ́ння; 
3) плодоно ́шення; 4) tech. підши ́пник. 
bearings — av., naut. пе ́ленг, азимут, 
bearish— 1) ведме ́жий; 2) fig. неви ́хований. 
bear, to — 1) носи ́ти; перено ́сити; 2) ро-
ди ́ти; наро ́джувати; 3) терпіти. 
bear witness, to — jur. свідчити. 
beast — твари ́на, звір. 
beastliness — 1) гидо ́та; 2) щось оги ́дне. 
beastly — 1) тваринний; 2) гидкий. 
beast of prey — хи ́жий звір. 
beat — 1) уда ́р; биття ́ ; 2) ритм; такт; 
3) дозір, обхі ́д. 
beat-ax — agric. моти ́ка; підгорта ́ч. 
beaten — adj. 1) прото ́птаний (про шлях); 
2) би ́тий, поби ́тий. 
beater — 1) той, хто б'є; 2) се ́рце дзво ́на; 
3) agric. ціп; 4) hunt, заго ́нич. 
beatific(al) — rel. блаже ́нний; що дає 
блаже ́нство. 
beatify — 1) rel. канонізува ́ти; 2) роби ́ти 
щасливим. 
beating — 1) биття ́ ; 2) биття ́се ́рця; 3) по-
ра ́зка. 
beatitude — благода ́ть, блаже ́нство. 
beat, to — 1) би ́ти, лупцюва ́ти; 2) би ́тися 
(про се ́рце); 3) перемага ́ти. 
beau — чепуру ́н, франт. 
beauteous — poet, прекра ́сний. 
beautiful — га ́рний, вродли ́вий. 
beautiful woman — красу ́ня. 
beautify, to — прикраша ́ти. 
beauty — 1) вро ́да, краса ́ ; 2) красу ́ня. 
beauty-parlour — косметичний кабінет. 
beauty-spot — му ́шка. 



beaver behoof 
beaver — 1) zool. бобе ́р; 2) бобро ́ве хутро. 
beaver-rat — zool. онда ́тра. 
becalm, to — заспоко ́ювати. 
because — conj. бо, тому ́ що. 
beck — киво ́к; привіта ́ння руко ́ю. 
beckon, to — кива ́ти; мани ́ти, підзива ́ти. 
becloud, to — затьма ́рювати. 
become, to — 1) става ́ти, робитися; 2) ли ́-
чити. 
becoming — adj. 1) відповідний, належний; 
2) елеґа ́нтний. 
bed — 1) лі ́жко, по ́стіль; 2) дно, ру ́сло ́ 
(рі ́чки); 3) гря ́дка; клю ́мба; 4) geol. шар. 
bedabble, to — замочи ́ти, оббри ́зкати. 
bedaub, to — забрудни ́ти. 
bed-clothes — пості ́льна білизна. 
bedding — 1) постільні ре ́чі; 2) осно ́ва; 
фунда ́мент; 3) geol. нашарува ́ння. 
bede — ка ́йло (гірника ́). 
bedeck, to — прикраша ́ти. 
bedevil, to — 1) збива ́ти з пантели ́ку; 
2) заворожити. 
bedew, to — зро ́шувати, оббризкувати, 
bedfast — adj. прику ́тий хворо ́бою до 
лі ́жка. 
Bedford(shire) — geog. Бе ́дфорд(шір). 
bed-head — узголів'я, 
bedim, to — затемнювати, 
bedizen, to — яскраво прикраша ́ти. 
bedlam — бедла ́м; лікарня для божевіль-
них. 
bedlamite — божевільний. 
Bedouin — бедуї ́н. 
bed-pan — med. судно ́ . 
bedraggle, to — бруднити. 
bedridden — adj. прику ́тий хворо ́бою до 
лі ́жка. 
bed-rock — geol. бедро ́к. 
bedroom — спальня. 
bedrop, to — зро ́шувати слі ́зьми ́ . 
bedsheet — простира ́ло. 
bed-sitting-room — однокімнатне ме ́ш-
ка ́ння. 
bedsore — med. про ́лежень. 
bed-spread — покрива ́ло на лі ́жко. 
bedstead — лі ́жко. 
bedtick — мішо ́к для матра ́ца. 
bedtime — час іти ́ спа ́ти. 
bed-warmer — грілка для лі ́жка. 
bee — ent. бджола ́ . 
beech — bot. бук. 
beechen — adj. буковий. ̂  
beechnut — бу ́ковий горішок. 
beef — 1) я́ловичина, воло ́вина; 2) ту ́ша. 
beef cutlet — cul. бито ́к. 
beef-steak — cul. біфсте ́кс. 
beef tea — cul. міцни ́й бульйо ́н. 
beefy — м'яси ́стий. 
bee-garden — па ́сіка. 
beehive — ву ́лик, рої ́вня. 
bee-keeper — па ́січник. 
bee-keeping — бджільництво. 
bee-line — fig. пряма ́ лі ́нія. 
bee-master — па ́січник. 
beer — пиво. 

beer-house — пива ́рня. 
beer-shop — пива ́рня. 
beery — 1) пивний; 2) напідпи ́тку. 
beestings — молоко ́ коро ́ви, що отелилася, 
моло ́зиво. 
beeswax — віск, воща ́ . 
beet — bot. буря ́к. 
beetle — 1) жук, хрущ; 2) tech. до ́вбня. 
beetle-browed — насу ́плений. 
beetle-head — tech. копе ́р для забива ́ння 
паль. 
beetle, to — 1) працюва ́ти до ́вбнею; 
2) звиса ́ти, виступа ́ти. 
beetroot — bot. буря ́к. 
beetroot leaves — ботви ́на. 
befall, to — става ́тися, трапля ́тися. 
befit, to — ли ́чити; підхо ́дити. 
befog, to — тума ́ни ́ти. 
be fond of, to — коха ́тися, люби ́ти. 
befool, to — дури ́ти, обду ́рювати. 
before — I.prep, пе ́ред, до; 2. conj. 1) швид-
ше ніж; 2) перш ніж; 3. adv. 1) раніше; 
2) попе ́ре ́ду. 
beforehand — заздалегідь; завчасно, 
befoul, to — спаску ́джувати, споганювати, 
befriend, to — допомага ́ти, протеґува ́ти. 
begetter — 1) ба ́тько; 2) винува ́тець. 
beget, to — 1) роди ́ти, наро ́джувати; 
2) fig. породжувати, 
beggar — жебра ́к; старець, 
beggarly — 1) adj. бі ́дний; жалюгідний; 
2) adv. бідно. 
beggary — 1) зли ́дні; 2) жебра ́цтво. 
begging — же ́брання; старцюва ́ння. 
beginner — початкі́в||ець (ка). 
beginning — поча ́ток; джерело ́. 
begin, to — почина ́ти (ся). 
begird, to — опері ́зувати. 
begone! — int. забира ́й||ся (тесь) геть! 
begonia — bot. беґо ́нія. 
beg pardon, to — перепро ́шувати, виба-
ча ́тися. 
begrease, to — заяло ́жувати, бруднити, 
begrime, to — бруднити, вкрива ́ти са ́жею. 
begrudge, to — за ́здрити. 
beg somebody's pardon, to — перепро ́шу-
вати, вибача ́тися. 
beg, to — 1) проси ́ти, блага ́ти; 2) старцю-
ва ́ти. 
beguilement — 1) обма ́н; 2) розва ́га. 
beguile, to — 1) обма ́нювати; 2) розважа ́ти. 
behave, to — поводитися, трима ́тися. 
behaviour — поведінка, мане ́ри. 
behavior — see behaviour. 
behead, to — обезголо ́вити. 
behemoth — чудо ́висько. 
behest — poet, повелі ́ння, нака ́з. 
behind — за, поза ́ду. 
behindhand — adj. 1) відсталий; 2) у боргу ́ . 
beholden — вдя ́чний; зобов'я ́заний. 
beholder — очеви ́дець; гляда ́ч. 
behold, to — 1) ба ́чити, поміча ́ти; 2) спо-
гляда ́ти. 
behoof — вигода, інтере ́с, ко ́ри ́сть. 



beige benign 
beige — 1) мате ́рія з нефарбо ́ваної вовни; 
2) беж (ко ́лір). 
being — 1. n. 1) істо ́та; 2) буття ́ ; 2. adj. 
існу ́ючий, наявний. 
Beirut — geog. Бейрут, 
be it so! — зго ́да! 
belabour, to — лупцюва ́ти, бити неща ́дно. 
belated — запізні ́лий, пізній. 
belaud, to — вихваляти. 
belay, to — naut. закріпляти снасть. 
belch — n. стовп (вогню, диму). 
belcher — строка ́те кашне ́, строка ́тий 
ша ́лик. 
belching — n. відригування, 
belch, to — 1) відри ́гувати; 2) викида ́ти 
(вогонь, дим, ля ́ву). 
beldam(e) — сварли ́ва ба ́ба. 
beleaguer, to — тіl., роби ́ти обло ́гу, ото-
чувати. 
Belfast — geog. Белфаст. 
belfry — дзвіниця; вежа. 
Belgian — 1) n. бельгі́||єць (йка); 2) adj. 
бельгійський. 
Belgium — geog. Бе ́льгія. 
Belgrade — geog. Бе ́оґрад. 
belief — 1) віра; 2) перекона ́ння; по ́гляд, 
думка. 
belie, to — 1) дава ́ти непра́вильне уя ́влення 
про щось; 2) не спра ́вджувати надій. 
believable — правдоподібний, вірогідний. 
believer — віруючий. 
believe, to — 1) вірити; довіря ́ти; 2) ду ́мати, 
гада ́ти. 
belike — ма ́бу ́ть, мо ́же бу ́ти. 
belittle, to — принижувати; применшувати. 
Belize — geog. Беліз. 
bell — 1) дзвін, дзво ́ник; 2) bot. ча ́шечка 
(квітки). 
belladonna — 1) med. беладо ́на; 2) bot. 
матриґа ́н. 
bell-boy — поси ́льний у готе ́лі. 
belle — красуня. 
belles-lettres — lit. белетристика, худо ́жня 
література. 
belletrist — lit. белетри ́ст. 
belletristic — adj. lit. белетристи́чний. 
bell-flowers — bot. дзвіно ́чки. 
bell-glass — скляний ковпа ́к. 
bellicose — войовни ́чий; задирливий. 
bellicosity — войовни ́чість; зади ́рливість. 
belligerency — стан війни ́. 
belligerent — 1) n. воююча сторона ́ ; 2) adj. 
воюючий. 
bellowing — рев, ревіння. 
bellows — tech. роздува ́льні міхи. 
bellow, to — 1) ревти ́; 2) гри ́мати; грю ́кати. 
bell-ringer — дзвона ́р. 
bell-tower — дзвіни ́ця. 
belly — 1) живіт, че ́рево; 2) шлу ́нок. 
belly-ache — colloq. біль у животі. 
belly-band — начере ́вник; попру ́га. 
bellyful — colloq. доста ́тня кількість їжі. 
belly-pinched — colloq. зголоднілий. 
belly, to — надува ́тися. 
belongings — ре ́чі, пожитки. 

belong, to — 1) нале ́жати; 2) стосува ́тися. 
beloved — 1) n. коха ́ний; кохана; 2) adj. 
коханий, любий. 
below — внизу ́ , під, нижче. 
belt — 1) ре ́мінь, пояс; 2) зо ́на, сму ́га; 
3) тії . кулеме ́тна стрічка, 
belted — підперезаний, 
belting — tech. па ́сова переда ́ча. 
belt-saw — tech. стрічкова ́ пи ́лка. 
belt, to — оперізувати, 
belvedere — archi. бельведе ́р. 
bemoan, to — опла ́кувати. 
bemock, to — насміха ́тися. 
bemuse, to — дурма ́нити, затума ́нювати. 
Benares — geog. Бена ́рес. 
bench — 1) ла ́ва, стіл; 2) jur. суд; 3) верста ́т; 
4) bui. карніз; 5) geol. тера ́са. 
bench-mark — по ́значка висоти, 
bench-vice — tech. верста ́тні лещата, 
bend — 1) згин, за ́крут; 2) tech. коліно; 
3) naut. ву ́зол. 
bender — colloq. п'яни ́ця. 
bend, to — гну ́ти(ся), згина ́ти(ся). 
beneath — 1) adv. внизу ́; 2)prep, під; ни ́жче. 
benedick—кава ́лір,що нарешті одружи ́вся. 
benedictine — лікер бенедикти ́н. 
Benedictine — rel. бенедиктинець, 
benediction — rel. благослове ́ння; освя-
чення. 
benedictory — rel. благословля ́ючий; освя-
чуючий. 
benefaction — 1) добродійність, благо-
дійність; 2) поже ́ртва. 
benefactor — 1) доброчинець, добродійник; 
2) жертвода ́вець. 
benefactress — 1) доброчи ́нниця, добро-
дійниця; 2) жертвода ́виця. 
benefice — rel. паро ́хія, пара ́фія. 
beneficence — добродійність, 
beneficent — добродійний, благотво ́рний. 
beneficial — 1) rel. благода ́тний; 2) вигід-
ний, кори ́сний; 3) цілющий, 
beneficially — благотво ́рно. 
benefit — ко ́ри ́сть; прибу ́ток. 
benefit-club — товари ́ство взаємодопомо ́ги. 
benefit-night — theatr. бенефіс, 
benefit-society — товари ́ство взаємодопо-
мо ́ги. 
benefit, to — 1) ма ́ти ко ́ри ́сть; 2) допома-
гати. 
benevolence — доброчи ́нність, прихи ́ль-
ність; милосе ́рдя. 
benevolent — доброчи ́нний; милосе ́рдний. 
benevolently — доброчинно; милосе ́рдно. 
Bengal — 1) n. geog. Бенґа ́лія; 2) adj. 
беща ́ льський. 
Bengal, Bay of — geog. Бенґа ́льська зато ́ка. 
Bengalee — 1) n. бенґа́л||ець (ка); 2) adj. 
беша ́льський. 
Bengal-light — бенґа́льський вого ́нь. 
Bengasi — geog. Бенґа ́зі. 
benight, to — poet, вкрива ́тися ніччю, 
темні ́ти. 
benign — 1) до ́брий, великодушний; 
2) med. доброя ́кісний. 



benignity bewilder, to 
benignity — 1) до ́брість; 2) med. добро-
якісність. 
benison — rel. благослове ́ння. 
bent — 1) n. на ́хил; схи ́льність; 2) adj. 
похи ́лений; скривлений. 
benthos — фльо ́ра і фа ́вна морського дна. 
benumb, to — приту ́плювати. 
benzene — chem. бензо ́ль. 
benzine — беизи ́на. 
benzoin — бензо ́йна смола ́ . 
benzol(e) — chem. бензо ́ль. 
benzyl — chem. бензи ́л. 
Be off! — exclam. Геть! 
Beograd — geog. Бе ́оґрад. 
bepraise, to — вихваляти. 
bequeath, to — заповіда ́ти; передава ́ти 
наща ́дкам. 
bequest — запові ́т; спа ́дщина. 
Be quiet! — exclam. Ти ́хше! 
berate, to — ла ́яти; карта ́ти. 
berberis — bot. барбари ́с. 
bere — bot. ячмі ́нь. 
bereavement — позба ́влення, втра ́та. 
bereave, to — позбавля ́ти. 
beret — бере ́т. 
berg — льодова ́ гора ́ , а́йсберг. 
beriberi — med. бе ́рі-бе ́рі, авітаміно ́за. 
berime, to — оспівувати у ві ́ршах. 
Bering Sea, the — geog. Бе ́рі ́нґове мо ́ре. 
Bering Strait, the — geog. Бе ́рінґова про-
то ́ка. 
Berkshire — geog. Беркші ́р. 
Berlin — 1) n. geog. Берлін; 2) adj. берлін-
ський. 
Bermuda Isis — geog. Берму ́дські острови ́ . 
Bern(e) — geog. Берн. 
berry — 1) ягода; 2) ікри ́нка; 3) зе ́рнятко. 
berth — 1) naut. ліжко; 2) rly. спа ́льне 
місце; 3) naut. місце прича ́лу. 
bertha — мере ́жаний комірець. 
berthing place — naut. при ́стань. 
berth, to — naut. швартува ́тися. 
beryl — min. бери ́л. 
beseech, to — проси ́ти, блага ́ти. 
beseemingly — належно. 
beseem, to — ли ́чити. 
beset, to — 1) обляга ́ти, ото ́чувати; 2) за-
ступа ́ти доро ́гу. 
beside — 1) по ́руч з; ко ́ло; 2) ми ́мо, повз; 
3) порівнюючи з. 
besides — 1) крім то ́го; 2) втім, 
besieger — mil. обло ́жник. 
besiege, to — mil. робити обло ́гу, ото ́чу-
вати. 
beslaver, to — 1) засли ́нювати; 2) fig. 
уле ́щувати. 
besmear, to — забру ́днювати. 
besmirch, to — 1) забру ́днювати; 2) fig. 
обмовля ́ти. 
besmut, to — вкрива ́ти сажею, бруднити. 
besom — мітла ́ , віник. 
besom, to — заміта ́ти. 
besotted — очманілий, п'яний. 
besot, to — дурма ́нити. 
bespangle, to — обсипа ́ти блискітками. 

bespattered — забри ́зканий (бру ́дом). 
bespatter, to — 1) забризкувати, бруднити; 
2) fig» обмовля ́ти. 
bespeak, to — 1) замовляти заздалегідь; 
2) обумо ́влювати; 3) виявля ́ти, свідчити, 
bespectacled — що но ́сить окуляри, 
bespread, to — вкрива ́ти, вистила ́ти. 
besprent — poet. 1) оббризканий; 2) усіяний. 
besprinkle, to — оббри ́зкувати; посипа ́ти. 
Bessemer process — tech. бесемерува ́ння. 
best — 1) adj. найкра ́щий; 2) n. щось най-
кра ́ще. 
bestead — obs. ото ́чений. 
bestead, to — допомага ́ти. 
best girl — colloq. нарече ́на; коха ́на. 
bestial — 1) тваринний; 2) fig. розпу ́сний. 
bestir, to — стріпону ́тися. 
best looker — кра ́сень. 
best man — боя ́рин (на весі ́ллі). 
bestowal — дару ́нок; нада ́ння нагоро ́ди. 
bestow, to — дарува ́ти; нагороджувати. 
bestrew, to — 1) обсипа ́ти; 2) розкида ́ти. 
bestride, to — 1) сіда ́ти або ́сидіти ве ́рхи; 
2) стоя ́ти, розста ́вивши но ́ги. 
best, the — якнайкра ́щий. 
bet — 1) парі ́ , за ́клад; 2) ста ́вка (парі ́ , 
за ́кладу). 
beta — дру ́га лі ́тера гре ́цької абе ́тки. 
betake, to — вдаватися до чо ́гось. 
beta-rays — phys. бе ́та-проміння. 
betatron — phys. бетатро ́н. 
betel — bot. бе ́тель. 
bethink, to — поду ́мати; заду ́мати. 
Bethlehem — Віфлеє ́м. 
betide, to — трапля ́тися, відбува ́тися. 
betimes — 1) своєча ́сно; 2) заздалегідь; 
3) швидко. 
be, to — 1) бу ́ти, бува ́ти; 2) жи ́ти, існува ́ти. 
betoken, to — 1) означа ́ти; 2) віщува ́ти. 
betony — bot. бу ́квиця. 
betrayal — зра ́да. 
betrayer — зра ́дник. 
betray, to — 1) зра ́джувати; 2) виявля ́ти; 
3) не спра ́вджувати надій. 
betrothal — зару ́чини. 
betrothed — adj. зару ́чений. 
betroth, to — заруча ́ти. 
better — 1) adj. кра ́щий; 2) n. той, що 
ста ́вить за ́клад чи йде на парі. 
bettering house — j u r . виправни ́й дім. 
betterment — поліпшення. 
betting — за ́клад, парі. 
bet, to — битися об за ́клад; піти ́ на парі. 
between — се ́ред, між, по ́між. 
bevel — tech. 1) n. скіс; заго ́стрення; 
2) adj. ко ́сий, косоку ́тній. 
bevel, to — скошувати. 
beverage — напій, на ́пи ́ток. 
bevy —̂ 1) згра ́я (птахів); 2) збо ́ри. 
bewail, to — опла ́кувати; тужи ́ти. 
beware, to — остеріга ́тися, стерегти ́ся. 
bewilderment — 1) збенте ́ження; 2) плу-
тани ́на. 
bewilder, to — 1) бенте ́жити; 2) заплу ́ту-
вати. 



bewitchment binding 
bewitchment — чари, зачарування, 
bewitch, to — зачаровувати, 
bewray, to — obs. розголо ́шувати таєм-
ницю. 
beyond — 1) по той бік; 2) над, ви ́ще. 
bias — 1) упере ́дження; 2) схильність; 
3) у́Хил, на ́хил. 
biased —, упере ́джений, тенденційний, 
bias, to —1) ма ́ти пога ́ний вплив на когось; 
2) бу ́ти упере ́дженим про ́ти когось, 
bib — дитя ́чий нагру ́дник. 
bibb — за ́сув; за ́тичка. 
bibber — п'яии ́ця. 
Bible — rel. Бі ́блія. 
Biblical — rel. біблі ́йний. 
bibliographer — бібліо ́граф. 
bibliographical — бібліографічний, 
bibliography — бібліогра ́фія. 
bib, to — пия ́чити. 
bibulous — 1) всмо ́ктуючий; 2) fig. що 
пия ́чить. 
bicameral — двопала ́тний (про законо-
да ́вчу систе ́му). 
bicarbonate — chem. бікарбона ́т. 
bice — блідосі ́рий ко ́лір. 
bicentenary — 1) n. двохсотлітні рокови ́ни; 
2) adj. двохсотлітній, 
bicephalous — двоголо ́вий. 
biceps — anat. біцепс. 
bichloride — chem. двохло ́риста сполука, 
bichromate — chem. двохромоки ́сла сіль, 
bicker — 1) супере ́чка; 2) бійка; 3) дзюр-
ча ́ння. 
bicker, to — 1) спереча ́тися; 2) битися; 
3) дзюрча ́ти. 
biconcave — opt. двовгну ́тий. 
biconvex — opt. двоопу ́клий. 
bicycle — вельосипе ́д, ро ́вер. 
bicycling — їзда ́ на вельосипе ́ді, ро ́вері. 
bicyclist — вельосипеди ́ст(ка). 
bid — 1) fin. пропоно ́вана ціна ́ ; 2) дома-
га ́ння. 
biddable — слухняний, 
bidder — 1) fin. покупе ́ць; 2) obs. той, хто 
запро ́шує; 3) той, хто пропону ́є. 
bidding — 1) fin. торги ́ ; 2) запро ́шення; 
3) нака ́з. 
bid, to — 1) fin. пропонува ́ти ціну ́ ; 2) obs. 
проси ́ти; 3) нака ́зувати. 
biennial — 1) adj. дворічний; 2) n. bot. 
дворічна рослина. 
bier — 1) катафа ́льк; 2) гробни ́ця. 
bifid — розще ́плений. 
bifocal — opt. двофо ́кусний. 
bifoliate — bot. дволистко ́вий. 
bifurcate — adj. роздво ́єний. 
bifurcate, to — роздво ́ювати (ся). 
bifurcation — роздво ́єння, біфурка ́ція. 
big — 1) великий; просто ́рий; 2) дорбслий; 
3) благоро ́дний. 
bigamist — двоєже ́нець; двому ́жниця. 
bigamy — біґа ́мія, двошлюбність, 
bigg — agric. чотирирядний ячмінь, 
big-horn — zool. гірськи ́й бара ́н. 

bight — 1) бу ́хта; 2) naut. бу ́хта тро ́са; 
3) згин (річки). 
bigness — велич; височінь; широчінь. 
bigot — біґо ́т. 
bigotry — біґоте ́рія. 
big top — colloq. цирк. 
bigwig — colloq. ва ́жна персо ́на. 
bike — colloq. вельосипе ́д, ро ́вер. 
Bikini — geog. ато ́л Бікіні. 
bilabial — phon. білабіа ́льний. 
bilabiate — bot. двогу ́бий. 
bilateral — оба ́бічний, двобічний. 
Bilbao — geog. Більба ́о. 
bilberry — bot. чорни ́ця. 
bilboes — кайда ́ни на но ́ги. 
bile — physiol. жовч. 
bile-duct — anat. жо ́вчна прото ́ка. 
bilge — 1) дни ́ще; 2) сере ́дня части ́на 
діжки; 3) colloq. нісенітниця. 
biliary — physiol. жовчний, що стосується 
жо ́вчі. 
bilingual — 1) n. людина, що володіє двома ́ 
мо ́вами; 2) adj. двомо ́вний. 
bilious — 1) жо ́вчний; 2) fig. дражли ́вий. 
bilker — шахра ́й; крутій, 
bilk, to — обду ́рювати; ухилятися, 
bill — 1) законопроект; 2) раху ́нок (за 
крам); 3) доку ́ме ́нт; свідо ́цтво; 4) банк-
нота; 5) дзьоб. 
billboard — до ́шка для оголо ́шень. 
billet — mil. о́рдер на постій. 
billeting — mil. постій. 
billet, to — mil. розміщувати. 
billhook — садові но ́жиці. 
billiard-cue — кий. 
billiards — більярд. 
billion — більйо ́н. 
bill of exchange — fin. ве ́ксель. 
bill of lading — comm. накладна ́ , фактура. 
billon — зо ́лото або ́ срі ́бло ́ низько ́ї проби. 
billot — зли ́вок зо ́лота або ́ срібла. 
billow — вал, вели ́ка хви ́ля. 
billow, to — 1) хвилюва ́тися; 2) здійма ́тися. 
billowy — 1) хвилястий; 2) що здійма ́ється 
(про хви ́лі). 
bill-poster — розкле ́ювач оголо ́шень. 
bill, to — 1) оголо ́шувати; 2) цілува ́тися 
дзьо ́ба ́ми (про птахі ́в). 
billy — бляша ́ний похідни ́й казано ́к. 
billyboy — naut. однощо ́гло ́ва торгове ́льна 
шху ́на. 
billy-can — бакла ́га. 
billy-goat — цап, козе ́л. 
bimetallic — tech. біметалі ́чний. 
bimetallism — tech. біметалізм, 
bimolecular — phys. бімолекулярний, 
bimonthly — що виходить раз на два мі-
сяці. 
bin — 1) за ́сі ́к; 2) ко ́шик. 
binary — math, подвійний. 
binder — 1) agric. снопов'я ́зка; 2) палі-
ту ́рник; 3) зв'я ́зуюча речови ́на ́ . 
bindery — паліту ́рна майсте ́рня. 
binding — 1) n. паліту ́рка, опра ́ва; 2) adj. 
обов'язко ́вий; зв'я ́зуючий. 



bind, to blameless 
bind, to — 1) перев'язувати; в'яза ́ти; 
2) оправляти (кни ́жку). 
bindweed — bot. пові ́й. 
bine — bot. па ́росток. 
binocle — далекови ́д, біно ́кль. 
binocular — 1) adj. бінокулярний; 2) n. 
далекови ́д, біно ́кль. 
binomial — math, біном, 
biochemical — біохемічний. 
biochemistry — біохе ́мія. 
biogenesis — biol. біогене ́за. 
biogenetic(aI) — biol. біогенетичний, 
biographer — біо ́граф. 
biographical) — біографічний, 
biography — біогра ́фія, життєпис, 
biological) — біологі ́чний. 
biologist — біо ́лог. 
biology — біоло ́гія. 
bionics — біо ́ніка. 
biophysics — біофізика, 
bioplasm — біопла ́зма, протоплазма, 
biostatics — біоста ́тика. 
biostation — біоста ́нція. 
bipartisan — adj. рої. двопартійний, 
bipartite — 1) що склада ́ється з двох 
части ́н; 2) двосторо ́нній; 3) bot. двороз-
дільний. 
biped 1) n. двоно ́га твари ́на; 2) adj. дво-
но ́гий. 
biplane — av. біпля ́н. 
bipod — tech. сішка. 
bipolar — phys. біполя ́рний. 
bipolarity — phys. біполярність. 
biquadrate — n. math, біквадра ́т. 
biquadratic — adj. math, біквадрато ́вий. 
birch — 1) bot. бере ́за; 2) різка. 
birchen — бере ́зовий. 
bird — птах, пти ́ця. 
bird-call — hunt, ва ́бик. 
bird-cherry — bot. чере ́мха. 
bird-fancier — люби ́тель птахів, пта ́шник. 
birdie — пта ́шечка. 
birds — collect, пта ́ство. 
bird-seed — пташиний харч. 
bird's-eye — bot. перво ́цвіт. 
Birmingham — geog. Бе ́рмінґем. 
birth — 1) народження; 2) по ́ло ́ги. 
birth-certificate — ме ́трика, метричний 
випис. 
birthday — день народження. 
birth-mark — ро ́димка. 
birth-place — місце народження. 
birth-rate — народжуваність. 
Biscay, Bay of — geog. Біска ́йська зато ́ка. 
biscuit — бісквіт; суха ́р. 
bisection — перетина ́ння на ́впіл. 
bisector — geom. бісектри ́са. 
bisectrix — geom. бісектри ́са. 
bisect, to — перетина ́ти на ́впіл. 
bisexual — biol. двостатевий. 
bishop — rel. єпи ́скоп, архиєре ́й. 
bishopric — rel. 1) сан єпи ́скопа; 2) єпа ́р-
хія, єписко ́пія. 
bismuth — chem. вісмут. 
bison — zool. зубр. 

bissextile — 1) n. високо ́сний рік; 2) adj. 
високо ́сний. 
bisulphate — chem. бісульфа ́т. 
bisulphite — chem. бісульфіт. 
bit — 1) ча ́сточка, шмато ́к; 2) узде ́чка. 
bit-brace — mech. ко ́ло ́ворот. 
bitch — zool. су ́ка, пси ́ця. 
bite — 1) укус; 2) fish, клюва ́ння; 3) tech. 
за ́тиск. 
bite, to — 1) куса ́ти(ся); 2) chem. трави ́ти, 
роз'їда ́ти. 
biting — го ́стрий, дошку ́льний. 
bitter — гірки ́й. 
bitterly — гірко. 
bittern — orn. буга ́й. 
bitterness — 1) гіркота; 2) лють. 
bittersweet — bot. паслін. 
bit, to — загну ́здувати; стримувати. 
bitumen — гі ́рська ́ смола ́ ; асфа ́льт. 
bivalent — chem. двовале ́нтний. 
bivalve — zool. двостулкова молю ́ска. 
bivouac — mil. бівуа ́к, короткоча ́сний та ́бір. 
bivouac, to — mil. стоя ́ти бівуа ́ком, табо-
рува ́ти коро ́ткий час. 
bizarre — химерний; дивний. 
blab — базікання. 
blabber — базікало. 
blab, to — базікати. 
black — чо ́рний. 
blackball, to — забальотува ́ти. 
black-beetle — ent. тарга ́н. 
blackberry — bot. ожина. 
blackbird — orn. чо ́рний дрізд. 
blackboard — дошка, таблиця. 
blackcock — orn. тетеру ́к. 
black earth — чорнозе ́м. 
blacken, to — 1) чорни ́ти; 2) чорнішати. 
black-haired — чорнявий. 
blackhead — вуго ́р (на обли ́ччі). 
black-hearted — adj. fig. лихи ́й, злий. 
blacking — ва ́кса. 
black-lead — min. графіт. 
blackleg — n. fig. 1) штрайкбре ́хер; 2) ша-
хра ́й. 
blackmail — шантаж, 
blackmailer — шантажистка), 
blackmail, to — шантажува ́ти. 
black mineral oil — мазу ́т. 
blackness — чо ́рність; те ́мрява. 
black-out — mil. затемнення, 
black-out, to — mil. затемнювати, 
black pepper — bot. о́сокір. 
Blackpool — geog. Бле ́кпул. 
Black Sea — geog. Чо ́рне мо ́ре. 
blacksmith — кова ́ль. 
blacktail — orn. яшка ́р. 
blackthorn — bot. те ́рен. 
bladder — anat. сечови ́й міху ́р. 
bladdery — порожни ́стий. 
blade — 1) ле ́зо; 2) трави ́нка. 
blade-bone — anat. лопа ́тка. 
blain — med. чиряк, нари ́в. 
blame — 1) дога ́на; докір; 2) вина ́ . 
blameful — шо заслуго ́вує на о́суд. 
blameless — бездога ́нний. 



blame, to blockhead 
blame, to — га ́нити; вважа ́ти ви ́нним. 
blameworthy — що заслуго ́вує на о́суд. 
blanching — 1) біління; 2) знеба ́рвлювання. 
blanch, to — 1) біли ́ти, вибілювати; 
2) знеба ́рвлювати. 
bland — 1) ввічливий; 2) заспокійливий 
(про лі ́ки). 
blander — ляпсус. 
blandishment — умовляння, уле ́щування. 
blandish, to — умовляти, уле ́щувати. 
blandly — ввічливо. 
blank —̂  1. adj. 1) чи ́стий, неспи́саний 
(про папі ́р); 2) беззмісто ́вний; 2. n. 1)ві ́льне 
місце; 2) риска (за ́мі ́сть пропу ́щеного 
сло ́ва). 
blanket — 1) ко ́вдра; 2) попо ́на; 3) geol. 
поверхне ́вий шар. 
blankly — 1) надзвича ́йно, на ́дто; 2) ба ́й-
ду́з^е. 
blankness — порожне ́ча. 
blare, to — сурми ́ти, труби ́ти. 
blarney — ле ́стощі. 
blarney, to — лестити, 
blasphemer — богоху́льн||ик (иця). 
blasphemous — богоху ́льний, блюзнір-
ський. 
blasphemy — богоху ́льство, блюзнірство. 
blast — 1) си ́льний пори ́в вітру; 2) tech. 
дуття ́; 3) ming. ви ́пал. 
blastema — bio І. протопла ́зма. 
blast-furnace — tech. до ́мна. 
blasting — 1) adj. вибухо ́вий; 2) n. підривні 
робо ́ти. 
blastoderm — biol. оболо ́нка за ́родка. 
blast, to — 1) висаджувати в пові ́тря; 
2) tech. ду ́ти. 
blatancy — крикли ́вість, галасли ́вість. 
blatant — 1) очеви ́дний; 2) галасли ́вий; 
3) жахли ́вий. 
blather — базі ́кання. 
blatherskite — colloq. базікало, 
blather, to — базі ́кати. 
blaze — 1) по ́лум'я; 2) спа ́лах; 3) сяяння, 
блиск. 
blazer — яскра ́ва кольоро ́ва ку ́ртка. 
blaze, to — 1) горі ́ти яскра ́вим по ́лум'ям; 
2) ся ́яти; 3) тії . підтри ́мувати безпере ́рв-
ний вого ́нь. 
blazing — яскра ́во пала ́ючий. 
blazon — герб. 
blazon, to — прикрашати геральдичними 
зна ́ками. 
bleached — бі ́лений. 
bleacher — біли ́льник. 
bleaching — білі ́ння. 
bleach, to — біли ́ти. 
bleak — 1) n. ich. верхово ́дка; 2) adj. 
похму ́рий; безрадісний. 
bleakness — похму ́рість. 
blear — затума ́нений, затьмарений. 
blear-eyed — fig. недалекоглядний. 
blear, to — затума ́нювати, затьма ́рювати. 
bleating — ме ́кання. 
bleat, to — ме ́кати. 
bleb — пухи ́р. 

blebby — вкри ́тий пухирями, 
bleeder — med. гемофі ́лік. 
bleeding — med. кровоте ́ча. 
bleed, to — med. кровото ́чити. 
blemish — 1) дефе ́кт, хи ́ба; 2) га ́ньба ́ . 
blemish, to — 1) псува ́ти; 2) ганьбити, 
blench, to — 1) біли ́ти; 2) ухилятися, 
blend — су ́міш; змішування, 
blende — тіп. бле ́нда. 
blended — змішаний, 
blending — змішування, 
blend, to — 1) змі ́шувати(ся); 2) гармонію-
вати. 
blennorrohoea — med. бленоре ́я. 
blessed — 1) rel. благослове ́нний; 2) бла-
же ́нний, щасли ́вий. 
blessed food — rel. свяче ́не. 
blessedness — блаже ́нство. 
Blessed Virgin — rel. Пречи ́ста Діва, 
blessing — 1) rel. благослове ́ння; 2) бла-
же ́нсгво, ща ́стя. 
bless, to — 1) rel. благословля ́ти, святити; 
2) роби ́ти щасли ́вим. 
blight — 1) те, що позбавля ́є втіхи; 2) за-
ду ́шлива атмосфе ́ра; сму ́ток; 3) іржа ́ . 
blighter — 1) губи ́тель; 2) fig. неприє ́мна 
людина. 
blight, to — завдавати шко ́ди; псува ́ти. 
blimey! — exclam. щоб я пропав! 
blind — 1. adj. 1) сліпи ́й, невидющий; 
2) нея ́сни ́й; 2. n. фіра ́нка, што ́ра. 
blindage — mil. блінда ́ж. 
blinded — засліплений, 
blindfold — всліпу; з зав'язаними очима, 
blindfold, to — зав'язувати о́чі. 
blindly — 1) як сліпи ́й; 2) нао ́сліп. 
blindness — 1) сліпота ́ ; 2) засліплення, 
blind, to — 1) осліплювати; 2) засліплю-
вати; 3) затьма ́рювати. 
blind-worm — ent. мідяни ́ця. 
blink — 1) мить; 2) миготіння, 
blinkers — нао ́чники. 
blinking — 1) морга ́ння; 2) миготіння, 
blink, to — 1) морга ́ти; 2) миготіти, 
bliss — блаже ́нство, благода ́ть, ща ́стя. 
blissful — блаже ́нний, щасли ́вий. 
blister — 1) пухи ́р; 2) med. витяжни ́й 
пля ́стер. 
blister, to — med. вкрива ́тися пухирями. 
blizzard — хуртови ́на. 
bloated — 1) розду ́тий; 2) fig. бундючний. 
bloatedness — роздутість, опу ́хлість. 
bloat, to — розпира ́ти. 
blob — кра ́пля. 
blobber-lipped — товстогу ́бий. 
bloc — рої. бльок, об'єдна ́ння. 
block — 1) bui. бльок, бри ́ла; 2) коло ́да; 
3) fig. жорсто ́ка люди ́на; 4) кварта ́л; 
5) перешкода. 
blockade — mil. бльока ́да. 
blockade-runner — mil. той, хто прорва ́в 
бльока ́ду. 
blockade, to — mil. бльокува ́ти. 
blocked — mil. бльоко ́ваний. 
blockhead — дурень, йо ́лоп. 



blockhouse blunt, to 
blockhouse — 1) mil. бльокга ́вз; 2) bui. 
зруб. 
blocking — 1) rly. бльокува ́ння; 2) elect. 
запира ́ння. 
blockish — придуркуватий, 
block letter — вели ́ка друко ́вана лі ́тера. 
block of ice — крижина, 
block printing — print, ксилогра ́фія. 
block-signal — rly. бльок-сигна ́л. 
block, to — загороджувати, бльокува ́ти. 
bloke — colloq. паруб'яга; чолов'яга. 
blond(e) — adj. білявий, 
blonde — n. бльонди ́нка. 
blood — 1) кров; 2) рід, похо ́дження; 
3) fig. темпера ́мент. 
bloodcurdling — жахливий, страшний, 
blooded — 1) закрива ́влений; 2) mil. 
осла ́блений втра ́тами. 
blood feud — крива ́ва по ́мста. 
blood group — med. гру ́па кро ́ви. 
blood-heat — physiol. нормальна темпера-
тура ті ́ла. 
blood-horse — чистокро ́вний кінь, 
blood-hound — hunt, гінча ́к, щука ́ч (собака), 
bloodiness — кровоже ́рність. 
bloodless — 1) безкро ́вний; 2) fig. млявий, 
blood-letting — med. кровопуска ́ння. 
blood-poisoning — med. зара ́ження кро ́ви. 
blood-pudding — cul. кров'яна ́ ковбаса ́ . 
blood-red — багря ́ний. 
bloodshed — кровопролиття, 
bloodshot — нали ́ті кро ́в'ю (про о́чі). 
blood-stained — закрива ́влений. 
bloodstone — min. геліотро ́п. 
blood-sucker — 1) zool. п'явка; 2) fig. 
парази ́т. 
bloodthirsty — кровоже ́рливий. 
blood-vessel — anat. кровоно ́сна суди ́на. 
bloodworm — zool. черво ́ний дощови ́й 
червя ́к. 
bloody — 1) крива ́вий; 2) кровоже ́рливий; 
3) colloq. ду ́же, до бі ́са. 
bloody-minded — жорстокий. 
bloody, to — крива ́вити. 
bloom — 1) ро ́зквіт; цвіт; 2) tech. блюм, 
кри ́ця. 
blooming — 1) adj. квіту ́чий; 2) n. tech. 
блю ́мінґ. 
blooming mill — tech. блю ́мінґ. 
bloom, to — кві ́тнути, цвісти ́ . 
blossom — 1) цвіт, цвіті ́ння; 2) ро ́зквіт. 
blossoming — 1) adj. квіту ́чий; 2) n. ро ́зквіт. 
blossom, to — цвісти ́ ; зацвіта ́ти. 
blot — пома ́рка; пля ́ма. 
blotch — 1) прищ; 2) пля ́ма. 
blotchy — вкри ́тий пля ́мами. 
blotter — ви ́мочка, промока ́льниця. 
blottesque — намальо ́ваний густи ́ми маз-
ками. 
blotting-pad — бюва ́р. 
blotting-paper — ви ́мочка, промока ́льний 
папі ́р. 
blot, to — 1) плямува ́ти; 2) промока ́ти 
(промока ́льним папе ́ром). 

blouse — 1) блю ́за (жіно ́ча); 2) верхня 
соро ́чка (чолові ́ча). 
blow — 1) стуса ́н, удар; 2) неша ́стя; 
3) по ́дув. 
blow-ball — bot. ку ́льба ́ба. 
blower — 1) сурма ́ч; 2) tech. вентилятор. 
blowfly — ent. м'ясна ́ му ́ха. 
blowing — tech. дуття. 
blowlamp — tech. лютува ́льна ля ́мпа. 
blowout — 1) розри ́в; прори ́в; 2) elect. 
іскрога ́сник; 3) ви ́бух гні ́ву. 
blowpipe — tech. лютува ́льна ру ́рка. 
blowpost — tech. пневматична по ́шта. 
blow, to — 1) ду ́ти; ві ́ятн; 2) роздува ́ти; 
3) tech. видува ́ти. 
blowtorch — see blowlamp. 
blow up, to — 1) надува ́ти; 2) mil., ming. 
підрива ́ти. 
blowy — вітряни ́й (вітряна ́ пого ́да). 
blowzy — недба ́ло одягнений. 
blubber — 1. n. 1) плач; 2) zool. меду ́за; 
2. adj. ви ́пнутий, опухлий (про гу ́би). 
blubber, to — пла ́кати. 
bluchers — старомо ́дні чолові ́чі череви ́кн 
на шнурках. 
bludgeon — лома ́ка. 
blue — 1. adj. 1) си ́ній; 2) непристо ́йний; 
2. n. 1) си ́ній ко ́лір; 2) си ́нька. 
bluebells — bot. дзвіно ́чки, про ́ліски. 
blueberry — bot. я́фина. 
bluebottle — 1) bot. воло ́шка; 2) ent. м'ясна ́ 
му ́ха. 
blue coat — colloq. солда ́т; поліція ́нт, 
поліцай. 
blue colour — блаки ́ть. 
blue disease — med. синю ́ха, ціяно ́з. 
bluejacket — colloq. матро ́с військо ́во-
морсько ́ї фльо ́ти. 
Blue Mts — geog. Блаки ́тні го ́ри. 
blue-pencil, to — редагува ́ти; скоро ́чувати. 
Blue Peter — naut. пра ́пор відплиття ́. 
blue-print — плян, проект. 
blueprint, to — плянува ́ти, проєктува ́ти. 
blues — блюз (та ́не ́ць). 
blue sky — блаки ́ть. 
blue-stone — chem. мі ́дний купоро ́с. 
bluet — bot. воло ́шка. 
bluetit — orn. блаки ́тна сини ́ця. 
blue, to — сини ́ти; фарбува ́ти в си ́ній ко ́лір. 
blue vitriol — chem. мі ́дний купоро ́с. 
bluff" — 1) n. блеф, залякування; 2) adj. 
крути ́й, стрімки ́й. 
bluffer — гохшта ́плер. 
bluffy — крути ́й, стрімки ́й. 
bluish — синюватий. 
blunder — дурни ́ця; про ́мах. 
blunderhead — ду ́рень. 
blundering — 1) помилко ́вий; 2) невмілий. 
blunder, to — хи ́бити, помиля ́тися. 
blunge, to — міси ́ти гли ́ну. 
blunt — 1) тупи ́й; 2) нетяму ́щий; 3) прями ́й, 
го ́стрий. 
bluntly — навідріз. 
bluntness — 1) ту ́пість; 2) прямота ́ . 
blunt, to — тупити, притуплювати. 



blur bolshevik 
blur — 1) пляма; 2) невира ́зні о́бриси. 
blurb — рекля ́ма. 
blur, to — 1) забру ́днювати; 2) зроби ́ти 
неясним. 
blush — почервоніння (від со ́рому). 
blushful — соромли ́вий. 
blush, to — почервоніти, зашарітися. 
bluster — рев бу ́рі, шум. 
blusterer — хвалько ́ ; базікало, 
blusterous — 1) хвалькува ́тий; 2) галасли-
вий. 
bluster, to — ревіти, шуміти. 
boa — 1) zool. уда ́в, даву ́н; 2) горже ́тка. 
boar — zool. каба ́н; кнур. 
board — 1) правління; 2) до ́шка; 3) хар-
чува ́ння, Харчі; 4) naut. борт. 
boarder — 1) столовн||и ́к (и ́ця); 2) naut. 
пасажи ́р на кораблі ́ . 
boarding — bui. о́бши́вка. 
boarding-house — пансіо ́н. 
boarding-school — шко ́ла-інтерна ́т. 
board meeting — засідання правління. 
board of directors — правління. 
board radio-operator — av., mil. борт-ради ́ст. 
board-shooter — mil. борт-стріле ́ць. 
board, to — 1) bui. обшива ́ти до ́шками; 
2) харчува ́ти(ся); 3) naut. сіда ́ти на кора-
бе ́ль. 
board-wages — 1) харчові (гро ́ші); 2) пра ́ця 
за ме ́шка ́ння й харч, 
boar-spear — рога ́тина. 
boast — чва ́нство, хва ́стощі. 
boaster — задава ́ка, хвалько ́ . 
boastful — чванли ́вий, хвалькува ́тий. 
boastfulness — чванли ́вість, хвалькува ́тість. 
boast, to — чва ́нитися, хвали ́тися. 
boat — шлюпка, чо ́ве ́н; корабе ́ль. 
boat-fly — ent. водяна ́ блощи ́ця. 
boat-hook — naut. баго ́р, гак. 
boating — sport, гребни ́й спорт, 
boatmaker — човна ́р. 
boatman — човня ́р. 
boa trace — sport, змага ́ння у веслува ́нні. 
boatswain — naut. бо ́цман. 
boat-swing — го ́йдалка. 
boat train — rly. поїзд, пого ́джений з ро ́з-
кладом паропла ́ва. 
bob — colloq. ши ́лінґ. 
bobbed — colloq. ко ́ротко підстри ́жений. 
bobber — fish, поплаве ́ць. 
bobbery — галас; га ́вкання (соба ́ки). 
bobbin — 1) elect, коту ́шка; 2) text, шпу ́лька. 
bobbin-reel — text, мотови ́лно. 
bobbish — весе ́лий; жвавий. 
bobby — colloq. полісме ́н, поліца ́й. 
bobcat — zool. америка ́нська рись. 
bob-sleigh — са ́нки ́ для перевезення дере-
в'я ́них коло ́д. 
bobtail — підрізаний хвіст. 
bobtailed — ку ́ций. 
bodeful — грізний. 
bodega — винний склеп (льох). 
bode, to — 1) передчува ́ти; 2) віщува ́ти. 
bodice — корса ́ж, корсе ́т. 
bodiless — безтіле ́сний. 

bodily — тіле ́сний, фізи ́чний. 
bodkin — 1) ши ́ло; 2) до ́вга ппшлька для 
воло ́сся. 
body — 1) ті ́ло; 2) colloq. людина, осо ́ба; 
3) труп; 4) тулуб; 5) основна ́ частина 
чого ́сь; 6) консистенція. 
body-cloth — попо ́на. 
body-guard — особи ́ста охоро ́на. 
body-snatcher — викрада ́ч тру ́пів. 
bodywork — n. mot. ку ́зов. 
Boer — буд (голля ́ндський поселенець 
у Південній Африці). 
bog — трясовина ́, боло ́то. 
bogberry — bot. журавли ́на. 
boggle, to — 1) ляка ́тися; 2) вага ́тися; 
3) лука ́вити. 
boggy — гря ́зьки ́й, болоти ́стий. 
boghead — бітуміно ́зне кам'яне ́ ву ́гілля. 
bogie — візо ́к. 
bogle — при ́вид; страхо ́вшце. 
bog oak — мо ́рений дуб. 
Bogota — geog. Богота ́ . 
bogus — фікти ́вний, підро ́блений. 
bogy — при ́вид; страхо ́вище. 
Bohemia — geog. Боге ́мія. 
bohemian life — боге ́ма. 
boil — 1) med. чиря ́к, нари ́в; 2) кипіння; 
то ́чка кипіння. 
boiled — 1) ва ́ре ́ний; 2) кип'яче ́ний. 
boiler — 1) каза ́н; коте ́л; 2) кип'яти ́льник. 
boiler-house — котельня. 
boiler-maker — каза ́нник, казаняр. 
boiler-plate — коте ́льне залізо. 
boiler-room — кочерга ́рка. 
boiling — 1) варіння; 2) кипіння. 
boiling-tank — кип'яти ́льник. 
boil, to — 1) вари ́ти(ся); 2) кипіти; 3) fig. 
се ́рдитися. 
boisterous — 1) шумли ́вий; 2) нестя ́мний. 
boisterousness — 1) шумли ́вість; 2) не-
стя ́мність. 
bold — 1) смі ́ли ́вий; 2) безсоро ́мний; 
3) самовпе ́внений; 4) чітки ́й, підкре ́слений. 
bold-faced — зухва ́лий. 
boldly — 1) сміли ́во; 2) безсоро ́мно; 
3) чітко. 
boldness — 1) смі ́ли ́вість; 2) безсоро ́мність. 
bole — 1) сто ́вбур; 2) тіп. бо ́люс, вапня-
ко ́ва гли ́на. 
bolero — 1) болеро ́ (тано ́к); 2) коро ́тка 
ку ́ртка. 
boletus — bot. моховик (гриб). 
bolide — astron. болі ́д. 
Bolivia — geog. Болівія. 
Bolivian — 1) n. боліві ́||єць (йка); 2) adj. 
болівійський. 
boll — bot. насі ́нна скри ́нька. 
bollard — naut. пал, ту ́мба. 
bolometer — phys. боло ́метр (при ́лад для 
вимірювання промене ́вої ене ́рґії). 
boloney — 1) cul. боло ́нська ковбаса ́ ; 
2) colloq. нісені ́тниця. 
bolsa — 1) бі ́ржа; 2) о́бмі'н. 
bolshevik — 1) n. большеви ́к; 2) adj. боль-
шеви ́цький. 



bolshevism boor 
bolshevism — большеви ́зм. 
bolshevist — adj. большеви ́цький. 
bolster — 1) брус; поперечина; 2) tech. 
вту ́лка, підкла ́дка. 
bolster, to — 1) підпира ́ти; підтримувати; 
2) підбу ́рювати. 
bolt — 1) tech. штир, болт; 2) за ́сув; 
3) уда ́р гро ́му; 4) вте ́ча; 5) си ́то. 
bolter — 1) відсту ́пник; 2) втіка ́ч від 
правосу ́ддя; 3) си ́то. 
bolting — 1) tech. кріплення болта ́ми; 
2) запира ́ння на за ́сув; 3) просіювання, 
bolt, to — 1) tech. скріпля ́ти болта ́ми; 
2) замика ́ти на за ́сув; 3) утіка ́ти; 4) про-
сіювати, 
bolus — ку ́лька. 
bomb — mil. бо ́мба. 
bombardier — mil. бомбарди ́р. 
bombardment — 1) mil. бомбардува ́ння; 
2) phys. опромінювання части ́нками. 
bombard, to — 1) mil. бомбардува ́ти; 
2) phys. опромінювати части ́нками. 
bombast — пишномо ́вність; бундю ́чність. 
bombastic — шшшомо ́вний; бундючний. 
Bombay — geog. Бомбе ́й. 
bomb carrier — av. бомботрима ́ч. 
bomb-destroy, to — mil. зни ́щувати бо ́м-
бами. 
bomber — av. mil. бомбардувальник, 
бомбово ́з. 
bombing — n. mil. бомбардува ́ння. 
bomb-proof — adj. mil. що не пробива ́ється 
бо ́мбами. 
bombshell — mil. ула ́мок бо ́мби. 
bombshelter — mil. бомбосхо ́вище. 
bomb-thrower — mil. ґранатоме ́тник. 
bomb, to — mil. бомбити, бомбардува ́ти. 
bona fide — LA) adj. спра ́вжній; сумлінний; 
2) adv. сумлінно. 
bonanza — 1) ming. ску ́пчення бага ́тої руди ́ ; 
2) colloq. до ́брий врожа ́й. 
bonbon — цуке ́рка. 
bond — 1) зв'язо ́к; 2) comm. боргове зо-
бов'я ́за ́ння; 3) bui. з'єдна ́ння; 4) ми ́тна 
закладна. 
bondage — 1) нево ́ля, ра ́бство; 2) зале ́ж-
ність. 
bondager — кріп||а́к (а ́чка), неві́льн||ик 
(иця). 
bonder — bui. попере ́чник. 
bondmaid — кріпачка, невільниця, 
bondman — кріпак, невільник, 
bondservice — кріпа ́цтво, ра ́бство. ^ 
bondslave — кріп||а́к (а ́чка), неві́льн||ик 
(иця). 
bondsman — 1) кріпа ́к, невільник; 2) comm. 
поручитель. 
bond-stone — bui. попере ́чник. 
bondwoman — кріпа ́чка, невільниця, 
bone — кістка. 
bone-dry — adj. fig. цілко ́м сухи ́й. 
bonedust — кісткове ́ бо ́рошно (до ́бриво). 
bone-setter — obs. костопра ́в. 
bonfire — ва ́тра, во ́гншце. 
boniness — костистість. 

Bonn — geog. Бонн. 
bonnet — 1) капелюшок (жіно ́чий); 2) tech. 
капо ́та. 
bonny — 1) свіжий, здоро ́вий (про ви ́гляд); 
2) гарний. 
bonny-clabber — cul. ки ́сле молоко. 
bonus — fin. тантьє ́ма; пре ́мія. 
bony — кістля ́вий; кости ́стий. 
bonze — бо ́нза. 
boo — ви ́гук несхвалення. 
boob — colloq. проста ́к. 
booby — 1) дурень; 2) orn. бакла ́н. 
booby-trap — mil. па ́стка, міна-несподі-
ванка. 
booby-trap, to — mil. ста ́вити підривні 
па ́стки. 
boodle — 1) на ́товп; 2) ку ́па; 3) картярська 
гра. 
boogie-woogie — бу ́ґі-ву ́ґі (тано ́к). 
book — кни ́га, кни ́жка. 
bookbinder — паліту ́рн||ик (иця). 
bookbindery — паліту ́рня. 
book-case — книжко ́ва ша ́фа. 
book-cover — палітурка, 
booked — adj. замо ́влений. 
book-holder — theatr. суфле ́р. 
book-house — видавництво книжо ́к. 
book-hunter — колекціоне ́р рідкісних книг, 
booking-clerk — каси ́р, що прода ́є квитки, 
booking-office — ка ́са, де продаю ́ться 
квитки. 
bookish — colloq. 1) кни ́жний; 2) уче ́ний. 
book-keeper — бухга ́льтер; рахівни ́к; кни-
гово ́д. 
book-keeping — бухгальте ́рія; рахівни ́цтво; 
книгове ́дення. 
book-learning — книжні зна ́ння ́ . 
booklet — кни ́жечка, брошу ́ра. 
book-lover — люби ́тель книжо ́к. 
book-maker — букме ́кер (на кінських пе-
рего ́нах). 
book-mark(er) — за ́кладка ( в кни ́зі). 
bookmobile — пересувна ́ бібліоте ́ка. 
book-seller — книга ́р. 
bookselling — торгівля книжка ́ми. 
bookshelf — книжко ́ва поли ́ця. 
book-shop — книга ́рня. 
bookstall — книжковий кіоск. 
book-stand — книжко ́вий стенд. 
bookstore — книга ́рня. 
book, to — замовля ́ти. 
bookworm — fig. книгоід. 
boom — 1) гул, гу ́ркіт; 2) гучна рекля ́ма; 
3) tech. стріла ́ ; уко ́сина; 4) швидкий 
ро ́звиток (торгівлі, промисло ́вости). 
boomerang — бумера ́нґ. 
booming — 1) гучни ́й; 2) що швидко роз-
вива ́ється (про торгівлю, промисло ́вість). 
boomster — colloq. спекуля ́нт. 
boom, to — 1) гуркотіти; гриміти; 2) швид-
ко розвива ́тися (про торгівлю, промисло ́-
вість). 
boon — 1. n. ми ́лість; дар; 2. adj. мило-
се ́рдний; 2) приємний, 
boor — мурло ́ , грубія ́н. 



boorish boundary 
boorish — брута ́льний, неви ́Хований. 
boost — 1) підвищення; підси ́лення; 
2) elect, додатко ́ва напру ́га. 
booster — підсилювач. 
boost, to — підви ́щувати, підси ́лювати. 
boot — чо ́біт. 
bootblack — чисти ́льник взуття. 
bootee — жіно ́чий черевик. 
booth — кіо ́ск; кабі ́на. 
bootlace — шнуро ́к для череви ́ків. 
bootleg — 1) халява; 2) tech. кожу ́х; 3) ming. 
шпур, що не ви ́бухнув. 
bootlegger — торгіве ́ць самого ́нними на-
по ́ями. 
bootless — 1) босоногий; 2) fig. даремний. 
bootlicker — підлабу ́зник. 
bootmaker — швець, чоботар. 
boo, to — освиста ́ти; проганяти. 
boots — со I log. слуга ́ в готе ́лі. 
boot-top — халя ́ва. 
boot-tree — копил. 
booty — здо ́бич, награбо ́ване добро ́ . 
booze — 1) ви ́пивка; 2) пия ́ти ́ка. 
booze, to — пиячити, напиватися. 
boozy — п'яний. 
boracic — chem. борний. 
boracite — тіп. бораци ́т. 
borate — тіп. бора ́т. 
borax — chem. бора ́кс. 
Bordeaux — geog. Бордо ́ . 
border — 1) кордо ́н; 2) бордюр. 
border guard — mil. прикордо ́нник. 
borderland — прикордо ́нна сму ́га. 
borderless — що не ма ́є кордо ́нів. 
border line — n. демаркаційна лі ́нія, кордо ́н. 
border-line — adj. прикордо ́нний. 
border, to — межува ́ти. 
bore — 1) отвір, ді ́рка; 2) нудна ́люди ́на. 
boreal — adj. північний. 
Boreas — poet, північний вітер. 
bored — adj. що нудьгу ́є. 
boredom — нудьга ́ . 
borehole — свердло ́вина. 
borer — 1) tech. бур; све ́рдел; 2) бури ́льншс, 
свердля ́р; 3) ent. деревото ́чець; ша ́шель. 
bore, to — 1) свердли ́ти; розто ́чувати; 
2) набрида ́ти, надокуча ́ти. 
boric — chem. бо ́рний. 
boring — 1. n. 1) свердління; 2) набрида ́ння; 
2. adj. 1) що свердли ́ть; 2) набридливий. 
boring machine — tech. бурова ́ маши ́на. 
boring mill— tech. свердли ́льний варста ́т. 
boring rig — tech. бурова ́ вишка. 
born — adj. наро ́джений; приро ́джений. 
Borneo — geog. Борне ́о. 
boron — chem. бор. 
borough — невели ́ке місто, що ма ́є само-
врядування. 
borrower — jur. позича́льн||ик (иця). 
borrowing — 1) позича ́ння (у ко ́гось); 
2) запозичання. 
borrow, to — 1) позича ́ти (у ко ́гось); 
2) запозича ́ти. 
bos — про ́мах; плутани ́на. 

bosh — 1) tech. кори ́то, ва ́нна для охоло-
дження інструментів; 2) colloq. нісенітниця, 
bosh, to — colloq. висміювати, 
bosk — poet, чагарник, гуща ́вина ́ . 
bosky — поро ́слий чагарнико ́м. 
Bosnia — geog. Бо ́снія. 
bosom — 1) гру ́ди; па ́зуха; 2) ло ́но, на ́дра; 
3) се ́рце, душа ́ . 
bosom-friend — нерозлу ́чний друг. 
bosom, to — fig. зберігати в таємни ́ці. 
Bosphorus — geog. Босфо ́р. 
boss — 1) хазя ́їн, госпо ́дар; 2) tech. пото ́в-
щення, виступ; 3) ґу ́ля; 4) archi. рельє ́фна 
прикра ́са. 
boss, to — керува ́ти, господарюва ́ти. 
bossy — 1) опу ́клий; 2) гулястий, 
bos, to — промахну ́тися; наплу ́тати. 
Boston — geog. Босто ́н. 
botanical) — ботанічний, 
botanist — ботанік, 
botany — бота ́ніка. 
botch — 1) ла ́тка; 2) погано зро ́блена 
робота. 
botcher — парта ́ч(ка). 
botchery — парта ́цтво. 
botch, to — парта ́чити, псува ́ти робо ́ту. 
bot-fly — ent. ґедзь. 
both — обидва, той і другий. 
bother — турбота, кло ́піт. 
botheration — турбота. 
bothersome — неспокійний; надокучливий. 
bother, to — турбувати, набрида ́ти. 
Bothnia, Gulf of — geog. Ботні ́йська затока. 
Botswana — geog. Ботсва ́на. 
bott — кишковий глист (у твари ́н). 
bottle — пля ́ппса. 
bottle-green — темнозеле ́ний. 
bottle neck — шийка пляшки. 
bottle-neck — вузьки ́й прохі ́д. 
bottle-screw — што ́пор. 
bottom — 1) дно; нижня части ́на; 2) осно ́ва, 
фунда ́мент. 
bottom-land — заплавина; доли ́на. 
bottomless — 1) бездо ́нний; 2) fig. незбаг-
ненний. 
bottommost — найнижчий, 
boudoir — будуа ́р. 
bough — гілка; сук. 
bough-pot — 1) горщик для квітів; 2) буке ́т 
кві ́тів. 
bouillon — cul. бульйо ́н. 
boulder — 1) geol. валун; 2) pi. га ́лька. 
boulevard — бульва ́р. 
Boulogne — geog. Було ́нь. 
boulter — fish, до ́вга волосінь з кількома ́ 
гачка ́ми, переме ́т. 
bounce — стрибо ́к. 
bouncer — 1) той, хто підстри ́бує; 2) хваль-
ко ́ ; бреху ́н; 3) colloq. викида ́йло. 
bounce, to — підстри ́бувати; відска ́кувати. 
bouncing — 1) ду ́жий; 2) хвалькува ́тий. 
bound — 1) стрибо ́к, скік; 2) межа ́ ; обме ́ -
ження. 
boundary — n. 1) кордо ́н; межа ́ ; 2) attr. 
прикордо ́нний. 



boundary mark braise, to 
boundary mark — по ́значка. 
bounder — colloq. неви ́хована людина, 
boundless — безме ́жний, безконе ́чний. 
boundlessness — безме ́жність, безконеч-
ність. 
bound, to — 1) стриба ́ти; відска ́кувати, 
2) обме ́жувати. 
bounteous — 1) бага ́тий; 2) ще ́дрий. 
bounty — 1) ще ́дрість; 2) пре ́мія. 
bouquet — буке ́т (квітів). 
bourbon — бу ́рбон (ві ́скі з кукуру ́дзи або ́ 
пшени ́ці). 
bourdon — mus. ба ́со ́вий регістр орга ́на. 
bourgeois — 1) n. буржуа ́ ; 2) adj. буржуа ́з-
ний. 
bourgeoisie — буржуа ́зі ́я. 
bourn — струмок. 
bourn(e) — 1) мета ́ ; 2) межа ́ . 
Bournemouth — geog. Бо ́рнмут. 
bourse — пари ́зька біржа. 
bout — 1) tech. си ́то; 2) раз; тур; 3) су ́тичка; 
4) запі ́й. 
bovine — 1) бича ́чий; 2) fig. тупи ́й. 
bow — 1) naut. ніс (корабля ́); 2) дуга ́ ; 
3) лук; 4) mus. смичо ́к; 5) ра ́йдуга; 6) Ьиі. 
а́рка; 7) поклін. 
bow-compass — кронци ́ркуль. 
bowdlerize, to — викида ́ти все неба ́жане. 
bowel — anat. ки ́шка. 
bowels — 1) anat. ну ́трощі; 2) те ́льбухи. 
bower — 1) альта ́нка; 2) naut. станова ́кі ́тва ́ . 
bowery — 1) n. ху ́тір; 2) adj. тіни ́стий; 
обса ́джений дере ́ва ́ми. 
bowie-knife — hunt, до ́вгий мисливський 
ніж. 
bowk — ming. це ́бе ́р. 
bow-knot — бант. 
bowl — 1) ке ́лех, ча ́ша; 2) миска. 
bowlder — geol. валу ́н. 
bow-legged — кривоно ́гий. 
bowler — капелюх. 
bowline — naut. бу ́лінь. 
bowling — sport, гра в ку ́лі. 
bowling-green — sport, майда ́н для гри 
в ку ́лі. 
bowman — 1) naut. ба ́ковий гребе ́ць; 
2) стріле ́ць з лу ́ка. 
bow-saw — лучко ́ва пи ́лка. 
bowse, to — тягти ́сна ́сті. 
bowshot — ві ́ддаль польо ́ту стріли ́ . 
bowsprit — naut. бу ́шприт. 
bow-string — тятива ́ . 
bow-bow — соба ́че га ́вкання. 
bow, to — 1) вклоня ́тися; 2) нагина ́тися; 
3) fig. підкоря ́тися. 
box — 1) коро ́бка; скри ́ня; 2) sport, бокс; 
3) bot. самши ́т; 4) theatr. льо ́жа. 
boxcalf — хро ́мова теля ́ча шкіра, 
boxcar — rly. товаро ́вий вагон, 
boxer — sport, п'ястука ́р, боксе ́р. 
boxing — 1) sport, п'ястука ́рство, боксу-
ва ́ния; 2) пакува ́ння (в скри ́ню). 
boxing-gloves — sport, п'ястука ́рські рука-
ви ́ці, боксе ́рські рукави ́ці. 

box-keeper — theatr. капельди ́нер при 
льо ́жах. 
box-office — theatr. театра ́льна ка ́са. 
box-seat — 1) theatr. місце в льо ́жі; 2) си-
діння на ко ́злах. 
box-tree — bot. самши ́т. 
box-up — colloq. плутанина, 
boy — 1) хло ́пець, хло ́пчик; школя ́р; 
2) naut. ю́нґа. 
boycott — бойко ́т. 
boycott, to — бойкотува ́ти. 
boyhood — юна ́цькі ро ́ки ́ . 
boyish — хлоп'я ́чий. 
boy scout — бойска ́вт, пласту ́н. 
brabble, to — спереча ́тися. 
brace — 1) tech. уко ́сина; 2) naut. брас, 
brace girder — bui. ба ́нти ́на. 
bracelet — брасле ́т. 
bracer — 1) tech. стя ́жка; 2) зміцнюючий 
за ́сіб. 
brace, to — 1) tech. підпира ́ти, скріплювати; 
2) підбадьо ́рювати. 
bracing — 1) tech. зміцнюючий; 2) підба-
дьо ́рюючий. 
brack — 1) дефе ́кт; 2) сортува ́ння. 
bracken — bot. па ́пороть. 
bracket — 1) gram, ду ́жка; 2) tech. крон-
ште ́йн. 
bracket, to — gram, бра ́ти в ду ́жки ́ . 
brackish — солонува ́тий. 
brack, to — 1) вибрако ́вувати; 2) сортува ́ти. 
bract — bot. при ́цвіток. 
brad — tech. пгги ́фтик, цвяшо ́к. 
bradawl — ши ́ло. 
Bradford — geog. Бре ́дфорд. 
brae — схил горба ́ . 
brag — 1) хвалько ́ ; 2) хва ́стощі. 
braggart — хвалько ́ , задава ́ка. 
braggery — хва ́стощі. 
brag, to — хвали ́тися; чва ́нитися. 
Brahmaputra — geog. Брагмапу ́тра. 
brahmin — rel. брамін. 
braid — 1) коса ́ (воло ́сся); 2) шнуро ́к, 
тасьма ́ . 
braided — запле ́тений; пле ́тений. 
braid, to — 1) запліта ́ти (ко ́су); 2) tech. 
обмо ́тувати; 3) обшива ́ти (тасьмо ́ю). 
brail — naut. снасть для прибира ́ння 
вітрил. 
Braille — шрифт Бра ́йля (для сліпи ́х). 
brain — 1) anat. мо ́зок; 2) розумо ́ві здіб-
ності. 
brain-fag — перевто ́ма мо ́зку. 
brain fever — med. запа ́лення мо ́зку. 
brainless — fig. дурни ́й, безглу ́здий. 
brain-pan — anat. черепна ́ коро ́бка. 
brains — fig. голова ́ , ро ́зум. 
brain-tunic — anat. мозкова ́ оболо ́нка. 
brain wave — colloq. щасли ́ва іде ́я. 
brainy — colloq. розу ́мний, тяму ́щий. 
braird — agric. пе ́рші схо ́ди. 
braird, to — agric. схо ́дити. 
braise — cul. тушко ́ване м'я ́со. 
braise, to — cul. тушкува ́ти (м'я ́со). 



brake breast-pin 
brake — 1) гальмо ́ ; 2) bot. орляк; 3) гуща ́ -
вина ́ ; 4) тістомішалка; 5) agric. вели ́ка 
борона ́ . 
brake action — гальмування, 
brakes — pi. tech. га ́льма. 
brakesman — rly. гальмови ́й конду ́ктор. 
brake, to — 1) гальмува ́ти; 2) міси ́ти ті ́сто; 
3) agric. розбива ́ти грудки ́ (бороно ́ю). 
brake-van — rly. гальмови ́й ваго ́н. 
braking — tech. гальмува ́ння. 
braky — заро ́слий чагарнико ́м або ́ па ́ -
пороттю. 
bramble — bot. ожина (кущ). 
bramble-berry — ожина. 
brambly — заро ́слий ожи ́ною. 
bran — ґрис, ви ́сівки. 
brancard — підсти ́лка для коня ́. 
branch — 1) га ́лузь; 2) гі ́лка; 3) філія; 
4) elect, відві ́д. 
branches — pi. гілля ́ , ві ́ти. 
branchia — ich. зя ́бри. 
branchiate — adj. зя ́бровий. 
branching — n. elect, розгалу ́ження, відві ́д. 
branchless — adj. 1) без гіло ́к; 2) без від-
галу ́жень. 
branch pipe — tech. відві ́д. 
branch, to — розгалу ́жуватися. 
branchy — 1) гілля ́стий; 2) розгалу ́жений. 
brand — 1) клейно ́, тавро ́ ; 2) голове ́шка; 
3) ґату ́нок; сорт. 
Brandenburg — geog. Бра ́нденбурґ. 
brandish, to — маха ́ти, розма ́хувати. 
brand-new — нові ́сінький. 
brand, to — 1) таврува ́ти; 2) ганьби ́ти. 
brandy — горі ́лка. 
brash — 1) n. ку ́па ула ́мків; 2) adj. крихки ́й. 
Brasilia — geog. Бразі ́лія. 
brass — 1) бро ́нза, мося ́ж; 2) mus. духові 
інструме ́нти; 3) colloq. зухва ́лість. 
brassard — нарука ́вна пов'я ́зка. 
brass band — mus. духова ́орке ́стра. 
brass hat — colloq. висо ́кий ранґ. 
brassiere — бюстга ́льтер, ста ́нчик. 
brass knuckles — касте ́т. 
brass works — мідеплави ́льний заво ́д. 
brassy — 1) мі ́дний; 2) colloq. зухва ́лий. 
brat — ба ́хур, ши ́беник; дівчи ́сько. 
brattle — ту ́піт; гу ́ркіт. 
brattle, to — тупоті ́ти; гуркотіти. 
bravado — хва ́стощі, уда ́вана хоро ́брість. 
brave — сміливий, хоро ́брий. 
bravely — смі ́ли ́во, хоро ́бро. 
bravery — відва ́га, хоро ́брість, смі ́ли ́вість. 
bravissimo — mus. браві ́ссимо. 
bravo — n. банди ́т, на ́йманий уби ́вця. 
bravo! — exclam. бра ́во! 
brawl — сва ́рка; колотне ́ча. 
brawl, to — свари ́тися, галасува ́ти. 
brawn — 1) м'я ́зи; 2) просо ́лене свиня ́че 
м'я ́со. 
brawny — дужий. 
bray — крик осла ́ . 
Ьгауег — крику ́н. bray, to — 1) крича ́ти; 2) товкти. 
brazen — 1) бро ́нзовий; 2) наха ́бний. 

brazen-faced — наха ́бний, безсоро ́мний. 
brazenness — наха ́бність. 
braze, to — tech. зва ́рювати, злюто-
вувати. 
brazier — 1) мі ́дник; 2) жаро ́вня. 
brazil — тіп. піри ́т. 
Brazil — geog. Бразі ́лія. 
Brazilian — 1) n. бразі́л||ець (ка); 2) adj. 
бразі ́льський. 
brazing — n. tech. лютува ́ння, злюто ́ву-
вання. 
Brazzaville — geog. Браззаві ́ль. 
breach — 1) проло ́м, ви ́лім; 2) розрив 
(стосу ́нків). 
breach, to — 1) пробива ́ти; 2) розрива ́ти 
(стосу ́нки). 
bread — 1) хліб; 2) fig. ї́жа. 
bread-and-butter — adj. colloq. повсякде ́н-
ний. 
bread-basket — ко ́шик для хлі ́ба. 
bread-crumbs — кри ́хти з хлі ́ба. 
bread-line — черга ́ за добродійною до-
помо ́гою. 
bread-stuffs — зе ́рно; бо ́рошно. 
breadth — 1) ширина ́ ; 2) широчінь, 
breadthways — adv. завши ́ршки. 
breadthwise — adv. завши ́ршки. 
bread-ticket — хлі ́бна ка ́ртка. 
bread-winner — годува́льн||ик (иця). 
break — 1) о́твір, розко ́лина; 2) розри ́в 
(стосу ́нків); 3) пере ́рва, па ́вза; 4) по ́хибка; 
5) colloq. шанс, можли ́вість. 
breakable — крихки ́й, ламкий, 
breakage — 1) ава ́рія; 2) пола ́мані речі. 
break-down — 1) ава ́рія; 2) elect, пробій 
(діеле ́ктрика); 3) розва ́л; падіння, 
break-down, to — лама ́тися. 
breaker — 1) той, хто лама ́є; 2) буру ́н; 
3) elect, роз'є ́днувач; 4) бари ́льце. 
breakfast — сніда ́нок. 
breakfast, to — сні ́дати. 
breaking — 1) лама ́ння; криші ́ння; 2) по-
чаток, настава ́ння; 3) elect, розмика ́ння. 
breaking camp — n. mil. зви ́нення та ́бору. 
break in, to — 1) вдира ́тися; 2) вмішуватися, 
break into, to — вдира ́тися. 
break loose, to — відрива ́тися. 
break off, to — 1) відла ́муватися; 2) при-
пиня ́ти (розмо ́ву). 
break one's fast, to — rel. розговля ́тися. 
break through — n. mil. прори ́в. 
break through, to — прорива ́ти. 
break, to — 1) лама ́ти; 2) перерива ́ти; 
3) elect, роз'єднувати. 
break-up — розва ́л, ро ́зпад. 
break up, to phys. розще ́плювати. 
breakwater — naut. хвильорі ́з, мол. 
bream — ich. чаба ́к, лящ. 
bream, to — naut. обчища ́ти підво ́дну 
части ́ну корабля ́. 
breast — anat. гру ́ди. 
breast-band — шлея ́ . 
breastbone — anat. грудна ́ кі ́стка. 
breast-drill — tech. на ́вірток. 
breast-pin — шпилька для крава ́тки. 



breast stroke swimming bring to an end, to 
breast stroke swimming — sport, пла ́вання 
жа ́бкою, брас. 
breastwork — mil. бру ́ствер. 
breath — 1) physiol. дихання; 2) по ́дув; 
3) fig. життя ́ . 
breathe out, to — видихати. 
breather — 1) жива ́ істота; 2) tech. сапу ́н 
(двигуна ́). 
breathe, to — 1) ди ́хати; 2) fig. жи ́ти. 
breathing — n. 1) ди ́хання; 2) по ́дув; 
3) phon. при ́дих. 
breathing mask — mil. протига ́з. 
breathing-space — відпочи ́нок. 
breathless — 1) захе ́каний; 2) що не ди ́хає. 
breech — mil. казе ́нна части ́на гарма ́ти. 
breeches — штани. 
breech-sight — mil. приціл. 
breed — 1) порода; 2) виводок. 
breeder — agric. плідни ́к; твари ́нник. 
breeding — 1) agric. розведення (твари ́н); 
2) ви ́хованість, га ́рні мане ́ри. 
breed, to — 1) поро ́джувати; 2) agric. 
виво ́дити; розво ́дити. 
breeze — легкий ві ́тер, бриз. 
breezy — 1) свіжий; 2) веселий. 
Bremen — geog. Бре ́мен. 
brent-goose — orn. чо ́рна каза ́рка. 
brethren — побрати ́ми; бра ́тія. 
breve — rel. па ́пське посла ́ння. 
brevet — 1) гра ́мота; 2) av. піло ́тське 
свідо ́цтво. 
breviary — 1) rel. молито ́вник, тре ́бник; 
2) скоро ́чений ви ́клад. 
brevier — print, пети ́т. 
brevity — сти ́слість, коро ́ткість. 
brew — зава ́р. 
brewage — 1) ва ́риво; 2) варіння. 
brewer — пивова ́р, брова ́рник. 
brewery — пивова ́рня, брова ́рня. 
brewhouse — see brewery. 
brewing — 1) naut. ску ́пчення грозови ́х 
хмар; 2) пивоваріння. 
brew, to — 1) вари ́ти; 2) зава ́рювати. 
bribable — adj. підку ́пний. 
bribe — підкуп, хаба ́р. 
briber — підку ́пник. 
bribery — підку ́пність, хаба ́рництво. 
bribetaker — хаба ́рник. 
bribe, to — підкупа ́ти, дава ́ти хаба ́р. 
bric-a-brac — дрібни ́чки; старови ́нні ре ́чі. 
brick — 1. n. 1) цегли ́на; 2) брусо ́к; 2. adj. 
цеге ́льний, цегля ́ни ́й. 
brick-bat — ула ́мок цегли ́ни. 
brick-field — цеге ́льний заво ́д. 
brick-kiln — піч для випа ́лювання це ́гли. 
brick-layer — му ́ляр. 
brick-maker — цегля ́р. 
brickwork — цеге ́льна кладка. 
brickyard — цеге ́льня. 
bridal — 1) adj. весільний; 2) n. весілля. 
bride — нарече ́на, молода. 
bridecake — весі ́льний пирі ́г. 
bridegroom — нарече ́ний, молодий. 
bridesmaid — дру ́жка (нарече ́ної). 
bridesman — дружко ́ (нарече ́ного). 

bridewell — виправний дім, в'язни ́ця. 
bridge — 1) міст, місто ́к; 2) naut. капіта ́н-
ський місто ́к; 3) elect, шунт; 4) at cards 
бридж. 
bridge-head — mil. передмостови ́й пляц-
да ́рм. 
Bridgeport — geog. Брі ́джпорт. 
bridge, to — з'є ́днувати мосто ́м. 
Bridgetown — geog. Бріджтаун. 
bridle — ві ́жки, нузда ́ . 
bridle-hand — лі ́ва рука ́ вершника, 
bridle-rein — по ́від. 
bridle, to 1) гнузда ́ти; 2) fig. прибо ́ркувати. 
brief— 1) adj. коро ́ткий, сти ́слий; 2) n. jur. 
коро ́ткий ви ́клад спра ́ви. 
brief-case — портфе ́ль. 
briefing — інструктува ́ння. 
briefless — jur. що не ма ́є пра ́ктики. 
briefly — ко ́ротко, стисло. 
briefness — коро ́ткість, сти ́слість. 
brief, to — 1) резюмувати; 2) jur. доруча ́тн 
адвокатові ведення спра ́ви в суді. 
brier — bot. 1) е́рика; 2) шипшина. 
briery — adj. колю ́чий. 
brig — naut. бриґ. 
brigade — 1) mil. брига ́да; 2) кома ́нда, загін. 
brigade-leader — бригади ́р. 
brigadier — 1) mil. бриґа ́дний генера ́л; 
2) бриґади ́р. 
brigadier-general — mil. генера ́л-полко ́вник. 
brigand — розбійник, бандит, 
brigandage — бандити ́зм. 
brigantine — naut. бриґанти ́на. 
bright — 1) я́сни́й, світлий; 2) здібний; 
3) весе ́лий. 
brighten, to — 1) світлішати; 2) надава ́ти 
бли ́ску. 
brightest, the — 1) найясшший; 2) найздіб-
ніший. 
brightly — я́сно, яскра ́во. 
brightness — я́сність, яскра ́вість. 
Brighton — geog. Бра ́йтон. 
brill — ich. ромб. 
brilliance — блиск, яскра ́вість. 
brilliancy — блиску ́чість, яскра ́вість. 
brilliant — 1) adj. блиску ́чий; яскра ́вий; 
2) n. діяма ́нт. 
brilliantine — брилянти ́н. 
brim — 1) край; 2) кри ́си (капелю ́ха). 
brimful — повний вщерть. 
brimmer — повна ча ́ра. 
brimstone — сірка. 
brindle — строка ́тість; смуга ́стість. 
brindled — строка ́тий* смуга ́стий. 
brine — 1) ро ́па ́ ; розсіл; 2) морська ́вода ́ . 
brine pit — солева ́рня. 
brine, to — соли ́ти; засо ́лювати. 
bring about, to — здійснювати. 
bring down, to — знижувати. 
bring forward, to — висува ́ти. 
bringing up — n. вихо ́вування. 
bring in, to — вно ́сити. 
bring, to — 1) прино ́сити; приво ́зити; 
2) доводити (до). 
bring to an end, to — кінчати. 



bring to light, to Bruges 
bring to light, to — виявляти. 
bring up, to — вихо ́вувати. 
brink — край (кру ́чі, безо ́дні). 
briny — соло ́ний, солонува ́тий. 
briquette — брике ́т. 
Brisbane — geog. Брі ́сбен. 
brisk — 1) жва ́вий; 2) свіжий (про вітер); 
3) пі ́ни ́стий (про напо ́ї). 
brisket — груди ́нка. 
briskness — жва ́вість. 
bristle — щети ́на. 
bristle, to — 1) наїжуватися; 2) fig. се ́рди-
тися. 
bristly — щети ́нуватий; колю ́чий. 
Bristol — geog. Брі ́стол. 
Britain — geog. Бріта ́нія. 
Britannia — poet. Великобріта ́нія. 
Britannic — adj. бріта ́нський. 
briticism — англіци ́зм; ідіо ́ма, типо ́ва ́ для 
англі ́йців. 
British — бріта ́нський; англійський. 
British Columbia — geog. Бріта ́нська Ко-
лу ́мбія. 
Britisher — бріта ́нець; англієць. 
Briton — 1) старода ́вній брітт; 2) бріта ́-
нець, англієць. 
Brittany — geog. Брета ́нь. 
brittle — ламки ́й, крихки ́й. 
brittleness — ла ́мкість, кри ́хкість. 
broach — 1) шпиль це ́ркви; 2) роже ́н; 
3) tech. рейбо ́л; све ́рдел. 
broach, to — 1) поча ́ти обгово ́рювати; 
2) tech. просве ́рдлювати; протика ́ти. 
broad — 1) пшро ́кий; 2) просто ́рий. 
broad-brim — капелю ́х з широ ́кими кри ́-
сами. 
broad-rimmed — з широ ́кими кри ́сами 
(про капелю ́х). 
broadcaster — radio ди ́ктор. 
broadcasting — radio радіомо ́влення, транс-
ля ́ція. 
broadcast station — radio радіовиси ́льня. 
broadcast, to — radio передава ́ти по ра ́діо, 
транслюва ́ти. 
broad-chested — широкогру ́дий. 
broadcloth — сукно подвійної ширини ́. 
broadening — розширення, 
broaden, to — розши ́рювати (ся), 
broader — ширший, 
broadest, the — найши ́рший. 
broadly — ши ́роко. 
broadminded — з широ ́кими по ́глядами. 
broad-pennant — naut. брейд-ви ́мпел. 
broadsheet — пляка ́т. 
broadside — naut. 1) борт корабля ́ ; 2) mil. 
бортова ́ са ́льва. 
broadsword — mil. теса ́к. 
broadways — завширшки, впо ́перек. 
broadwise — see broadways. 
brocade — парча ́ . 
brocaded — парчевий. 
brochure — брошу ́ра. 
brock — zool. борсу ́к. 
brocket — дворі ́чний о́лень. 
brogue — провінція ́льїшй акцент. 

broil — 1) шум, сва ́рка; 2) жар. 
broiler — 1) ду ́же жарки ́й день; 2) задира ́ка. 
broil, to — 1) смажити (ся); 2) пекти (ся) на 
со ́нці. 
broken — 1) розби ́тий;. зруйно ́ваний; 
2) ла ́маний (про мо ́ву). 
broken-bellied — що хворіє на грижу, 
broken-down — 1) пола ́маний; 2) надірва-
ний (про здоро ́в'я). 
broken-hearted — fig. з розби ́тим се ́рцем. 
brokenly — ури ́вчасто. 
broker — 1) комісіонер, ма ́клер; 2) оці-
нювач. 
brokerage — 1) ма ́клерство; 2) комісійна 
ви ́нагоро ́да. 
broking — комісіоне ́рство; посередництво. 
brolly — colloq. 1) парасо ́лька; 2) парашут. 
bromide — chem. сполука бро ́му. 
bromine — chem. бром. 
bronchi — pi. anat. бро ́нхи. 
bronchial — med. бронхія ́льний. 
bronchial tubes — pi. anat. бро ́нхи. 
bronchitis — med. бронхіт. 
bronchocele — med. зоб. 
bronco — напівдикий кінь. 
Bronx — geog. Бронкс. 
bronze — 1) бро ́нза; 2) ви ́роби з бро ́нзи. 
bronzed — fig. засма ́глий. 
bronze, to — бронзува ́ти. 
brooch — бро ́шка. 
brood — 1) ви ́водок; 2) згра ́я. 
brooder — 1) людина, що постійно за-
гли ́блена в думки ́ ; 2) бру ́дер (апара ́т для 
виро ́щування курча ́т). 
brood-hen — квочка. 
brood-mare — племінна ́ коби ́ла. 
brood, to — 1) думати (неве ́село); 2) сидіти 
на яйцях (про пти ́цю). 
brook — струмо ́к. 
brooklet — струмо ́чок. 
Brooklyn — geog. Бру ́клін. 
brook, to — терпіти. 
broom — 1) віник, мітла ́ ; 2) bot. рокитник. 
broom-stick — держа ́к до мітли ́ , мітлище. 
broom, to — підміта ́ти. 
broth — cul. бульйо ́н, відва ́р, ю́шка, росіл. 
brothel — дім розпу ́сти. 
brother — брат. 
brotherhood — братерство, побрати ́мство. 
brother-in-law — шва ́ґер, дівер, 
brotherly — братерський, бра ́тній. 
brow — 1) JJO6, чо ́ло ́ ; 2) брова ́ ; 3) naut. 
схо ́дні. 
brow-ague — med. міґре ́ня. 
browbeat, to — заля ́кувати. 
brown — 1) бро ́ндзовий, бурий; 2) за-
сма ́глий. 
brown coal — бу ́ре ву ́гі ́лля. 
brown eyes — ка ́рі о́чі. 
Brownie — тип фотографічного апара ́ту. 
browning — бра ́внінґ (пісто ́ль). 
browse — молоді ́ па ́гони. 
browse, to — об'їда ́ти, общипувати ли ́стя. 
Bruges — geog. Брю ́ґґе. 



Bruin building 
Bruin — Мишко (на ́зва ведмедя у фо ́лк-
льо ́рі). 
bruise — синяк, ґу ́ля. 
bruiser — 1) tech. при ́лад для шліфува ́ння 
опти ́чного скла; 2) боре ́ць. 
bruise, to — зроби ́ти синяк, наби ́ти ґулю, 
bruit — чу ́тка. 
bruit, to — поши ́рювати чутки ́. 
brumal — зимо ́ви ́й. 
brume — тума ́н, імла ́ . 
brumous — тума ́нний, імли ́стий. 
Brunei — geog. Бруне ́й. 
brunette — брюне ́тка, чорня ́вка. 
brant — 1) кри ́за; 2) головни ́й уда ́р. 
brush — 1) щі ́тка; 2) пе ́нзель. 
brush-electrode — elect, щі ́тка. 
brushing — 1) чищення щі ́ткою; 2) зачі ́-
сування (воло ́сся). 
brash-maker — щітка ́р. 
brush-off — colloq. неприйняття ́ залиця ́ння. 
brush, to — 1) чи ́стити щі ́ткою; 2) зачісу-
вати (воло ́сся). 
brushwood — чагарни ́к, ха ́ща. 
brushy — 1) вкритий чагарнико ́м; 2) схо ́ -
жий на щі ́тку. 
brusque — різкий; брута ́льний. 
Brussels — geog. Брюссе ́ль. 
brut — adj. сухи ́й (про вино ́). 
brutal — брута ́льний: жорсто ́кий. 
brutality — брута ́льність; жорсто ́кість. 
brutalize, to — 1) роби ́ти жорсто ́ким; 
2) поводитися жорсто ́ко. 
brute — 1) n. твари ́на; 2) adj. жорсто ́кий. 
brutish — 1) звіря ́чий; 2) fig. тупоголо ́вий. 
bryology — бріоло ́гія (нау ́ка про мохи ́). 
bubble — бу ́лька, бу ́льбаппса. 
bubbler — fig. шахра ́й. 
bubble, to — 1) бу ́лькати, клекота ́ти; 
2) fig. дури ́ти. 
bubbling — бу ́лькання, кле ́кіт. 
bubbly — іскри ́стий (про вино ́). 
bubbly-jock — 1) інди ́к; 2) fig. Хвалько ́. 
bubo — med. бубо ́ц. 
bubonic — med. бубо ́нний. 
buccaneer — піра ́т. 
buccaneer, to — займа ́тися піра ́тством. 
buck — 1) саме ́ць (о ́леня, антило ́пи); 
2) chem. луг; 3) colloq. до ́ляр. 
Bucharest — geog. Букаре ́шт. 
bucket — 1) відро ́ , це ́бе ́р; 2) tech. ківш, 
черпа ́к. 
bucket, to — черпа ́ти. 
buck-eye — bot. кі ́нський кашта ́н. 
buck-horn — оле ́нячий ріг (як матерія ́л для 
виробів). 
bucking — 1) chem. лу ́ження; 2) ming. 
роздрібнення (руди ́). 
buckle — 1) пря ́жка; 2) tech. стя ́жка, ско ́ба ́ ; 
3) tech. проги ́н. 
buckler — за ́хист, прикриття ́. 
buckler, to — захища ́ти. 
buckle, to — 1) застіба ́ти пря ́жку; 2) зги-
на ́тися (від тягара ́); 3) згина ́ти. 
buckling — tech. проги ́н. 

buckram — 1. n. 1) цера ́та; 2) fig. непри-
родність; 2. adj. мані ́рний. 
bucksaw — лучко ́ва пи ́лка. 
buck-shot — hunt, великий дріб, 
buckskin — оле ́няча шкі ́ра. 
buckthorn — bot. крушина, 
buck, to — 1) става ́ти ди ́бки; 2) розпилю-
вати (дере ́ва ́ на коло ́ди); 3) chem. лу ́жити. 
bucktooth — 1) оле ́нячий зуб; 2) зуб, що 
стирчи ́ть. 
buckwheat — n. 1) bot. гре ́чка; 2) attr. 
греча ́ний. 
bucolic — буколічний. 
bud — bot. 1) о́чко, бру ́нька; 2) буто ́н. 
Budapest — geog. Будапе ́шт. 
Buddha — rel. Бу ́дда. 
Buddhism — rel. будди ́зм. 
Buddhist — rel. 1) n. будди ́ст(ка); 2) adj. 
будди ́стський. 
Buddhistic — rel. будди ́стський. 
budding — 1) n. bot. очкува ́ння; 2) adj. 
що розпу ́кується. 
buddy — colloq. при ́ятель. 
budge — ове ́ча шку ́ра. 
budget — fin. бюдже ́т; кошто ́рис. 
budgetary — adj. fin. бюдже ́тний; кошто ́ -
рисний. 
budge, to — 1) ворухнутися; 2) зсува ́ти 
з місця. 
bud, to — bot. 1) пуска ́ти бруньки ́; 2) при-
щі ́плювати. 
Buenos-Aires — geog. Буе ́нос-Айрес. 
buff — 1) буйволова шкі ́ра; воло ́ва шкі ́ра; 
2) бурожо ́втий ко ́лір. 
buffalo — zool. бу ́йвіл. 
Buffalo — geog. Бу ́ффало. 
buffer — 1) rly. бу ́фер; 2) tech. амортиза ́тор; 
3) pol. бу ́ферна держа ́ва. 
buffet — 1) буфе ́т; 2) ля ́пас. 
buffet, to — да ́ти ля ́паса. 
buffing — полірува ́ння. 
buffo — 1) n. комедія ́нт; 2) adj. комічний, 
buffoon — 1) n. бла ́зень; штука ́р; 2) adj. 
блазе ́нський. 
buffoonery — буфона ́да; блазе ́нство. 
buff, to — 1) полірува ́ти; 2) приглу ́шувати 
уда ́ри. 
bug — 1) ent. блощиця; 2) кома ́Ха; 3) colloq. 
технічний дефе ́кт. 
Bug — geog. Буг. 
bugaboo — страхо ́вище, опу ́дало. 
bugbear — see bugaboo. 
buggy — 1) кабріоле ́т; 2) мале ́нький во ́зик. 
bughouse — 1) n. буди ́нок для божевільних; 
2) adj. божевільний. 
bug-hunter — colloq. jok. збира ́ч жучкі ́в. 
bugle — mus. сурма ́ , горн, труба ́ . 
bugler — сурма ́ч, горніст. 
bugles — 1) стекля ́рус; 2) бісер. 
buglet — вельосипе ́дний ріжо ́к. 
bugle, to — сурми ́ти. 
build — 1) констру ́кція; 2) стиль. 
builder — 1) будівельник; 2) тесляр; му ́ляр. 
building — 1. n. 1) будо ́ва, спору ́да; 2) бу-
дува ́ння; 2. adj. будіве ́льний. 



building engineer burgeon 
building engineer — інжене ́р-будіве ́льник. 
building-society — житлобудівна ́ коопе-
ра ́ція. 
build, to — 1) будува ́ти; 2) засно ́вувати. 
built-in — вбудований. 
Bukhara — geog. Бухара ́ . 
bulb — 1) bot. цибули ́на; 2) опу ́клість; 
3) archi. ба ́ня, ма ́ківка; 4) ку ́лька (термо ́-
метра). 
bulbaceous — 1) цибулеподі ́бний; 2) опу ́к-
лий. 
bulb, to — розши ́рюватися в фо ́рмі цибу-
ли ́ни. 
bulbous — see bulbaceous. 
Bulgaria — geog. Болга ́рія. 
Bulgarian — 1) n. болга ́р||ин (ка); 2) adj. 
болга ́рський. 
bulge — сто ́вщення, опу ́клість. 
bulge, to — 1) випина ́тися; 2) деформу-
ва ́тися. 
bulging — 1) ви ́пнутий; 2) опу ́клий. 
bulgy — see bulging. 
bulk — 1) об'єм; мі ́сткість; 2) ма ́са; 
бі ́льша частина чого ́сь; 3) ванта ́ж. 
bulkhead — 1) прибудо ́ва; 2) дах над 
прибудо ́вою; 3) перегоро ́дка. 
bulk, to — 1) здава ́тися вели ́ким: 2) на-
грома ́джувати. 
bulky — вели ́кий; важки ́й. 
bull — 1) rel. булла (па ́пська); 2) буга ́й, 
бик; 3) супере ́чність. 
bull-calf — 1) бичо ́к; 2) fig. проста ́к. 
bull-dog — 1) булдо ́ґ; 2) fig. упе ́рта люди ́на. 
bulldozer — tech. бульдо ́зер. 
bulldozerman — бульдозерист. 
bulldoze, to — вирівнювати ґрунт. 
bullet — ку ́ля. 
bullet-head — fig. упе ́рта люди ́на. 
bulletin — 1) бюлете ́нь; 2) періодичне 
вида ́ння. 
bullet-proof — куленепроби ́вний. 
bullet-proof glass — mil. бронескло ́. 
bullfinch — orn. снігур. 
bullhead — 1) orn. си ́вка; 2) ich. бабе ́ць-
голова ́ч; 3) fig. ду ́рень. 
bullion — зли ́вок зо ́лота або ́ срі ́бла. 
bullock — віл. 
bull's-eye — 1) збільшувальне скло; 
2) naut. ілюміна ́тор. 
bulltrout — ich. лосось-тайме ́нь. 
bully — 1) задира ́ка; хвалько ́ ; 2) розби-
ша ́ка. 
bully beef — м'ясні ́ консе ́рви. 
bullyrag, to — ла ́яти. 
bully, to — застра ́шувати, заля ́кувати. 
bulrush — bot. очере ́т. 
bulwark — 1) mil. вал; 2) naut. мол; 
фал(ь)шбо ́рт. 
bulwark, to — mil. укріпля ́ти ва ́лом. 
bum — colloq. 1) n. неро ́ба, ле ́дар; 2) adj. 
низько ́ї я́кости. 
bum-bailiff — судови ́й при ́став. 
bumble-bee — ent. джміль, 
bumbledom — colloq. бюрократи ́зм. 
bummer — colloq. неро ́ба, ле ́дар. 

bump — 1) ґу ́ля; 2) глухи ́й уда ́р. 
bumper — 1) rly. бу ́фер; 2) tech. аморти-
за ́тор. 
bumpkin — незгра ́бна люди ́на. 
bumptious — colloq. самовпе ́внений. 
bump, to — 1) ударя ́ти(ся); 2) штовха ́ти. 
bumpy — нері ́вний (про доро ́гу). 
bun — 1) соло ́дка бу ́лка; 2) пучо ́к (воло ́сся); 
3) agric. костри ́ця коно ́плі. 
bunch — пучо ́к, жмут. 
bunco — шахра ́йство. 
bunco-steerer — шахра ́й. 
bunco, to — 1) шахрува ́ти в ка ́ртах; 2) об-
ду ́рювати. 
bund — 1) на ́бережна; 2) гребля, 
bunder — 1) на ́бережна; 2) порт, 
bundle — 1) клу ́нок; 2) жмут; 3) паку ́нок. 
bung — 1) tech. чіп, за ́тичка; 2) colloq. 
брехня. 
bungalow — одноповерхо ́вий буди ́нок 
з вера ́ндою. 
bungler — парта ́ч(ка). 
bungle, to — парта ́чити, псува ́ти робо ́ту. 
bungling — невмі ́лий, парта ́цький. 
bung, to — затика ́ти. 
bunk — 1) тапча ́н; лі ́жко; 2) вте ́ча. 
bunker — 1) naut. бу ́нкер; 2) agric. силосна 
я́ма; 3) тії . схо ́више, блінда ́ж. 
bunko — see bunco, 
bunk, to — втіка ́ти; зника ́ти. 
bunkum — базікання, 
bunky — colloq. при ́ятель. 
bunny — пестлива на ́зва крі ́лика в казка ́х. 
bunt — 1) са ́жка (хворо ́ба зла ́ків); 2) naut. 
пу ́зо (вітри ́ла); 3) fish, матня ́ (не ́вода). 
bunting — 1) orn. завіру ́шка, прося ́нка; 
2) мате ́рія для прапорі ́в. 
buoy — 1) naut. ба ́кен, то ́мбу ́й; 2) віха, 
buoyancy — 1) плаву ́чість; 2) fig. життє-
радісність. 
buoyant — 1) плавучий; 2) fig. життє-
радісний. 
buoy, to — 1) naut. ста ́вити ба ́кени; 2) під-
три ́мувати на пове ́рхні. 
bur — 1) колю ́чка; 2) реп'я ́х. 
burberry — непромока ́льна ткани ́на. 
burble, to — говори ́ти шви ́дко й незро-
зуміло. 
burbot — ich. миньо ́к. 
burden — 1) тяга ́р; вага ́ ; 2) но ́ша; 3) naut. 
тонна ́ж. 
burdensome — 1) тяжки ́й; 2) обтяжливий. 
burden, to — 1) ванта ́жити; 2) обтя ́жувати. 
burdock — bot. 1) лопу ́х; 2) реп'я ́х. 
bureau — 1) бюро ́ ; письмо ́вий стіл; 
2) управління, канцеля ́рія. 
bureaucracy — бюрократи ́зм; бюрокра ́ті ́я. 
bureaucrat — бюрокра ́т. 
bureaucratic — бюрократи ́чний. 
bureaux — pi. bureau. 
burette — chem. бюре ́тка. 
burg — colloq. місто. 
burgee — naut. трику ́тній прапорець. 
burgeon — bot. па ́росток; бру ́нька. 



burgeon, to bntton-hold, to 
burgeon, to — bot. дава ́ти па ́ростки; роз-
пуска ́тися. 
burgess — міський житель. 
burglar — грабіжник. 
burglarious — грабіжницький. 
burglarize, to — грабува ́ти. 
burglary — грабунок. 
Burgundy — geog. Бургундія. 
burial — по ́хорон, хова ́ння. 
burial-ground — цви ́нтар. 
burial-place — місце похова ́ння. 
burial-service — rel. заупокійна служба. 
Ьигіег — моги ́льник. 
burin — різе ́ць ґраве ́ра. 
burke, to — забороня ́ти. 
burl — text, ву ́злик на ни ́тці в тканині. 
burlap — text, мішкови ́на; полотнина. 
burlesque — 1) n. паро ́дія; карикатура; 
2) adj. пародійний; жартівливий. 
burlesque, to — пародіюва ́ти. 
burl, to — text, очищати сирову ́ тканину 
від вузликів. 
burly — 1) огрядний; 2) великий і сильний. 
Burma(h) — geog. Бірма. 
Burmese — 1) n. бірма ́н||ець (ка); 2) adj. 
бірма ́нський. 
burn — струмо ́к. 
burner — 1) tech. пальник; 2) той, хто 
па ́лить щось. 
burning — 1) n. горіння; обпалювання; 
2) adj. пала ́ючий; пекучий, 
burnish — блиск. 
burnisher — 1) полірува ́льник; 2) інстру-
мент для полірува ́ння. 
burnish, to — 1) блища ́ти; 2) полірува ́ти. 
burnt — спа ́лений; обгорілий, 
burn, to — 1) горіти; пала ́ти; 2) пали ́ти; 
3) обпа ́лювати(ся). 
burr — 1) гу ́ркіт; 2) phon. задньоязи ́чна 
вимо ́ва зву ́ка " г " ; 3) трику ́тнє долотб; 
4) за ́дирка на мета ́лі; 5) astron. вінчик, 
burrock — гре ́бля на річці. 
burrow — 1) нора ́ ; 2) червото ́чина. 
burrow, to — 1) ри ́тися, копа ́тися; 2) хо-
ва ́тися в нору. 
burr, to — гарка ́вити. 
burry — колючий. 
bursary — стипендія. 
burst — 1) ви ́бух; 2) спа ́лах. 
burster — розривний заря ́д. 
bursting — 1. n. 1) ви ́бух; 2) розтріскування; 
2. adj. розривний. 
burst into, to — вриватися. 
burst, to — вибухати; розриватися. 
Burundi — geog. Буру ́нді. 
bury, to — хова ́ти (ме ́ртвих); зако ́пувати. 
bus — авто ́бус; омнібус. 
bus-bar — elect, ши ́на. 
bus depot — авто ́бусний парк. 
bush — 1) чагарни ́к; ха ́ща; 2) tech. гільза, 
втулка. 
bushel — бу ́шель (міра об'є ́му сипких тіл), 
(8 ґальо ́нів). 
bushing — tech. гільза, вту ́лка. 

Bushman — ме ́шка ́нець заростей в Австра ́ -
лії. 
bush, to — tech. вставляти втулку, 
bush-whacker — 1) жи ́тель лісово ́ї пу ́щі; 
2) різа ́к для розчи ́щення за ́ростей. 
bushy — 1) густи ́й (про бо ́роду, бро ́ви); 
2) вкри ́тий чагарнико ́м. 
business — 1) діло, спра ́ва; 2) комерційна 
діяльність; 3) фірма, 
business correspondence — діловодство, 
business executive — керуючий спра ́вами. 
businesslike — діловий; то ́чний. 
business-man — 1) комерса ́нт; 2) ділова ́ 
люди ́на. 
business manager — керу ́ючий спра ́вами; 
комерційний директор. 
buskin — 1) коту ́рн; 2) fig. траге ́дія. 
busk, to — 1) готува ́тися; 2) поспіша ́ти. 
bust — 1) anat. гру ́ди (жіно ́чі); 2) бюст; 
погруддя; 3) colloq. запій, загу ́л. 
bustard — orn. дро ́хва ́ . 
buster — 1) гу ́лянка, пия ́ти ́ка; 2) colloq. 
щось надзвича ́йне. 
bustle — метушня ́ , колотнеча. 
bustle, to — метушитися; поспіша ́ти. 
bustling — метушли ́вий. 
bust, to — 1) збанкрутува ́ти; 2) запити, 
загуля ́ти. 
busy — 1) дія ́льний; 2) зайня ́тий; 3) ме-
тушли ́вий. 
busy-body — клопот||у ́н (у ́ха). 
busyness — 1) ділови ́тість; 2) зайнятість. 
busy, to — дава ́ти кому ́сь робо ́ту. 
but — 1) сопу, але, одна ́к, проте ́ ; 2) adv. 
тільки, лише ́ ; 3) prep, за винятком, крім. 
butane — chem. бута ́н. 
butcher — м'ясни ́к, різни ́к. 
butcher-bird — orn. сорокопу ́д. 
butcherly — adj. жорстокий. 
butcher, to — 1) убива ́ти; 2) fig. псува ́ти. 
butchery — різанина, різня ́. 
butler — дворе ́цький. 
butt — 1) прикла ́д рушни ́ці; 2) товстий 
кіне ́ць чого ́сь; 3) прити ́к; 4) ich. ка ́мбула. 
butter — ма ́сло. 
buttercup — bot. жовтець. 
butter-dish — масельни ́чка. 
butter-fingers — colloq. роззява, ґа ́ва. 
butterfly — 1) мете ́лик; 2) sport, батерфляй 
(стиль пла ́вання). 
butterfly-nut — tech. бара ́нчик. 
butterfly-screw — tech. гвинт-бара ́нчик. 
buttermilk — сколотини. 
butter-nut — сірий горі ́х. 
butter, to — масти ́ти. 
Butter-week — rel. Ма ́сляна. 
buttery — 1) adj. ма ́сляний; 2) n. комора 
для харчів. 
butting — 1) примика ́ння; 2) межа, 
butt-joint — tech. стикове з'єдна ́ння. 
buttocks — anat. сідни ́ці. 
button — 1) ґу ́дзик; 2) кнопка дзво ́ника. 
button-hold, to — трима ́ти за ґу ́дзик, 
продо ́вжуючи говори ́ти. 



buttonhole cadet 
buttonhole — 1) пете ́лька; 2) квітка в пе-
тельці. 
buttonhook — гачо ́к для застіба ́ння чере-
виків, рукавичок, 
button-on — adj. пристібний, 
buttons — хло ́пчик — коридо ́рний у готелі, 
buttress — 1) archi. контрфо ́рс; підпо ́ра; 
2) опо ́ра. 
buttress, to — підпира ́ти. 
butt, to — 1) втруча ́тися; иатика ́тися; 
2) бу ́цати(ся). 
butty — colloq. това ́риш. 
butyl — chem. бути ́л. 
butyric — adj. chem. масляний. 
butyrin — бутири ́н. 
buxom — здоро ́вий; жва ́вий. 
buyer — покупець. 
buying — n. купі ́вля. 
buy out, to — викупа ́ти. 
buy, to — купувати. 
buy up, to — накупо ́вувати. 
buzz — дзижча ́ння, гуді ́ния. 
buzzard — orn. каню ́к. 
buzzer — 1) tech. зу ́мер; 2) гудо ́к. 
buzz-saw — tech. кру ́гла пи ́лка. 
buzz, to — дзижча ́ти, гуді ́ти. 
by — 1) prep, ко ́ло, біля, при; 2) adv. 
поблизу, по ́руч. 
by-blow — fig. непередба́чений випадок, 
by chance — випадко ́во. 
by day — вдень. 
bye-bye! — colloq. до поба ́чення! 

by-eflfect — побічне я́вшце. 
by-election — додатко ́ві ви ́бори. 
Byelorussia — geog. Білору ́сія. 
Byelorussian — 1) n. білору ́с(ка); 2) adj. 
білору ́ський. 
by-end — побічна мета. 
by far — набага ́то. 
bygone — 1) n. минуле; 2) adj. минулий, 
by heart — напам'ять, 
by-law — статут, 
by-name — прі ́звшце, кли ́чка. 
By one, two — number! — mil. До двох — 
відчисли ́!; На пе ́рший і дру ́гий — роз-
лічись! 
bypass — 1) обхідна ́ доро ́га; 2) elect, шунт, 
bypass, to — 1) обхо ́дити; 2) зневажа ́ти. 
bypath — бокова ́ сте ́жка., 
by-pit — ming. вентиляційна шахта, 
by-play — theatr. побі ́чна сцена, 
by-plot — theatr. другоря ́дна інтри ́ґа. 
by-product — побі ́чний проду ́кт (з відходів 
у виробни ́цтві). 
byre — хлів. 
by-reaction — chem. побічна реа ́кція. 
bystander — очевидець, свідок, 
bystreet — завулок; бокова ́ вулиця, 
by the shortest route — навпростець, 
by-word — при ́казка, прислів'я, 
by-work — побі ́чна пра ́ця. 
Byzantine — adj. візантійський. 
Byzantium — hist. Візантія. 

C 
C — 1) mus. др; 2) colloq. сто до ́лярів. 
cab — 1) таксі ́ ; 2) кабіна водія, 
cabal — 1) інтри ́ґа; 2) політична кліка, 
cabal, to — інтриґува ́ти, бу ́ти в змові, 
cabaret — кабаре. 
cabbage — n. 1) bot. капу ́ста; 2) attr. 
капустяний. 
cabbage-head — голо ́вка капу ́сти. 
cabby — colloq. 1) візник ; 2) водій таксі, 
cab-driver — водій таксі, 
cabin — 1) хатина; 2) naut. каю ́та; 3) бу ́дка. 
cabin-boy — naut. ю́нґа. 
cabinet — n. 1) кабінет міністрів; 2) ка-
біне ́т (кімна ́та); 3) attr. міністерський, 
cabinet-maker — сто ́ляр. 
cabinet-work — тонка столярна робо ́та. 
cable — 1) ка ́бель; 2) ли ́нва. 
cablegram — каблогра ́ма. 
cablese — лаконічна телегра ́фна мова, 
cable, to — 1) телеграфува ́ти; 2) закріплю-
вати линвою. 
cabling — укладання ка ́беля. 
cabman — 1) візник; 2) воді ́й таксі ́. 
caboose — naut. ка ́мбуз (ку ́хня на паро-
плаві). 

cabotage — naut. каботаж. 
cabriolet — 1) кабріоле ́т; 2) таксі ́. 
cabstand — стоянка таксі. 
cacao — 1) кака ́о; 2) bot. кака ́ове де ́рево. 
cachalot — кашалот. 
cache — запа ́с провія ́нту; хо ́ванка. 
cachectic — хворобли ́вий. 
cachinnation — ре ́гіт. 
cackle, to — 1) базікати; 2) кудкудакати; 
гелґота ́ти. 
cacophonic — какофонічний, немилозвуч-
ний. 
cacophony — какофо ́нія, немилозву ́чність. 
cactus — bot. ка ́ктус. 
cad — негідник, непорядна людина. 
cadaver — труп. 
cadaverous — тру ́пний. 
caddish — 1) підлий; 2) погано ви ́хований. 
caddy — чайна скринька. 
cade — bot. ялове ́ць. 
cadence — 1) mus. каде ́нція; 2) mil. мірний 
крок. 
cadency — ритм. 
cadet — mil. 1) n. курсант військо ́во ́І 
школи; 2) adj. кадетський. 



cadger calm 
cadger — жебра ́к. 
cadge, to — жебра ́чити. 
Cadiz — geog. Ка ́діс. 
cadmium — chem. ка ́дмій. 
cadre — 1) mil. ка ́др(и); 2) кістяк. 
caducity — тлі ́нність. 
caducous — adj. bot. що ра ́но опада ́ють 
(про листя). 
caecum — anat. сліпа ́ ки ́шка. 
Caesar — hist. Це́зар; ке ́сар. 
Caesarian — fig. автократичний. 
Caesarian operation — med. ке ́сарів розтин. 
Caesarism — цезари ́зм. 
caesium — chem. цез, це ́зій. 
caesura — цезу ́ра. 
cafe — кава ́рня, кафе ́. 
cafeteria — кафете ́рій. 
caffein(e) — pharm. кофеї ́н. 
caftan — капта ́н. 
cage — 1) клі ́тка; 2) са ́жалка (для збері-
га ́ння живо ́ї ри ́би). 
cag(e)y — ухильний у відповідях. 
cahoot — colloq. співу ́часть. 
Cain — 1) bibl. Ка ́ їн; 2) зра ́дник. 
cairn — пірамі ́да з ка ́менів. 
Cairo — geog. Каї ́р. 
caisson — 1) tech. кессо ́н; 2) naut. батопо ́рт; 
3) mil. скри ́ня для набо ́їв. 
caitiff — 1) n. боягу ́з; 2) adj. боягу ́зливий. 
cajolement — ле ́стоші. 
cajolery — ле ́стощі. 
cajole, to — уле ́щувати. 
cajoling — n. уле ́щування. 
cake — 1) торт, ті ́стечко; 2) брусо ́к; брике ́т. 
Calabria — geog. Каля ́брія. 
Calais — geog. Кале ́ . 
calamary — ich. карака ́тиця. 
calamitous — 1) тяжки ́й; 2) згу ́бний. 
calamity — неща ́стя, лихо, біда ́ . 
calcareous — вапни ́стий, що мі ́сїить 
ва ́пно ́ . 
calciferol — pharm. вітамін Д. 
calcification — зва ́пнення; окостеніння, 
calcify, to — перетво ́рювати(ся) у ва ́пно ́ . 
calcination — кальцинува ́ння; перетво ́рен-
ня у ва ́пно ́ . 
calcine, to — кальцинува ́ти; перетво ́рювати 
у ва ́пно ́ . 
calcite — min. вапня ́к. 
calcitrant — tech. вогнестійки ́й, туго-
плавки ́й. 
calcium — chem. ка ́льцій. 
calculable — 1) що мо ́же бу ́ти обчи ́сленим; 
2) надійний. 
calculated — 1) підрахо ́ваний; 2) розра-
хо ́ваний; 3) уми ́сний. 
calculate, to — 1) підрахо ́вувати; 2) роз-
рахо ́вувати. 
calculating — 1) лічи ́льний; 2) розва ́жливий. 
calculating machine — аритмо ́метр. 
calculation — 1) підраху ́нок; обчислення; 
2) завба ́чення. 
calculator — 1) обчи ́слювач; 2) аритмо ́метр. 
calculus — 1) math, чи ́слення; 2) med. ка ́ -
мінь. 

Calcutta — geog. Кальку ́тта. 
Caledonia — geog. Каледо ́нія. 
Caledonian — 1) n. каледо́н||ець (ка); 
2) adj. каледо ́нський. 
calendar — 1) календа ́р; 2) геї. свя ́тці; 
3) реє ́стр; спи ́сок. 
calendar, to — вно ́сити в спи ́сок; реєстру-
ва ́ти. 
calender — кача ́лка для біли ́зни. 
calends — hist, кале ́нди (пе ́рше число 
місяця у старода ́вніх ри ́мля ́н). 
calf — 1) теля; 2) anat. литка, 
calf's teeth — моло ́чні зу ́би. 
caliber — see calibre. 
calibrate, to — 1) калібрува ́ти; ґрадуюва ́ти; 
2) вивіря ́ти. 
calibration — 1) калібрува ́ння; ґрадую-
ва ́ння; 2) вивіря ́ння. 
calibre — калібр; дія ́метр. 
calico — text, мітка ́ль, перка ́ль. 
California — geog. Каліфо ́рнія. 
calipers — see callipers. 
caliph — халіф. 
caliphate — халіфа ́т. 
calisthenics — see callisthenics. 
calk — 1) шип (підко ́ви); 2) підківка (на 
каблуці); 3) нега ́шене ва ́пно ́ . 
calk, to — 1) підко ́вувати на пшпа ́х; 
2) набива ́ти підківки; 3) калькува ́ти. 
call — n. 1) о́клик; 2) за ́клик; 3) візи ́та; 
4) ситна ́л. 
call-bell — сигна́льний дзво ́ник. 
call-box — телефо ́нна будка, 
call-boy — коридо ́рний у готе ́лі. 
caller — відвідувач, гість, 
calligrapher — калігра ́ф. 
calligraphic — краснопи ́сний, каліграфіч-
ний. 
calligraphy — красно ́пис, калігра ́фія. 
calling — 1) покли ́кання; 2) профе ́сія. 
callipers — tech. кронциркуль, 
calliper square — tech. штангенциркуль, 
callisthenics — худо ́жня гімна ́стика; вільно-
ру ́чні впра ́ви. 
call-loan — comm. по ́зи ́ка, яка ́ поверта ́-
ється на пе ́ршу вимо ́гу. 
call-money — see call-loan. 
call names, to — ла ́яти(ся). 
call off, to — відклика ́ти. 
call on, to — відвідувати. 
callosity — мозо ́ля, на ́гніток, затверділість. 
callous — 1) загрубілий, мозолистий; 
2) fig. безсерде ́шний. 
callousness — 1) гру ́бість; 2) fig. без-
серде ́шність. 
call out, to — закрича ́ти. 
callow — 1) n. низина ́; 2) adj. недосвідчений, 
call, to — 1) кли ́кати; оклика ́ти; 2) нази-
вати; 3) відвідувати, 
call-up — mil. при ́зов. 
callus — 1) med. мозо ́ля (здебільшого 
кісткова ́); 2) bot. напли ́в. 
calm — l ) , n . спо ́кі ́й, тиша; безвітря; 
2) adj. спокійний; мирний. 



calmative cane-sugar 
calmative — 1) n. заспокійливий за ́сіб; 
2) adj. заспокійливий. 
calm down, to — заспоко ́ювати(ся); вщу-
ха ́ти. 
calming — n. вгамо ́вування, втихомирю-
вання. 
calmly — спокі ́йно, ти ́хо. 
calmness — спо ́кій, тиша. 
calm, to — вгамо ́вувати, втихомирювати. 
calomel — pharm. ка ́ломель. 
caloric — adj. phys. теплови ́й. 
caloricity — phys. кальорійність. 
calorie — phys. кальо ́рія. 
calorific — phys. теплови ́й, теплотво ́рний. 
calorification — phys. ви ́ділення тепла ́ . 
calorifics — теплотехніка. 
calorimeter — phys. кальори ́метр, тепломір. 
calory — see calorie. 
calumet — люлька миру (у північно-
америка ́нських індійців), 
calumniate, to — роби ́ти на ́клеп; обмовля-
ти. 
calumniation — на ́клеп; обмо ́ва. 
calumniator — накле́пн||ик (иця). 
calumniatory — наклепницький, 
calumny — накле ́пницькі ви ́гадки ́ . 
Calvary — bib І. Голго ́фа, Голґо ́та. 
calve, to — 1) тели ́тися; 2) ming. обва ́лю-
ватися. 
Calvinism — rel. кальвінізм. 
calvish — 1) телячий; 2) fig. дурни ́й. 
calx — 1) ва ́пно ́ ; 2) met. ока ́лина. 
calyciform — bot. чашкува ́тий. 
calyx — 1) anat. чашоподібна порожни ́на; 
2) bot. ча ́шечка (квітки), 
cam — tech. па ́лець, кулачо ́к. 
camaraderie — товари ́ство; панібра ́тство. 
camarilla — hist, камари ́лья. 
camber — tech. кривизна ́; зігнутість. 
camber, to — tech. вигина ́ти. 
cambist — біржови ́й ма ́клер. 
cambium — bot. ка ́мбій. 
Cambodia — geog. Камбо ́джа. 
Cambridge — geog. Ке ́мбрідж. 
camel — 1) zool. верблю ́д; 2) naut. каме ́ль 
(при ́стрій для підніма ́ння су ́ден). 
cameleer — пого ́нич верблю ́дів. 
camellia — bot. каме ́лія. 
camelopard — аг. zool. жира ́фа. 
cameo — камея. 
camera — 1) phot, фотоапара ́т; фільмо ́ви ́й 
апара ́т; 2) jur. кабіне ́т судді; 3) bui. скле-
пінчасте приміщення, 
camera-man — фоторепортер. 
Cameroun — geog. Камеру ́н. 
cam-gear — tech. кулачко ́вий механі ́зм. 
camion — 1) фурґо ́н; 2) ванта ́жне а́вто́. 
camisole — камізе ́лька. 
camomile — bot. рома ́шка, роме ́н. 
camouflage — mil. камуфля ́ж, маскува ́ння. 
camouflage, to — mil. маскува ́ти(ся). 
camp — 1) та ́бір; 2) біва ́к, мі ́сце прива ́лу; 
3) colloq. буди ́ночок у лісі. 
campaign — 1) mil. кампа ́нія; похі ́д; 
2) agric. жнива. 

campaigner — mil. уча ́сник кампа ́нії або ́ 
похо ́ду. 
campanile — archi. дзвіниця, яка ́ стоїть 
окре ́мо. 
campanula — bot. дзво ́ники. 
camp-bed — похідне ́ лі ́жко. 
camp-chair — похідни ́й стіле ́ць. 
camper — таборя ́н||ин (ка). 
camp-fire — бага ́ття, во ́гншце, ва ́тра. 
camp-ground — мі ́сце та ́бору. 
camphor — pharm. камфора ́ . 
camping — життя ́ в та ́борі, таборува ́ння. 
camp-stool — похіднйй стіле ́ць. 
campus — університетське місте ́чко. 
сап — 1) бідо ́н; ба ́нька; 2) colloq. в'язниця. 
Canada — geog. Кана ́да. 
Canadian — 1) n. кана́д||ець (ка), канад||і́єць 
(і ́йка); 2) adj. кана ́дський, канаді ́йський. 
canal — кана ́л. 
canalization — будівництво кана ́лів. 
canalize, to — будува ́ти кана ́ли. 
canal-lock — шлю ́за. 
canard — безглу ́зда чутка. 
canary — orn. кана ́рка. 
Canary Isls — geog. Кана ́рські острови. 
Canberra — geog. Ка ́нберра. 
cancan — канка ́н. 
cancel — n. print, викре ́слювання; пе-
редрук а́ркуша. 
cancellated — сітча ́стий. 
cancellation — 1) анулюва ́ння; 2) викре ́слю-
вання; 3) math, скоро ́чення. 
cancel, to — 1) анулювати; 2) викре ́слю-
вати; 3) math, скоро ́чувати. 
cancer — med. пістря ́к, рак. 
cancerous — med. ра ́ковий, ракови ́дний. 
candela — phys. одини ́ця світіння, 
candelabrum — канделя ́бр, лю ́стра. 
candescence — білий жар. 
candescent — розжа ́рений до білого, 
candid — відве ́ртий; безсторо ́нній. 
candidacy — кандидатура, 
candidate — кандида ́т(ка). 
candidature — кандидатура, 
candidly — відве ́рто; безсторо ́нньо. 
candied — 1) зацукро ́ваний; 2) fig. уле ́с-
ливий. 
candies — pi. цукерки, 
candle — свічка. 
candlebomb — mil. освітлювальна бо ́мба. 
candle-end — недо ́гарок. 
candlelight — 1) світло свічки; 2) шту ́чне 
освітлення. 
candle-power — phys. світлоси ́ла. 
candlestick — свічни ́к. 
candle-wick — ґніт (у сві ́чці). 
can-dock — bot. лата ́ття. 
candour — 1) щи ́рість; 2) неупередженість. 
candy — цуке ́рка. 
candy, to — 1) вари ́ти у цу ́крі; 2) зацукро ́-
вувати(ся). 
сапе — 1) па ́лиця, ціпо ́к; трости ́на; 2) bot. 
очере ́т; 3) bot. цукро ́ва трости ́на. 
cane chair — пле ́тене крі ́сло. 
cane-sugar — тростинний цукор. 



cane, to capitate(d) 
cane, to — би ́ти трости ́ною. 
canine — собачий, пе ́сячий. 
canister — бляшана коро ́бка. 
canister-shot — mil. карте ́ч. 
canker — 1) виразка; червото ́чина; 2) med. 
ґанґрено ́зний стомати ́т. 
cankerous — 1) що роз'їдає; 2) згубний. 
canker, to — роз'їда ́ти. 
canker-worm — плодовий червя ́к. 
cannabic — конопляний. 
Cannae — hist. Ка ́нни. 
canned — консервований. 
cannery — консервний завод. 
Cannes — geog. Канн. 
cannibal — 1) n. людоїд, людожер; 2) adj. 
людоже ́рний. 
cannibalism — людоже ́рство, канібалізм, 
cannibalistic — adj. людоже ́рний. 
cannikin — 1) кухлик; 2) бляшка, 
cannon — n. тії . 1) гармата; 2) attr. гар-
ма ́тний. 
cannonade — mil. канона ́да. 
cannonade, to — mil. обстрілювати гар-
ма ́тним вогне ́м. 
cannon-ball — obs. артилерійське ядро ́ . 
cannon-bone — гомі ́лко ́ва кі ́стка (у копит-
них тварин). 
cannoneer — mil. гарма ́ш, артилерист, 
cannon-fodder — гарматне м'ясо, 
cannonry — mil. collect, артиле ́рія. 
cannon-shot — mil. гарма ́тний по ́стріл. 
canny — 1) хи ́трий; 2) обере ́жний. 
canoe — байда ́рка, каю ́к, чо ́ве ́н. 
canon — 1) rel. кано ́н; кано ́нік; 2) крите ́рій; 
основнйй при ́нцип; пра ́вило. 
canonical — rel. канонічний, 
canonization — rel. канонізація, 
canonize, to — rel. канонізува ́ти. 
canoodle, to — colloq. голу ́бити, пе ́сти ́ти. 
canopy — 1) балдахи ́н; тент; 2) купол 
парашу ́та. 
canopy of heaven — небозвід, 
canorous — мелодійний, 
cant — 1) косяк, кут; 2) відхилення від 
прямо ́ї; 3) обте ́сана коло ́да; 4) лице-
мірство. 
cantabank — мандрівний співа ́к. 
Cantabrigian — 1) n. студе ́нт Ке ́мбріджсь-
кого університету; 2) adj. ке ́мбріджський. 
cantaloup — му ́скусна диня, 
cantankerous — сварливий, причепливий, 
cantata — mus. кантата, 
canteen — 1) їда ́льня (при заво ́ді, уста-
но ́вг); 2) баклага. 
canter — 1) лицемі ́р; 2) жебрак; 3) ле ́гки ́й 
гало ́п. 
Canterbury — geog. Ке ́нтербері. 
canter, to — бі ́гти ле ́гки ́м гало ́пом. 
cantilever — tech. стріла ́ , укосина, 
cantine — see canteen. 
can, to — 1) могти ́ , бути спромо ́жяим; 
2) консервувати. 
canton — канто ́н, окру ́га. 
Canton — geog. Канто ́н. 

cantonment — mil. 1) військо ́ве ́ містечко; 
2) розквартирування військ, 
canton, to — mil. розквартировувати, 
cantor — re І. дяк. 
cantrip — ча ́ри; містифіка ́ція. 
cant, to — 1) ско ́шувати(ся); 2) ста ́вити під 
куто ́м; 3) лицемі ́рити. 
canty — веселий. 
Canuck — кана ́дський францу ́з. 
canvas — 1) карти ́на; 2) канва; 3) полотно ́ , 
брезент. 
canvass — 1) збирання голосі ́в; 2) дебату-
ва ́ння, обгово ́рення. 
canvass, to — 1) збира ́ти голоси ́ ; 2) збирати 
замовлення. 
сапу — очере ́тяний. 
canyon — глибо ́ка уще ́лина. 
caoutchouc — каучу ́к. 
cap — 1) ша ́пка; карту ́з; 2) tech. пістон; 
голо ́вка; 3) elect, цо ́коль. 
capability — 1) зда ́тність, здібність; 2) рl.  
можли ́вості. 
capable — зда ́тний, здібний, 
capable of living — життєзда ́тний. 
capacious — просто ́рий. 
capaciousness — просторість, 
capacitance — elect, ємкість, 
capacitate, to — роби ́ти здатним, 
capacitive — elect, є́мкісний. 
capacitor — elect, конденса ́тор. 
capacity — 1) місткість; 2) elect, ємкість; 
3) зді ́бність; 4) jur. правозда ́тність; 5) tech. 
потужність. 
сар-а ́-ріе — adv. з голови до п'ят, 
caparison — 1) прикра ́са; 2) попо ́на. 
caparison, to — 1) прикрашати; 2) вкривати 
попо ́ною. 
cape — 1) geog. мис; 2) пелерина; капюшон. 
Cape of Good Hope — geog. Ріг До ́брої 
Надії. 
caper — 1) стрибо ́к; 2) вибрик, 
caper, to — 1) стриба ́ти; 2) пустувати. 
Cape Town, Capetown — geog. Кейптаун, 
capful — по ́вна ша ́пка. 
capias — L. jur. ордер на аре ́шт. 
capillaries — pi. anat. капіля ́ри. 
capillarity — phys. капілярність, 
capillary — 1) n. anat. капіля ́р; 2) adj. phys. 
капіля ́рний. 
capital — 1. n. 1) столиця; 2) капітал; 
3) вели ́ка літера; 2. adj. 1) головний; 
2) jur. що кара ́ється найвищою мірою. 
capital investment — капіталовкладення. 
capitalism — капіталізм. 
capitalist — 1) n. капіталіст; 2) adj. капі-
талісти ́чний. 
capitalistic — adj. капіталісти ́чний. 
capitalization — капіталізація; перетво-
рення в капітал. 
capitalize, to — капіталізува ́ти; перетво-
рювати в капіта ́л. 
capitally — 1) ґрунтовно; 2) надзвичайно, 
capital punishment — стра ́та. 
capitate(d) — bot. головчастий. 



Capitol card-sharper 
Capitol — Буди́нок Конгре́су США. 
capitulate, to — капітулюва́тн. 
capitulation — капітуля́ція. 
capmaker — шапка́р. 
capon — каплу́н. 
caponier — mil. капонір, 
capon, to — окаплу́нити. 
capote — 1) капо́та; 2) плащ з капюшоном, 
capriccio — mus. капри́ччо. 
caprice — 1) витівка, при́мха; 2) непостій-
ність. 
capricious — 1) примхливий; 2) непостій-
ний. 
capriciousness — вередува́ння. 
capricious person — вередій(ка). 
Capricorn — astron. Козорі́г. 
caprine — adj. козли́ний. 
capriole — стрибо́к на місці (про коня́). 
capriole, to — стриба́ти на місці (про коня́). 
capsicum — bot. стручкови́й пе́рець. 
capsize, to — перекида́ти(ся). 
capstan — 1) tech. кабеста́н; 2) naut. ппшль. 
capsule — 1) оболо́нка; 2) pharm. обла́тка, 
ка́псуля; 3) bot. насінна коро́бочка; 4) tech. 
мембра́на. 
captain — 1) mil. капіта́н, со́тник; 2) naut. 
капіта́н; 3) керівник. 
captaincy — 1) зва́ння капітана; 2) посада 
(обо́в'я́зки) капіта́на. 
captainship — see captaincy 2). 
captain, to — керува́ти. 
captation — 1) ming. каптаж; 2) запобі-
га́ння. 
caption — 1) заголовок; 2) cinemat. на́пис 
на екра́ні; 3) jur. арешт. 
captious — ка́верзний; приче́пливий. 
captivate, to — захо́плювати; приваблю-
вати. 
captivating — захо́плюючий; привабливий. 
captive — 1) n. полоне́ний, бра́нець; 2) adj. 
полонений, ув'язнений. 
captivity — поло́н, нево́ля. 
cap, to — перевертати. 
captor — той, хто захотів у поло́н. 
capture — 1) захо́плення; 2) здобич; 
3) naut. приз. 
capture, to — захо́плювати, полони́ти. 
Capuchin — rel. 1) n. капуцин; 2) adj. 
капуци́нський. 
саг — 1) а́вто́; 2) вагон; 3) кабіна ліфта. 
carabine — карабін. 
carabineer — mil. карабіне́р. 
Caracas — geog. Карака́с. 
carafe — карафка, графів. 
caramel — караме́ля. 
carapace — zool. покришка черепахи. 
carat — кара ́т (одиниця ваги́ дорогоцінних 
ка́менів). 
caravan — 1) караван; 2) буди́ночок-
автопри́чіп. 
caravanner — той, хто подорожу́є в буди́-
ночку на коле́сах. 
caravanserai — 1) карава́н-сара́й; 2) вели́-
кий готель. 

caravan, to — подорожувати в буди́ночку 
на коле́сах. 
caravel — naut. караве́ля. 
caraway — bot. кмин. 
carbarn — трамва́йний парк. 
carbide — chem. карбід. 
carbine — карабін. 
carbineer — mil. карабіне́р. 
carbinol — chem. карбіно́ль. 
carbo-hydrate — chem. вуглево́д. 
carbolic — chem. карбо́ловий. 
carbon — n. 1) chem. вугле́ць; 2) elect. 
ву́гільний електро́д; 3) attr. вуглеце́вий. 
carbonaceous — chem. карбона́тний. 
carbonate — chem. карбона́т, вуглеки́сла 
сіль. 
carbon-dioxide — chem. двоо́кис вуглешо. 
carbon-hydrate — chem. вуглево́д. 
carbonic — chem. вуглеце́вий. 
carbonic acid — chem. вуглекислоті, 
carboniferous — adj. вуглено́сний. 
carbonite— 1) приро́дний кокс; 2) карбоніт 
(вибухо́ва речови́на́). 
carbonization — tech. 1) обвуглювання; 
2) коксування. 
carbonize, to — tech. 1) обву́глювати; 
2) коксува́ти. 
carbon monoxide — chem. чадни́й газ. 
carbon-paper — копіювальний папір. 
carborundum — карборунд. 
carboy — обпле́тений бутель (для кисло́т). 
carbuncle — med. у тіп. карбу́нкул. 
carburation — tech. карбюра́ція. 
carburetter — tech. карбюра́тор. 
carburetter-jet — tech. жиклер. 
carburet, to — chem. карбюрува́ти. 
carburettor — see carburetter. 
carcajou — zool. росома́ха. 
carcass — 1) карка́с, ко́рпус; 2) bui. арма-
ту ́ра, констру́кція; 3) ту́ша, труп. 
carcinoma — med. ра́кове новоутво́рення. 
card — 1) картка; 2) at cards ка́рта. 
cardan — tech. карда́н. 
cardboard — n. 1) карто́н; 2) attr. карто́н-
ний. 
cardiac — 1) adj. anat. серцевий; 2) n. ліки 
для збудження серцевої дія́льности. 
Cardiff — geog. Ка́рдіфф. 
cardinal — 1. n. 1) rel. кардина́л; 2) gram. 
кількісний числівник; 3) orn. кардина́л; 
2. adj. 1) головни́й, кардина́льний; 2) gram. 
кількісний. 
cardinalate — rel. 1) кардина́льство; 
2) колегія кардина́лів. 
cardinal number — gram, кількісний числів-
ник. 
cardinalship — rel. кардина́льство. 
card-index — картотека, 
cardiogram — med. кардіогра́ма. 
cardiograph — med. кардіо́граф. 
cardiology — med. кардіологія, 
carditis — med. кардит, 
card-player — картяр, 
card-playing — картя́рство. 
card-sharper — шулер. 



care carte blanche 

care — 1) піклува́ння, турбо ́та; 2) ува́ж-
ність. 
careen — naut. кренґува́ння, кілюва́ння. 
careenage — naut. 1) кренґува́ння; 2) ва ́р-
тість кренґува́ння. 
careen, to — naut. 1) кренґува́ти, кілюва́ти; 
2) хили́тися. 
career — 1) кар'єра; дія́льність; 2) про-
фесія диплома ́та; 3) швидки́й біг. 
careerist — кар'єри́ст. 
care for, to — коха́ти, люби́ти. 
careful — 1) стара́нний; 2) обере́жний; 
3) то́чний. 
carefully — 1) стара ́нно; 2) обережно; 
3) то́чно. 
carefulness — 1) стара́нність; 2) обере́ж-
ність; 3) то́чність. 
care-laden — заклопо́таний; стурбо́ваний. 
careless — безтурбо́тний; легкова́жний. 
carelessly — безтурбо́тно; легкова́жно. 
carelessness — безтурбо́тність; недбайли́-
вість, легковажність. 
caress — ла ́ска, пе́стощі. 
caressingly — ласка́во. 
caress, to — пе́сти́ти, голубити; гла́дити. 
caretaker — 1) сто ́рож; 2) осо́ба, що 
догляда́є за приміщенням. 
care, to — 1) піклува́тися, турбува́тися; 
2) ціка́витися. 
care-worn — знеси́лений турбо́тами. 
cargo — naut. n. 1) ванта́ж корабля ́; 
2) attr. ванта́жний. 
cargo ship — naut. ванта́жник. 
Caribbean (Sea) — geog. Карібське мо́ре. 
cariboo — zool. кари́бу (о́лень). 
caricature — карикату́ра, ша́ржа. 
caricature, to — зобража́ти в карикатур-
ному ви́гляді, шаржува́ти. 
caricaturist — карикатури́ст(ка). 
caries — med. каріо́з, костогри́з. 
cariosity — med. каріо́зний процес, 
carious — med. каріо́зний. 
Carlisle — geog. Карла ́йл. 
car-load — ванта́ж на одне́ а́вто ́(ваго́н). 
Carmagnole — карманьйо́ла. 
carman — воді́й (трамва́ю то́що). 
carnage — різани́на, крива́ва розпра́ва. 
carnal — 1) тілесний; 2) хти́вий. 
carnality — по́хіть, хти́вість. 
carnallite — тіп. карналі́т. 
carnally — похітли́во, хти́во. 
carnation — 1) n. bot. гвозди́ка; 2) adj. 
ясночерво́ний. 
carnelian — тіп. карнео́л. 
carnival — карнава́л. 
carnivore — zool. м'ясоїдна твари́на. 
carnivorous — adj. zool. м'ясоїдний, 
carol — 1) rel. коля́дка; 2) весе́ла пісня. 
Caroline Isls, Carolines — geog. Каролі́нські 
острови́. 
carol, to — rel. сла́вити, оспівувати, 
carom — n. карамбо́ль (в більярдній грі), 
carom, to — відска́кувати, 
carotid — anat. со́нна артерія, 
carotin — каротин. 

carousal — 1) карусе́ля; 2) пия ́ти ́ка, гульня, 
carouse, to — 1) пи́ти за здоро ́в'я; 2) пия-
чити. 
carp — ich. ко́роп. 
Carpathian Mountains — geog. Карпа ́ти. 
Carpathians, the — geog. Карпа ́ти. 
carpel — bot. плодолистик. 
Carpentaria, Gulf of — geog. зато ́ка Kap-
пента́рія. 
carpenter — тесляр, те́сля. 
carpenter-ant — ent. ша́шіль. 
carpenter, to — теслярува́ти. 
carpentry — 1) теслярство; 2) теслярські 
робо́ти. 
carper — приче́па. 
carpet — килим. 
carpet-bag — саквояж. 
carpet-bagger — colloq. політи́чний аван-
тюри́ст. 
carpet-knight — colloq. сальоно́вий шарку́н. 
carpet-maker — килима́р. 
carpet-rod — метале́вий прут для укрі́п-
лення ки́лима на схо́дах. 
carpet-sweeper — пилосмо́к. 
carpet, to — устеля́ти килима́ми. 
carping — приче́пливий. 
carp, to — присікуватися; знахо́дити не-
до́ліки. 
carpus — anat. зап'я́сток. 
carriage — 1) транспортува́ння; 2) паса-
жирський ваго ́н; 3) tech. шасі; несу́чий 
при́стрій; 4) поста́ва. 
carriage-forward — ва́ртість переси́лки за 
рахунок оде́ржувача. 
carriage-free — переси́лка безкоштовно, 
carriage-way — проїжджа части́на доро́ги. 
carrier — 1) носи́льник, носій; 2) med. 
бацильоносій; 3) naut. авіяно́сець; 4) tech. 
кронште́йн; несу́чий при́стрій; 5) av. 
тра́нспортний літа ́к; 6) тії. транспортер, 
carrier-pigeon — пошто́вий го́луб. 
carrier-plane — naut. mil. av. літа ́к з авія-
но́сця. 
carriole — канадські са́ни. 
carrion — 1) мертве́чи́на, па ́дло; 2) м'ясо, 
неприда́тне для ї́жі. 
carrion-crow — чо́рна воро́на. 
carrot — bot. моркви́на. 
carrots — bot. мо́рква. 
carroty — adj. fig. червонува́тий. 
carrousel — 1) карусе́ля; 2) балага́н. 
carryall — напле́чник, рюкза́к. 
carry away, to — відно́сити. 
carrying capacity — tech. ванта́жність. 
carryings-on — colloq. легкова́жна пове-
дінка. 
carrying trade — фрахто́ва спра́ва. 
carry in, to — вно́сити. 
carry out, to — 1) вино́сити; 2) вико́нувати. 
carry-over — пере́жи́ток. 
carry, to — 1) носи́ти; 2) місти́ти. 
cart — віз; візо́к. 
cartage — 1) гужові переве́зення; 2) ва ́р-
тістьігужово́го перево́зу. 
carte blanche — картбля́нш. 



cartel casualize, to 
cartel — econ. карте́ль. 
carter — візник. 
Cartesian — philos., math. 1) n. послідо́вник 
Дека ́рта; 2) ad]. дека́ртівський,картезія́н-
ський. 
cartful — віз, як міра вантажу́. 
Carthage — hist. Картаге́на. 
cart-horse — ванта́жний кінь. 
cartilage — anat. Хрящ. 
cartilaginous — adj. anat. Хрящовий. 
carting — во́ження. 
cartload — see cartful. 
cartographer — карто ́гра ́ф. 
cartographical) — adj. картографічний. 
cartography — картогра́фія. 
cartomancy — ворожіння на ка́ртах. 
carton — карто́н. 
cartoon — карикату́ра, ша́ржа. 
cartoonist — карикатурист. 
cartoon, to — малюва́ти карикатури. 
cartridge — 1) mil. набій, патро ́н; 2) phot. 
коту́шка з фотоплівкою. 
cartridge-belt — mil. патро́нна стрічка, 
патронта́ша. 
cartridge-box — mil. скри́нька для набо́їв. 
cartridge-case — mil. патро́нна гільза. 
cartridge-clip — mil. патро́нна обо́йма. 
cartridge-pouch — mil. патро́нна торбинка. 
cart-road — польова́ доро ́га. 
cart, to — вози́ти. 
cart-track — see cart-road. 
cartulary — реєстр. 
cart-wheel — ко́лесо во ́за. 
cart-wright — сте́льмах, колодій. 
carved — різьблений; ґравіро́ваний. 
carvel — naut. караве́ля. 
carver — 1) різьба́р (ка); ґраве́р (ка); 2) ніж 
для різання м'яса. 
carve, to — 1) різьби́ти; ґравірува́ти; 
2) різати; 3) діли́ти. 
carving — 1) різьба́рство; 2) різьба́рський 
ви́ріб. 
carving-knife — ніж для рі́зання м'я ́са. 
caryatid — archi. каріяти́да. 
cascade — 1) водоспад; 2) elect, каска́д. 
cascade, to — спада́ти (каска́дом). 
case — 1) ви́падок; обста́вина; 2) jur. су-
дова ́спра ́ва; 3) gram, відмінок; 4) скри́ия, 
скри́нька; 5) tech. кожу́х. 
ease-hardening — tech. гартува́ння. 
case-harden, to — tech. гартува́ти. 
casein — chem. казеї́н. 
case-law — jur. судови́й прецеде́нт. 
casemate — mil. казема́т. 
casement — bui. віко́нна ра ́ма з бокови́ми 
завісами. 
case-record — med. істо́рія хворо́би. 
casern(e) — mil. каза ́рма. 
case-shot — hist. mil. карте́ч. 
case-worm — ent. лялечка, 
cash — comm. готівка; гро́ші. 
cash-account — comm. рахунок ка́си. 
cash-book — comm. касова книга, 
cashier — каси́р (ка). 

cashier, to — 1) звільнити з посади; 
2) усувати. 
cashless — що не ма ́є готівки, 
cashmere — text, кашми́р. 
cash-office — ка ́са. 
cash, to — comm. інкасува́ти; реалізува́ти. 
casing — 1) оболо́нка; по́кришка; 2) tech. 
кожу́Х. 
casino — кази ́но ́, гра́льня. 
cask — барило, бо́чечка. 
casket — 1) скри́нька; 2) труна ́. 
Caspian Sea, the — geog. Каспійське море. 
casque — hist, шоло ́м. 
cassation — jur. каса́ція. 
cassette — касета. 
cassican — orn. ка́цик. 
cassock — rel. ря́са, сутана. 
cassowary — orn. казуа́р. 
cast — 1) tech. литво ́; фо́рма для відливки; 
2) theatr. актори, що гра ́ють в да́ному 
спекта́клі; 3) гіпсовий зліпок. 
castanets — кастаньє́ти. 
castaway — 1. n. 1) той, що зазна́в кора-
бе́льної ава ́рії; 2) знедо́лений; 2. adj. зне-
до́лений. 
caste — ка́ста. 
castellan — кастеля́н, догля́дач за́мку. 
castellated — 1) tech. зазу́блений; 2) збу-
до́ваний у вигляді за́мку. 
caster — 1) лива́рник; 2) коліща́тко на 
ніжках ме́блів. 
castigate, to — 1) кара ́ти; 2) ла ́яти. 
castigation — 1) покара́ння; 2) догана. 
Castille — geog. Касті́лія. 
casting — met. 1) n. лиття ́; 2) adj. лива́рний. 
casting-voice — see casting-vote, 
casting-vote — го́лос, що дає перева́гу 
на ви́борах. 
cast-iron — met. n. 1) чаву́н; 2) attr. ча-
вунний. 
castle — 1) за ́мок; 2) at chess тура ́. 
castle-builder — fig. фантазе́р (ка). 
castle, to — at chess рокува́ти. 
cast-off — adj. непридатний; старенький, 
поно́шений. 
cast off, to — naut. відча́лювати. 
castor — коліща́тко на ніжках ме́блів. 
castor-oil — pharm. рици́на, рици́нова олія. 
castor-oil plant — bot. рици́на. 
castor sugar — цукро́ва пу́дра. 
castrate — n. кастра́т. 
castrate, to — каструва́ти. 
castration — кастра́ція. 
castrato — see castrate. 
Castris — geog. Ка ́стрі. 
cast, to — 1) ки́дати; 2) theatr. розподіля́ти 
ро ́лі; 3) met. вилива́ти, відлива́ти. 
casual — 1) випадковий; 2) недба́лий; 
3) нереґуля́рний. 
casualize, to — переводити на тимчасбву 
пра́цю. 



casually cauliflower 

casually — 1) випадко́во; 2) нереґуля́рно. 
casualty — 1) ава ́рія; нещасливий ви́падок; 
2) mil. уби́тий; пора́нений. 
casualty clearing station — mil. евакуаційний 
пункт. 
casualty list — mil. листа убитих, пора́нених 
і тих, що пропа́ли без ві́сти. 
casualty ward — med. пала́та для тих, що 
зазна́ли нещасливих випадків. 
casuist — казуї́ст. 
casuistical) — adj. казуїсти́чний. 
casuistry — казуїстика. 
cat — 1) кіт, кішка; 2) zool роди́на коша́-
чих, коти ́. 
cataclysm — катаклізм; катастрофа. 
catacomb — катако́мба; підземе́лля. 
catacombs — катако́мби. 
catafalque — катафа́льк. 
catalepsy — med. катале́псія; заціпеніння. 
cataleptic — med. каталепси́чний. 
catalog — see catalogue. 
catalogue — 1) ката ́ло ́г; 2) листа, спи́сок; 
проспе́кт. 
cataloguer — каталогіза́тор. 
catalogue, to — каталогізува́ти. 
catalysis — chem. каталі́за. 
catalyst — chem. каталіза́тор. 
catalyzer — chem. каталіза́тор. 
catamaran — naut. катамара́н. 
catamount — zool. ди́ка кі́шка. 
cataplasm — med. припа́рка. 
catapult — hist., mil., tech. катапу́льта. 
catapult, to — викида́ти катапу́льтою. 
cataract — 1) med. катара ́кта; 2) водоспа́д. 
catarrh — med. ката ́р. 
catarrhal — adj. med. катара́льний. 
catastrophe — катастро́фа; неща́стя. 
catastrophic — adj. катастрофічний, 
catbird — orn. дрізд, 
catcall — theatr. свист, осви́стування. 
catcall, to — theatr. осви́стувати. 
catch — 1) hunt, уло́в, здо́бич; пастка; 
2) tech. сто́пор, гальмо, 
catch cold, to — colloq. застуджуватися, 
catch fire, to — загоря́тися. 
catching — 1) приче́пливий; 2) привабли-
вий. 
catchment-area — водозбірна пло́ша. 
catchment-basin — водозбірний басейн, 
catch on, to — зачіпа́тися. 
catchpole — судовий викона́вець. 
catch, to — 1) ловити; 2) встига́ти. 
catch up, to — наздоганяти, 
catchword — 1) льо́зунґ, га ́сло; девіз; 
2) mil. паро́ля. 
catchy — 1) приче́пливий; 2) привабливий, 
catechism — rel. катехи́зис. 
catechist — rel. катехи́ст. 
catechu — дубильний екстракт, 
categorical — adj. категори́чний, незапе-
речний. 
categorically — adv. категорично, незапе-
речно. 
categorize, to — розподіля́ти за катего́-
ріями. 

category — катего́рія. 
catena — 1) tech. ланцю́г; 2) ряд, ни́зка. 
catenarian — tech. ланцюго́вий. 
catenary — 1) n. ланцюго́ва лінія; 2) adj. 
ланцюго́вий. 
catenation — tech. зчіплювання, 
cater-cousin — нерозлучний друг, 
caterer — постача́льн||ик (иця) провія́нту. 
caterpillar — n. 1) tech. гу́сеничний хід; 
2) ent. гу́сениця; 3) attr. гу́сеничний. 
caterpillars — pi. ent. гу́сінь. 
cater, to — 1) постача́ти провія́нт; 2) обслу-
го́вувати. 
caterwaul — котя́чий конце́рт. 
caterwaul, to — крича́ти по-котя́чому. 
catgut — 1) surg. кетгу́т; 2) струна́. 
catharsis — med. очищення шлунка. 
cathead — naut. кат-ба́лка. 
cathedra] — rel. кате́дра, катедра́льний 
собо́р. 
catheter — med. катетер. 
cathetus — geom. ка ́тет. 
cathode — phys. като́д. 
cathodic — phys. като́дний. 
Catholic — rel. 1) n. като́ли́||к (чка); 2) adj. 
като́ли́цький. 
Catholic Church — rel. Като́ли́цька Це́рква. 
Catholicism — rel. католици́зм, католи́цтво. 
catkin — ко́тик, сере́жка (на дере́ва́х). 
cat-lap — colloq. ду́же слабкий чай. 
catlike — adj. котя́чий. 
catling — n. surg. тонки́й кетгу́т. 
cat-mint — hot. котя́ча м'я ́та. 
catnap, to — тро́хи поспа́ти; спа́ти урив-
ками. 
cat-o'-nine-tails — канчу́к. 
cat-sleep — colloq. ури́вчастий сон. 
cat's-meat — кони́на, яку купу́ють для 
котів. 
cat's-whiskers — electron. Ьу́сик, конта́ктна 
пружи́на. 
cattish — adj. 1) котя́чий; 2) fig. хи́трий. 
cattle — велика рога ́та худо́ба. 
cattle-breeder — agric. скота́р, твари́нник. 
cattle-breeding — agric. скота́рство, тва-
ринництво. 
cattle-dealer — торговець худо́бою. 
cattle-feeder — agric. маши́на для автома-
тичної переда́чі корму худо́бі. 
cattleman — 1) скота ́р; 2) пасту́х. 
cattle-pen — agric. за ́горо ́да, обо́ра для 
худо́би. 
cattle-plague — vet. чума ́ рога́тої худо́би. 
cattle-ranch — agric. скота́рське госпо-
да́рство. 
cattle-show — виставка рога́тої худо́би. 
cattle-truck — rly. плятфо́рма для пере-
ве́зення рога́тої худо́би. 
Caucasian — 1) n. кавка́з||ець (ка); 2) adj. 
кавказький. 
Caucasus, the — geog. Кавка ́з. 
caucus — рої. закри́ті збо́ри партійних 
лідерів. 
cauldron — казан. 
cauliflower — bot. цвітна́ капу́ста. 



caulker censure, to 
caulker — nant. конопа́тник; той хто 
шпаклює. 
caulk, to — naut. конопа́тити;шпаклюва́ти. 
causal — adj. кауза́льний; причи́нний. 
causality — причи́нний зв'язо́к. 
causation — спричи́нення. 
causative — 1) причи́нний; 2) gram, кауза-
тивний. 
cause — 1) причина; мотив; 2) спра ́ва; 
3) jur. спра́ва, проце́с. 
causeless — безпричи́нний; необгрунто-
ваний. 
cause-list — jur. ли́ста чергових судови́х 
справ для ро́згляду. 
causer — jur. винува́тець. 
cause, to — 1) спричиняти; 2) зму́шувати. 
causeway — 1) бруківка; мо́щена дорі́жка; 
2) га ́тка. 
causeway, to — 1) брукува́ти; 2) будувати 
га́тку. 
caustic — chem. 1) n. їдка ́ речови́на́; 2) adj. 
Ідки́й; палючий. 
causticity — chem. їдкість. 
cauterization — med. палення, припікання. 
cauterize, to — med. припіка́ти. 
cautery — med. 1) припіка́льний засіб; 
2) припіка́ння. 
caution — 1) обережність; 2) застереження, 
cautionary — застерігаючий, попереджа-
ючий. 
caution board — застере́жний на́пис (про 
обере́жність). 
caution money — comm. грошова застава. 
caution, to — застерігати, попереджа́ти. 
cautious — обережний; передба́чливий. 
cautiously — обере́жно. 
cavalcade — кавалька́да, група ве́ршників. 
cavalier — obs. кава́лір. 
cavalry — mil. кавале́рія, кінно́та. 
cavalry-man — mil. кавалерист. 
cavatina — mus. каватина. 
cave — 1) пече́ра; 2) anat. порожнина. 
caveat — 1) проте́ст; 2) jur. заява про 
припи́нення судово́го ро́згляду. 
cave-dweller — hist, печерна людина. 
cave-man — see cave-dweller. 
cavendish— плитковий тютюн, здобрений 
па́токою. 
cavern — 1) med. каве́рна; 2) пече́ра. 
cavernous — 1) med. кавернбзний; 2) ба-
гатий на пече́ри. 
cave, to — видовбувати, поглиблювати, 
caviar — ікра ́, кав'я ́р. 
cavil — причіпка. 
caviller — уїдлива людина, вари́вода. 
cavil, to — чіплятися. 
cavity — 1) запа́дина; 2) anat. порожнина. 
caw — ка́ркання (воро́ни). 
caw, to — ка́ркати (про ворону). 
сау — 1) кора́льовий риф; 2) піщана 
обмілина. 
cayenne — червоний стручковий перець. 
cayman — zool. кайма́н. 
Cayman bis — geog. Кайма́нові острови. 

cease fire — mil. припи́нення військових дій. 
Cease firing! — mil. Відбій! 
ceaseless — adj. безупинний, безперервний, 
cease, to — перестава́ти; припинятися), 
cedar — bot. цедри́на, кедр, 
cede, to — 1) поступатися; 2) віддава́ти. 
ceiling — 1) сте ́ля; 2) bui. перекриття; 
3) av. найбільша висота, 
ceil, to — 1) bui. покрива́ти, опоряджати 
сте ́лю; 2) av. досягати найбільшої висоти, 
celadon — ко́лір морсько́ї води, 
celandine — bot. чистотіл. 
Celebes — geog. Це́лебес (о́стрів). 
celebrated — знамени́тий; просла́влений. 
celebrate, to — 1) святкува́ти; 2) прославля-
ти; 3) rel. правити церко́вну слу́жбу. 
celebration — 1) святкування; 2) прослав-
ляння; 3) rel. церко́вна слу́жба. 
celebrity — знаменитість, славетна людина, 
celerity — швидкість, 
celery — bot. селера, сельдере́й. 
celestial — небесний; неземний, 
celibacy — безшлюбність, целібат, 
celibatarian — adj. безшлю́бний. 
celibate — 1) n. целе́бс; 2) adj. неодружений, 
cell — 1) rel. ке́лія; 2) biol. клітина; 3) ко-
мірка; 4) tech. ка́мера. 
cellar — 1) льох; 2) пивни́ця. 
cellarage — 1) зберігання в льохах; 2) плата 
за зберігання в льохах, 
cellaret — мале́нький льох, 
cellist — mus. віольончелі́ст (ка). 
cello — mus. віольонче́ля. 
cellophane — цельофа́н. 
cellular — кліти́нний. 
cellular tissue — biol. клітковина, 
cellulate — adj. що склада́ється з клітин, 
cellule — 1) biol. клітинка; 2) av. коробка 
крил. 
celluloid — целюльо́їд. 
cellulose — целюльо́за; клітковина. 
Celt — n. кельт. 
Celtic — adj. ке́льтський. 
cembalo — mus. цимбали. 
cement — це ́ме ́нт. 
cementation — 1) bui. цементування; 
2) met. цемента́ція. 
cementing — n. цементува́ння. 
cement, to — 1) bui. цементува́ти; 2) fig. 
скріплювати. 
cemetery — кла ́до ́ви ́ще, цвинтар, 
censer — rel. кади́ло, кадильниця, 
cense, to — rel. кади́ти. 
censing — rel. ка́дження. 
censor — 1) цензор; 2) людина, що зна-
ходить недоліки. 
censorial — adj. цензорський; цензурний, 
censorious — схильний осуджувати, 
censorship — 1) цензу́ра; 2) посада цензора, 
censor, to — цензурува́ти, піддавати цен-
зурі. 
censurable — що заслуговує на засудження, 
censure — засудження, осуд, 
censure, to — 1) цензурува́ти; 2) засу́джу-
вати, гудити. 



census chain, to 
census — ценз, пе́ре́пис населення, 
census-paper — блянк, що запо́внюється 
при це́нзі. 
cent — цент. 
centaur — myth, цента́вр, кента́вр. 
centaury — bot. центо́рія. 
centenarian — 1) n. люди́на, що ма ́є сто 
(й більше) ро ́кі ́в. 2) adj. столітній. 
centenary — 1) n. століття; 2) adj. столі́тній. 
centennial — 1) n. со ́та річниця; 2) adj. 
столі́тній. 
center — see centre. 
centering — tech. центрува́ння. 
center punch — see centre punch. 
center, to — see centre, to. 
centesimal — поділений на сто частин. 
centigrade — adj. стогра́дусний. 
centigramme — сантигра́м. 
centilitre — сантилітр. 
centime — санти́м (францу́зька дрібна́ 
моне́та). 
centimeter — see centimetre. 
centimetre — сантиме́тр, центиме́тр. 
centipede — ent. стоно́га. 
centner — це́нтнер. 
central — adj. центральний. 
Central African Republic — geog. Централь-
ноафрика́нська Республіка. 
Cental America — geog. Центра́льна 
Америка. 
centralism — рої. централізм, 
centralist — рої. централіст. 
centralization — централіза́ція; зосере́-
дження. 
centralize, to — централізува́ти; зосе-
реджувати. 
centre — 1) n. центр; осере́док; 2) adj. 
центра́льний. 
centre punch — tech. ке́рнер. 
centre, to — tech. центрува́ти; поміча́ти 
ке́рнером. 
centrifugal — adj. відосере́дній, відцент-
ро́вий. 
centrifuge — центрофу́ґа. 
centring — see centering. 
centripetal — adj. доцентро́вий. 
centrism — рої. центри́зм. 
centrist — рої. центри́ст. 
centuple — adj. сторазови́й. 
centuplicate — 1) n. сто примірників; 
2) adj. сторазови́й. 
centurion — hist, центуріо́н. 
century — 1) століття; 2) hist, центу́рія. 
century plant — bot. столітник, ало ́е. 
cephalic — anat. головний* 
cephalitis — med. запа́лення головно́го 
мо́зку. 
ceramet — tech. металокера́міка. 
ceramic — adj. керамічний; ганча́рський. 
ceramics — n. кера́міка; ганча́рство. 
ceramist — ганча́р. 
Cerberus — myth. Це́рбер. 
cere — воскови́ця. 
cereals — цереа́лії, зе́рно, збіжжя. 
cerebellum — anat. мозо́чок. 

cerebral — l)anat., med. мозковий; 2) phon. 
церебра́льний (звук), 
cerebrum — anat. головний мо ́зок. 
cerement — похоро́нний о́дяг. 
ceremonial — 1) n. церемонія́л; 2) adj. 
церемонія́льний; форма́льний. 
ceremonial step — mil. сгройови́й крок, 
ceremonious — 1) урочистий; 2) церемон-
ний. 
ceremoniously — 1) урочисто; 2) церемо́нно. 
ceremoniousness — 1) урочи́стість; 2) це-
ремо́нність. 
ceremony — 1) обря ́д; 2) церемо́нія; 3) фор-
ма́льність. 
cere, to — вощи́ти. 
cerium — chem. це́рій. 
certain — 1) упе́внений; 2) деякий, де-
котрий. 
certainly — напевно, неодмінно, 
certainty — 1) впе́вненість; 2) незапере́чвий 
факт. 
certificate — свідо́цтво, по́свідка. 
certificated — посвідчений, дипльомо́ваний. 
certificate of distinction — похва́льна гра ́-
мота. 
certificate, to — посвідчувати; видава́ти 
свідо́цтво. 
certification — посвідчування. 
certify, to — посвідчувати; атестува́ти. 
certitude — пе́вність; впе́вненість. 
cervine — оле́нячий. 
cessation — припинення; пере́рва. 
cession — jur. переда́ча, по́ступка. 
cesspit — поми́йна я́ма. 
cess-pool — вигрібна́ я́ма. 
cestoid — глист. 
Ceylon — geog. Цейльо́н. 
Chad — geog. Чад. 
Chad, Lake — geog. Ча́дське о́зеро. 
chafe — n. 1) садно ́; 2) роздратува́ння. 
chafer — ent. хрущ. 
chafe, to — 1) те ́рти; 2) дратува́ти(ся). 
chaff — 1) agric. поло́ва, ви́сівки; 2) дру́жній 
жарт; 3) дражні́ння. 
chaff-cutter — agric. соломорізка, 
chaffer — спереча́ння. 
chaffer, to — торгува́тися, спереча́тися. 
chaffinch — orn. зя́блик. 
chaff, to — насміха́тися. 
chaffy — 1) ого́рнутий поло́вою; 2) fig. 
неприда́тний. 
chafing-dish — електри́чна кастру́ля, елек-
три́чний баня́к. 
chagrin — доса́да, при́крість. 
chagrin, to — завдава́ти при́крости. 
chain — n. 1) ланцю́г; 2) attr. ланцюго́вий. 
chain-drive — tech. ланцюго́ва переда́ча. 
chainlet — ланцюжо́к. 
chain-rule — math, ланцюго́ве пра́вило. 
chain-smoker — запе́клий куре́ць. 
chain-stores — одна́кові склепи (крамни́ці) 
одніє́ї фірми. 
chain, to — 1) зако́вувати; трима́ти в кай-
да ́нах; 2) скріплювати ланцюго́м. 
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chair — 1) стіле́ць; 2) кате ́дра; професу́ра; 
3) поса́да голову́ючого; 4) rly. ре́йкова 
по́душка. 
chair-bed — крісло-ліжко. 
chair-car — rly. сальо́н-ваго́н. 
chairman — n. голову́ючий, голова ́(збо́-
рів). 
chairmanship — головування, 
chaise — поштова каре́та. 
chalcedony — тіп. халцедо́н. 
Chaldee — hist. Халде́я. 
chalice — ча ́ра. 
Chalice — rel. Ча ́ша. 
chalk — 1) кре́йда; ва ́пно ́; 2) борг; 3) ра-
ху́нок (у грі). 
chalk-stone — 1) тіп. вапняк; 2) pi. med. 
подагри́чні потовщення в суглобах, 
chalk, to — 1) писа́ти кре́йдою; 2) agric. 
здо́брювати ва ́пно ́м. 
chalky — 1) крейдяний; 2) med. подагрич-
ний. 
challenge — 1) ви́клик (на змага́ння); 
2) о́клик (вартово́го); 3) jur. відві́д. 
challenger — 1) той, що ки́дає ви́клик; 
2) той, що запере́чує щось; 3) претенде́нт. 
challenge, to — 1) кидати ви́клик; 2) пита́ти 
паро ́лю; 3) jur. відхиляти. 
chamber — 1. n. 1) кімна ́та; 2) пала ́та 
(парля́ме́нту то ́що); 3) tech. ка ́мера; 
2. adj. mus. камерний. > 
chamberlain — шамбеля́н, камергер. 
chamber-maid — покоївка. 
chamber, to — 1) ming. розширя́ти дно 
свердло́вини; 2) tech. висве́рдлювати. 
chameleon — zool. хамелео́н. 
chamfer — tech. паз; жо́лоб, ви́їмка. 
chamfer, to — tech. роби́ти па ́зи. 
chamois — 1) zool. са ́рна; 2) за ́мша. 
c(h)amomile — see camomile. 
chamotte — met. шамот. 
champ — n. пля́мкання, прицмо́кування. 
champagne — шампанське (вино́). 
champaign — рівнина́; вільне поле. 
champignon — bot. шампіньйо́н, печериця 
(гриб). 
champion — 1) sport. першу́н(ка), чемпіо́н 
(ка); 2) захи́сн||ик (иця), побо́рн||ик (иця). 
championship — 1) sport, чемпіона́т, пе́р-
шість; зва́ння чемпіо́на; 2) за́хист, по-
бо́рництво. 
champion, to — захиша́ти, боро́тися (за 
ко́гось, за щось). 
champ, to — жува́ти; пля́мкати. 
chance — 1) шанс, ймовірність; 2) ви́падок; 
випадко́вість. 
chance-comer — випадко́вий відвідувач, 
chanceful — небезпе́чний. 
chancel — rel. ві ́вта ́р. 
chancellery — канцеля́рія (посо́льства, 
ко́нсульства). 
chancellor — ка́нцлер; ре́ктор. 
chancellory — see chancellery, 
chance-medley — jur. ненавми́сне вби́вство. 
chancery — 1) суд ло́рда-ка́нцлера; 2) архів, 
chance, to — 1) ризикува́ти; 2) траплятися. 

chancre — med. ша́нкер. 
chancy — 1) ризико́ваний; 2) непе́вний. 
chandelier — канделя́бр, люстра; свічник, 
chandler — кра ́ма ́р. 
change — 1) зміна; заміна; 2) дрібні гро ́ші. 
changeability — перемінність; непостій-
ність. 
changeable — мінливий; неста́лий. 
Change direction-left! — mil. Лівору́ч-за-
хо ́дь!, Влі́во-захо́дь! 
Change direction-right! — mil. Правору́ч-
захо́дь!, Впра́во-захо́дь! 
changeful — 1) по́вний змін; 2) мінли́вий. 
changeless — незмінний; ста́лий. 
changelessness — незмінність; ста́лість. 
change-over — 1) зміна, заміна; 2) tech. 
перемика́ння. 
Change step! — mil. Зміни́ крок! 
change, to — 1) змінюватися), міня́ти(ся); 
2) передяга́ти(ся); 3) розмінювати (гро́пгі). 
channel — 1) кана ́л; рівча́к; 2) шлях; 
3) tech. шве́лер; ви́їмка. 
Channel Isls — geog. Норма́ндські острови. 
channel, to — 1) проводити кана ́л; 2) tech. 
роби́ти ви́їмки. 
chanson — пісня. 
chant — rel. спів. 
chantage — шанта́ж. 
chanterelle — bot. ри́жик (гриб). 
chantry — rel. капли́ця. 
chant, to — rel. співа́ти. 
chaos — хао́с, безла́ддя. 
chaotic — хаоти́чний. 
chap — 1) colloq. хло́пець; 2) щілина; 
3) ше́лепа (у твари́н). 
chap-book — деше́ве вида́ння наро́дніх 
переказів. 
chapel — rel. капли́ця. 
chap-fallen — fig. засму́чений, пону́рий. 
chapiter — archi. капітель коло́ни. 
chaplain — rel. капеля́н; свяще́ник. 
chaplet — 1) rel. чо́тки, ве́рвиця; 2) віно́к. 
chapman — obs. мандрівний торгове́ць. 
chappy — adj. що потріскався. 
chapter — 1) ро ́зділ; 2) те ́ма. 
chapter, to — розбива́ти (кни́гу) на ро́зділи. 
chap, to — 1) товкти ́; 2) тріскатися. 
char — ich. голе́ць. 
char-a-banc(s) — шараба́н. 
character — 1) хара́ктер; 2) репута́ція; 
3) літера; 4) theatr. дійова́ осо ́ба; 5) влас-
ти́вість. 
characteristic — 1) adj. характерний; 2) n. math, характери́стика (логари́тму). 
characteristically — характерно, 
characterization — характеризува́ння. 
characterize, to — 1) характеризува́ти; 
2) відрізняти. 
characterless — безхарактерний, невира́з-
ний. 
character, to — 1) засвідчувати; 2) obs. 
характеризува́ти. 
charade — шара ́да. 
charcoal — деревне́ вугілля. 
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charcoal, to — 1) малювати ву́глем; 2) від-
міча́ти. 
charge — 1) jur. обвинува́чення; 2) дору ́-
чення; 3) mil. ата ́ка; 4) ціна ́; 5) elect.заряд. 
chargeable — 1) що відно́ситься на чийсь 
раху́нок; 2) відповідальний. 
charger — 1) той, хто поклада́є обо ́в'я ́зки; 
2) jur. обвинува́чувач. 
charge, to — 1) jur. обвинува́чувати; 
2) доруча́ти; 3) mil. атакува́ти; 4) elect. 
заряджа́ти. 
charily — обере́жно; бережли́во. 
chariness — обере́жність; бережли́вість 
chariot — hist, колесни́ця. 
charitable — добродійний, харитати́вний. 
charitably — добродійно, харитати́вно. 
charity — 1) добродійність; милосердя; 
2) добродійні установи, 
charity-school — шко́ла для бідних діте́й. 
charivari — га ́мір, га ́лас. 
charlatan — шарлата́н, дури́світ. 
Charles's Wain — astron. (Вели́кий) Віз. 
Charleston — 1) geog. Чарлсто́н; 2) ча́рл-
стон (тано́к). 
charlotte — cul. шарльо́тка. 
charm — 1) ча ́ри; очарува́ння; 2) амуле́т. 
charmer — чарівн||и́к (и́ця). 
charming — чарівний, граційний. 
charm, to — 1) чарувати, очаровувати; 
2) заклина́ти. 
chart — 1) ма ́па, ка ́рта; 2) діягра́ма, 
табли́ця. 
charter — 1) уста́в, стату ́т; 2) пра ́во; 
привіле́й; 3) гра ́мота. 
chartered — 1) comm., naut. зафрахто́ваний; 
2) привілейо́ваний. 
charterer — comm., naut. фрахтува́льник. 
charter-party — comm., naut. фра́хтовий 
контра́кт. 
charter, to — 1) comm., naut. фрахтува́ти; 
2) давати привіле́й. 
chartism — hist, чартизм. 
chartist — hist, чарти́ст. 
char, to — 1) обву́глювати(ся); обпа́лю-
вати; 2) займа́тися щоденною робо́тою. 
chartreuse — шартре́з (лікер). 
charwoman — поденна прибира́льниця. 
chary — 1) скупи́й; 2) обережний. 
chase — гони́тва, гони. 
chaser — 1) переслідувач; 2) av., naut. mil. 
винищувач; 3) гравер. 
chase, to — переслідувати; гна́тися. 
chasing — n. 1) переслідування; 2) ґраве́рна 
робо́та. 
chasm — 1) безо́дня, прова́лля; 2) прога́-
лина. 
chassis — tech. шасі. 
chaste — 1) цнотливий, невинний; 2) су-
во́рий. 
chasten, to — 1) кара ́ти; 2) стримувати. 
chastisement — кара. 
chastise, to — кара́ти. 
chastity — 1) цнотливість, неви́нність; 
2) суворість. 
chasuble — rel. фело́н. 

chat — 1) дружня бала́чка; 2) базікання, 
chateau — шато ́. 
Chatham — geog. Ча ́тем. 
chattels — jur. рухо́ме майно́. 
chatterbox — jok. базікало, балакун, 
chatterer — торохтій, базікало, 
chatter, to — 1) розмовляти; 2) кла́цати 
(зуба́ми). 
chat, to — 1) неви́мушено бала́кати; 
2) базікати. 
chatty — язикатий, балакучий, 
chauffer — перено́сна залізна пічка, 
chauffeur — шофер, водій, 
chauvinism — шовінізм, 
chauvinist — шовініст(ка). 
chauvinistic — шовіністи́чний. 
chaw-bacon — colloq. незґра́бний хлопець, 
роззява. 
chaw, to — жувати. 
cheap — 1) adj. деше́вий; 2) adv. дешево, 
cheapen, to — 1) дешевшати; 2) зни́жувати 
ціну́. 
cheaper — дешевше. 
cheaply — дешево. 
cheat — шахра́й, дури́світ. 
cheating — шахра́йство, ошука́нство. 
cheat, to — шахрувати, обду́рювати. 
Chechen — 1) n. чече́н||ець (ка); 2) adj. 
чече́нський. 
check — 1) контро́ль; перевірка; 2) пе-
решко́да; 3) at chess шах. 
checker — контроле́р; colloq. інформа́тор. 
checkerboard — at chess шахівни́ця. 
checkered — 1) клітча́стий; 2) строка́тий. 
checking-room — ка́мера схо́ву. 
checkmate — 1) at chess шах і мат; 2) fig. 
по́вна пора́зка. 
checkmate, to — 1) at chess зроби́ти мат; 
2) fig. завдати пора́зки. 
check-nut — tech. контрга́йка. 
check-off — утримання профспілкових 
внесків із зарпла́ти. 
check-pass — по́свідка про звільнення, 
check-room — ка́мера схо́ву. 
checkrow — agric. садіння в шаховому 
порядку. 
check-taker — rly. конду́ктор. 
check, to — 1) контролюва́ти; 2) зупиняти. 
check-up — контро́ль, перевірка. 
cheek — 1) щока ́; 2) colloq. наха́бність. 
cheek-bone — вштиця. 
cheekily — colloq. наха́бно, зухвало. 
cheeky — colloq. наха́бний, зухва́лий. 
cheer — 1) схвальний вигук; 2) pl. веселощі. 
cheerful — безжу́рний; бадьо́рий. 
cheerfully — безжу́рно; бадьо́ро. 
cheerfulness — безжурність; бадьо́рість. 
cheerio! — 1) всього́ найкра́шого!; 2) за 
ва́ше здоро ́в'я! 
cheerless — сумни́й; понурий. 
cheer, to — віта́ти вигуками; апльодува́ти. 
cheer up! — не жур||и́сь (іться)! 
cheer up, to — 1) звеселяти; 2) повеселішати. 
cheery — see cheerful. 
cheese — сир. 
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cheese-cloth — ма ́рля. 
cheesemonger — торговець моло́чними ви ́-
робами. 
cheese-paring — 1. n. 1) fig. ску́пість; 
2) ппсу́рка си ́ру; 3) покидьки; 2. adj. скупи́й. 
cheesy — 1) си́рний; 2) colloq. модерний. 
cheetah — zool. гепа́рд. 
chef — ку́хар. 
chef-d'oeuvre — шеде́вр. 
Cheltenham — geog. Че́лтнем. 
chemical — хемі́чний. 
chemise — соро́чка, сорочинка (жіноча). 
chemist — 1) апте́кар; 2) хе́мік. 
chemistry — хе́мія. 
chemist's shop — аптека. 
cheque — fin. ба́нковий чек. 
cheque-book — fin. че́кова кни́жка. 
chequer — ша́шки (гра). 
chequered — клітча́стий; різноманітний. 
chequer, to — 1) розміща́ти в ша́ховому 
порядку; 2) різноманітити. 
chequer-wise — у ша́ховому порядку. 
Cherbourg — geog. Шербу́р. 
cherish, to — 1) пе ́сти ́ти; 2) виро́щувати. 
cherry — 1) ви́шня, черешня; 2) херес 
(вино). 
cherry-brandy — вишнівка. 
cherry-coloured — вишне́вого кольору. 
cherry orchard — вишняк. 
cherry-pie — cul. пиріг з ви́шнями. 
^cherry-stone — вишнева кісточка. 
cherry-tree — bot. ви́шня, черешня. 
chert — тіп. сла́нець. 
Cherub — rel. Херуви́м. 
Cherubic Hymn — rel. Херуви́мська Пісня. 
Cherubim — pi. Cherub. 
Cheshire — geog. Че́шір. 
chess — ша ́хи ́. 
chess-board — шахівниця. 
chess-man — at chess ша́хова фігура. 
chess-player — шахіст(ка). 
chest — 1) гру́ди, грудна́ клітка; 2) скриня. 
Chester — geog. Че́стер. 
chest-note — низька́ но ́та. 
chestnut — кашта́н. 
chestnut-tree — bot. кашта́н (дерево). 
chest of drawers — комо́да. 
chest-trouble — хронічна хвороба легень. 
chest-voice — низький го́лос. 
chesty — colloq. самовпе́внений. 
chevalier — hist, ли́цар. 
chevelure — шевелюра. 
cheviot — text, шевйо́т. 
Cheviot Hills — geog. Чевіо́тські гори. 
chevron — 1) bui. кро́ква; 2) mil. шевро́н, 
на́пшвка. 
chevy — полювання, пого́ня. 
chevy, to — гна́тися. 
chewing — жування. 
chewing-gum — жувальна гумка. 
chew, to — жува́ти, розжо́вувати. 
chic — шик. 
Chicago — geog. Чіка́го. 
chicane — 1) причіпка; 2) крутійство. 
chicanery — see chicane. 

chicane, to — 1) чіпля́тися; 2) займатися 
крутійством. 
chick — курча́; пташеня. 
chicken — курча́, курча́тко. 
chicken-breasted — med. з курячою гру-
ди́ною. 
chicken-hearted — colloq. боязки́й. 
chicken-liver — colloq. боягу́з. 
chicken-pox — med. вітряна́ віспа. 
chickling — 1) курча ́; 2) bot. чи́на. 
chick-weed — bot. мокрець. 
chicory — bot. цикорій. 
chide, to — свари́ти, ла ́яти. 
chiding — adj. сварли́вий. 
chief — 1) n. шеф, керівник; 2) adj. головт 
ний; основни́й. 
chiefly — перева́жно, головни́м чином, 
chieftain — 1) ватажок (пле́мени); 2) ота́ман 
розбійників. 
chiff-chaff — orn. вівчарик. 
chiffon — text, шифо́н. 
chilblain — шпа́ри, відморо́жене місце. 
child — 1) дити́на, дитя ́; 2) наща́док. 
childbearing — дітородіння. 
childbed — по ́ло ́ги. 
child-birth — по ́ло ́ги. 
childhood — дитинство. 
childish — 1) дитячий; 2) fig. легкова́жний. 
childless — бездітний. 
childlike — невинний; щирий, як дити́на. 
childly — дитячий; дитинячий. 
childness — дитя́чість; пустотли́вість. 
children — діти, дітво́ра. 
Chile — geog. Чіле. 
Chilean — 1) n. чіл||ієць (ійка); 2) adj. 
чилійський. 
chill — 1) хо ́лод; 2) просту́да. 
chill, to — 1) холодити; 2) холо́нути; 
3) засту́джувати. 
chilly — 1. adj. 1) холо́дний; 2) fig. сухи́й; 
2. adv. хо́лодно. 
chime — передзвін; мело́дія. 
chimera — химе́ра. 
chimerical — химе́рний. 
chime, to — 1) дзвони́ти; 2) гармонійно 
звуча́ти. 
chiming — n. дзвін. 
chimney — 1) димар, ко́мин, бовдур; 
2) камін. 
chimney-cap — ковпа́к димаря́. 
chimney-corner — місце біля каміна. 
chimney-piece — полиця над каміном, 
chimney-pot — see chimney-cap. 
chimney-stack — спільний дима ́р для 
кілько́х пече́й. 
chimney-stalk — фабри́чний дима ́р. 
chimney-sweep — коминотру́с, сажотру́с. 
chimpanzee — zool. шимпанзе́. 
chin — підборіддя. 
china — порцеляна; порцелянові вироби. 
China — 1) n. geog. Кита ́й; 2) adj. кита́й-
ський. 
china-clay — каолін, порцеля́нова глина. 
China ink — туш. 



chinaman Christmas Carol 
chinaman — торговець порцеляновими 
ви́робами. 
Chinaman — китаєць. 
Chinatown — кита́йський кварта́л у не-
кита́йському мі́сті. 
china-ware — порцелянові ви́роби. 
chinch — colloq. блощи́ця. 
chinchilla — zool. шинши́ля. 
chine — 1) ущелина; 2) спинний хребе́т 
тварин; 3) гі ́рське ́ па́смо. 
Chinee — colloq. кита́єць. 
Chinese — 1) n. кита́||єць (йка); 2) adj. 
кита́йський. 
chink — 1) шпа́ра, щілина; 2) дзе́нькання; 
3) цокотіння. 
chin, to — colloq. патякати. 
Chios — geog. Хіо́с (о́стрів). 
chip — трі́ска, ула ́мок; стру́жка. 
chipmuck — zool. бурунду́к. 
chip, to — 1) відла́мувати(ся); 2) струга́ти. 
chippy — 1) сухий (як трі́ска); 2) обла́маний. 
chiragra — med. хіра́ґра. 
chirk — adj. colloq. весе́лий. 
chirk, to — розвеселяти. 
chirology — хіроло́гія. 
chiromancer — хірома́нт(ка). 
chiromancy — хірома́нтія. 
chiropody — педикю́р. 
chirotony — rel. хірото́нія. 
chirp — щебета́ння, цвірінькання. 
chirp, to — щебета́ти, цвірінькати. 
chirpy — жва́вий, весе́лий. 
chirring — скре́кіт. 
chirr, to — скрекота́ти. 
chirrup — ще́бет, щебета́ння. 
chirrup, to — щебета́ти. 
chisel — tech. зуби́ло, долото́, різе́ць. 
chisel, to — tech. різьби́ти, довба́ти. 
chit — кри́хітка, дитинча́. 
chit-chat — тереве́ні, базі́кання. 
chitin — chem. хіти́н. 
chiton — хіто́н. 
chitterlings — те́льбухи. 
chivalrous — ли́ца́рський. 
chivalry — ли́ца́рство. 
chive — цибули́нка; зу́бчик часнику́. 
chivied — adj. зму́чений. 
chivy — hunt. 1) пого́ня; 2) мисливський 
крик. 
chivy, to — 1) гна́ти(ся); 2) тіка́ти. 
chloral — chem. хлора́л. 
chloral-hydrate — chem. хлора́л-гідра́т. 
chlorate — chem. хлора́т. 
chloric — chem. хло́ристий. 
chloride — chem. хлори́д. 
chlorinate, to — chem. хлорува́ти. 
chlorine — 1) n. chem. хлор; 2) adj. ясно-
зеле́ний. 
chloroform — med. хлорофо́рм. 
chloroform, to — med. хлороформува́ти. 
chlorophyll — bot. хлорофіл, 
chlorosis — med. хлоро́за, бліда не́міч. 
chlorous — chem. хло́ристий. 
chock — 1) клин; 2) підпо́ра. 

chock-full — colloq. повнісінький, перепо́в-
нений. 
chock, to — 1) закли́нювати; 2) підпирати, 
chocolate — 1) n. шоколад, чоколада; 
2) adj. шоколадний, чоколя́довий. 
choice — 1) n. ви ́бір; 2) adj. добірний, кра ́-
щий. 
choir — 1) капе́ля, хор; 2) геї. місце хо́ру 
в це́ркві. 
choke — tech. дро́сель. 
choke-full — повнісінький, переповнений. 
choker — души́тель. 
choke, to — души́ти(ся), дави́ти(ся). 
choky — задушливий. 
choler — 1) obs. жовч; 2) poet. гнів. 
cholera — med. холе́ра. 
choleric — запальни́й; холери́чний. 
cholerine — med. холери́на. 
choose, to — 1) вибира́ти; 2) обира́ти. 
choosing — 1) вибира́ння; 2) обира́ння. 
chop — 1) cul. котле ́та; 2) уда ́р; 3) зміна; 
коливання. 
chop off, to — відко́лювати, відру́бувати. 
chopper — 1) колу ́н; сіка ́ч; 2) elect, ті́кер, 
перери́вач; 3) лісору́б. 
chopping — руба́ння. 
chopping-knife — сіка́ч. 
choppy — 1) мінли́вий (про ві́тер); 2) не-
спокійний (про мо́ре). 
chopstick — па́личка, що пра́вить за ви-
де́лку. 
chop, to — 1) руба ́ти; криши́ти; 2) міня́ти-
ся; колива́тися. 
chop up, to — руба́ти, криши́ти. 
choral — mus. хоровий. 
chorale — mus. хора́л. 
chord — 1) mus. струна ́; ако ́рд; 2) anat. 
зв'я ́зка; 3) math, хо́рда. 
choree — poet, хоре́й. 
choreographic — хореографічний. 
choreography — хореогра́фія. 
choriambic — poet, хоріямбічний. 
choriamb(us) — poet, хоріямб. 
chorister — хори́ст(ка). 
chorus — хор. 
chouse — colloq. ошука́нство. 
chouse, to — colloq. ошу́кувати. 
chow-chow — су ́міш; мішани́на. 
chowder — пікнік на морсько́му бе́резі. 
chrestomathy — хрестома́тія. 
chrism — rel. 1) єле ́й; 2) пома́зання. 
Christ — rel Христо́с. 
Christendom — rel. Христия́нський Світ; 
Християнство. 
christening — rel. хри́ще́ння, христи́ни. 
christen, to — rel. христи́ти; дава ́ти ім'я ́. 
Christ Has Risen! — rel. Христо́с Воскре́с! 
Christian — rel. 1) n. христи||яни́н (я́нка); 
2) adj. христия́нський. 
Christianity — rel. Християнство, 
christianize, to — rel. наверта́ти до Хрис-
тия́нства. 
Christ Is Risen! — rel. Христо́с Воскре́с! 
Christmas — rel. Різдво́. 
Christmas Carol — rel. колядка. 



Christmas-Eve circulation of blood 
Christmas-Eve — rel. n. 1) Свят-Ве́чір; 
2) attr. Свят-Вечі́рній. 
Christmas tree — яли́нка. 
Christ's Body — rel. Христо́ве Тіло. 
Christ's Passion — rel. Му́ки Христа́. 
chromatic — phys. хромати́чний. 
chromatin — biol. хромати́н. 
chromatism — phys. хромати́зм. 
chromatology — phys. хроматоло́гія. 
chromatolysis — physiol. хромато́ліз. 
chrome — 1) chem. хром; 2) жо́вта фа́рба. 
chromic — chem. хро́мистий. 
chromium — chem. хром, 
chromolithographic — print, хромолітогра-
фічний. 
chromolithography — print, хромоліто-
гра́фія. 
chromosome — biol. хромосо́ма. 
chromosphere — astron. хромосфера, 
chronical — med. хронічний; застарілий, 
chronicle — хро́ніка; лі ́то ́пис. 
chronicler — хроніке́р; літопи́сець. 
chronograph — tech. хроно́граф. 
chronological) — хронологічний, 
chronologist — хроно́лог. 
chronology — хроноло́гія; літочи́слення. 
chronometer — хроно́метр; mus. метроно́м. 
chronometric — хронометри́чний. 
chronometry — хрономе́трія. 
chrysalis — ent. ля́лечка. 
chrysanthemum — bot. хризанте́ма. 
chrysolite — min. хризоліт, 
chrysoprase — min. хризопра́з. 
chub — ich. го́ловень. 
chubby — круглови́дий; повнощо́кий. 
chuck — 1) коло ́да; 2) tech. патро ́н; 3) курча́. 
Chuckchee Sea — geog. Чуко́тське мо ́ре. 
chuckle — 1. n. 1) сміх; смішо́к; 2) кудку-
дакання ; 2. adj. 1) вели́кий; 2) незґра́бний. 
chuckle-head — дурень, йо́лоп. 
chuckle, to — 1) усміха́тися, посміюватися; 
2) кудкуда́кати. 
chuck, to — 1) ки́дати, жбурля́ти; 2) куд-
куда́кати. 
chuff — 1) грубія́н; 2) скна́ра. 
chug, to — рухатися з пи́хканням (про 
паротя́г). 
chum — colloq. нерозлу́чний друг, 
chump — 1) коло ́да; 2) fig. ду́рень. 
chum, to — colloq. дружити. 
Chungking — geog. Чунцін, 
chunk — 1) ски́ба, ку́сень; 2) коло́да. 
chunky — креме́зни́й. 
church — n. 1) це́рква; 2) attr. церко́вний. 
church-chandelier — панікадило. 
Church parade! — mil. До моли́тви! 
Church parade — dismiss! — mil. По мо-
литві! 
churchtower — дзвіни́ця. 
church-warden — ти ́тар, ста́роста. 
churchyard — 1) церко́вний двір; 2) цвин-
тар. 
churl — 1) грубія́н; 2) скна́ра. 
churlish — 1) брута́льний; 2) скупи́й. 
churlishness — 1) брута́льність; 2) ску́пість. 

churn — маслоро́бка. 
churn, to — збива́ти ма ́сло. 
chute — 1) tech. кана ́л; жо ́лоб; 2) ming. 
спад; 3) кру́ча. 
cicada — ent. цика́да. 
cicatrice — med. рубе́ць, шрам. 
cicatrization — med. заго́єння, зарубцю-
ва́ння. 
cicatrize, to — med. 1) заго́ювати; 2) за-
го́юватися. 
Cicero — Ціцеро́н. 
cicerone — провідни́к, гід. 
cider — сидр. 
cigar — сиґа́ра. 
cigar-case — сиґа́рни́ця, портсиґа́р. 
cigarette — сиґаре́та, цига́рка, папіро́са. 
cigarette-case — цига́рни́чка, папіро́сниця. 
cigarette-holder — мундштук, 
cigarette-lighter — запальничка, 
cigarette-wrapper — гільза, 
cigar-holder — мундштук, 
cinchona — 1) bot. хи́нне де́рево; 2) хи́нна 
кора ́. 
Cincinnati — geog. Цінцінна́ті. 
cincture — 1) по ́яс; 2) archi. поясо́к колони, 
cinder — 1) шлак; ока́лина; 2) по́піл. 
cinder-box — tech. збірни́к по́пелу. 
Cinderella — Попелюшка, 
cine-camera — cinemat. знімальний апара ́т. 
cine-film — cinemat. кіноплівка, 
cinema — кі ́но ́, кінемато́граф, кінотеа́тр. 
cinemactor — кіноакто́р. 
cinema-goer — кіногляда́ч(ка). 
cinematics — phys. кінема́тика. 
cinematograph — кінемато́граф. 
cinematographic — кінематографічний, 
cinematography — кінематогра́фія. 
cinerary — adj. по́пільний, з по́пелу. 
Cingalese — adj. цейльо́нський, сінґале́зь-
кий. 
cinnabar — chem. цино́бра, ки́новар. 
cinnamon — 1) bot. цинамо́н, кори́ця; 
2) яснокоричне́вий ко́лір. 
cinque — at cards п'я ́тка. 
cipher — 1) шифр; 2) ци́фра. 
cipher, to — 1) зашифро́вувати; 2) вира-
хо́вувати. 
circa — при́бли́зно. 
Circassian — 1) n. черке́с(ка); 2) adj. 
черке́ський. 
Circe — myth. Цірце́я. 
circle — n. 1) ко ́ло; 2) гурто ́к; 3) theatr. 
ярус. 
circle, to — 1) оберта́тися; 2) циркулюва́ти. 
circuit — 1) elect, у electron, ко́нтур, схе ́ма; 
2) цикл. 
circuitous — adj. кружни́й, обхідни́й (шлях), 
circuit, to — оберта́тися; обхо́дити навко́ло. 
circular — 1) n. обіжник, циркуля́р; 2) adj. 
кру́глий. 
circulate, to — II) циркулюва́ти, оберта́-
тися; 2) поши́рювати(ся). 
circulating — adj. ntf> фберта́ється. 
circulation — 1) циркуля́ція; 2) тираж, 
circulation of blood — physiol. кровоо́біг. 



circulatory clean-handed 
circulatory — adj. циркулю́ючий. 
circumcise, to — обріза́ти. 
circumcision — обріза́ння. 
circumference — geom. окру́жність, о́бвід. 
circumspect — adj. оба́чний, обере́жний. 
circumspection — оба́чність, обере́жнісгь. 
circumstance — 1) обставина; ви́падок; 
2) подро́биця. 
circumstances — 1) обставини, умо ́ви; 
2) матеріальний стан. 
circumstantial — adj. І) докла́дний, ґрун-
то́вний; 2) побі́чн^й. 
circumvent, to — досягти чого́сь хитрістю. 
circus — цирк. 
cirro-cumulus — meteor, пери́сті хма́ри. 
cirrous — перистий. 
cissoid — math, цисої́да. 
cistern — цистерна; водосхо́вище. 
citadel — mil. форте́ця; твердиня. 
citation — 1) цитата; посила́ння; 2) jur. 
виклик до су́ду. 
cite, to — цитува́ти; посила́тися. 
citizen — 1) громадя́н||ин (ка); 2) горо-
дя́н||ин (ка). 
citizenship — підда́нство, громадянство. 
citrate — chem. цитра́т. 
citron — цитро́н. 
citrus — bot. ци́трус. 
city — 1) велике мі ́сто; 2) центр мі ́ста. 
civic — цивільний; городя́нський. 
civil — 1) громадя́нський; 2) цивільний; 
3) люб'язний, ввічливий. 
civilian — 1) n. цивільний; 2) adj. цивільний. 
civility — че́мність, лю ́б'я ́зність. 
civilization — цивіліза́ція. 
civilized — цивілізо́ваний. 
civilizer — цивіліза́тор(ка). 
civilize, to — цивілізува́ти. 
civilly — че́мно, лю ́б'я ́зно. 
civil servant — урядо́вець, держа́вний 
службо́вець. 
clack — тріск; ля́скання. 
clack, to — тріща ́ти; ля́скати. 
claim — 1) вимо ́га; 2) прете́нсія. 
claimant — 1) претенде́нт(ка); 2) позива́ч-
(ка). 
claim, to — 1) вимага́ти; 2) претендува́ти 
на; 3) твердити. 
clairvoyance — прозорли́вість, ясновидіння. 
clairvoyant — 1) n. прозорли́в||ець (иця); 
2) adj. прозорли́вий. 
clam — їстівна́ молю́ска. 
clamant — наполегливий; галасливий. 
clamber, to — видира́тися; вити́ся (про 
рослину). 
clamminess — липу́чість, кле́йкість. 
clammy — 1) липу́чий, клейки́й; 2) во ́гки ́й 
і холодний на до́тик. 
clamorous — галасливий, шумливий. 
clamour — га ́лас, шум. 
clamour, to — 1) крича́ти, галасува́ти; 
2) протестува́ти. 
clamp — tech. ско ́ба ́, скріпа. 
clamp, to — tech. скріплювати; зати́скувати. 

clam, to — 1) збирати молю́сок; 2) при-
липа́ти, ли́пнути. 
clan — клан, рід. 
clandestine — таємний. 
clang — різкий металічний звук. 
clang, to — дзвеніти, бряжча́ти. 
clank(ing) — n. бря́зкання. 
clank, to — бряжча́ти, дзеле́нькати. 
clap — уда ́р; грю́кання; плеска́ння. 
clapper — 1) серце дзво ́на; 2) fig. базікало. 
clap, to — 1) грю́кати; 2) плеска́ти, апльо-
дува́ти. 
claptrap — фра́за, розрахо́вана на деше́вий 
ефе́кт. 
clarendon — print, жи́рний шрифт. 
claret — кляре́т (вино́). 
clarification — 1) проя́снення; 2) очи́щення. 
clarify, to — 1) вно́сити я́сність; 2) очи-
ща́ти(ся). 
clarinet — mus. клярне́т. 
clarinettist — mus. клярнети́ст(ка). 
clarion — mus. ріжо́к. 
clarity — я́сність; прозо́рість. 
clash — 1) сутичка; 2) розходження; 
протиріччя; 3) стукіт. 
clash, to — 1) стика́тися; 2) розхо́дитися 
(в по́глядах); 3) бряжча́ти. 
clasp — 1) пря́жка; 2) стиска́ння. 
clasp-knife — скла́да́ний ніж. 
clasp-pin — англійська шпилька. 
clasp, to — 1) застіба́ти; 2) сти́скувати. 
class — 1) кля ́са; 2) тип. 
class-book — підручник. 
class-fellow — шкільний това́риш. 
classic — 1) n. кля́сик; 2) adj. кляси́чний. 
classical — adj. кляси́чний. 
classicism — клясици́зм. 
classification — клясифіка́ція. 
classify, to — клясифікува́ти, групува́ти. 
classless — безклясо́вий. 
classmate — шкільний това́риш. 
class-room — кля́са, кля́сна кімна́та. 
classy — adj. colloq. першокля́сний. 
clatter — n. сту́кіт; гу́ркіт. 
clatterer — цокоту́||н (ха). 
clatter(ing) — n. сту ́кіт; гу́ркіт. 
clatter, to — стукотіти; гуркотіти. 
clause — 1) jur. кля ́вза; арти́кул; 2) gram. 
ре́чення. 
clavichord — mus. клявіко́рди. 
clavicle — anat. ду́жка, ключи́ця. 
clavier — mus. 1) кляві́р; 2) клявіяту́ра. 
claw — 1) кіготь, па ́зур; 2) ла ́па з кігтями; 
3) tech. кліщі; обце́ньки. 
claw, to — дряпати, де́рти кігтями, 
clay — 1) гли ́на; 2) colloq. земля ́. 
clayish — adj. глинистий, 
clay-mixer — tech. глиномішалка, 
clean — 1) чистий, оха́йний; 2) без до́мішок. 
clean-cut — 1) різко окре́слений; 2) пе́вний; 
то́чний. 
cleaner — прибира́льни||к (ця), 
clean-fingered — adj. fig. непідку́пний. 
clean-handed — adj. fig. неви́нний, че́сний. 



cleaning clod 
cleaning — 1) чи́шення, прибирання; 
2) ming. збага́чення. 
cleanliness — оха́йність; чистота́. 
cleanly — adv. чи́сто. 
cleanse, to — 1) чистити; очищати; 2) med. 
дезинфікува́ти. 
dean-shaved — до́бре голений. 
cleansing — 1) чистка; 2) med. дезинфе́кція. 
clean, to — чистити; прибира́ти. 
clean up, to — прибира́ти. 
clear — 1) я́сни́й; чистий; 2) прозо́рий; 
3) вільний (від перешко́д). 
clearance — 1) розчи́щення; 2) усу́нення 
перешко́д; 3) tech. зазі ́р. 
clearance-gauge — rly., tech. габарит. 
clear-cut — see clean-cut. 
clearer — ясніше. 
clearest, the — найясніший. 
clearing — n. 1) розчи́стка; 2) га́лява, 
галявина. 
clearly — 1) чітко; 2) безсумнівно, 
clearness — 1) чіткість; 2) безсумнівність, 
clear-sighted — далекогля́дний; прозор-
ливий. 
clear-sightedness — далекоглядність; про-
зорливість. 
clearstarch, to — крохмалити. 
clear-thinking — adj. ясноду́маючий. 
clear, to — 1) очшца́ти; 2) става́ти прозо́-
рим; 3) випра́вдувати. 
clear up, to — вия́снювати. 
clear-way — naut. фарва́тер. 
cleat — 1) tech. кле́ма, клин; 2) geol 
вертика́льний кліваж. 
cleavage — 1) розще́плення; 2) geol, ming. 
кліва́ж. 
cleaver — 1) вели́кий ніж; 2) колу́н (соки́ра). 
cleave, to — 1) розко́лювати; 2) розсіка́ти; 
3) залиша́тися вірним. 
clef — mus. ключ. 
cleft — щілина, шпа́ра. 
cleg — ent. сліпень, ґедзь. 
clematis — bot. ломи́ніс. 
clemency — 1) милосе́рдя; 2) помірність 
(клімату). 
clement — 1) милосердний; 2) помірний 
(про клімат). 
clem, to — 1) мори́ти го ́лодом; 2) голоду-
ва ́ти. 
clench — 1) стиска́ння; 2) tech. за́кле́шса, 
затиска́ч; 3) переко́нливий аріуме́нт. 
clench, to — 1) сти́скувати; 2) tech. за-
кле́пувати. 
clepsydra — клепси́дра (старови́нний го-
ди́ниик). 
clergy — rel. духівництво, духовенство. 
clergyman — rel. духо́вна осо́ба. 
clerical — 1. n. клерика́л; 2. adj. 1) клери-
ка́льний; 2) канцеля́рський. 
clericalism — клерикалізм. 
clerk — 1) клерк, конто́рський службо́вець; 
2) тії. пи́сар. 
Cleveland — geog. Клівленд. 
clever — 1) розу́мний; 2) здібний; 3) умілий. 
cleverly — 1) розу ́мно; 2) уміло. 

cleverness — 1) обдарованість, хист; 
2) вміння. 
clew — 1) клубок; 2) naut. ни́жній кут 
вітри́ла. 
clewline — naut. гі́тов. 
clew, to — змо́тувати в клубо́к. 
сІісЬе́ — 1) шабльо́н; 2) print, кліше. 
click — 1) tech. за́щіпка; за́скочка; 2) кла ́-
цання. 
clicker — print, метранпа́ж. 
click, to — кла ́цати; цо́кати. 
client — 1) кліє ́нт; 2) покупе́ць. 
clientele — клієнтура. 
cliff — ске́ля, кру́ча. 
cliffsman — sport, альпініст. 
climacteric — med. 1) n. клімакте́рій; 
2) adj. клімактери́чний; критичний. 
climate — клімат. 
climatic — кліматичний. 
climatology — кліматоло́гія. 
climax — апоге́й, найвища то́чка. 
climber — 1) sport, альпініст; 2) bot. витка ́ 
росли́на; 3) fig. кар'єри́ст. 
climbing-irons — 1) tech. монте́рські кігті; 
2) sport, шипи́ на взутті альпініста. 
climb, to — 1) лізти, вила́зити; 2) витися 
(про росли́ни); 3) av. набира́ти висоту́. 
clime — poet, клімат. 
clinch — 1) tech. затиска́ч; за ́кле ́пка; 
2) sport, захва́т (у бо́ксі). 
clincher — 1) tech. за ́кле ́пка; болт; 2) пе-
реко́нливий арґуме́нт. 
clinch, to — tech. закле́пувати; прибивати 
цвя́хами. 
clinging — чіпки́й, липкий. 
cling, to — чіпля́тися; тули́тися. 
clingy — чіпки́й, липкий. 
clinic — med. клініка. 
clinical — med. клінічний. 
clink! — exclam. брязь! 
clinker — 1) обпа́лена це ́гла; 2) шлак; 
3) засти́гла ля ́ва. 
clinking — colloq. чудо́вий. 
clink, to — дзвеніти. 
clip — 1) tech. скріпа; кліпс; 2) mil. обо́йма. 
clipper — 1) маши́нка для стри́ження во-
лосся ; 2) naut. кліпер (швидкохідний 
вітри́льник). 
clipping — ви́різка (з газе́ти). 
clip, to — 1) обріза́ти, відріза́ти; 2) tech. 
сти́скувати. 
clique — кліка. 
cloak — 1) плаш; мантилья; 2) fig. покро́в. 
cloak-maker — краве́ць. 
cloak-room — 1) ґардеро́ба, роздяга́льня; 
2) rlу. ка́мера схо́ву рече́й. 
cloak-room attendant — ґардеро́бни||к (ця). 
cloak, to — 1) покрива́ти плаще́м; 2) fig. 
прикрива́ти. 
clock — годинник. 
clock-face — цифербля́т. 
clock-wise — за стрілкою годи́нника. 
clock-work — годиннико́вий механізм. 
clod — 1) гру́дка, бри ́ла; 2) fig. тюхтій, 
вайло́. 



cloddish coaling-station 

cloddish — fig. 1) дурни́й; 2) вайлува́тий. 
clodhopper — n. colloq. неповоротки́й 
Хло́пець. 
clod-poll — n. colloq. неотесаний Хло́пець. 
clog — 1) пу ́та; 2) перешко́да. 
clog, to — 1) путати (коня); 2) заважа́ти. 
cloister — 1) rel. манасти́р; 2) archi. кри́та 
арка́да. 
clop — звук (кро́ків); сту́кіт (копи́т). 
close — 1) пильний (про ува́гу); 2) за-
ду́шливий (про пові́тря); 3) близьки́й 
(про подібність); 4) тісни́й. 
close air — заду́Ха, духота́. 
closed — 1) за́мкнений; зачинений; 2) за-
кі́нчений. 
close eyes, to — заплю́щувати о́чі. 
close-fisted — fig. скупи́й. 
close-grained — дрібнозерни́стий. 
closely — 1) ува́жно, пи́льно; 2) щільно, 
closeness —̂  1) заду́ха, духота ́; 2) бли́зь-
кість; 3) щі́льність. 
closer — бли́жче. 
closet — 1) стінна́ ша ́фа; 2) комірчи́на; 
3) кльозе́т. 
close, to — 1) закрива́ти; зачиня́ти; 2) elect. 
замика́ти (струм). 
close-up — cinemat. великий плян. 
closing — 1) adj. заверша́льний, заключний; 
2) n. закінчення; закриття́. 
closing down — закриття́. 
closing-time — час закриття́. 
closure — 1) перегородка; 2) закриття́; 
припи́нення. 
clot — 1) згу́сток; гру ́дка; 2) med. тромб. 
cloth — 1) ткани́на, сукно́, полотно́; 
2) скатерти́на. 
clothes — вбра ́ння ́, о́дяг. 
clothes-basket — ко́шик для білизни. 
clothes-brush — щі́тка для о́дягу. 
clothes-hanger — віша́к. 
clothes-line — моту́зка для біли́зни. 
clothes-man — лахмі́тник. 
clothes-moth — ent. міль. 
clothes-pin — при́щіпка для біли́зни. 
clothe, to — одяга ́ти; вкрива́ти. 
clothier — 1) сукна́р; 2) краве́ць. 
clothiery — 1) сукна́рство; 2) краве́цтво. 
clothing — оде́жа, о́дяг. 
clot, to — 1) зсіда́тися (про молоко́); 
2) запіка́тися (про кров). 
cloud — хма ́ра. 
cloud-berry — bot. моро́шка. 
cloud-burst — сильний дощ, зли́ва. 
cloud-capped — вкри́тий Хма́рами (про 
гі ́рську ́ верши́ну). 
cloud-drift — плин хмар. 
cloudiness — хма́рність. 
cloud-land — poet, краї́на мрій. 
cloudless — безхма́рний. 
cloudlessness — безхма́рність. 
cloud, to — хма́ритися. 
cloudy — 1) хма́рний; 2) fig. нея́сни́й (про 
думки́); непрозо́рий (про рідину́). 
clough — уще́лина, гі ́рськи ́й прохі́д. 
clout — кла́поть, ганчірка. 

clouter — швець, що ла́годить взуття, 
clove — 1) гвозди́ка (пря́нощі); 2) зубо́к 
часнику. 
clover — bot. конюшина. 
clow — шлю́зові воро́та. 
clown — кльовн; бла́зень. 
clownery — кльовна́да. 
clownish — кльо́внський. 
cloyment — пересичення. 
cloy, to — переси́чувати. 
club — 1) юпоб; 2) па́лиця, ціпо́к. 
clubbing — биття ́(па́лицею, ціпком). 
club house — домівка. 
club-law — 1) стату́т клю́бу; 2) colloq. 
кула́чне пра́во. 
clubman — член клю́бу. 
club, to — 1) збира́тися доку́пи; робити 
скла́дчину; 2) би ́ти (па́лицею, ціпко́м). 
cluck — квокта́ння. 
cluck, to — квокта́ти. 
clue — 1) ключ (до ро́згадки); 2) Хід думо́к. 
clump — 1) група; 2) бри ́ла; ку́па. 
clump, to — 1) сади́ти гру́пами; 2) ва́жко 
ступа́ти. 
clumsily — 1) незґра́бно; 2) нетактовно, 
clumsiness — 1) незґра́бність; 2) нетак-
то́вність. 
clumsy — 1) незґра́бний; 2) нетакто́вний. 
cluster — 1) пучо́к, жмут, ґро ́но; 2) гру́па 
(люде́й); 3) рій (бджіл). 
cluster, to — 1) збира́ти пучка́ми; 2) рости́ 
ґро́нами; 3) ску́пчуватися. 
clutch — 1) стиск; 2) tech. затиска́ч, му́фта. 
clutch, to — сти́скувати; сХо́щповати. 
clutter — метушня́. 
clutter, to — 1) зчиня́ти га ́мір; 2) метуши́-
тися; 3) заважа́ти. 
Clyde — geog. Клайд. 
clyster — med. клізма, клісти́р. 
coach — 1) каре́та, віз; 2) гіу. пасажи́рський 
ваго ́н; 3) авто́бус; 4) репети́тор(ка); 
5) sport, тре́нер, інстру́ктор. 
coach-box — ко́зла. 
coachman — фу́рман. 
coach, to — вчи́ти; sport, тренува́ти. 
coadjutor — rel. коадью́тор. 
coagulate, to — зсіда́тися, згуща́тися, 
коаґулюва́ти. 
coagulation — зсіда́ння; коаґуля́ція. 
coal — ву́гілля. 
coal-bed — ming. ву́гільний шар. 
coal-black — adj. colloq. чо́рний як ніч. 
соаі-саке — брике́т. 
coal-cutter — ming. вру́бівка. 
coaler — 1) naut. ву́гільник; 2) вугля́р 
(робітник). 
coalescence — зро́щення. 
coalesce, to — зростатися. 
coal-face — ming. ви́бій. 
coal-field — ming. ву́гільне родо́вшце. 
coal-gas — світи́льний газ. 
coal-heaver — вуглево́з. 
coal-hewer — ming. вибійник. 
coaling — n. вантаження ву́гілля. 
coaling-station — ву́гільна ба ́за. 



coalition coffee-house 
coalition — рої. коаліція, сою ́з. 
coalman — ming. вуглеко́п. 
coal-mine — ming. ву́гільна шахта, 
coalmouse — orn. сини́ця. 
coal-pit — ming. ву́гільна ша́хта. 
coal-plough machine — ming. ву́гільний 
комба́йн. 
coal-puncher — ming. вру́бівка. 
coal-tar — ву́гільна смола ́, дьоготь, 
coaly — 1) що містить ву ́гі ́лля; 2) чо́рний 
як ву ́гі ́лля. 
coarse — adj. 1) брутальний; неввічливий; 
2) неопрацьо́ваний. 
coarsely — брута́льно; неввічливо. 
coarseness — брута́льність, неввічливість. 
coast — бе́рег; узбере́жжя. 
coastal — берегови́й; узбере́жний. 
coastguard — mil. берегова́ охоро́на. 
coasting — naut. кабота́жне суднопла́вство. 
coastline — берегова́ лінія. 
coast, to — пла́вати вздовж узбере́жжя. 
coast waiter — ми́тний урядо́вець, що 
слідку́є за каботажними су́днами. 
coast warning — naut. штормови́й сиґна́л. 
coat — 1) плащ, пальто ́; 2) піджа́к; 3) шар 
(про фа́рбу). 
coat-hanger — віша́к. 
coating — 1) ґрунтува́ння; пшаклюва́ння; 
2) матерія́л на плащ, пальто́, піджа́к. 
coat-of-arms — герб. 
coat, to — 1) покрива́ти (фа́рбою); 2) обли-
цьо́вувати. 
co-author — співа́втор(ка). 
co-authorship — співа́вторство. 
со-ах — тії. спа́рений кулемет, 
coaxal — adj. коаксіа́льний, що ма ́є спільну 
вісь. 
соахег — n. підле́сник, перелесник. 
coaxial — see coaxal. 
coaxing — adj. уле́сливий. 
coaxingly — уле́сливо. 
coax, to — упро́шувати; уле́щувати. 
cob — 1) бри ́ла; 2) orn. ле́бідь-саме́ць; 
3) су́міш гли́ни й соло́ми. 
cobalt — chem. ко́бальт. 
cobble — 1) брукови́й ка ́мінь; 2) пога́но 
зро́блена робо́та. 
cobbled — adj. 1) бруко́ваний, мо́щений; 
2) пога́но зро́блений. 
cobbler — 1) швець, чобота ́р; 2) ке́пський 
ма́йстер. 
cobble-stone — брукови́й ка́мінь. 
cobble, to — 1) брукува́ти; 2) ла́годити 
взуття; 3) роби́ти аби́як. 
cobby — креме́зни́й. 
cobra — zool. ко́бра. 
cob, to — жбурля́ти, кидати. 
cobweb — 1) павутиння, павутина; 2) ле ́гка ́ 
прозо́ра ткани́на. 
coca — bot. південноамерика́нський ча-
гарник і його ́ листя, 
coca-cola — ко́ка-ко́ла. 
cocaine — pharm. кокаї́н. 
cocaine addict — med. кокаїніст(ка). 
coccus — bact. кок. 

cochineal — червона фа ́рба. 
cock — 1) півень; 2) tech. сторожо́к; 
3) кран; 4) agric. стіг. 
cockade — кока́рда. 
cock-a-hoop — adj. colloq. 1) задерикуватий; 
2) веселий. 
cockatoo — orn. какаду́ (папу́га). 
cockboat — naut. корабе́льний чо ́ве ́н. 
cockchafer — ent. хрущ. 
cock-crow(ing) — n. світа́нок. 
cocker — ко́кер-спаньє́ль (мисливський 
пес). 
cockerel — 1) півник; 2) fig. забія́ка. 
cocker, to — потура́ти; пе ́сти ́ти. 
cock-eyed — косоо́кий. 
cockle — 1) bot. кукіль; 2)їстівна́ молюска; 
3) змо́ршка; 4) піч. 
cockle-shell — черепашка. 
cockle, to — 1) згорта ́ти; 2) мо́рщити. 
cock-loft — 1) манса́рда; 2) горище. 
cockpit — 1) naut. ку́брик; 2) av. кабіна 
піло ́та; 3) місце півнячого бо ́ю. 
cockroach — ent. чу́гар, тарга ́н. 
cockscomb — півнячий гре́бінь. 
cock-shot — ціль. 
cock-sure — самовпе́внений. 
cocktail — коктейль. 
cock, to — 1) підніма́ти; 2) agric. склада́ти 
в стоги́. 
cocky — adj. зухвалий, 
coco — bot. коко́сова па ́льма. 
cocoa — кака́о. 
coco-nut — коко́с, коко́совий горі́х. 
cocoon — ко́кон. 
cod — 1) ich. тріска ́; 2) стручо́к; лушпа́йка; 
3) tech. підшипник о́сі. 
coddle — песту́нчик. ^ 
coddle, to — 1) зніжувати; 2) пе ́сти ́ти; 
3) обва́рювати окро́пом. 
code — 1) шифр, код; 2) jur. збірник зако́нів, 
ко́декс; 3) систе́ма сиґна́лів. 
codeine — pharm. кодеї́н. 
codex — jur. ко́декс. 
codfish — ich. тріска́. 
codification — кодифікація, шифрування. 
codifier — шифрува́льн||ик (иця). 
codify, to — кодифікува́ти, пшфрува́ти. 
codlin — кислиця. 
codling — кисли́ця. 
cod-liver oil — ри́б'ячий жир. 
co-education — спільне навча́ння хло́пчиків 
та дівча́ток. 
coefficient — math, коефіціє́нт. 
coerce, to — приму́шувати, приневолювати. 
coercion — при́мус, наси́льство. 
coercive — adj. примусо́вий. 
coeval — 1) суча́сник; 2) одноліток. 
co-existence — співіснува́ння. 
co-exist, to — співіснува́ти. 
coffee — 1) n. ка ́ва; 2) adj. ка́вовий. 
coffee-bean — ка́вовий біб. 
coffee-cup — ча́шка на ка́ву. 
coffee-grinder — млино́к для ка ́ви. 
coffee-grounds — ка́вова гуща. 
coffee-house — кава́рня, кафе́. 



coffee-pot collude, to 
coffee-pot — кавник. 
coffee-room — їда́льня в готе ́лі; кафе. 
coffer — 1) метале́ва скри́нька; 2) archi. 
кесо́н; 3) hydrotech. шлю́за. 
coffer-dam — hydrotech. кесо́н для під-
во́дних робіт. 
coffin — труна, домови́на. 
coffin-maker — труна́р. 
cog — tech. зубе́ць. 
cogency — незапере́чність; переконливість, 
cogent — незапере́чний; переко́нливий. 
cogitate, to — обмірко́вувати. 
cogitation — обмірковування, 
cognac — коньяк. 
cognate — adj. схо́жий; споріднений. 
cognition — пізна́ння. 
cognizance — зна ́ння ́. 
cognizant — adj. знаю́чий. 
cognomen — прізвище. 
cog-wheel — tech. зубча́те ко́лесо. 
cohabitant — співжи́тель(ка). 
cohabitation — співжиття. 
cohabit, to — співжи́ти. 
coheir — співспадкоємець. 
coheiress — співспадкоє́миця. 
coherence — зв'язо́к, зче́плення. 
coherent — 1) зрозумілий; 2) послідовний. 
cohere, to — бу́ти зв'я́заним, зчепленим. 
cohesion — сполучення, зче́плення. 
cohort — hist, кого́рта. 
coif — ,1) чепе́ць; 2) ша́почка до́ктора 
прав в Англії. 
coiffure — за́чіска. 
coil — 1) кільце́; 2) elect, котушка. 
coil, to — скрути́тися. 
coin — монета. 
coinage — n. 1) карбува́ння (моне́т); 2) мо-
не́тна систе́ма. 
coincidence — випадко́вий збіг обста́вин. 
coincident — adj. збіжний, що збіга́ється; 
випадко́вий. 
coincide, to — збіга́тися. 
coiner — карбува́льншс (моне́т). 
coin, to — 1) карбува́ти; 2) твори́ти. 
coir — коко́сове волокно́. 
coition — зляга́ння. 
coke — кокс. 
coke, to — tech. коксува́ти. 
coking — tech. коксува́ння. 
cola — bot. ко́ла (де́рево, насіння яко ́го 
є тонізу́ючим за́собом). 
colander — друшля́к. 
colchicum — bot. пізноцвіт. 
cold — 1. n. 1) хо ́лод; 2) просту́да; 2. adj. 
1) холо́дний; 2) байдужий, 
cold-blooded — 1) холоднокро́вний; 2) бай-
дужий. 
cold-hearted — безсерде́шний, байдужий, 
coldly — 1) хо́лодно; 2) ба́йду́же. 
coldness — 1) хо ́лод; 2) байду́жість. 
cold-storage — 1) холоди́льник; 2) збері-
га́ння в холодильнику, 
cole — bot. капу́ста. 
co-lecture — співдо́повідь. 
co-lecturer — співдоповідач. 

coleopterous — ent. твердокри́лий. 
colibri — orn. колібрі, 
colic — med. ко́льки, різь у животі, 
colitis — med. коліт, 
collaborate, to — рої. коляборува́ти, спів-
робітничати. 
collaboration — рої. колябора́ція, співро-
бітництво. 
collaborator — рої. колябора́тор, співро-
бітник. 
collapsable — розбірний, розкладний, 
collapse — 1) зане́пад; знесилення; 2) ка-
тастрофа ; заги́бель. 
collapse, to — 1) занепада́ти; знеси́люва-
тися; 2) терпіти крах. 
collapsible — see collapsable. 
collar — 1) ко ́мір; 2) наши́йник; 3) хому ́т; 
4) tech. вту́лка, му́фта. 
collar-bone — anat. дужка, ключи́ця. 
collaret(te) — мере́живний або ́хутряний 
коміре́ць. 
collar, to — 1) надіти хому ́т; 2) схопи́ти 
за ко ́мір. 
collar-work — fig. тяжка ́ праця, 
collateral — adj. 1) рівнобіжний; 2) по-
бічний ; допоміжни́й. 
collate, to — звіря́ти, порівнювати, 
collation — зіставлення, порівняння, 
colleague — коле́га, това́риш. 
collected — adj. холоднокро́вний, зосе-
реджений. 
collection — 1) збира́ння; 2) коле́кція. 
collection box — карна́вка. 
collective — adj. колективний, 
collective farm — колго́сп. 
collectivism — колективізм, 
collectivization — колективіза́ція. 
collectivize, to — колективізува́ти. 
collector — 1) збира́ч(ка); 2) колекціоне́р; 
3) elect, колектор. 
collect, to — 1) збира ́ти; 2) колекціонува́ти. 
college — 1) коле́ж; 2) коле́ґія. 
collegian — n. 1) студе́нт(ка) коле́жу; 
2) член коле́ґії. 
collegiate — adj. колегія́льний. 
collie — ко́ллі, шотля́ндська вівча́рка. 
collier — 1) naut. ву́гільник; 2) шахта́р. 
colliery — ву́гільна копа́льня. 
colligate, to — узага́льнювати (фа́кти). 
collision — 1) супере́чність; колізія; 2) зіт-
кнення. 
collocate, to — розміща́ти. 
collocation — розміщення. 
collocutor — співбе́сідіїник (ниця). 
collodion — chem. кольо́дій. 
collogue, to — розмовля́ти віч-на́-віч. 
colloid — chem. кольо́їд. 
colloidal — chem. кольоїда́льний. 
colloids — chem. кольо́їди. 
collop — тонкий шматок м'я ́са. 
colloquial — adj. розмо́вний, нелітерату́р-
ний. 
colloquialism — розмо́вний ви́слів. 
colloquy — розмо́ва, співбе́сіда. 
collude, to — тає ́мно змовля́тися. 



collusion comic 
collusion — таємна змова, 
collusive — adj. досягнутий таємною змо-
вою. 
colly — see collie. 
Cologne — geog. Кельн. 
Colombo — geog. Кольо́мбо. 
colon — gram, двокрапка. 
colonel — mil. полко́вник. 
colonial — колонія́льний. 
colonialism — КОЛОНІАЛІЗМ. 
colonist — колоні́ст, поселе́нець, 
colonization — колонізація. 
colonizer — колоніза́тор. 
colonize, to — колонізува́ти, заселяти. 
colonnade — archi. колонада. 
colony — коло́нія; посе́лення. 
colophony — кольофо́нія. 
color — see colour. 
Colorado — geog. Кольора́до. 
coloration — забарвлення. 
coloratura — mus. кольорату́ра. 
colorific — adj. барви́стий; фарбувальний. 
colorimeter — phys. кольори́метр. 
colossal — adj. колоса́льний, велетенський. 
Colosseum — Колізе́й. 
colossus — велетень, гігант. 
colostrum — physiol. моло́зиво. 
colour — 1) ко ́лір; 2) фа ́рба; 3) кольори́т. 
colour-bearer — mil. прапороно́сець. 
colour-blind — med. хво́рий на далтоні́зм. 
colour-blindness — med. далтоні́зм. 
colour-board — палітра. 
colour-box — скринька з фа́рбами. 
coloured — 1) пофарбо́ваний; 2) кольо-
ро́вий; 3) барви́стий. 
colour-filter — phot, світлофільтр. 
colourful — барви́стий. 
colouring — n. 1) кольори́т; 2) заба́рвлення; 
3) фарбува́ння; 4) ко́лір. 
colourless — безба́рвний. 
colour-man — торгове́ць фа́рбами. 
colour-printing — print, хромоти́пія. 
colour-process — phot, кольоро́ва фото-
гра́фія. 
colours — mil. стяг, знаме ́но ́. 
colour, to — 1) фарбува́ти; 2) прикраша́ти; 
3) червоніти. 
colt — лоша. 
colter — agric. передплу́жник. 
coltsfoot — bot. підбіл. 
columbarium — колюмба́рій. 
Columbia — geog. Колю́мбія. 
columbine — bot. о́рлики. 
column — 1) archi. коло ́на; 2) mil. колона; 
3) сто́вп(чик); 4) графа ́. 
columnist — огля ́да ́ч. 
column of route — mil. похідна́ коло́на. 
colza — ко́льза, рапс. 
coma — 1) med. ко ́ма; 2) phot, несиметри́чна 
абера ́ція; 3) astron. голова ́коме́ти. 
comb — 1) гребіне́ць; 2) text, чеса́лка; 
скребло́. 
combat — бій, боротьба́. 
combatant — 1) n. комбатант; поборник; 
2) adj. бойови́й. 

combat, to — битися, боро́тися. 
comber — text. 1) чесальник; 2) чеса́льна 
машина. 
combination — комбінація; сполучення, 
combine — n. agric. комба́йн. 
combine, to — сполуча́ти(ся). 
combing — n. чеса́ння. 
combings — text, ви́чіски. 
comb one's hair, to — причісуватися, 
comb out, to — вичісувати, 
comb, to — чесати, розчісувати, 
combustibility — па́льність, займистість, 
combustible — adj. займи́стий. 
combustibles — pi. пальне́. 
combustion — 1) горіння; 2) chem. окислен-
ня. 
come along! — colloq. га ́йда! 
come-and-go — pyx впере́д і наза ́д. 
come-at-able — adj. colloq. досяжний, 
come-back — n. 1) colloq. пове́рнення (до 
влади); 2) відпла́та. 
come back, to — верта́тися. 
come-by-chance — n. colloq. випадкова 
зна́хідка. 
comedian — комедійний акто ́р. 
comedienne — комедійна акто́рка. 
comedy — комедія. 
come forward, to — виступа́ти, виходити 
впере́д. 
come late, to — запізнюватися. 
comeliness — милови́дність. 
comely — миловидний. 
come off, to — відрива́тися, відпо́рюватися, 
відпада ́ш. 
come often, to — ча́сто прихо́дити, вчаща́ти. 
come on, to — надходити, насува́тися. 
come out, to — вихо́дити. 
comer — прише́лець; той, що прихо́дить. 
comet — astron. коме́та. 
come, to — 1) прихо́дити; 2) става́ти, 
роби́тися; 3) похо́дити; 4) дохо́дити, 
досяга́ти. 
come to an agreement, to — домовлятися, 
come to an end, to — кінча́тися. 
come to an understanding, to — порозумі-
ва́тися. 
come to know, to — colloq. довідуватися, 
come to light, to — colloq. виявлятися, 
come to somebody's help, to — виручати, 
допомага́ти. 
come to the surface, to — виринати, 
come true, to — спра́вджуватися. 
come upon, to — знаходити, 
comfort — 1) комфо́рт, вигода; 2) відпо-
чинок; 3) втіха. 
comfortable — 1) комфортабельний; за-
тишний; 2) втішний, 
comfortably — за ́ти ́шно, вигідно, зру́чно. 
comforter — 1) утіши́тель(ка); 2) пи́шса. 
comforting — adj. втішний, заспокійливий, 
comfortless — 1) незручний; невигідний; 
2) невтішний. 
comfort, to — утіша́ти; заспоко́ювати. 
comfy — see comfortable. 
comic — adj. комічний, гумористичний. 



comical commutator 

comical — adj. смішни́й, кумедний. 
comically — смі́шно, кумедно. 
comics — опові́да́ння в малюнках. 
coming — 1) n. прихід, прибуття́; 2) adj. 
майбу́тній; прийде́шиій. 
coming-in — n. comm. довіз (това́рів). 
coming-out — n. comm. ви́віз (това́рів). 
comity — n. ввічливість. 
comma — gram, ко ́ма. 
command — 1) нака ́з; 2) mil. кома́ндування. 
commandant — mil. коменда́нт; командир. 
commandeer, to — mil. реквізува́ти. 
commander — n. mil. командир; кома́н-
дуючий. 
Commander-in-Chief — n. mil. головно-
кома́ндуючий. 
commander's pennant — naut. брейд-ви́м-
пель. 
commanding — adj. кома́ндуючий; домі-
нуючий. 
commanding officer — mil. команди́р. 
commandment — 1) rel. за́повідь; 2) нака ́з. 
commando — mil. 1) диверсі́йно-деса́нтний 
загін; 2) воя́к диверсійно-деса́нтного за-
го́ну. 
command, to — 1) нака́зувати; 2) mil. 
кома́ндувати. 
commemorate, to — 1) шанува́ти па ́м'ять; 
2) відзнача́ти рокови́ни. 
commemoration — 1) по ́ми ́н; 2) відзна́чення 
роковин. 
commemorative — 1) помина́льний; 2) ме-
морія́льний. 
commencement — поча́ток. 
commence, to — почина́ти (ся), 
commendable — похва́льний. 
commendation — 1) хва́лення; 2) тії. ого-
ло́шення подя́ки в нака ́зі; 3) рекоменда́ція. 
commend, to — 1) хвали́ти; 2) рекоменду-
ва ́ти. 
Commensal — biol коменса́л. 
commensurability — сумірність, 
commensurable — сумірний, 
commensurate — відповідний, 
comment — 1) комента́р; 2) при́мітка. 
commentary — комента́р. 
commentation — 1) коментува́ння; 2) ано-
та́ція. 
commentator — комента́тор(ка). 
comment, to — коментува́ти. 
commerce — торгівля, коме́рція. 
commercial — торгове́льний, комерційний, 
commercially — торгове́льно, комерційно, 
commercial traveller — комівояжер, вояжер, 
commingle, to — змішувати(ся). 
comminute, to — розтира́ти в по́рох; дро-
би́ти. 
commiserate, to — співчува́ти. 
commissar — коміса́р. 
commissariat — комісарія́т. 
commissary — коміса́р. 
commission — 1) уповноваження; дору́-
чення; 2) комісія (устано́ва); 3) комісійна 
Ьи́нагоро́да. 

commissionaire — 1) швайца́р; 2) поси́льний 
(при готе́лі). 
commissioned — наділений уповнова́жен-
ням. 
commissioner — n. комісіонер, уповнова́-
жений. 
commission, to — 1) уповнова́жувати; 
2) признача́ти на поса́ду. 
commissure — anat. сполучення, 
commitment — 1) ув'язнення; 2) зобов'я́-
за ́ння. 
commit rape, to — ґвалтува́ти. 
committee — 1) комітет; 2) комісія, 
commit, to — 1) вчиняти (зло ́чи ́н); 2) до-
руча́ти. 
commix, to — змішувати. 
commixture — су ́міш; змішування. 
commode — комода. 
commodious — просто́рий. 
commodity — есоп. това ́р. 
commodore — naut. комодо́р. 
common — 1) зага́льний, спільний; 2) зви-
ча́йний; 3) громадський; 4) вульґа́рний. 
commonage — пра ́во на громадський 
ви́гін. 
commonalty — грома ́да; наро́д. 
commoner — люди́на з наро́ду. 
commonly — 1) звича́йно; 2) пога ́но; 
де́шево. 
commonness — 1) звича́йність; 2) вульґа́р-
ність. 
commonplace — 1) n. зага́льне місце; ба-
на́льність; 2) adj. бана́льний. 
common sense — глузд, 
commonweal — добро́бут, зага́льне добро́. 
commonwealth — 1) рої. держа́ва; федера́-
ція; 2) зага́льний добро́бут. 
Commonwealth of Australia — geog. Австра-
лійський Союз. 
commotion — 1) замішання, гарми́дер; 
2) струс. 
communal — комуна́льний; грома́дський. 
communard — комуна́р, уча́сник Пари́зької 
Кому́ни 1871 р. 
commune — кому́на. 
communicate, to — 1) повідомля́ти; 2) спіл-
кува́тися; 3) сполуча́тися (про кімна́ти). 
communicating — суміжний (про кімна́ту). 
communication — 1) зв'язо ́к, комуніка́ція; 
2) за́соби сполу́чення. 
communicative — говіркий. 
Communion — rel. Кому́нія, Прича́стя. 
Communion Cup — rel. Ча ́ша. 
Communion Table — rel. Престо́л. 
communique — рої. офіційне повідо́млення, 
комюніке́. 
communism — комунізм. 
communist — 1) n. комуніст(ка); 2) adj. 
комуністи́чний. 
communistic — комуністичний, 
communitarian — член кому́ни. 
community — суспільство, грома ́да. 
commutation — 1) замі ́на; 2) jur. пом'як-
шення (ка́ри); 3) elect, комута́ція. 
commutator — elect, комута́тор; коле́ктор. 



commute, to composing-machine 
commute, to — 1) заміняти; 2) jur. пом'як-
шувати (ка́ру); 3) робити регулярні по-
їздки; 4) elect, перемика́ти. 
compact — adj. компактний, щільний, 
compacted — щільно укла́дений. 
compact-mirror — пудрениця, 
compactness — компактність, щільність, 
companion — компаньйо́н(ка); супу́тни||к 
(ця). 
companionable — товариський, компаній-
ський. 
companionship — товари́ські стосунки, 
companion, to — бу́ти супутником; супро-
водити. 
company — 1) компанія; 2) comm. това-
ри́ство, компа́нія; 3) тії. чота ́, со́тня. 
comparable — adj. порівнянний; гі́дний 
порівняння. 
comparative — 1. adj. 1) порівня́льний; 
2) відно́сний; 2. n. gram, ви́щий сту́пінь. 
comparatively — порівнююче, 
compare, to — порівнювати, 
comparison — порівня́ння, зіста́влення. 
compartment — 1) відділ; купе́; 2) tech. 
відсі́к. 
compass — 1) бусо́ля, ко́мпас; 2) pl. ци́р-
куль; 3) о́бсяг; діяпазо́н. 
compassion — співчуття́, людяність, 
compassionate — співчутли́вий, людяний, 
compass, to — 1) досяга́ти; 2) розуміти, 
compatibility — сполу́чність, сумісність, 
compatible — 1) сумісний; 2) схо́жий. 
compatibly — сумісно, 
compatriot — компатріо́т, співвітчи́зник. 
compeer — рівня; това́риш. 
compelling — непобо́рний. 
compel, to — зму́шувати, примушувати, 
compendency — math, зв'я́зність. 
compendious — сти́слий, коро́ткий. 
compensate, to — 1) компенсувати; 2) ви-
нагороджувати. 
compensation — 1) компенса́ція; 2) ви́на-
горо ́да. 
compensator — tech. компенса́тор. 
competence — 1) компетентність; вміння; 
2) jur. компетенція, 
competency — see competence, 
competent — 1) компете́нтний; 2) спро-
мо́жний; 3) jur. повнопра́вний. 
compete, to — 1) змага́тися; 2) конкурува́ти. 
competition — 1) змага́ння; 2) конкуре́нція; 
3) ко́нкурс. 
competition cup tie — sport, розі́гра за ча́шу. 
competitioner — 1) уча́сни||к (ця) змага́ння; 
2) осо́ба, яка ́вступа́є на поса́ду за ко́н-
курсом. 
competition for championship — sport, зма-
га ́ння за пе́ршість. 
competitive — 1) що змага́ється; 2) конку-
руючий; 3) ко́нкурсний. 
competitor — 1) sport, змагу́н(ка); 2) кон-
куре́нт(ка). 
compilation — компіляція; збира́ння; упо-
рядкува́ння. 
compiler — компіля́тор(ка); уклада́ч(ка). 

compile, to — компілювати; уклада́ти. 
complacency — самозаспоко́єність, само-
вдово́лення. 
complacent — самозаспоко́єний, самовдо-
во́лений. 
complaint — 1) ска ́рга; 2) med. хворо́ба. 
complain, to — ска́ржитися, ре́мствувати. 
complaisance — 1) послу́жливість; 2) ввіч-
ливість. 
complaisant — 1) послужливий; 2) ввіч-
ливий. 
complement — 1) дода ́ток; 2) компле́кт. 
complementary — 1) додатко́вий; 2) math. 
доповняльний. 
complement, to — 1) допо́внювати; 2) уком-
плектовувати. 
complete — 1) цілий; 2) закінчений, 
complete cure — med. ви́лікування. 
completed — закінчений, 
completely — по́вністю, вщент, 
completeness — закінченість; повнота́. 
complete, to — 1) закінчувати; 2) укомплек-
товувати. 
completion — заве́ршення, закінчення, 
complex — 1) n. ко́мпле́кс; 2) adj. складни́й; 
ко́мпле́ксний. 
complexion — ко́лір обли́ччя. 
complexity — 1) складність; 2) заплу́та-
ність. 
complex numbers — math, ко́мпле́ксні чи́сла. 
compliance — 1) поступливість; 2) зго ́да. 
compliant — поступливий; догідливий, 
complicacy — 1) скла́дність; 2) заплута-
ність. 
complicated — 1) складни́й; 2) заплу́таний. 
complicate, to — ускла́днювати. 
complication — 1) ускла́днення; 2) заплу́-
таність. 
complicity — jur. співучасть (у зло́чи́ні). 
compliment — 1) компліме́нт, похвала ́; 
2) поздоро́влення. 
complimentary — 1) похвальний; 2) по-
здоровний. 
compliment, to — 1) говори́ти компліме́нти; 
2) поздоровля́ти. 
complot — змо ́ва. 
complot, to — змовля́тися. 
comply, to — 1) погоджуватися; поступа́-
тися; 2) вико́нувати. 
component — 1) n. компоне́нт; 2) adj. скла-
дови́й. 
comportment — манери, поведінка, по-
водження. 
comport, to — узго́джуватися. 
composed — adj. стри́маний, спокійний, 
composedly — adv. стри́мано, спокійно, 
compose oneself, to — заспоко́юватася. 
composer — mus. компози́тор. 
compose, to — 1) уклада́ти; 2) mus. писа́ти 
(компонува́ти) му́зику; 3) print, набира́ти. 
composing — adj. 1) складови́й; склада́ль-
ний; 2) pharm. заспоко́юючий. 
composing-machine — print, набірна ма-шина. 



composing-room concoction 

composing-room — print, набира́льна кім-
на ́та. 
composing-stick — print, верюга́тка. 
compositae — bot. складноцвіті, 
composite — 1) adj. складний; змішаний; 
2) n. су́міш. 
composition — 1) склада́ння; 2) nuts, ком-
позиція; 3) chem. сполу́ка; 4) print, набір, 
compositor — print, набі́рщик, склада́ч. 
compos(mentis) — jur. що при своє́му ро-
зумі і твердій па ́м'яті. 
compost — agric. компост, до́бриво. 
compost, to — agric. 1) удо́брювати; 2) го-
тува́ти компо́ст. 
composure — спо ́кі ́й; холоднокро́вність. 
compote — cul. компо́т. 
compound — 1. n. 1) су́міш; сполу́ка; 
2) tech. компа́унд; 2. adj. 1) складний; 
2) складовий. 
compounding — n. змішування; сполу-
ча́ння. 
compound, to — змішувати; сполуча́ти. 
comprehend, to — 1) розуміти; усвідо́м-
лювати; 2) охо́плювати. 
comprehensible — зрозумілий, 
comprehension — 1) розуміння; 2) охо́п-
лення. 
comprehensive — adj. 1) тямкий; 2) все-
бічний. 
compress — med. компре́с, о́клад. 
compressed — adj. сти́снений. 
compressibility — phys. сти́сливість. 
compressible — adj. phys. сти́сливий. 
compression — 1) tech. компре́сія; 2) phys. 
стиска́ння. 
compressor — tech. компре́сор. 
compress, to — сти́скувати. 
comprise, to — охо́плювати, містити в собі. 
compromise — компроміс. 
compromiser — примире́нець. 
compromise, to — 1) компромітува́ти; 
2) піти́ на компроміс. 
compulsion — си́лування, при́мус. 
compulsive — примусовий. 
compulsory — обов'язко́вий; примусо́вий. 
compunction — доко́ри сумління, каяття ́. 
computation — math, розраху́нок, підра-
ху́нок. 
computer — 1) tech. обчислювач; 2) лічиль-
ник, обліко́вець. 
compute, to — обчислювати, рахува́ти. 
comrade — това́риш(ка). 
comrade-in-arms — това́риш по збро́І. 
comradeship — товари́ські стосунки, това-
ришува́ння. 
concatenation — 1) взаємний зв'язо ́к; 
2) tech. каска́дне з'єдна́ння. 
concave — 1. n. 1) запа́дина; 2) archi. 
склепіння; 2. adj. ввігнутий. 
concavity — ввігнута пове́рхня; запа́дина. 
concavo-concave — adj. opt. двовгну́тий. 
concavo-convex — adj. opt. вгнутоопу́клий. 
concealed — схо́ваний; зата́єний. 
concealment — 1) таємне схо́вшце; 2) за-
та́ювання. 

conceal, to — 1) прихо́вувати; 2) замовчу-
вати. 
concede, to — 1) поступа́тися; 2) визнавати; 
3) припуска́ти. 
conceit — зарозумілість., 
conceited — adj. зарозумілий, самовдово́-
лений. 
conceivable — adj. припустимий; збагнен-
ний. 
conceived — adj. зароджений, зача́тий. 
conceive, to — 1) зароджувати, зача ́ти; 
2) уявля́ти собі; 3) заду́мувати. 
concentrate — n. концентра́т; збага́чений 
продукт. 
concentrated — зосере́джений, (с)концеит-
ро́ваний. 
concentrate, to — зосере́джувати, кон-
центрувати. 
concentration — зосере́дження, концен-
тра́ція. 
concentric — adj. концентри́чний. 
concentricity — концентри́чність. 
concept — іде́я, поня́ття. 
conception — 1) розуміння; 2) за ́дум; 
3) physiol. зача́ття, запліднення, 
conceptual — схематичний. 
concern — 1) турбо ́та; 2) справа; 3) під-
приємство. 
concerning — prep, щодо, відно́сно. 
concern, to — 1) турбува́тися; 2) займа́тися; 
3) стосува́тися. 
concert — 1) mus. конце́рт; 2) згода, 
concert-hall — за ́ля. 
concert, to — домовля́тися; вжива́ти спіль-
них за́ходів. 
concession — 1) конце́сія; 2) по́ступка. 
concessionaire — концесіоне́р. 
concessioner — see concessionaire, 
concessive — прими́рливий; поступливий, 
conch — 1) archi. напівкру́глий виступ; 
2) черепа́шка. 
concha — anat. вушна́ ра́ковина. 
conciliate, to — 1) погоджувати; 2) втихо-
ми́рювати. 
conciliation — прими́рення. 
conciliative — adj. прими́рливий. 
conciliator — 1) примири́тель(ка); 2) рої. 
примире́нець. 
conciliatory — adj. згідливий, прими́р-
ливий. 
conciliatory attitude — згідливість, 
concinnity — вишуканість (літерату́рного 
стилю). 
concise — сти́слий; скорочений, 
concisely — сти́сло; скоро́чено. 
conciseness — сти́слість, коро́ткість; ско-
ро́ченість. 
concision — see conciseness. 
conclave — rel. конкла́в. 
conclude, to — 1) закінчуватися); 2) роби́ти 
ви́снов||ок (ки). 
concluding — adj. завершальний, 
conclusion — 1) закінчення; 2) ви́сновок. 
conclusive — 1) кінцевий; 2) виріша́льний. 
concoction — 1) ва ́риво; 2) fig. вигадки. 



concoct, to confiscated 
concoct, to — 1) варити; 2) fig. вига́дувати. 
concomitance — співіснування; супровід. 
concomitant — adj. супровідній. 
concord — 1) угода; 2) пого́дження; 
3) gram, узгодження. 
concordance — згода; узгодженість. 
concordant — adj. погоджений. 
concordat — rel. конкорда́т. 
concourse — 1) натовп; 2) скупчення (чого-
не́будь). 
concrete — 1. n. tech. бето́н; 2. adj. 1) tech. 
бето́нний; 2) конкре́тний. 
concreted — adj. tech. бетоно́ваний. 
concretely — конкре́тно. 
concrete-mixer — tech. бетономіша́лка. 
concreteness — конкре́тність. 
concrete, to — tech. бетонува́тн. 
concreting — n. tech. бетонува́ння. 
concretion — 1) зро́щення; 2) коагуляція; 
3) geol. конкре́ція; 4) med. ка́мені. 
concubinage — позашлю́бне співжиття, 
concubine — конкубі́на, коха́нка. 
concupiscence — хти́вість. 
concupiscent — хтивий, 
concurrence — 1) згода; 2) збіг, 
concurrent — спільно або ́ одноча́сно 
ді́ючий. 
concur, to — 1) погоджуватися; 2) збі-
гатися. 
concussion — 1) струс; med. конту́зія; 
2) залякування. 
concuss, to — 1) стряса́ти; 2) залякувати, 
condemnation — осуд; ви́рок. 
condemned — adj. засу́джений. 
condemn, to — засу́джувати, визнавати 
винним. 
condensation — конденса́ція; згущення. 
condenser — elect, конденса́тор. 
condense, to — конденсува́ти; згуща́ти. 
condescend, to — 1) удосто́ювати; 2) при-
ни́жувати себе. 
condescension — виба́чли́вість. 
condiment — cul. приправа. 
condition — 1) умо ́ва; 2) обста́вина: 3) стан. 
conditional — умовний. 
conditionally — умо́вно. 
conditional mood — gram, умо́вний спосіб. 
conditioned — 1) зумо́влений; 2) кондиціо-
но́ваний (про повітря). 
conditioner — кондиціоне́р (повітря). 
conditioning — кондиціонува́ння (повітря). 
condition, to— 1) ста́вити умо́ви; 2) ков-
диціонува́ти (повітря). 
condolatory — співчутливий; співчува́ючий. 
condolence — співчуття. 
condole, to — висло́влювати співчуття́, 
співчува́ти. 
condonation — проше́ння; забуття (про-
ви́ни). 
condone, to — проща́ти; забува́ти (про-
ви́ну). 
condor — orn. ко́ндор. 
conduce, to — сприя́ти. 
conducive — adj. сприя́тливий. 
conduct — n. 1) керува́ння; 2) поведінка. 

conductance — phys. провідність, 
conductive — phys. провідни́й. 
conductivity — phys. провідність, 
conductor — 1) керівни́к; 2) phys. провід-
ни ́к; 3) elect, про ́від; 4) mus. дириґе́нт; in 
church ре ́є ́нт, ре́гент; 5) вагоновбда, кон-
ду́ктор. 
conductress — 1) керівни́ця; 2) кондукторка, 
conduct, to — 1) прова́дити; 2) phys. про-
водити; 3) mus. диригува́ти. 
conduit — кондуї́та, трубопровід, 
сопе — 1) geom. ко́нус; 2) bot. ши́шка. 
coney — see сопу. 
confabulate, to — розмовля́ти, бала́кати. 
confabulation — розмо́ва, бала́чка. 
confection — ла́сощі, со́лодо́щі. 
confectioner — цуко́рник, конди́тор. 
confectionery — 1) конди́торська; 2) со ́-
лодо́щі. 
confederacy — 1) конфедера́ція; сою ́з 
держа ́в; 2) змо ́ва. 
confederate — 1) n. союзник; спільник; 
2) adj. федерати́вний; сою́зний. 
confederation — конфедера́ція, федерація, 
сою́з. 
conference — конференція, нара ́да, засі-
дання. 
confer, to — 1) ра́дитися; обгово́рювати; 
2) надавати. 
confessant — rel. сповідник. 
confessedly — за особистим або ́зага́льним 
визна́нням. 
confession — 1) rel. спо́відь; 2) признання, 
confessional — rel. сповіда́льниця. 
confessor — rel. 1) сповідник; 2) духівник, 
confess, to — 1) rel. сповіда́тися; 2) при-
знаватися. 
confetti — конфетті. 
confidant — n. конфіде́нт, довірена осо́ба. 
confidence — n. 1) дові ́ра; 2) упе́вненість; 
3) самовпе́вненість. 
confident — adj. 1) упе́внений; 2) само-
впе́внений. 
confidential — 1) конфіденція́льний; 2) шо 
користується довір'ям. 
confidentially — конфіденція́льно, тає́мно. 
confidently — упе́внено. 
confide, to — 1) довіря́ти; 2) доруча́ти. 
configuration — конфіїура́ція; фо́рма. 
confined — 1) обме́жений; 2) ув'язнений. 
confinement — 1) по ́ло ́ги; 2) обме́ження; 
3) ув'я́знення. 
confines — межі. 
confine, to — 1) обме́жувати; 2) ув'я́зню-
вати. 
confirmation — 1) затве́рдження; 2) rel. 
конфірма́ція. 
confirmative — adj. що підтве́рджує. 
confirmatory — see confirmative, 
confirmed — 1) med. хронічний; 2) закоре-
нілий. 
confirm, to — затве́рджувати; ратифіку-
вати. 
confiscated — конфіскований. 



confiscate, to conniving 

confiscate, to — конфіскува́ти. 
confiscation — конфіскація. 
conflagration — 1) пожежа; 2) спалення. 
conflict — конфлікт; протиріччя. 
conflict, to — суперечити. 
confluence — 1) злиття (річо́к); 2) на́товп. 
confluent — 1) n. прито́ка рі́чки; 2) adj. 
що злива́ється. 
conflux — see confluence. 
conformable — слухняний; що кори́ться. 
conformation — фо́рма, структу́ра. 
conformity — 1) відповідність; 2) підко́-
рення (пра́вилам). 
conform, to — 1) підкоря́тися (пра́вилам); 
2) пристосо́вуватися. 
confounded — 1) збенте́жений; 2) сплу́-
таний. 
confoundedly — colloq. надзвича́йно, стра-
ше́нно. 
confound, to — 1) бенте́жити; 2) сплу́тувати. 
confrontation — 1) конфронтація; 2) зіста́в-
лення, порівняння. 
confront, to — 1) протистоя́ти; 2) зіставля́-
ти, порівнювати. 
confused — 1) сплу́таний; 2) безла́дний. 
confuse, to — 1) сплу́тувати; 2) робити 
безла́ддя. 
confusion — 1) плутанина; 2) безла́ддя. 
confute, to — спросто́вувати. 
congealed — заморо́жений; засти́глий. 
congealing — замерза́ння. 
congeal, to — заморо́жувати; застига́ти. 
congelation — заморо́жування. 
congener — 1) ро́дич(ка); 2) споріднена річ. 
congenerical) — однорідний. 
congenerous — споріднений. 
congenial — 1) конгенія́льний; споріднений; 
2) власти́вий. 
congeniality — 1) конгенія́льність; спорід-
неність; 2) власти́вість. 
congenital — adj. приро́джений. 
conger — ich. морський вуго́р. 
congeries — ску́пчення; ку́па. 
congested — 1) med. перепо́внений кро ́в'ю 
(про о́ргани); 2) ду́же ску́пчений. 
congestion — 1) med. прили́в; 2) скупче-
ність. 
congest, to — 1) перепо́внювати; 2) нако-
пи́чувати, ску́пчувати. 
conglobate — adj. сфери́чний, кулястий. 
conglobate, to — надава́ти сфери́чної фо́р-
ми. 
conglomerate — n. 1) конґльомера́т; 2) geol. 
ула́мкова гірська́ поро́да. 
conglomerate, to — ску́пчувати(ся). 
conglomeration — конґльомера́т; конґльо-
мера́ція, ску́пчення. 
conglutinate, to — зроста́тися; злипа́тися. 
Congo, the — geog. Ко ́нґо (ріка́ і країна), 
congratulate, to — поздоровляти, ґратулю-
ва ́ти. 
congratulation — поздоро́влення, ґрату-
ля́ція. 
congratulator — поздоро́вн||ик (иця). 
congratulatory — поздоро́вний. 

congregate, to — ску́пчувати(ся); збирати-
ся). 
congregation — n. 1. rel. 1) конгрегація; 
2) collect, парафія́ни, парохія́ни; 2. ску́п-
чення. 
congress — конґре́с, з'їзд, 
congressional — що стосу́ється конґре́су. 
congressman — член конґре́су. 
congruence — 1) math, конґруе́нтність; 
2) відповідність. 
congruent г— adj. 1) math, конґруе́нтний; 
2) відповідний. 
congruity — see congruence. 
congruous — see congruent. 
conic — adj. конічний. 
conical — adj. коні́чний; конусоподібний. 
conifer — bot. чати́нне де́рево. 
coniferous — bot. чати́нний. 
coniform — see conical. 
conjectural — га́даний. 
conjecture — до́гадка, здо́гад. 
conjecture, to — здога́дуватися, припус-
ка ́ти. 
conjoint — adj. з'єднаний, сполу́чений; 
спільний. 
conjoin, to — з'є́днувати(ся), сполуча́ти(ся). 
conjugal — шлю́бний, подру́жній. 
conjugality — подру́жнє життя́. 
conjugate — 1. n. Ііп. сло́во, споріднене 
ко́ренем або ́ зна́ченням; 2. adj. 1) з'єдна-
ний; 2) math, спря́жений; 3) bot. па́рний. 
conjugate, to — 1) gram, відмінювати; 
2) biol. з'єднуватися, сполуча́тися. 
conjugation — 1) gram, дієвідміна; 2) з'єд-
на ́ння; 3) biol. коньюґа́ція. 
conjunct — adj. з'є́днаний, сполу́чений. 
conjunction — 1) gram, сполу́чник; 2) з'єд-
на ́ння; 3) збіг. 
conjunctive — зв'я́зуючий, з'єднуючий, 
conjunctivitis — med. у vet. коньюнктивіт. 
conjuncture — 1) коньюнкту́ра; 2) збіг об-
ста́вин. 
conjuration — 1) блага́ння; 2) чаклу́нство. 
conjurer — чаклун. 
conjure, to — 1) блага ́ти; 2) чаклува́ти. 
conk — 1) незадовільна пра ́ця двигуна́; 
2) colloq. ніс. 
сопку — colloq. носа́тий. 
connate — 1) уро́джений; 2) споріднений. 
connatural — 1) уро́джений; 2) однорідний. 
Connaught — geog. Ко́ннаут (провінція 
Ірля́ндії). 
connected — 1) з'є́днаний; 2) зв'я́заний 
(про текст). 
Connecticut — geog. Конне́ктікут (штат 
СІЛА). 
connecting-link — сполу́чна́ ла ́нка. 
connecting-rod — tech. шатун, 
connection — сполу́чення, зв'язо ́к. 
connective — adj. зв'я́зуючий; сполу́чни́й. 
connect, to — з'єднуватися); сполуча́ти(ся). 
connexion — see connection, 
connivance — потура́ння; мовчазна зго ́да. 
connive, to — потура́ти. 
conniving — n. потура́ння. 



connoisseur Constantinople 
connoisseur — цінитель, знавець, 
connotation — додатко́ве зна́чення; те, що 
розуміється. 
connotative — що містить у собі ́ додатко́ве 
зна́чення. 
connote, to — місти́ти в собі ́ додатко́ве 
зна́чення; означа́ти. 
connubial — шлюбний, подружній. 
connubial relations — подружні стосунки. 
conoid — math, коно́їд. 
conqueress — завойовниця. 
conqueror — завойо́вни́к. 
conquer, to — 1) перемагати; 2) завойо́-
вувати. 
conquest — завойо́вування, підко́рення. 
conquistador — конкістадо́р. 
consanguineous — споріднений. 
consanguinity — спорідненість. 
conscience — сумлі́ння, со́вість. 
conscientious — сумлінний, совісний. 
conscientiously — сумлінно. 
conscientiousness — сумлінність. 
conscious — 1) med. притомний, свідо́мий; 
2) що усвідо́млює. 
consciously — свідо́мо. 
consciousness — 1) med. притомність, сві-
до́мість; 2) свідо́мість. 
conscript — mil. призовни́к. 
conscription — mil. набір. 
conscript, to — mil. призива́ти на військо́ву́ 
службу. 
consecrated — rel. посвячений, освячений; 
висвячений. 
consecrate, to — rel. посвя́чувати, освя́чу-
вати; висвячувати. 
consecration — rel. посвя́чення, освя́чення; 
ви́свя́чення. 
consecution — послідо́вність, консеку-
ти́вність. 
consecutive — послідо́вний, консекути́вний. 
consensus — погодженість; односта́йність. 
consent — зго ́да; до́звіл. 
consentient — adj. односта́йний. 
consent, to — згоджуватися; дозволя́ти. 
consequence — 1) ви́слід, на́слідок; 2) ви́с-
новок. 
consequent — 1) adj. що є на́слідком чого́сь; 
послідо́вний; 2) n. на́слідок. 
consequential — 1) важливий, значни́й; 
2) що логічно виплива́є. 
consequently — тому ́, о́тже. 
conservancy — охоро́на лісів та річо́к. 
conservation — 1) зберіга́ння, охоро́на; 
2) консервува́ння (плодів), 
conservatism — рої. консерватизм, 
conservative — рої. 1) adj. консервати́вний; 
помірко́ваний; 2) n. консерва́тор. 
conservatoire — консерваторія, 
conservator — охоро́нець; опіку́н. 
conservatory — 1) консервато́рія; 2) оран-
жері́я. 
conserve, to — консервува́ти, зберіга́ти. 
considerable — чималий; значний, 
considerably — зна́чно. 

considerate — adj. деліка́тний; чу ́йни ́й; 
ува́жний. 
considerateness — делікатність; чу́йність; 
ува́жність. 
consideration — 1) ро́згляд, обгово́рення; 
2) міркува́ння; 3) винагорода, 
consider carefully, to — вдумуватися, об-
мірко́вувати. 
considering — беручи́ до ува ́ги; зважаючи 
на. 
consider, to — 1) обмірко́вувати; розгля-
діти; 2) вважа́ти; 3) бра ́ти до ува́ги. 
consignation — comm. відпра́вка. 
consignee — comm. товарооде́ржувач. 
consigner — see consignor, 
consignment — comm. 1) ванта ́ж; 2) наклад-
на ́ ; 3) відпра́вка. 
consignor — comm. вантажовідпра́вник. 
consign, to — 1) доруча́ти; ввіря́ти; 2) comm. 
відправля́ти. 
consilient — що збіга́ється. 
consistence — med.у physiol. консистенція; 
щільність. 
consistency — 1) see consistence; 2) послі-
до́вність; 3) постійність, 
consistent — adj. 1) послідо́вний; 2) су-
місний. 
consistently — послідо́вно. 
consistory — rel. консисто́рія. 
consolation — втіха (утіха)., 
consolatory — втішний (утішний), 
console — 1) tech. консо́ля, кронштейн; 
2) телевізор або ́радіоприйма́ч на ніжках, 
consoler — утіши́тель(ка). 
console, to — втіша́ти (утіша́ти). 
consolidated — консолідо́ваний; зміцнений. 
consolidate, to — консолідува́ти(ся); зміц-
нюватися). 
consolidation — консоліда́ція; зміцнення. 
consoling — adj. втішний. 
consols — fin. консо́лі. 
consonance — 1) погодженість; 2) mus. 
консона́нс. 
consonant — 1) n. gram, при́голосний звук; 
2) adj. сумісний; співзву́чний. 
consort — дружи́на або ́ чоловік (в под-
ру́жжі). 
consortium — есоп. консо́рціюм. 
consort, to — спілкува́тися. 
conspectus — 1) конспе́кт; 2) о́гляд. 
conspicuous — adj. помітний, що впада́є 
у вічі. 
conspiracy — конспіра́ція; змо ́ва. 
conspirator — конспіра́тор; змо́вник. 
conspiratorial — конспіративний; змо ́в-
ницький. 
conspire, to — змовля́тися; вчиня́ти змо́ву. 
constable — поліцай. 
constabulary — полі́ція. _ 
constancy — ста ́лість; постійність, 
constant — 1) n. phys., math, конста́нта; 
2) adj. ста ́лий; постійний. 
Constantinople — hist. Константино́піль 
(Ца́ргород). 



constantly continence 

constantly — стало, постійно. 
Constantsa — geog. Констанца, 
constellation — astron. сузір'я, констеляція, 
consternation — замішання; переляк, 
constipation — med. затве́рдження. 
constituency — вибо́рча округа, 
constituent — 1. n. 1) складова частина; 
2) ви́борець; 2. adj. складови́й. 
constitute, to — 1) утво́рювати; встано́влю-
вати; 2) признача́ти. 
constitution — 1)рої. конституція; 2) будо́ва 
тіла. 
constitutional — 1) рої. конституційний; 
2) med. органічний. 
constitutionalism — рої. конституційна сис-
те ́ма правлі́ння. 
constitutive — adj. 1) рої. устано́вчий; 
2) істо́тний. 
constitutor — фунда́тор(ка), засно́вн||ик 
(иця). 
constrained — 1) вимушений; 2) зніяко-
вілий. 
constraint — 1) при́мус; ви́мушеність; 
2) ніяковість. 
constrain, to — 1) си́лувати; 2) стри́мувати. 
constriction — 1) скоро́чення; 2) сти́ску-
вання. 
constrictor — zool. боа-констри́ктор, даву́н. 
constrict, to — 1) скоро́чувати; 2) сти́ску-
вати. 
construction — n. 1) констру́кція; будо́ва; 
2) будівництво; 3) math, побудо́ва; 4) attr. 
будіве́льний. 
constructional — конструктивний, 
constructionism — конструктивізм, 
constructive — 1) конструктивний; 2) твор-
чий. 
constructor — 1) констру́ктор; 2) буді-
ве́льник. 
construct, to— 1) конструюва́ти; будува́ти; 
2) твори́ти. 
construe, to — 1) пояснювати; 2) перекла-
дати дослівно. 
Consubstantial — rel. Єдиносу́ший. 
consul — кбнсул. 
consular — ко́нсульський. 
consulate — консуля́т, ко́нсульство. 
consul-general — генера́льний ко́нсул. 
consulship — посада ко́нсула. 
consultant — консульта́нт(ка). 
consultation — 1) консультація; 2) med. 
конси́ліюм. 
consultative — консультати́вний, дорадчий, 
consulting — adj. консультати́вний. 
consulting physician — med. лікар-консуль-
та ́нт. 
consult, to — 1) радитися; 2) брати до 
ува ́ги; 3) довідуватися. 
consumed — використаний; ви́трачений. 
consumer — n. 1) споживач; 2) attr. спо-
жи́вчий. 
consume, to — споживати; витрача́ти. 
consummate — adj. закінчений; доскона́лий. 

consummate, to — завершувати; дово́дити 
до кінця. 
consummation — завершення; виконання, 
consumption — 1) витрача́ння, спожива́ння; 
2) med. сухо́ти, туберкульо́за. 
consumptive — med. 1) n. хво́р||ий (а) на 
туберкульо́зу; 2) adj. туберкульо́зний. 
contact — конта ́кт; до́тик. 
contact breaking — elect, вимика́ння. 
contagion — med. 1) інфе́кція; 2) інфекційна 
хворо́ба. 
contagious — med. інфекційний, 
container — конте́йнер; посу́дина. 
containment — mil. стри́мування. 
contain, to — 1) вміща́ти, місти́ти; 2) mil. 
стри́мувати; 3) math, діли́тися без оста́чі. 
contaminate, to — 1) заража́ти; 2) забру́д-
нювати. 
contamination — 1) зара́ження; 2) забру́д-
нення. 
contemn, to — зневажа́ти. 
contemplate, to — 1) обдумувати; 2) спо-
гляда ́ти; 3) ма ́ти на ́мір. 
contemplation — 1) ро́здум; 2) спогляда́ння; 
3) на ́мір. 
contemplative — adj. спогляда́льний. 
contemporaneity — 1) суча́сність; 2) одно-
часність. 
contemporaneous — 1) суча́сний; 2) одно-
ча́сний. 
contemporary — 1) n. суча́сн||ик (иця); 
2) adj. суча́сний. 
contempt — знева́га, прези́рство. 
contemptible — шо заслуго́вує на прези́р-
ство; нікче́мний. 
contemptuous — зневажливий, презирли-
вий. 
contemptuously — зневажливо, прези́рливо. 
contender — супе́рни||к (ця); претенде́нт(ка). 
contend, to — 1) дово́дити; 2) змага́тися; 
3) спереча́тися. 
content — 1. n. 1) місткість; о́бсяг; 2) рl. 
зміст; 3) вдово́лення; 2. adj. вдово́лений. 
contented — adj. задово́лений. 
contention — 1) тве́рдження; 2) змага́ння. 
contentious — 1) спірни́й; 2) зади́рливий. 
contentment — ща ́стя; задово́лення. 
contents — зміст (кни́жки). 
content, to — задовольня́ти. 
conterminal — adj. суміжний, що межу́є. 
conterminous — 1) see conterminal; 2) що 
збіга́ється. 
contest — боротьба ́; супе́рництво; супе-
ре́чка. 
contestant — 1) супе́рни||к (ця); 2) уча́сни||к 
(ця) змага́ння. 
contest, to — 1) боро́тися; 2) спросто́ву-
вати; 3) бу́ти кандида́том (на ви́борах). 
context — контекст. 
contextual — що виплива́є з конте́ксту. 
contexture — структура, компози́ція. 
contiguity — приляга́ння; суміжність, 
contiguous — приле́жний; суміжний, 
continence — стриманість. 



continent converge, to 
continent — 1) n. geog. материк, континент; 
2) adj. стриманий, 
continental — континентальний, 
contingency — випадко́вість; непередба́-
чена обставина. 
contingent — 1. n. континґе́нт; 2. adj. 
1) випадко́вий; 2) непередба́чений. 
continual — безпере́рвний, невпи́нний. 
continually — безпере́ста́нку, невпинно, 
continuance — трива́лість; безпере́рвність. 
continuation — продо́вження. 
continued — adj. безпере́рвний. 
continue, to — продо́вжувати(ся), трива́ти. 
continuity — 1) послідо́вність; 2) безпе-
ре́рвність; 3) elect, електропровідність, 
continuous — безпере́рвний. 
con, to — 1) спрямо́вувати думки; 2) ви-
вча́ти напа ́м'ять; 3) обду́рювати. 
contortion — 1) med. звих; 2) спотво́рення. 
contortionist — акроба́т(ка). 
contort, to — ко́рчити; спотво́рювати. 
contour — ко́нтур, о́брис. 
contour, to — нано́сити ко́нтур, о́брис. 
contra — 1) n. щось протиле́жне; 2) prep. 
про ́ти; 3) adv. навпаки́. 
contraband — n. 1) контраба́нда, пачка́рст-
во; 2) attr. контраба́ндний. 
contrabass — mus. контраба́с. 
contraceptive — n. med. протизаплідний 
за́сіб. 
contract — договір, контра́кт, уго́да. 
contracted — adj. 1) обумо́влений (дого-
во ́ром); 2) скоро́чений. 
contractility — physiol. скоро́тність. 
contraction — скоро́чення; стиска́ння. 
contractive — physiol. скоро́тний, шо 
сти́скується. 
contractor — 1) comm. підрядник; 2) anat. 
скоро́тливий м'яз. 
contract, to — 1) стиска́тися; 2) comm. 
уклада́ти (догові́р). 
contractual — comm. договірний, 
contradiction — 1) супере́чність; 2) спросту-
ва́ння. 
contradictious — суперечливий, 
contradictor — опоне́нт; спереча́льник. 
contradictory — супере́чиий; несумісний. 
contradict, to — 1) супере́чити; 2) спросто-
вувати. 
contradistinction — 1) протиле́жність; 
2) протиставлення. 
contradistinguish, to — розрізнювати; про-
тиставля́ти. 
contraindication — med. протипока́зання. 
contralto — mus. контра́льто, альт, 
contraposition — протиле́жність; антите́за. 
contraption — jok. нова ́ ви́гадка. 
contrariety — 1) перешкода; 2) розбіж-
ність. 
contrariwise — 1) в протиле́жному на́прямі; 
2) навпаки́. 
contrary — 1) adj. протилежний; супереч-
ний; 2) adv. протиле́жно; 3) n. протиле́жне. 
contrast — контра́ст; протиле́жність. 

contrast, to — контрастувати; протиста́" 
вити. 
contravene, to — 1) запере́чувати; 2) по-
ру́шувати (зако́н). 
contravention — порушення (зако́ну). 
contribute, to — 1) вносити (гро́ші); від-
дава ́ти (час); 2) сприя́ти. 
contribution — 1) контрибу́ція; 2) внесок; 
3) вклад (в нау́ку); 4) сприя́ння. 
contributor — 1) той, хто ро́бить вне́сок; 
2) той, хто сприяє. 
contributory — adj. 1) що ро́бить вне́сок; 
2) що сприя́є. 
contrite — adj. що ка́ється, що жалку́е. 
contrition — каяття́, жалкува́ння. 
contrivance — 1) витівка; 2) винахід; 
3) при́стрі́й. 
contrive, to — 1) винахо́дити; 2) затівати, 
control — 1) керува́ння; управління; 
2) на ́гляд; перевірка, 
control-gear — tech. ва́жіль зміни швид-
костей. 
controllable — adj. 1) керо́ваний; 2) що 
піддається перевірці. 
controller — 1) контроле́р; 2) tech. ре-
ґуля́тор. 
control, to — 1) керува́ти; 2) перевіряти, 
контролюва́ти. 
controversial — 1) спі́рни́й; 2) що лю́бить 
поле́міку. 
controversy — контрове́рсія, супере́чка. 
controvert, to — спереча́тися, полемізува́ти. 
contumacious — 1) упе́ртий; 2) непокірли-
вий. 
contumacy — 1) упе́ртість; 2) непокірли-
вість; 3) jur. нея́вка на суд. 
contumelious — обра́зливий; зухва́лий. 
contumely — обра ́за. 
contuse, to — 1) med. конту́зити; забити-
ся); 2) товкти́. 
contusion — med. конту́зія. 
conundrum — калямбу́р; гра слів, 
convalescence — видужання, 
convalescent — adj. виду́жуючий. 
convalesce, to — видужувати, 
convection — phys. конвекція, 
convenances — pi. пристойність, 
convene, to — склика́ти (збо́ри). 
convenience — вигода, зру́чність. 
convenient — adj. вигідний, зру́чний. 
convent — rel. конве́нт, жіно́чий манасти́р. 
convention — 1) рої. конве́нція, уго ́да; 
2) з'їзд; 3) умо́вність. 
conventional — adj. 1) домо́влений, обу-
мо́влений; 2) звича́йний; 3) tech. станда́рт-
ний. 
conventionalism — умо́вність; рути́нність. 
conventionality — умо́вність. 
conventionalize, to — роби́ти умо́вним. 
convergence — 1) сходження (в одній то́чці); 
2) math, збіжність. 
convergent — що схо́диться (в одній то́чці). 
converge, to — 1) схо́дитися; 2) math. 
наближатися. 



converging cope, to 

converging — adj. 1) зосереджений; 2) що 
схо́диться (в одній то́чці). 
conversable — 1) балаку́чий, говірки́й; 
2) ціка́вий як співбе́сідник. 
conversance — обізнаність, 
conversant — до́бре обізнаний, 
conversation — розмо́ва, бала́чка, бе́сіда. 
conversational — 1) розмо́вний; 2) говір-
ливий. 
conversationalist — ціка́вий співбе́сідник. 
converse — 1) n. розмо́ва, бе́сіда; 2) adj. 
протилежний; зворо́тний. 
conversely — протиле́жно, зворо́тно. 
converse, to — розмовля́ти, бала́кати. 
conversion — 1) перетво́рення; 2) fin. кон-
ве́рсія; 3) tech. переро́бка. 
convert — n. наве́рнений (на Іншу віру), 
converter — elect, конве́ртор. 
convertible — що мо́же бу́ти змінений, 
converting — n. 1) перетво́рення; 2) met. 
бесемерува́ння. 
convert, to — перетво́рювати. 
convex — опу́клий; ви́гнутий. 
convexity — опу́клість; ви́гнутість. 
conveyance — 1) тра́нспорт, перевіз; 
2) тра́нспортні за ́соби; 3) jur. переда́ча 
майна́. 
conveyer — tech. конва́йєр, транспорте́р. 
conveying — транспортува́ння. 
convey, to — 1) перево́зити, транспорту-
ва ́ти; 2) передава́ти. 
convict — n. засу́джений; в'я́зень. 
convicted — adj. jur. засу́джений. 
conviction — 1) перекона́ння; 2) переко́-
наність; 3) jur. визна́ння ви́нним. 
convict, to — jur. визнава́ти ви́нним; 
засуджувати. 
convinced — adj. переко́наний. 
convince, to — переко́нувати, упевня́ти. 
convincing — adj. переко́нливий. 
convivial — 1) весе́лий; 2) святко́ви́й. 
convocation — 1) rel. собо ́р; 2) збо ́ри; 
3) скли́ка́ння. 
convoke, to — склика́ти (збо́ри); збира́ти. 
convolute — adj. bot. зго́рнутий. 
convoluted — adj. закру́чений, за́гнутий. 
convolution — 1) зго́рнутість; 2) tech. 
вито́к (спіра́лі). 
convolve, to — згорта́ти(ся); скру́чувати(ся). 
convolvulus — bot. павути́ця, повійка, 
convoy — mil. конво́й; су́провід. 
convoy, to — mil. конвоюва́ти; супрово́-
дити. 
convulse, to — 1) med. виклика́ти корчі́ 
(су́дорги); 2) потряса́ти. 
convulsion — 1) med. конву́льсія; 2) по-
трясіння. 
convulsive — adj. med. конвульсійний, 
cony — 1) кріль; 2) ппсірка кроля (вичи-
нена, фарбо́вана). 
соо — n. воркування, 
cook — 1) кухова́р(ка); 2) naut. кок. 
cooked — варений; пе́чений; сма́жений. 

cooker — 1) піч; 2) тії. похідна́ ку́хня; 
3) кастру́ля, баня́к. 
cookery — кухова́рство; кулінарі́я. 
cook-galley — naut. ка́мбуз. 
cook-house — надвірня ку́хня. 
cookie — colloq. дома́шнє пе́чиво. 
cooking — варіння; печення; сма́ження. 
Cook Isls — geog. острови́ Ку ́ка. 
cook-room — ку́хня; naut. ка́мбуз. 
cook-shop — colloq. їда́льня. 
cook, to — вари ́ти; кухова́рити. 
cooky — see cookie. 
cool — 1. adj. 1) холоднува́тий; 2) спокі́й-
ний; 3) байду́жий; 2. n. 1) прохоло́да; 
2) спокійність. 
coolant — tech. 1) охоло́джуюча ріди́на; 
2) охоло́джуюче середо́више. 
cooler — 1) холодильник; 2) віде́рце на 
охолодження пля́шки вина́. 
cool-headed — adj. спокійний, витриманий. 
coolie — ку́лі (індійський або ́ кита́йський 
на́йня́тий робітни́к). 
cooling — n. охолодження. 
coolness — 1) прохоло́да; свіжість; 2) хо-
лоднокро́вність. 
cool, to — охоло́джувати(ся). 
coom — colloq. вугляний пил. 
coomb — вузька́ доли́на, уще́лина. 
coop — 1) ве ́рша; 2) курни́к. 
co-op — n. abbr. кооперати́вне товари́ство. 
cooper — бо́ндар. 
cooperage — 1) бо́ндарство; 2) бонда́рня. 
co-operant — adj. що сприя́є. 
co-operate, to — співпрацюва́ти, кооперу-
ва ́ти; тії. взаємодіяти. 
co-operation — співпра́ця, коопера́ція; тії. 
взаємоді́я. 
co-operative — 1) n. кооперати́в(а); 2) adj. 
кооперати́вний; спільний, 
co-operative society — кооперати́в(а). 
co-operator — 1) коопера́тор; 2) співро-
бітник. 
cooper, to — бондарюва́ти. 
co-optation — кооптація. 
co-option — see co-optation. 
coop, to — саджати в курни́к. 
co-opt, to — кооптува́ти. 
co-ordinate — 1. adj. 1) gram, сурядний; 
2) одно ́го ́ розря́ду; 2. n. math, координа́та, 
значни́к. 
co-ordinates — pi. math, координа́ти. 
co-ordinate, to — координува́ти; узго́джу-
вати. 
co-ordination — координа́ція; узго́дження. 
coot — orn. лисуха. 
coo, to — воркува́ти. 
cop — 1) гребінь (птаха́); 2) colloq. поліца́й. 
co-partner — уча́сни||к (ця). 
co-partnership — товари́ство на паях. 
cope — 1) rel. ри ́за; 2) tech. кожу́х, ковпа́к. 
copeck — копійка. 
Copenhagen — geog. Копенга́ґен. 
cope, to — 1) справля́тися, управля́тися; 
2) вкрива́ти. 



co-pilot coronate, to 
co-pilot — av. другий пілот. 
copious — adj. бага́тий на, рясний. 
copious speaker — базіка(ло). 
copper — 1. n. 1) мідь; 2) каза ́н; 3) colloq. 
поліца́й; 2. adj. мі́дний. 
copperas — chem. залі́зний купоро́с. 
copper-founder — мі дно лива́рник. 
copperhead — zool. мідянка (змія́). 
copperplate — мі́дна до́шка (для ґравіру-
ва́ння). 
coppersmith — мідя ́р; казаняр. 
copper, to — вкрива́ти міддю. 
coppery — adj. мі́дного ко́льору. 
coppice — 1) гайо ́к; 2) for. лісова́ ділянка, 
призна́чена на виру́бування. 
copra — ко́пра (ви́сушене ядро ́коко́сового 
горі́ха). 
copse — see coppice, 
copsy — adj. заро́слий. 
cop, to — colloq. спійма́ти на гарячому, 
copula — anat., gram, зв'язка, 
copulate, to — biol. парува́тися; злуча́тися. 
copulation — biol. спаро́вування; злу́чка. 
copulative — adj. biol. парува́льний. 
copy — 1) ко́пія; 2) репроду́кція; 3) при-
мірник; 4) зразо́к. 
copy-book — зо́шит. 
copyholder — print, тена́кль. 
copying pencil — хемі́чний оліве́ць. 
copyist — 1) перепи́сувач(ка); 2) іміта́тор-
(ка). 
copy-reader — 1) коре́ктор; 2) помічник 
реда́ктора (газе́ти). 
copyright — літературна вла́сність, а́втор-
ське пра ́во. 
copy, to — 1) роби́ти ко́пію; 2) спи́сувати. 
coquetry — коке́тство. 
coquette — коке́тка. 
coquet, to — кокетува́ти. 
coral — 1) n. кора ́ль; 2) adj. кора́льовий. 
Coral Sea — geog. Кора́льове мо́ре. 
corbel — 1) tech. кроншта́йн; 2) archi. 
ви́ступ. 
cord — 1) anat. зв'я ́зка; 2) струна́; 3) шнур, 
шво́рка, моту́зка. 
cordage — naut., tech. трос, такеля́ж. 
cordate — adj. bot. серцевидний, 
cordial — 1. adj. 1) med. серце́вий; 2) cep-
де́шний; 2. n. pharm. стимулюючі ліки для 
се́рця. 
cordiality — серде́шність, добросе́рдність. 
cordially — серде́шно. 
Cordillera — geog. Кордільєри. 
cording — text, пі́дв'язь. 
cordon — кордо́н. 
core — 1) стри́жень; ядро ́; 2) суть; 3) elect. 
жи́ла. 
coreopsis — bot. корео́псис. 
co-respondent — jur. співвідповіда́ч(ка) у 
шлюборозлучному проце́сі. 
corf — fish, ри́бник, са́жалка. 
Corfu — geog. Ко́рфу. 
Corinth — hist. КорІнт. 

cork — 1) ко ́рок; за́тичка; 2) fish, попла-
ве́ць. 
Cork — geog. Корк (місто і графство 
Ірля́ндії). 
corkscrew — коркотя́г. 
corkscrew, to — colloq. проти́скуватися. 
cork, to — 1) затика́ти корком; 2) мазати 
па́леним корком. 
cork-tree — bot. ко ́рко ́ве де́рево. 
corky — 1) ко ́рко ́вий; 2) fig. ле ́гки ́й. 
cormorant — 1) orn. великий баклан; 2) fig. 
ненаже́ра. 
corn — 1) зе ́рно; 2) збіжжя; хліб (у зерні); 
3) med. мозо́ля. 
corn-bin — agric. за́сік. 
corn-chandler — роздрібний торговець 
збіжжям. 
corn-cob — кукурудзяний качан, 
corn-cockle — bot. кукіль, 
corncrake — orn. дерка́ч. 
corndodger — кукурудзяний коржик, 
cornea — anat. рогівка, рогова ́оболонка 
о́ка. 
corned — adj. cul. соло́ний. 
cornel — bot. дере́н, кисле́ць. 
cornelian — 1) n. тіп. темночерво́ний 
халцедо́н; 2) adj. дерено́вий. 
corneous — рогови́й. 
corner — 1) кут, куто́к; 2) ріг (сто́лу, хати, 
ву́лиці); 3) за́куток. 
corner-boy — see corner-man. 
corner-man — colloq. 1) вели́кий біржовий 
спекуля́нт; 2) ву́личний роззя́ва. 
corner-stone — наріжний ка́мінь. 
corner, to — 1) заганя́ти в кут; 2) купува́ти 
для перепро́дажу. 
cornet — 1) mil. корне́т; 2) mus. ріжо́к. 
corn exchange — comm. хлі́бна бі́ржа. 
corn-field — agric. ни́ва, лан. 
corn-floor — agric. тік. 
corn-flour — кукуру́дзяне бо́рошно. 
cornflower — bot. волошка. 
cornice — archi. карні́з; ґзимс. 
cornicle — 1) ріжо́к (ра́влика); 2) ву́сик 
(кома́хи). 
Cornish — adj. корнуе́льський. 
corn-stalk — сто́вбур кукуру́дзи. 
corn, to — 1) налива́тися (про хліба ́); 
2) cul. соли́ти м'я ́со. 
cornucopia — myth, ріг доста́тку. 
cornuted — adj. рога́тий. 
Cornwall — rgeog. Ко́рнуол (піво́стрів і 
гра́фство в Англії). 
corny — adj. 1) хлі́бний, зерновий; 2) мо-
золя́стий. 
corolla — bot. вінчик, 
corollary — на́слідок; ви́сновок. 
corona — 1) astron. со́няшна коро́на; 
2) elect, коро́на; 3) bot. ві́нчик; 4) anat. 
коро́нка зу ́ба. 
coronach — похоро́нна пісня, похоро́нна 
музика. 
coronal — вінцевий; коронарний, 
coronate, to — коронува́ти. 



coronation Cossack 
coronation — корона́ція, коронування, 
coroner — n. jur. слідчий, 
coroner's inquest — jur. обду́кція. 
coronet — 1) діяде́ма; 2) коро́на (перів), 
corpora] — 1) n. mil. капра́л; 2) adj. тіле́сний. 
corporate — adj. корпоративний, 
corporation — корпора́ція. 
corporator — член корпора́ції. 
corporeal — adj. 1) тіле́сний; 2) матерія́ль-
ний. 
corporeality — матерія́льність. 
corporeity — see corporeality. 
corposant — явище атмосферно! електрики. 
corps — mil. ко́рпус. 
corps-de-ballet — theatr. кордебалет. 
corpse — труп, мрець, мертве́ць. 
corps man — mil. саніта́р. 
corpulence — огря́дність. 
corpulency — see corpulence. 
corpulent — огрядни́й. 
corpus — L. ко́декс, збірник. 
corpuscle — n. phys. 1) а́том, електро́н; 
2) корпу́скула, ча́стка. 
corpuscular — adj. phys. 1) атомо́вий; 
2) корпускулярний. 
corpus juris — L. jur. збір законів. 
corral — 1) обо́ра; 2) та́бір, ото́чений 
воза́ми. 
correct — 1) пра́вильний; 2) ввічливий, 
corrected — виправлений, 
correcting — n. print, пра́вка. 
correction — по́правка, виправлення, 
corrective — 1. n. 1) коректи́ва; 2) med. 
невтралізу́ючий за ́сіб; 2. adj. виправний, 
correctly — 1) правильно; 2) ввічливо, 
correctness — 1) пра́вильність; 2) ввічли-
вість. 
corrector — print, коре́ктор(ка). 
correct, to — 1) виправля́ти; 2) реґулюва́ти; 
3) print, пра́вити (коре́кту). 
correlate — корелят, співвідносне поняття, 
correlate, to — встано́влювати співвідно́-
шення. 
correlation — кореляція; співвідношення, 
correlative — корелятивний; співвідно́сний. 
correlativity — корелятивність; співвід-
Бо ́СНІСТЬ. 
correspondence — 1) кореспонденція, листу-
ва́ння; 2) відповідність, 
correspondent — 1) n. дописувач, кореспон-
дент; 2) adj. відповідний, 
corresponding — adj. 1) шо листується; 
2) відповідний. 
correspond, to — 1) листува́тися; 2) відпо-
віда́ти (чому́сь). 
corridor — коридо́р. 
corrigendum — спи́сок друкарських по́-
милок. 
corrigible — виправний, 
corroborant — 1) adj. що підтве́рджує; 
2) n. med. тонізу́ючий за́сіб. 
corroborate, to — підтве́рджувати. 
corroboration — підтве́рдження. 
corroborative — шо підтверджує. 

corroboratory — шо підтве́рджує. 
corrode, to — іржавіти; роз'їда́ти. 
corrosion — chem. коро́зія; роз'їда́ння; 
іржа́. 
corrosive — 1. adj. корозійний; їдки́й; 
2. n. їдка ́ речови́на́. 
corrosiveness — їдкість. 
corrugated — adj. 1) помо́рщений; 2) tech. 
ґофро́ваний. 
corrugate, to — 1) змо́ршувати(ся); 2) tech. 
ґофрува́ти. 
corrugation — 1) змо́рщення; 2) tech. 
ґофрува́ння. 
corrupt — adj. 1) зіпсо́ваний; 2) прода́жний; 
підкупний. 
corruptibility — підку́пність; прода́жність. 
corruptible — 1) підку́пний; 2) що псує́ться. 
corruption — 1) кору́пція; ро́зклад; 2) про-
да́жність. 
corrupt, to — 1) розбе́щувати(ся); псувати-
ся); 2) підкупа́ти. 
corsage — корса́ж. 
corsair — піра́т. 
corset — корсе́т, шнурівка. 
Corsica — geog. Ко́рсіка. 
Corsican — 1) n. корсіка́н||ець (ка); 2) adj. 
корсіка́нський. 
cortege — корте́ж, урочиста проце́сія. 
cortex — 1) anat. кора ́головного мо́зку; 
2) bot. кора́. 
cortical — adj. ко́рко́вий. 
corticate(d) — adj. покритий коро́ю. 
coruscate, to — 1) ся́яти; 2) блища́ти. 
coruscation — 1) ся́яння; 2) блиск. 
corvette — naut. корвета. 
coryphaeus — корифе́й. 
coryphee — корифе́йка (у бале́ті). 
cosecant — math, косеканс. 
cosher, to — 1) жи́ти чужи́м ко́штом; 
2) пе́сти́ти; 3) базікати. 
co-signatory — n. jur. той, хто підтасує 
(уго́ду) ра ́зо ́м з іншим. 
cosily — приє́мно, за́ти́шно. 
cosine — math, ко́синус. 
cosiness — приє́мність, затишність. 
cosmetic — 1) n. шмінка, косметичний 
за ́сіб; 2) adj. косметичний. 
cosmetics — косме́тика. 
cosmic — adj. космічний. 
cosmic rays — phys. космічне проміння. 
cosmogony — космого́нія. 
cosmography — космогра́фія. 
cosmological — adj. космологічний. 
cosmology — космологія. 
cosmonaut — космона́вт. 
cosmopolitan — 1) n. космополіт; 2) adj. 
космополітичний. 
cosmopolitanism — космополітизм. 
cosmopolite — 1) космополі́т; 2) тварина 
або ́ рослина поши́рена на земній ку́лі. 
cosmopolitism — космополітизм. 
cosmos — космос, все́світ. 
Cossack — n. 1) коза́к; січови́к; 2) attr. 
коза́цький. 



Cossacks countermine 
Cossacks — collect, коза́цтво. 
cosset, to — голубити, пе́сти́ти. 
cost — ва́ртість; ціна́. 
costal — anat. ребе́рний. 
Costa Rica — geog. Коста-Ріка. 
coster — ву́личний торговець з візко́м. 
costive — adj. 1) забарний; 2) med. що 
стражда́є на затве́рдження. 
costless — adj. безкоштовний, дармовий, 
даровий. 
C9stly — 1) коштовний, цінний; 2) роз-
кішний. 
cost price — comm. собіва́ртість. 
cost, to — коштува́ти. 
costume — костюм; оде́жа. 
costumer — костюмер. 
cosy — приє́мний, зати́шни́й. 
cot — 1) коли́ска; ліжко; 2) naut. ліжко 
в каю́ті; 3) Хлів. 
cotangent — math, котангенс. 
cote — Хлів; за́горо́да для сві́йських твари́н. 
co-tenant — співоренда́р. 
coterie — 1) ви́бране товари́ства; 2) літе-
рату́рний гурток. 
cotillion — котильйо́н (тано́к). 
cottage — ко́тедж. 
cottager — 1) той, хто живе́ в ко́теджі; 
2) батра́к. 
cottar — бідня́к-оренда́р. 
cotter — 1) see cottar; 2) tech. клин, 
cotton — 1. n. 1) agric. ба ́во ́вна; 2) bot. 
ба́во́вник; 3) text, бавовняна ткани́на; 
2. adj. баво́вня́ний. 
cotton-cake — баво́внико́ва макуха, 
cotton-gin — бавовноочисна́ маши́на. 
cotton-grass — bot. пухівка, 
cotton-grower — agric. бавовняр, 
cotton-mill — тексти́льна фабрика, 
cotton-picker — 1) бавовнозбиральна ма-
ши́на; 2) збирач бавовни, 
cotton-plant — bot. ба́во́вник. 
cotton-seed — бавовникове насіння, 
cotton-spinner — text, бавовнопряді́льник. 
cotton-spinning — text, бавовнопрядіння, 
cotton-tail — colloq. сі́рий крі́лик. 
cotton, to — colloq. 1) сподо́бати; 2) узго́-
джуватися. 
cotton-wool — 1) вата; 2) ба́во́вна-сире́ць. 
cottony — 1) баво́вня́ний; 2) пухна́стий. 
cotton yarn — text, баво́вня́на пря́жа. 
cotyledon — bot. сім'ядоля. 
couch — 1) кана́па; 2) bot. пирій. 
couch-grass — bot. лисохвіст, пирі́й. 
couch, to — лежа́ти. 
cougar — zool. кугуа́р, пу́ма. 
cough — ка́шель. 
cough-drops — краплі від кашлю. 
cough-lozenge — таблетка від кашлю. 
cough, to — кашляти; colloq. кахи́кати. 
cough, up — відка́шлювати. 
coulee — 1) висохле рі́чшце; 2) затверділий 
поті́к ля́ви. 
coulisse — 1) pi. theatr. кулі́си; 2) tech. 
жолобо́к, паз. 

coulomb — phys. куло́н. 
coulter — agric. передплужник. 
council — 1) ра ́да; 2) нарада; конси́ліюм. 
council-board — засідання ради. 
councillor — радник; член ра́ди. 
councilman — член ра́ди. 
counsel — 1) порада; 2) на́мір; 3) нарада; 
обмірко́вування. 
counsellor — 1) радник; порадник; 2) ад-
вокат. 
counsel, to — радити. 
count — 1) рахування, рахунок; 2) граф. 
countenance — 1) обличчя, лице́; 2) вираз 
обличчя. 
counter — 1. n. 1) tech. лічи́льник; 2) при-
ла ́вок; 2. adj. протиле́жний; 3. prefix. 
про́ти-, контр-. 
counter-action — 1) протиді́я; 2) невтра-
ліза́ція. 
counteractive — 1) протидіючий; 2) невтра-
лізу́ючий. 
counteract, to — 1) протидіяти; 2) невтра-
лізува́ти. 
counter-attack — mil. контрата́ка, контр-
на́ступ. 
counter-attack, to — mil. контратакувати, 
counterbalance — противага, 
counterbalance, to — урівнова́жувати, зрів-
новажувати. 
counterblast — 1) контрза́хід; 2) контр-
обвинува́чення. 
counterblow — контру да ́р. 
countercharge — jur. зустрічне обвинува́-
чення. 
countercharge, to — mil. іти в контрата́ку. 
countercheck — протиді́я. 
counter-claim — jur. зустрічний по́зов. 
counter-claim, to — jur. подава́ти зустрічний 
по́зов. 
counter-clockwise — про́ти руху годиннико-
вої стрі́лки. 
counter-espionage — контрро́звідка. 
counterfeit — 1. adj. 1) фал(ь)ши́вий; 
2) удаваний; 2. n. 1) фал(ь)ши́вка; 2) під-
ставна осо́ба. 
counterfeiter — 1) підро́блювач(ка); 2) імі-
та́тор(ка). 
counterfeit, to — 1) підроблювати; 2) уда-
ва́ти. 
counterfoil — корінець (чека, квитка), 
counterfort — bui. підпірка, підпо́ра. 
counter-intelligence — контррозвідка, 
counter-irritant — med. заспокоюючий 
за́сіб. 
counterman — продавець, 
countermand — наказ, шо скасовує по-
передній наказ. 
countermand, to — 1) відкликати (служ-
бовця); 2) скасо́вувати попередній нака́з. 
countermarch — mil. контрмарш, 
countermarch, to — mil. повертатися назад, 
countermark — контро́льне клейнб. 
countermine — mil. контрміна. 



countermine, to cowling 
countermine, to — mil заклада́ти контр-
міну. 
counter-offensive — mil. контрофензи́ва. 
counter-offer — контрпропозиція, 
counterpane — ко ́вдра; покрива́ло. 
counterpart — осо́ба або ́річ, що допо́внює 
іншу або ́до́бре до не́ї пасу́є. 
counterplot — контрзмо́ва. 
counterplot, to — організо́вувати контр-
змо́ву. 
counterpoint — mus. контрапункт, 
counterpoise — 1) рівнова́га; 2) противага́. 
counterpoised — adj. урівнова́жений. 
counterpoise, to — урівнова́жувати. 
counterpoising — n. урівнова́жування. 
counter-revolution — контрреволю́ція. 
counter-revolutionary — 1) n. контрреволю-
ціоне́р(ка); 2) adj. контрреволюційний. 
countersign — 1) стве́рдження підписом; 
2) паро́ля. 
countersign, to — стве́рджувати підписом, 
countersunk — adv. tech. впота́й. 
countervail, to — 1) протистоя́ти; 2) ком-
пенсува́ти; зрівнова́жувати. 
counterweight — противага́. 
counterweigh, to — зрівнова́жувати. 
counterwork — протидія. 
counterwork, to — протидіяти, 
countess — графи́ня. 
counting — n. рахува́ння, лі́чення. 
counting-house — канцелярія; бухгальте́рія. 
counting-room — see counting-house, 
countless — adj. незліче́нний, незчисле́нний. 
countrified — adj. що вигляда́є по-сільсь-
ко́му. 
country — n. 1) краї ́на; 2) батьківщина; 
3) сільська́ місце́вість; 4) attr. сільський. 
country cousin — провінція́л(ка), сі́льськи́й 
жи́тель. 
country-house — 1) вілла, да ́ча; 2) помі-
щицький буди́нок. 
countryman — 1) селянин; 2) земля́к. 
country-seat — має́ток. 
country-side — сі ́льська ́ місце́вість. 
countrywoman — 1) селянка; 2) землячка, 
count, to — 1) чи́сли́ти, рахува́ти; 2) при-
пуска́ти. 
county — 1) окру́га; 2) гра́фство. 
coup — уда ́р; вда́лий хід. 
coup d'etat — рої. переворот, 
coupe — rly. двомісне купе́. 
couple — 1) па ́ра (подру́жжя); 2) elect. 
елеме́нт; 3) mech. па ́ра сил. 
coupler — 1) rly. зчі́плювач; 2) tech. зчеп, 
couplet — poet, купле́т. 
couple, to — 1) пожени́тися; 2) rly. зчіплю-
вати; 3) з'є́днувати(ся). 
coupling — n. 1) з'єдна́ння; 2) tech. зчіпна́ 
му ́фта; 3) Ьіоі. парува́ння. 
coupon — купо́н, тало́н. 
courage — мужність, відва́га. 
courageous — му́жній, відва́жний. 
courageously — му́жньо, відва́жно. 
courier — кур'єр; гоне́ць. 

course — 1) курс (ле́кцій); 2) курс, на ́прям; 
3) хід, пере́біг. 
courser — poet, бойови́й кінь. 
coursing — hunt, полюва́ння з гончака́ми. 
court — 1) суд; 2) двір (королівський); 
3) подвір'я; 4) sport, корт, майда́нчик. 
courteous — увічливий, ґре́чний. 
courteously — увічливо, ґре́чно. 
courtesan — куртиза́нка, коко́тка. 
courtesy — увічливість, ґре́чність. 
courtier — двора́к, дворе́цький. 
courting — n. сва́тання. 
courtly — adj. ви́шуканий; увічливий. 
court martial — mil. військо́ви́й суд. 
courtship — залиця́ння. 
court, to — 1) залиця́тися ; 2) обле́щувати. 
courtyard — подвір'я, двір. 
cousin — кузе́н; кузи́нка. 
cove — 1) archi. склепіння; 2) зато ́ка; 
3) па́рубок. 
covenant — 1) bibl. завіт; 2) jur. договір; 
3) уго́да. 
Coventry — geog. Ко́вентрі. 
cover — 1) вере́та, покриття́; 2) обкла́-
динка; 3) кове́рт. 
covered — adj. 1) вкри́тий, застелений; 
2) у капелюсі. 
covered with snow — засніжений, 
covering — n. 1) прикриття́; покрива́ння; 
2) на́стил. 
covering detachment — mil. засло́на. 
coverlet — покрива́ло. 
cover oneself, to — укрива́тися. 
covert — 1) n. схо́вшце для дичини́ (ха́ща, 
ліс); 2) adj. прикритий; тає́мний. 
cover, to — 1) покрива́ти; вкрива́ти; 
2) містити в собі. 
coverture — схо́вище. 
coveting — n. жада́ння (недосту́пного). 
covetous — жадібний; заздрісний. 
covet, to — жада́ти (недосту́пного). 
covey — 1) згра ́я (птахів); 2) ви́водок. 
cow — 1) коро ́ва; 2) сами́ця (слона́, кита ́, 
тюле́ня); 3) tech. ковпа́к; дефле́ктор. 
coward — боягу́з(ка). 
cowardice — боягузтво. 
cowardly — 1) adj. боягу́зливий; 2) adv. 
боягу́зливо. 
cowberry — брусни́ця. 
cowboy — пастух, чередни́к. 
cower, to — присіда́ти; щулитися (від 
стра́ху). 
cow-fish — ich. 1) морська́ коро ́ва; 2) сірий 
дельфін. 
cow-heel — cul. холоде́ць з теля́чих або ́ 
коро́в'ячих ніжок, 
cowherd — 1) пасту́х; 2) скота́р. 
cow-hide — 1) воло́ва шкіра; 2) батіг 
з воло́вої шкіри, 
cow-hide, to — шмага́ти батого́м. 
cowl — 1) rel. клобу́к; 2) rel. сута́на з капю-
шо ́ном; 3) tech. кожу́х; 4) av. обтічник; 
5) це ́бе ́р. 

і cowling — n. av. обтічник. 



cowman creak 

cowman — 1) пасту́х; 2) скота́р. 
cow-puncher — colloq. пасту́х. 
cowshed — корі́вник, хлів. 
cowslip — bot. бара́нчик. 
cow, to — 1) тероризува́ти, страха ́ти; 
2) прибо́ркувати. 
coxcomb — самовдово́лена люди́на. 
coxcombical — самовдово́лений. 
coxcombry — самовдово́лення. 
coxswain — naut. стерновий. 
coxy — adj. самовпе́внений, наха́бний. 
coy — adj. 1) несміливий; 2) відлю́дний. 
coyness — 1) несміливість; 2) відлюдність. 
coyote — zool. степовий вовк. 
cozenage — обдурювання. 
cozener — шахра́й, ошука́нець. 
cozen, to — обду́рювати. 
crab — 1) zool краб; 2) bot. дика яблуня; 
3) tech. ко́рба. 
crabbed — adj. буркотли́вий; дратівливий. 
crabbedness — буркотли́вість; дратівли-
вість. 
crabby — сварли́вий; дратівливий. 
crab, to — дряпати кігтями. 
crack — 1. n. 1) ші́лина, розко́лина; 
2) тріск; 2. adj. першорядний. 
crack-brained — adj. colloq. безглуздий. 
cracked — adj. 1) надтріснутий, трі́снутий; 
2) colloq. що з'ї ́хав з глу́зду. 
cracker — 1) сухе́ пе́чиво; 2) ши́пці для 
горі ́хів; 3) tech. дроба́рка. 
cracking — тріск, ляскання. 
crackjack — colloq. майстер своє́ї спра́ви. 
crack-jaw — adj. colloq. шо тяжко вимов-
ля ́єіься. 
crackle — тріск, ляскання, 
crackle, to — тріща́ти; лу́скатися. 
cracklings — pi. cul. вишкварки, 
cracknel — cul. 1) pi. ви́шкварки; 2) сухе́ 
пе́чиво. 
cracksman — зло́дій-вло́мник. 
crack, to — 1) тріщати; 2) розко́лювати(ся). 
cracky — adj. 1) що потріскався; 2) fig. 
недоу́мкуватий. 
cradle — коли́ска. 
cradle, to — заколи́сувати. 
craft — 1) про́мисел; ремесло́; 2) впра́в-
ність; 3) хитрість; 4) літа ́к, судно́, чо ́ве ́н. 
craftily — 1) впра́вно; 2) хитро. 
craftiness — лука́вство, хи́трість. 
craftsman — фахіве́ць, ма́йстер. 
craftsmanship — майстерність. 
crafty — 1) умілий; 2) хитрий. 
crag — ске́ля; бе́скид. 
craggy — adj. скеля́стий; стрімча́стий. 
cragsman — sport, альпініст, скелела́з. 
crake — orn. боло́тяна ку́рочка. 
cram — 1) ти́снява; 2) colloq. поверхо́ві 
зна ́ння ́. 
cramp — 1) med. корчі́, су́дорга; 2) tech. 
ско ́ба ́; затиска́ч. 
cramped — adj. 1) надмірно сти́слий (про 
ви́клад); 2) обме́жений. 

cramp-fish — ich. електричний скат, 
cramp-iron — tech. залізний захва ́т. 
crampon — 1) tech. залі́зна ско ́ба ́; 2) рі 
шипи на підо́швах. 
cram, to — 1) тісни́ти; 2) перепо́внювати; 
3) відгодо́вувати. 
cranberry — bot. журавли́на. 
crane — 1) tech. здшма; 2) orn. жураве́ль. 
crane's-bill — bot. жураве́ць. 
crane, to — 1) tech. підійма́ти (зді́ймою); 
2) витяга́ти ши ́ю. 
cranial — adj. anat. черепни́й. 
craniology — med. краніоло́гія. 
cranium — anat. че́реп, ча́ппса. 
crank — 1) tech. кбрба; кривошип; 2) екс-
центрична люди́на. 
crank case — tech. ка́ртер колінчастого 
ва ́ла. 
cranked — adj. колінчастий, зігнутий, 
crankiness — дива́цтво. 
crank-shaft — tech. колінчастий вал. 
crank, to — tech. заво́дити (ру́чкою), кру-
ти ́ти. 
crankweb — tech. плече́ кривошипа, 
cranky — 1) вередливий; 2) роздрато́ваний. 
cranny — розко́лина; щілина, 
crape — 1) креп (ткани́на); 2) fig. жало́ба. 
craped — adj. 1) оздо́блений кре́пом; 
2) зодягнутий в жало́бу, тра ́ур. 
crapulence — 1) пиятика; 2) похмілля, 
crapulent — adj. у ста́ні похмілля, 
crapulous — see crapulent, 
crapy — adj. кре́повий. 
crash — 1) ава́рія, катастро́фа; 2) крах, 
банкру́тство; 3) гу́ркіт. 
crash-helmet — шоло ́м (піло́та, мотори́ста). 
crash, to — 1) зазна́ти ава ́рії; 2) розтро-
щити; 3) валитися з тріском, 
crass — adj. дурни́й, тупи́й. 
crassitude — ду́рість, ту́пість. 
crater — 1) кра ́тер; 2) тії. воро́нка (від 
га́рматня, бо́мби). 
cravat — крава ́тка; ша́рфа. 
craven — 1) n. боягу ́з; 2) adj. боягу́зливий; 
малодушний. 
crave, to — 1) бажа́ти, жада ́ти; 2) благати. 
craving — n. жадо́ба, жада́ння. 
craw — во ́ло (пташи́не). 
crawfish — zool. рак. 
crawl — по́взання; плазува́ння. 
crawler — 1) zool. плазу́н; 2) fig. підлабу́з-
ник; 3) tech. гусеничний хід. 
crawl swimming — sport, пла́вання я́щіркою. 
crawl, to — по́взати; плазува́ти. 
crayfish — zool. рак. 
crayon — 1) пасте́ля; крльоро́вий оліве́ць; 
2) elect, ву́гіль у дуговій ля́мпі. 
craze — ма ́нія; захо́плення. 
craze, to — 1) божево́літи; 2) зво́дити 
з ро́зуму. 
craziness — see craze. 
crazy — adj. 1) божевільний, навіже́ний; 
2) си́льно захо́плений чимсь, 
creak — скрип. 



creak, to critic 
creak, to — скрипіти. 
creaky — скрипучий. 
cream — 1) кре́ма, вершки; 2) fig. щось 
найкра́ще; 3) піна. 
creamery — маслоробня. 
cream, to — 1) збира́ти вершки; 2) усто́ю-
ватися; 3) пі́нитися. 
creamy — вершковий. 
crease — брижа; заги́н (на оде́жі). 
crease, to — заклада́ти фа ́лди; загинати 
(про оде́жу). 
creasy — у бри́жах; зморщений, 
create, to — 1) творити; 2) справляти 
(вра́ження). 
creation — 1) твір; 2) тво́рення; 3) світо-
будо́ва. 
creative — adj. тво́рчий. 
creator — творе́ць; а́втор. 
Creator — n. rel. Творе́ць. 
creature — 1) жива істо́та; створіння; 
2) ста́влен||ик (иця). 
creche — дитяча захоро́нка. 
credence — ві ́ра; довір'я. 
credence altar — rel. же́рто́вник. 
credentials — pi. вірчі гра́моти. 
credible — вірогідний, імові́рний. 
credit — 1) віра, дові ́р'я; 2) fin. кредит. 
creditable — що ро́бить кому́сь честь. 
creditor — fin. кредито́р. 
credit, to — 1) довіряти; 2) fin. кредитувати; 
прибуткува́ти. 
credo — кре́до, перекона́ння. 
credulity — легковірність, 
credulous — легковірний, 
credulously — легковірно, 
creed — ві́ра, віровче́ння. 
Creed, the — rel. Символ Віри, 
creek — струмо́к. 
creel — 1) fish, ве́рша; ко́шик на рибу; 
2) text, ра ́ма для шпульок. 
creeper — 1) zool. плазун; 2) bot. повзуча 
росли́на; 3) tech. дра ́га. 
creep, to — 1) лі ́зти; 2) плазувати; 3) naut. 
тра ́лити; 4) підкрадатися. 
сгееру — adj. 1) який плазує; 2) що викли-
ка ́є жах, жахливий. 
cremate, to — спа́лювати. 
cremation — крема́ція, спалення. 
crematorium — крематбрій. 
crematory — see crematorium. 
Creole — крео́л(ка). 
creoline — креолін. 
creosote — chem. креозо́т. 
crepe — кре́па. 
crepitate, to — med. хрипіти. 
crepitation — med. хрип. 
crepuscular — adj. присмерко́вий; тьмяний. 
crescendo — mus. креше́ндо. 
crescent — 1. n. півмісяць; 2. adj. 1) що ма ́є 
фо́рму півмі́сяця; 2) нароста́ючий. 
cresset — смолоскип. 
crest — 1) гребіне́ць (птаха́); 2) грива; 
3) гребінь (хви́лі). 
crest-fallen — adj. fig. зажурений невдачею. 

cretaceous — geol. крейдяни́й. 
Cretan — 1) n. крітя́н||ин (ка); 2) adj. 
крітський. 
Crete — geog. Кріт. 
cretin — med. крети́н(ка); ідіо́т(ка). 
cretinism — med. кретинізм. 
cretinous — med. що стражда́є на кретинізм. 
crevasse — щілина у льодовику. 
crevice — розко́лина, щілина. 
crew — 1) обслуга (судна́, літака́); 2) бри-
ґа ́да робітників. 
crib — 1) я́сла; 2) дитяче ліжко; 3) під-
рядко́вий пере́клад. 
cribble — си́то, ре́шето. 
crib, to — 1) замика́ти в тісне́ приміщення; 
2) стісувати крадькома́. 
crick — med. розтя́гнення м'язів, 
cricket — 1) sport, кри ́ке ́т; 2) ent. свіргу́н, 
цвірку́н; 3) ослінчик під но́ги. 
crime — зло́чи́н. 
Crimea, the — geog. Крим. 
Crimean — кри́мський. 
criminal — 1) n. злочи́нець; 2) adj. злочин-
ний, кримінальний, 
criminalist — криміналіст, 
criminality — злочи́нність, криміна́льність. 
criminate, to — 1) інкримінувати; 2) за-
суджувати. 
crimination — обвинувачення в зло́чи́ні. 
criminative — adj. обвинувальний. 
criminology — криміноло́гія. 
crimp, to — ґофрува́ти: закру́чувати (во-
ло́сся, мате́рію). 
crimpy — кучеря́вий. 
crimson — 1)adj. темночерво́ний, багряний; 
2) n. темночерво́ний ко́лір. 
crimson, to — 1) червоніти; 2) фарбува́ти 
в темночерво́ний ко́лір. 
cringe — низькопоклонництво. 
cringe, to — щулитися від стра́ху. 
crinkle — скла́дка, змо́рщка. 
crinkle, to — мо́рщити(ся). 
crinkum-crankum — n. colloq. щось дуже 
складне́ і заплу́тане. 
crinoline — кринолін. 
cripple — n. каліка; інвалід. 
crippled — adj. калікуватий; покалічений; 
непрацезда́тний. 
cripple, to — 1) калічити; позбавляти пра-
цезда́тности; 2) тії. злама́ти (опір), 
crisis — 1) криза; 2) med. перелом (у 
хворо́бі). 
crisis-ridden — охоплений кри́зою. 
crisp — 1) свіжий; 2) чіткий; 3) жвавий, 
crispness — 1) свіжість; 2) чіткість; 3) жва-
вість. 
crisp, to — 1) завива́ти(ся); 2) text, вор-
сува́ти. 
criss-cross — 1) n. хрестик (замість під-
пису); 2) adj. дражли́вий; 3) adv. навскоси, 
cristate — чуба́тий. 
criterion — критерій, мірило, 
critic — критик. 



critical crow's-nest 
critical — 1) крити́чний; 2) виріша́льний; 
3) ризико́ваний. 
critically — критично. 
criticaster — пога́ний критик. 
criticism — 1) кри́тика; 2) крити́чна стаття ́; 
3) philos. крипщи́зм. 
criticize, to — 1) критикува́ти; 2) засу́джу-
вати. 
critique — 1) кри́тика; 2) реце́нзія. 
croak, to — ка́ркати, крякати. 
Croatia — geog. Хорва́тія. 
Croatian — 1) n. хорва́т(ка); 2) adj. хор-
ватський. 
crochet — 1) гачо́к для плетіння; 2) ви-
шивання та́мбуром. 
crocheting — 1) плетіння; 2) вишивання. 
crochet, to — випшва́ти та́мбуром. 
crock — 1) знеси́лена людина; 2) шка ́па; 
3) череп'я́ний по́суд. 
crockery — по́суд. 
crocodile — zool. крокодил. 
crocus — 1) bot. крокі́с; шафра́н; 2) tech. 
крокус. 
crone — colloq. стара ́ карга. 
crony — colloq. приятель. 
crook — 1) вигин; 2) ґирлиґа (чабана́); 
3) гак; 4) дури́світ; шахра́й. 
crook-backed — горбатий. 
crooked — 1) зігнутий; 2) нечесний. 
crookedness — 1) покри́влення; 2) ве-
че́сність. 
crook, to — згииа́ти(ся); карлю́чити(ся). 
croon — тихий спів, на́спів. 
croon, to — наспівувати. 
crop — 1) урожа́й; 2) хліб на пні; 3) сі́льсь-
ко-господа́рська культура; 4) вбло (у 
птахі́в). 
crop-eared — 1) з обрізаними ву́хами; 
2) коротко підстри́жений. 
cropper — agric. 1) коса́рка, жнива́рка; 
2) жнець, коса́р. 
crop-rotation — agric. плодозміна, 
crop-rotation system of fields — agric. багато-
пілля. 
crop, to — agric. 1) збира́ти врожай; 
2) дава́ти врожа́й; 3) засіва́ти. 
croquet — sport, кроке́т. 
cross — 1. n. хрест; 2. adj. 1) перехре́сний; 
2) протиле́жний; 3) colloq. роздрато́ваний. 
crossbar — 1) tech. попере́чива; 2) sport. 
шта ́нґа; шишка. 
cross-beak — orn. кривоніс. 
cross-beam — bui. поперечка. 
cross-bearing — n. naut. крюйт-пеле́нг. 
crossbill — orn. клест, пшшка́р. 
cross-bred — adj. змішаний, гібри́дний. 
cross-breed — гібри́д. 
cross-country — adj. 1) всюдихідний; 2) шо 
прохо́дить навпросте́ць. 
cross country race — sport, перего́ни (біги́) 
навпросте́ць. 
crosscut — 1) переріз; 2) найкоро́тший 
шлях. 
crossed out — adj. закреслений. 

cross-examination — перехре́сний до́пит. 
cross-examine, to — піддава́ти перехресно-
му до́питові. 
cross-eyed — косоокий, 
cross-fertilize, to — bot. перехре́сно за-
пилювати. 
cross-fire — mil. перехресний вого́нь. 
cross-grained — adj. fig. упертий, 
cross head — tech. хрестовина, 
cross-heading — підза́голо́вок (у газетній 
статті). 
crossing — 1) перепра́ва; 2) роздоріжжя; 
3) tech. хрестовина. 
crossing out — n. викреслювання. 
crossly — роздрато́вано. 
crossness — роздратованість. 
cross off, to — викреслювати. 
cross oneself, to — rel. перехристи́тися. 
cross out, to — закреслювати; викре́слю-
вати. 
cross-piece — bui. поперечина, 
cross-pollinate, to — bot. перехре́сно за-
пи́лювати. 
cross purpose — непорозуміння, 
cross-question, to — піддавати перехрес-
ному до́питові. 
cross-rate — comm. співвідно́шення пари-
тетів. 
cross reference — посилання на інше місце 
в тій же книжці (доку́ме́нті). 
cross-road — доро́га, що перетана́є Іншу, 
cross-stitch — вишива́ння хре́стиками. 
cross, to — 1) rel. перехристи́ти; 2) перети-
на́ти(ся); 3) переправля́тися; 4) biol. схре-
щуватися). 
crosswise — навхрест, напоперек, 
cross-word — кросво́рд. 
crotch — 1) anat. проме́жина; 2) ви ́ла; гак. 
crotchet — 1) mus. чверть; 2) гачо ́к; 3) прим-
ха. 
crouch, to — 1) гну́тися; припадати до 
землі; 2) плазувати, 
croup — med. круп, обкла́д. 
croup(e) — круп, зад (коня), 
croupier — круп'є́, банківни́к. 
crow — 1) orn. воро́на, ґа ́ва; 2) спів півня, 
crowbar — tech. ва́жель, лом. 
crowberry — bot. водянка, 
crow-bill — surg. щипці, 
crowd — юрба, на́товп. 
crowded — adj. багатолюдний; наповнений, 
crowd, to — тиснутися; то́впитися; скупчу-
ватися. 
crowfoot — bot. яски́р, жовте́ць. 
crown — 1) корона; віне́ць; 2) король, 
короле́ва; престо́л; 3) коро́нка (зу́ба); 
4) верхівка (де́рева). 
crowned — adj. коронований. 
crown, to — 1) коронува́ти; вінча́ти; 
2) вивершувати. 
crown-wheel — tech. коронна шестерня́. 
crow's-foot — змо́ршки в куто́чку о́ка. 
crow's-nest — 1) ворбняче гніздо ́; 2) naut. 

спостережний пост (на щоглі). 



croze cudgel 

croze — уто́ри (бо́чки). 
crozier — по́сох Єпископа. 
crucial — 1) критичний; вирішальний; 
2) anat. хрестовидний. 
crucian — see crucian carp. 
crucian carp — ich. карась. 
crucible — 1) tech. ти ́гель; 2) fig. тяжке 
випробування. 
crucifers — pi. bot. хрестоцвіті, 
crucified — adj. розп'ятий, 
crucifix — rel. розп'я ́ття ́, ручни́й хрест, 
crucifixion — 1) розпина́ння на хресті́; 
2) тяжкі́ муки. 
cruciform — adj. хрестоподібний. 
crucify, to — 1) розпина́ти на хресті́; 
2) завдавати тяжкі́ му́ки. 
crude — необро́блений; сирови́й. 
crude oil — на́фта. 
cruel — 1) жорсто́кий; 2) тяжки́й. 
cruelly — 1) жорсто́ко; 2) тя́жко. 
cruelty — жорсто́кість. 
cruet — пляшечка на олі ́ю. 
cruise — морська по́дорож. 
cruiser — naut. mil. кре́йсер. 
cruise, to — naut. крейсува́ти. 
cruising radius — naut. ра́діюс дії. 
crumb — кри́хта; ча́стка. 
crumble, to — криши́ти(ся); розва́лювати-
(ся). 
crumbly — сипкий. 
crumbs — pi. кри́хти. 
crumb, to — криши́ти. 
crummy — adj. colloq. пога́ної я́кости. 
crump — 1) си́льний уда ́р; 2) mil. важки́й 
набі́й, га́рматень. 
crumpet — соло́дка булочка. 
crumple, to — м'я́ти(ся); змо́рщувати(ся). 
crump, to — 1) сильно вда́рити; 2) тії. 
обстрілювати. 
crunch — хрусті́ння; скрип. 
crunch, to — 1) скрипі́ти; хрустіти; 
2) гри́зти. 
crusade — 1) похі́д; 2) hist, хрестови́й похі́д. 
crusader — 1) уча́сник кампа́нії; 2) hist. 
хрестоно́сець. 
crusade, to — боро́тися; виступа́ти в похі́д. 
cruse — глиняний глечик, 
crush — 1) ти́снява; 2) тії. розгро́м. 
crusher — tech. дроба́рка. 
crush-room — theatr. colloq. фойє́. 
crush, to — 1) розда́влювати; 2) зни́щувати. 
crust — 1) скоринка (хлі́ба); 2) geol. земна ́ 
кора ́. 
crustacea — pi. zool. ракоподібні, 
crusted — 1) вкри́тий шкі́ркою; 2) дре́вній. 
crustily — роздрато́вано; сварли́во. 
crust, to — вкрива́тися шкі́ркою. 
crusty — 1) вкри́тий шкі́ркою; 2) драж-
ли́вий. 
crutch — 1) ми́лиця, ко́стур; 2) naut. 
кормови́й бре́штук. 
crux — скру́та, утруднення. 
cry — 1) крик; 2) плач; 3) рої. га ́сло. 
cry-baby — плаксій, пла́кса. 

crying — adj. 1) шо кричи́ть (пла́че); 
2) обурливий, 
crying out — викрикування, 
cryochemistry — хе́мія низьких температу́р. 
cry out, to — викрикувати, 
crypt — склеп; підземе́лля. 
cryptic — таємний; прихо́ваний. 
cryptogam — bot. безквітко́ва росли́на. 
cryptogamic — bot. безквітко́вий. 
cryptogamous — see cryptogamic. 
cryptogram — криптогра́ма; шифро́ваний 
доку́ме́нт. 
cryptograph — see cryptogram, 
cryptographer — шифрува́льн||ик (иця). 
cryptography — кршггогра́фія. 
cryptonym — криптонім, 
crystal — 1. n. 1) криста́л; 2) кришталь; 
2. adj. 1) кристалічний; 2) криштале́вий. 
crystalline — 1) кристалічний; 2) кришта-
ле́вий. 
crystallization — кристалізація, 
crystallize, to — кристалізува́ти(ся). 
crystallography — кристалогра́фія. 
crystalloid — 1) n. кристало́їд; 2) adj. 
кристаловйдний. 
cry, to — 1) крича́ти; 2) пла́кати. 
cub — щеня ́; маля (хи́жих твари́н). 
Cuba — geog. Ку ́ба. 
cubage — math, кубатура. 
Cuban — 1) n. куби́н||ець (ка); 2) adj. 
кубинський. 
cubature — math, кубатура. 
cubbish — fig. незґра́бний. 
cubby — colloq. зати ́шне ́ мі́сце. ^ 
cube — 1) math, куб; 2) тверде тіло у фо́рмі 
ку́ба. 
cube, to — math, підно́сити в куб. 
cubic(al) — кубі́чний. 
cubic capacity — math, кубату́ра. 
cubic content — ємкість. 
cubiform — кубови́дний. 
cubism — кубізм. 
cubit — anat. ліктьова́ кі́стка. 
cuboid — 1) math, кубо́їд; 2) що ма ́є фо́рму 
cub, to — щени́тися. 
cuckold — обду́рений чоловік. 
cuckoo — 1) orn. зозу ́ля; 2) colloq. роззява. 
cuckoo clock — годи́нник із зозу́лею. 
cuckoo-flower — bot. зозу́лин цвіт. 
cuckoo, to — кува́ти (про зозу́лю). 
cucumber — bot. огіро́к. 
cucumber-tree — bot. огіро́чне де́рево. 
cucurbit — chem. рето́рта. 
cud — жуйка. 
cudbear — bot. ла́кмусовий лишай, 
cuddle — обійми. 
cuddle, to — 1) обійма́ти; 2) горну́тися; 
3) зщу́литися. 
cuddly — що лю́бить пригорну́тися; 
схильний до обіймів. 
cuddy — 1) комірчина; 2) tech. colloq. 
домкра́т. 
cudgel — лома́ка, палю́га. 



cudgel, to curtailment 

cudgel, to — би́ти лома́кою. 
cue — 1) кий (білья́рдний); 2) на ́тяк; 
3) theatr. ре́пліка. 
cuff — 1) манже́та; 2) стуса́н кулако́м. 
cuff, to — би́ти кулако́м. 
cuirass — па́нцир. 
cuirassier — hist, кіраси́р. 
culinary — куліна́рний. 
culinary art — кухова́рство. 
culling — 1) добира́ння; 2) збира́ния 
(кві́тів). 
cull, to — 1) добира́ти; 2) збира́ти (кві́ти). 
cully — colloq. 1) това́риш; 2) проста́к. 
culm — 1) geol. верши́на; 2) ву́гільний пил; 
3) bot. стебли́на. 
culminate, to — 1) досяга́ти найви́щої 
то́чки; 2) astron. кульмінува́ти. 
culmination — 1) найви́ща то ́чка; 2) astron. 
кульміна́ція. 
culpability — ви́нність, прови́нність. 
culpable — adj. ви́нний, провинний, 
culprit — злочи́нець; обвинува́чуваний. 
cult — культ. 
cultivated — 1) agric. культиво́ваний; 
2) культу́рний. 
cultivate, to — 1) agric. культивува́ти; 
2) розвива́ти. 
cultivation — agric. культива́ція. 
cultivator — 1) agric. культива́тор; 2) той, 
що культиву́є щось, 
cultural — культу́рний. 
culture — 1) культу́ра; інтеліґе́нтність; 
2) agric. сі́льсько-господа́рська культу́ра. 
cultured — культу́рний, інтеліґе́нтний. 
culver — colloq. ди́кий го́луб. 
culvert — стік; дрена́жна труба́. 
cumbersome — обтя́жливий; незґра́бний. 
cumber, to — утру́днювати; заважа́ти. 
cumbrous — see cumbersome. 
cum(m)in — bot. цмин, кмин, 
cumulate, to — збира ́ти; ску́пчувати. 
cumulation — збира́ння; ску́пчення. 
cumulative — кумуляти́вний; нагрома́-
джений. 
cumulo-nimbus — meteor, зли́вові грозові 
хма́ри. 
cumulus — meteor, купча́сті Хма́ри. 
cunning — 1. n. 1) спри́тність; 2) хи́трість; 
2. adj. 1)спри́тний; 2) хи́трий. 
сир — 1) ча ́ша; ча ́шка; 2) bot. ча́шечка 
(кві́тки). 
cupboard — ша́фа. 
cupful — по́вна ча ́ша (ча́шка) чого́сь. 
cupidity — користолюбство, заже́рливість. 
cupola — 1) ба ́ня; 2) met. ваґра́нка. 
cupping — med. застосува́ння ба́ньок. 
cupping-glass — med. ба́нька. 
cupreous — met. що ма ́є в собі́ мідь, 
cupriferous — мідяни́стий. 
cuprite — ming. черво́на мі́дна руда́. 
cupro-nickel — met. мельхіо́р. 
cup-ties — sport, змага́ння за ча́шу. 
cur — 1) пес; 2) неви́хована люди́на. 

curability — 1) med. виліко́вність; 2) при" 
да́тність для су́шення. 
curable — 1) med. виліко́вний; 2) прида́тний 
для су́шення. 
Curacao — geog. Кюраса ́о (о́стрів). 
curacy — rel. сан свяще́ника. 
curative — med. 1) n. цілю́щий за ́сіб; 
2) adj. цілю́щий. 
curator — Хорони́тель (музе́ю). 
curb — 1) обо́чина (доро́ги); 2) підгу́бний 
реміне́ць вузде́чки; 3) прибо́ркання. 
curbstone — обо́чина (доро́ги). 
curb, to — 1) надяга́ти вузде́чку; 2) при-
бо́ркувати. 
curd — 1) молоко́, що скипі́лося; 2) pl. сир. 
curdle, to — 1) скипа́тися (про молоко́); 
2) заціпеніти (від стра́ху). 
cure — med. 1) лі ́ки; 2) лікува́ння. 
cure-all — colloq. лі́ки від усі́х хворо́б. 
cure completely, to — виліко́вувати. 
cure in smoke, to — вудити. 
cureless — adj. невиліко́вний. 
cure, to — 1) ви́лікувати; 2) заго́ювати(ся); 
3) консервува́ти. 
curia — rel. ку́рія. 
curial — rel. курія́льний. 
curio — рідкісна річ. 
curiosity — 1) рідкість; 2) заціка́влення, 
ціка́вість. 
curiosity shop — антиква́рна крамни́ця. 
curious — 1) допи́тливий; ціка́вий до 
зна ́ння ́; 2) ди́вний. 
curiously — 1) допи́тливо; 2) ди́вно. 
curl — 1) льо́кон, ку́чер; 2) скру́чування 
(хворо́ба росли́н). 
curled — adj. закручений. 
curled hair — ку́чері, кучеря́ве воло́сся. 
curls — ку́чері. 
curly — кучеря́вий. 
curly-headed — кучеря́вий. 
currant — 1) bot. сморо́дина; порі́чки; 
2) кишмиш. 
currency — 1) валю́та, гро ́ші; 2) поши́-
реність. 
current — 1. n. 1) elect, струм; 2) потік; 
3) течія́; 2. adj. 1) пото́чний; 2) що пере-
бува́є в обігу. 
curriculum — учбо́вий плян; курс навча́ння. 
currier — шкіряни́к. 
currish — сварли́вий; неви́хований. 
curry-comb — скребни́ця. 
curry, to — 1) вичи́нювати шкі́ру; 2) чи́с-
тити скребни́цею. 
curse — прокля́ття, проклі́н; ла́йка. 
cursed — adj. прокля́тий. 
curse, to — кля ́сти ́; ла́ятися. 
cursive — print. 1) n. рукопи́сний шрифт; 
2) adj. рукопи́сний. 
cursor — tech. пока́жчик, стрілка. 
cursorial — бі́гаючий (про птахі́в). 
cursory — adj. поверхо́вий, побі́жний. 
curst — see cursed. 
curt — сти́слий, коро́ткий. 
curtailment — скоро́чення. 



curtail, to cypher 

curtail, to — скоро́чувати. 
curtain — 1) ґарди́на; 2) theatr. курти́на, 
заві́са. 
curtain-fire — mil. вогняна́ заві́са. 
curtain, to — заві́шувати. 
curtsey — see curtsy. 
curtsey, to — see curtsy, to. 
curtsy — присіда́ння, ревера́нс. 
curtsy, to — присіда́ти, роби́ти ревера́нс. 
curvature — 1) ви́кривлення; 2) tech. проги́н. 
curve — 1) math, крива ́; 2) лека ́ло; 3) уги́н. 
curved — викривлений, кривий. 
curve, to — гну́ти, прогина́ти. 
curvilinear — криволіні́йний. 
cushat — orn. при́путень, лісови́й го́луб. 
cushion — по́душка; tech. прокла́дка. 
cusp — 1) math, то́чка пере́ти́ну двох 
криви́х; 2) верши́на гори ́; 3) ріг мі́сяця. 
cuspid — і́кло. 
cuspidal — adj. гострокінце́вий. 
cuspidate(d) — adj. гострокінце́вий. 
cuspidor — плюва́льниця. 
custard — cul. кисі́ль. 
custodian — 1) опіку́н(ка); 2) хорони́тель(ка) 
(музе́ю). 
custody — 1) опі́ка; 2) охоро́на; 3) ув'я ́з-
нення. 
custom — 1) зви́чай; зви́чка; 2) ми ́то. 
customable — що підляга́є ми́тові. 
customary — звича́йний; зви́чний. 
custom-built — зро́блений на замо́влення. 
customer — кліє́нт; покупе́ць; замо́вник. 
custom-house — ми́тниця. 
custom-made — see custom-built. 
custom-tailored — see custom-built, 
cut — 1. n. 1) ро ́зріз; 2) порі ́з; ра ́на; 3) крій; 
фасо́н; 2. adj. порі́заний. 
cutaneous — med. шкі́рний. 
cut a slice off, to — відкра́ювати, відрізу-
вати (шматок). 
cut down, to — зру́бувати; ming. виру́бу-
вати. 
cute — 1) прива́бливий; 2) доте́пний. 
cut-glass — кришталь. 
cuticle — anat. надшкір'я. 
cutlass — naut. ко́ртик, теса́к. 
cutler — 1) ножа ́р; 2) торгове́ць ножови́ми 
виробами. 
cutlery — ножові ви́роби. 
cutlet — cul. котле́та. 
cut-off — 1) скоро́чення шляху; 2) tech. 
відсічка па ́ри. 
cut off, to — 1) відкра́ювати; відрізувати; 
2) elect, вилуча́ти. 
cut oneself, to — порізатися. 
cut-out — elect, запобіжник. 
cut-out, to — викра́ювати, вирізувати. 
cutpurse — кишеньковий зло́дій. 
cutter — 1) різа ́к; різе́ць; 2) naut. ка ́тер; 
3) ming. вибійник; вру́бова маши ́на; 
4) закрійник. 
cut-throat — головоріз, уби́вця. 
cut-throat competition — fig. comm. жорсто́ка 
конкуре́нція. 

cutting — 1) n. різання; руба́ння; 2) adj. 
го́стрий; різки́й. 
cutting down — for. вирубування. 
cutting nippers — tech. гострозу́бці. 
cutting off — tech. вимика́ння, відсіка́ння. 
cutting out — викра́ювання, вирізування. 
cuttle — zool. карака́тиця. 
cuttle-fish — ich. се́пія. 
cut, to — 1) кра́яти, різати; 2) порізати, 
пора́нити; 3) кро́їти (мате́рію для шиття́). 
cutwater — naut. водорі́з. 
cuvette — tech. юове́та. 
cyanic — adj. chem. ція́ністий. 
cyanide — chem. сіль ція́ністої кислота. 
cyanogen — chem. ція́н. 
cyanosis — med. ціяно́з, синю́ха. 
cybernetic — adj. sci. кібернети́чний. 
cybernetics — sci. кібернетика. 
cycad — bot. са́говник. 
Cyclades — geog. острови́ Цікла́ди. 
cyclamen — bot. цикля́ме́н, альпійська 
фія́лка. 
cycle — 1) цикл; 2) tech. кругови́й процес; 
о́берт; 3) colloq. вельосипе́д. 
cycle-car — триколі́сне а́вто́. 
cycle per second — elect, герц, 
cycler — see cyclist. 
cycle, to — 1) прохо́дити цикл ро́звитку; 
2) colloq. ї́здити на вельосипе́ді. 
cycle track — sport, вельодро́м, вельотре́к. 
cyclic — adj. циклічний. 
cycling — sport, наколесни́цтво. 
cycling competition — sport, наколесни́цькі 
змага́ння. 
cyclism — циклі́зм. 
cyclist — ровери́ст(ка), вельосипеди́ст(ка). 
cycloid — math, цикло́їда. 
cycloidal — adj. math, циклоїда́льний. 
cyclone — meteor, цикло́н. 
cyclonic — meteor, циклонічний. 
cyclop(a)edia — енциклопедія. 
cyclop(a)edic — енциклопедичний. 
Cyclopean — adj. циклопічний; велете́н-
ський. 
Cyclops — myth, цикло́п, песиголовець. 
cyclotron — phys. циклотро́н. 
cyder — see cider. 
cygnet — молоди́й ле́бідь. 
cylinder — tech. циліндер; бараба ́н; га́зовий 
бальо́н. 
cylindrical — циліндричний, вальце́вий. 
cylindroid — циліндро́їд. 
cymbal player — mus. цимбаліст. 
cymbals — mus. тарілки, кімва́л. 
cymograph — кімо́граф. 
cymometer — radio частотомір, хвилемір. 
cymoscope — phys. індика́тор колива́нь. 
Cymric — adj. уе́льський. 
cynic — цинік. 
cynical — цинічний; безсоро́мний. 
cynicism — цинізм; безсоро́мність. 
cynosure — astron. 1) Поля́рна зоря; 
2) сузір'я Мало́ї Ведмеди́ці. 
cypher — see cipher. 



cypress danger 
cypress — bot. кипари́с. 
Cyprian — 1) n. кіпріо́т(ка); 2) adj. кі́пр-
ський. 
Cypriote — кіпріо́т(ка). 
Cyprus — geog. Кіпр (о́сгрів). 
Cyrenaica — geog. Кірена́їка. 
Cyrillic alphabet — lin. кири́лиця. 
cyst — 1) med. кіста ́; 2) anat. міху́р. 
cystitis — med. цисти́т. 
cystoscope — med. цистоско́п. 

cytology — biol. цитоло́гія, вче́ння про 
кліти́ни. 
cytoplasm — biol. цитоплазма, 
czar — цар. 
czarina — цари́ця. 
Czech — 1) n. чех (че́шка); 2) adj. че́ський. 
Czechia — geog. Че́хія. 
Czechoslovak — adj. чехо-слова́цький. 
Czechoslovakia — geog. Чехо-Слова́ччина. 
Czechoslovakian — adj. чехо-слова́цький. 

D 

D, d — 1) четве́рта лі́тера англійської 
абе́тки; 2) mus. ре. 
М — abbr. should, would. 
dab — 1) ле ́гки ́й до ́тик; 2) colloq. знаве́ць. 
dabbler — iron, ама ́тор. 
dabble, to — 1) бри́зкати(ся), хлю́пати(ся); 
2) fig. займа́тися чи́мось поверхо́во. 
dabby — во ́гки ́й, воло́гий. 
dabster — colloq. знаве́ць. 
dab, to — зле́гка торка́тися. 
Dacca — geog. Да́кка (мі́сто). 
dace — ich. тара́ня, плі́тка. 
dactyl — 1) zool. па́лець (твари́ни); 2) poet. 
да́ктиль. 
dactylic — poet. 1) n. дактилічний вірш; 
2) adj. дактилі́чний. 
dactylogram — ві ́дби ́ток па́льця. 
dactylography — дактилоскопія. 
dactylology — дактилоло́гія, розмо́ва за 
допомо́гою па́льців. 
dactyloscope — дактилоско́п. 
dad — та ́то, та ́тко. 
daddy — лю́бий та ́то (та́тко, тату́сь). 
daffodil — bot. блідожо́втий нарци́з. 
dagger — кинджа́л, да ́ґа. 
Daghestan — geog. Даґеста́н. 
dahlia — bot. да́лія, жоржина. 
Dahomey — geog. Дагоме́я. 
daily — 1) adj. щоде́нний; 2) adv. щоде́нно. 
daintiness — ви́тонченість, ви́шуканість. 
dainty — 1. n. ла́сощі; 2. adj. 1) ви́тончений; 
2) ла́сий, сма́чни́й. 
dairy — молоча́рня. 
dairymaid — моло́чниця; доя́рка. 
dairyman — молоча ́р; робітни́к на моло́ч-
ній фе́рмі. 
dais — помі́ст, підви́щення. 
daisy — 1) bot. мару ́на; 2) colloq. щось 
прекра́сне. 
Dakar — geog. Дака ́р. 
dale — poet, доли́на. 
dalesman — мешканець долин на пі́вночі 
Англії. 
Dallas — geog. Да́ллас. 
dalle — ка ́хля; пли́тка для настила́ння 
підло́ги. 
dalliance — 1) флірт; 2) га́яння ча ́су ́. 

dally, to — 1) фліртува́ти; 2) га ́яти час. 
daltonism — med. далтоні́зм. 
dam — 1) гре́бля, зага ́та; 2) ма ́ти, ма ́тка 
(про твари́н). 
damage — зби ́ток; шкода; поппсо́дження. 
damage, to — завдава́ти збитків; ушкб-
джувати. 
damascene — bot. терносли́в. 
Damascus — geog. Дама́ск. 
damask — 1) дама́ська сталь; 2) яскраво-
черво́ний ко ́лір; 3) дама́ск (ткани́на). 
damaskeen, to — ворони́ти сталь. 
dam-buoy — naut. буй. 
dame — да ́ма, па́ні. 
damn — 1) ла ́йка; 2) прокля́ття. 
damnation — 1) о́суд; 2) прокля́ття. 
damned — 1) прокля́тий; 2) оги́дний. 
damn, to — 1) ла ́яти; 2) проклина́ти. 
Damocles — myth. Дамо́кл. 
damp — 1) adj. во́гки́й, воло́гий; 2) п. 
во́гкість. 
damper — 1) зволо́жувач; 2) tech. аморти-
за ́тор; глуши́тель. 
damping — 1) зволо́ження; 2) tech. аморти-
за ́ція; глуші́ння; 3) radio затуха́ння. 
dampness — воло́гість. 
damp-proof — adj. вологонепроникни́й. 
damp, to — 1) зволо́жувати; 2) tech. амор-
тизува́ти; 3) пригнічувати, 
damsel — obs. дівчина, 
dam, to — зага́чувати, шлюзува́ти. 
dance — 1. n. 1) та ́не ́ць; 2) баль; 2. adj. 
танцюва́льний. 
dancer — танцюри́ст(ка). 
dance, to — танцюва́ти. 
dancing — n. 1) та ́нці; 2) attr. танцюва́ль-
ний. 
dandelion — bot. ку ́льба ́ба. 
dander — colloq. обу́рення, гнів, 
dandify, to — че́пурно вдяга́тися. 
dandle, to — пе́сти́ти. 
dandruff — луска́. 
dandy — 1. n. 1) де́нді, франт; 2) naut. 
виносна́ біза ́нь; 2. adj. че́пурни́й. 
Dane — да́н||ець (ка). 
danger — 1) небезпе́ка; 2) загро́за. 



dangerous deadhead 
dangerous — adj. 1) небезпе́чний; 2) за-
гро́зливий. 
dangerously — 1) небезпе́чно; 2) загро́зливо. 
dangle, to — 1) ві́льно звиса́ти; 2) ва́бити. 
Danish — да́нський. 
dank — воло́гий. 
Danube — geog. Дуна́й (рі́чка). 
Danzig — geog. Да́нціґ. 
dap — підска́кування (м'яча́). 
dapper — рухливий. 
dapple — плямистий. 
dapple-grey — сі́рий в я́блуках (про коня́). 
dap, to — вдаря́ти(ся) об зе́млю (про м'яч). 
Dardanelles — geog. Дардане́лли (прото́ка). 
Dar es Salaam — geog. Да́р-ес-Сала́м. 
dare, to — відва́жуватися; не́хтувати не-
безпе́ку. 
daring — 1. adj. 1) смі ́ли ́вий; 2) зухва́лий; 
2. n. смі́ли́вість. 
daringly — 1) смі ́ли ́во; 2) зухва́ло. 
dark — 1. n. те́мрява; 2. adj. 1) те́мний; 
2) похму́рий. 
dark-brown — темнобро́нзовий. 
darken — 1) става́ти те́мним; 2) затьма ́-
рювати. 
darkening — потьма́рення. 
dark-grey — темносірий. 
dark-haired — темноволо́сий. 
darkish — темнува́тий. 
darkness — те́мрява, по́темки. 
dark-yellow — темножо́втий. 
darling — 1) adj. лю́бий, коха́ний; 2) п. 
лю́б||ий (а), коха́н||ий (а). 
Darlington — geog. Да́рлінґтон. 
darn — 1) adj. прокля́тий; 2) n. зацеро́ване 
мі́сце. 
darned — adj. 1) кля́тий; 2) зацеро́ваний. 
darn, to — 1) ла́яти, кля ́сти ́; 2) церува́ти. 
dart — 1) стріла ́; 2) жало́. 
Dartmouth — geog. Да́ртмут. 
dartre — med. лиша́й. 
dart, to — 1) майнути; 2) ки́датися. 
Darwinism — дарвіні́зм. 
dash — 1) уда ́р; 2) на́тиск; 3) gram, ри́ска. 
dashboard — mot. щито́к. 
dashing — adj. 1) енерґі́йний; розго́нистий; 
2) що впада́є в о́чі. 
dash, to — 1) розбива́ти(ся); 2) мча́ти, 
не́стася. 
dastard — 1) негідник; 2) боягу́з. 
dastardly — 1) підлий; 2) боягузливий. 
data — n. spec, да ́яі; інформа́ція. 
dataller — щоденник (робітни́к). 
date — 1) да ́та; 2) фі́нік; 3) bot. фі́нікова 
па́льма. 
dated — adj. датований. 
date, to — датува́ти. 
date-tree — bot. фі́нікова па́льма. 
dative — 1) n. gram, дава́льний відмі́нок; 
2) adj. дава́льний. 
datum — 1) характери́стика; 2) да ́на ве-
личина́. 
datura — bot. дурма́н. 
daub — мазани́на. 

daub, to — 1) ма ́зати; 2) брудни́ти. 
daughter — дочка́, до́нька. 
daughter-in-law — неві́стка, си́нова дру-
жи́на. 
daughterly — доччи́н. 
dauntless — безстра́шний. 
daunt, to — залякувати. 
dauphin — hist, дофі́н, ста́рший син фран-
цу́зького короля́. 
daw — orn. га ́лка. 
dawdler — ле́дар. 
dawdle, to — ледарюва́ти; марнува́ти час. 
dawn — 1) світа́нок; 2) поча́ток. 
dawn, to — 1) світа ́ти; 2) почина́тися. 
day — 1) день, доба ́; 2) час, пора ́. 
day-bed — тахта ́, широ́ка кана́па без 
спи́нки. 
day before, the — напередо́дні. 
day-blindness — med. гемерало́пія. 
day-book — 1) щоде́нник; 2) comm. журна́л. 
day-boy — учень, що не живе́ при шко́лі. 
day-break — світа́нок. 
day-dream — фанта́зія, мрі ́я. 
day-dreamer — фантазе́р(ка), мрі́йн||ик 
(иця). 
day-girl — учени́ця, що не живе́ при шко́лі. 
day-labour — поде́нщина, поде́нна пра́ця. 
day-labourer — поде́нник. 
daylight — 1) де́нне сві ́тло; 2) світа́нок; 
3) fig. прилю́дність. 
day-long — 1) adv. весь день; 2) adj. що 
трива́є ці́лий день, 
day-nursery — де́нні дитя́чі я́сла. 
Day of Judgement, the — rel. Судний День, 
day-shift — де́нна змі́на. 
daysman — поде́нний робітни́к. 
day-spring — poet, світа́нок. 
day-star — ранко́ва зоря ́. 
daytaler — поде́нний робітни́к. 
day-time — день; де́нний час. 
day-to-day — повсякденний, 
day-work — поде́нна пра́ця. 
daze — по́див; здивува́ння. 
dazedly — здиво́вано. 
daze, to — дивува́ти; вража́ти. 
dazzle — 1) сліпу́чість; блиск; 2) naut. 
за ́хисне ́ заба́рвлення. 
dazzled — засліплений, 
dazzle, to — 1) засліплювати; вража́ти; 
2) naut. маскува́ти. 
dazzling — adj. сліпу́чий; яскра́вий. 
dazzlingly — сліпу́че; яскра́во. 
D-day — mil. день поча́тку опера́ції. 
deacon — rel. дия́кон. 
dead — adj. 1) ме́ртвий, поме́рлий; 2) не-
живий; 3) нерухо́мий; 4) неродю́чий (про 
ґрунт). 
dead-beat — colloq. вкрай сто́млений. 
dead body — тіло, труп, 
deaden, to — 1) омертвля́ти; 2) притуплю-
вати. 
dead flesh — мертве́чи́на. 
deadhead — fig. безпла́тний гляда́ч (па-
сажи́р). 



dead-line decent 
dead-line — 1) comm. кра́йній термін бо ́ргу; 
2) межа ́, яку не мо́жна перейти́. 
deadlock — застій; безви́хідне стано́вшце. 
deadly — 1) adv. смертельно; 2) adj. 
смертельний. 
dead man — небіжчик. 
dead-march — похоро́нна проце́сія. 
dead-nettle — bot. глуха ́ кропива́. 
dead point — ме́ртва то́чка. 
dead pull — ма ́рне зуси́лля. 
Dead Sea, the — geog. Ме́ртве мо ́ре. 
dead set — n. 1) рішу́чість; 2) hunt, сті́йка. 
dead short — elect, по́вне коро́тке зами-
ка́ння. 
dead shot — влучний стріле́ць. 
dead spot — radio зо ́на мовча́ння. 
dead wall — bui. глуха ́ стіна́. 
dead-water — стоя́ча вода ́. 
dead weight — 1) naut. де́двейт; 2) вага ́ 
констру́кції. 
dead-wind — naut. зустрі́чний ві́тер. 
dead window — archi. фал(ь)ши́ве вікно́. 
dead woman — небі́жка, небі́жчиця. 
dead-wood — 1) сухостій; 2) naut. де́йдвуд. 
deaf — глухи́й. 
deaf-and-dumb — глухоніми́й. 
deafener — tech. глуши́тель. 
deafening — adj. оглу́шливий. 
deafen, to — 1) глуши́ти; 2) роби́ти звуко-
непроникни́м. 
deaf-mute — глухоніми́й. 
deaf-mutism — med. глухонімота́. 
deafness — med. глухота́. 
deal — 1) colloq. угода; 2) сосно́ва або ́ 
ялинова дереви́на; 3) кількість. 
dealer — торгове́ць. 
dealing — 1) розподіл; 2) pl. торгове́льні 
стосу́нки. 
deal out, to — наділя́ти. 
deal, to — 1) завдава́ти (уда́ру); 2) роз-
поділя́ти. 
dean — 1) rel. настоя́тель собо́ру; 2) дека́н 
факульте́ту. 
dear — 1) n. коха́н||ий (а); 2) adj. дороги́й, 
улю́блений; 3) adv. до́рого. 
dear-bought — adj. що до́рого коштува́в. 
dearest, the —̂  найдоро́жчий, наймилі́ший. 
dearly — 1) ні́жно; 2) до́рого. 
dearly-beloved — ніжнокоха́ний. 
dear mother — мату́сенька. 
dearth — брак, недостача. 
deary — n. лю́б||ий (а). 
death — смерть. 
deathbed — сме́ртне ло́же. 
death-bell — похоро́нний дзвін. 
death-blow — смертельний уда ́р. 
death-cup — bot. білий мухомо́р. 
death-feud — смертельна ворожне́ча. 
deathless — adj. безсме́ртний. 
deathlike — як смерть. 
deathly — 1) adj. смертельний; 2) adv. 
смертельно. 
death-rate — сме́ртність. 
death-struggle — агонія, 
debacle — цілкови́тий розгро́м, крах. 

debark, to — виса́джувати(ся) (на бе́рег). 
debar, to — 1) перешкоджати; 2) позбав-
ляти. 
debase, to — 1) прини́жувати гі́дність; 
2) зни́жувати я́кість. 
debatable — дискусійний; спі́рни́й. 
debate — диску́сія; обгово́рення. 
debate, to — дискутува́ти; обгово́рювати. 
debauch — дебо́ш, безпу́тство. 
debauchery — розпу́ста, розбе́щеність. 
debauch, to — 1) розбе́щувати; 2) споку-
ша ́ти. 
debilitate, to — осла́блювати. 
debilitation — осла́блення. 
debit — bank., comm. де́бет. 
debit, to — bank., comm. дебітува́ти. 
debris — 1) ула ́мки; 2) geol. ула́мки порі́д. 
debt — борг, заборго́ваність. 
debtor — bank., comm. дебіто́р, боржни́к. 
debus, to — mil. виса́джувати(ся). 
debut — дебю́т. 
debutant — дебюта́нт. 
debutante — дебюта́нтка. 
debut, to — дебютува́ти. 
decade — декада, десятилі́ття. 
decadence — декаде́нтство, зане́пад. 
decadency — see decadence. 
decadent — 1) n. декаде́нт, занепа́дник; 
2) adj. декаде́нтський, занепа́дницький. 
decagon — geom. десятику́тник. 
decagram(me) — декагра́м. 
decahedral — adj. десятигра́нний. 
decalcification — знева́пнення. 
decalitre — декалітр. 
Decalogue — bibl. Де́сять За́повідей. 
decametre — декаме́тр. 
decampment — 1) ви́ступ з та ́бору; 2) вте́ча. 
decamp, to — 1) залиша́ти та ́бір; 2) втіка́ти. 
decanal — adj. дека́нський. 
decanter — кара́фка, графі́н. 
decanting — n. 1) перелива́ння; 2) фільтру-
ва́ння. 
decant, to — 1) перелива́ти; 2) фільтрува́ти-
decapitate, to — обезголо́влювати. 
decasyllabic — 1) adj. десятискладо́вий; 
2) п. десятискладо́вий вірш, 
decathlon — sport, десятизма́г. 
decay — 1) тлі ́ння; 2) зане́пад; 3) chem. 
ро́зпад. 
decayed — зотлілий. 
decay, to — 1) гни ́ти; 2) занепада́ти; 
3) chem. розпада́тися. 
decease — смерть. 
deceased — n. покі́йн||ик (иця). 
decease, to — вмира́ти. 
deceit — 1) фал(ь)ш, облу ́да; 2) хи́трощі. 
deceitful — фал(ь)ши́вий, облу́дний. 
deceiver — шу́лер, дури́світ. 
deceive, to — обду́рювати. 
December — гру́день. 
decency — 1) присто́йність; порядність; 
2) скро́мність. 
decent — 1) присто́йний; поря́дний; 
2) скро́мний. 



decently defacement 

decently — 1) присто́йно; порядно; 
2) скро́мно. 
decentralization — децентраліза́ція. 
decentralize, to — децентралізува́ти. 
deception — ошука́нство, облу́да. 
deceptive — облу́дний. 
decided — вирішений. 
decidedly — 1) рішу́че; 2) безпере́чно. 
decide, to — вирішувати; зва́жуватися. 
deciduous — 1) bot. що періодично втрача́є 
ли ́стя; 2) fig. скоромину́щий. 
decigram(me) — дециграм. 
decilitre — децилітр. 
decimal — десятко́вий, децима́льний. 
decimalize, to — перево́дити на десятко́ву 
систе́му. 
decimate, to — десяткува́ти. 
decimetre — деци́ме́тр. 
decipher, to — розшифро́вувати. 
decision — 1) рі́шення, ухва ́ла; 2) jur. ви́рок. 
decisive — 1) рішу́чий; 2) виріша́льний. 
decisiveness — рішучість. 
deck — 1) naut. па́луба; 2) at cards колода. 
deck-cabin — naut. каю́та на па́лубі. 
deck-cargo — naut. па́лубний ванта́ж. 
deck-chair — naut. шезлонг.' 
deck-hand — naut. матро́с. 
deck-house — naut. ру́бка. 
decking — 1) naut. па́лубний матерія́л; 
2) оздо́блення, прикра́са. 
deck landing — n. av. поса́дка на па́лубу. 
deck-level flight — av. низьки́й лет. 
deck-light — naut. па́лубний ілюміна́тор. 
deck-roof — ма́йже пло́ский дах. 
declaimer — декляма́тор(ка). 
declaim, to — деклямува́ти. 
declamation — декляма́ція. 
declaration — 1) зая ́ва, декляра́ція; 2) про-
голо́шення; 3) jur. по́зов. 
declarative — 1) деклярати́вний; 2) gram. 
розпо́відни́й (про ре́чення). 
declaratory — 1) деклярати́вний; 2) по-
я́снювальний. 
declared — adj. 1) оголо́шений; 2) визнаний, 
declare, to — 1) оголо́шувати; деклярува́ти; 
2) висло́влювати(ся). 
declension — 1) gram, відмі́на; 2) відхи́-
лення. 
declination—1) відхи́лення; 2) нахи́лення; 
3) gram, відмі́на. 
decline — 1) зане́пад; 2) схил; 3) кіне́ць. 
decline, to — 1) відмовля́ти(ся); 2) зане-
пада ́ти; 3) gram, відмінювати, 
declinometer — phys. декліно́метр. 
declivitous — до́сить крути́й (про спуск), 
declivity — на́хил, похи́лість. 
declivous — поло́гий, спа́дистий. 
declutch, to — tech. розчіпля́ти. 
decoction — 1) відва́рювання; 2) деко́кт 
(лікува́льний відва́р). 
decoct, to — відва́рювати. 
decode, to — розшифро́вувати. 
decolor, to — see decolour, to. 
decolour, to — знеба́рвлювати. 

decompose, to — розклада́ти(ся); гни́ти. 
decomposition — ро́зклад; гниття́. 
decompound, to — розкладати на складові 
частини. 
decompressor — tech. декомпре́сор. 
decomposed — adj. що розкла́вся (згнив), 
decompress, to — tech. зме́ншувати тиск, 
decontaminate, to — знезара́жувати. 
decorated — adj. 1) прикра́шений; 2) наго-
роджений. 
decorate, to — 1) прикра́шувати; 2) наго-
роджувати. 
decorate with flowers, to — уквітчувати, 
decoration — 1) прикра́са; 2) відзна́ка 
(о́рден). 
decorative — декорати́вний. 
decorator — декора́тор(ка). 
decorous — присто́йний, порядний. 
decorum — деко́рум, етике́та. 
decoy — 1) па́стка; 2) прина́да. 
decoyer — перемо́вн||ик (иця). 
decoy, to — зама́нювати, прима́нювати. 
decrease — зме́ншення. 
decrease, to — зме́ншувати(ся). 
decree — 1) нака ́з; 2) ухва́ла, рішення. 
decree, to — 1) нака́зувати; 2) ухва́лювати. 
decrement — зме́ншення. 
decrepit — старе́зний. 
decrepitude — старе́зність. 
decrescent — adj. що зме́ншується. 
decretive — adj. декре́тний. 
decretory — see decretive. 
decrial — о́суд. 
decry, to — га́нити, осуджувати, 
decuple — adj. збільшений вде́сятеро. 
decuple, to — збільшувати вде́сятеро. 
dedicate, to — 1) присвя́чувати; 2) відкри-
ва ́ти (урочисто). 
dedication — 1) присвя́чення; 2) ві́дда́ність. 
deduce, to — роби́ти ви́сновок. 
deduction — 1) math, відніма́ння; 2) ви́сно-
вок; 3) log. дедукція, 
deductive — adj. log. дедукти́вний. 
deduct, to — math, відніма́ти. 
deed — 1) дія, вчи́нок; 2) jur. акт, доку́ме́нт. 
deem, to — вважа́ти. 
deep — 1. adj. 1) глибо́кий; 2) низьки́й (про 
звук); 2. adv. гли ́бо ́ко. 
deep down — угли́б. 
deepening — n. загли́блення, загли́бина. 
deepen, to — загли́блювати. 
deep into — угли́б. 
deeply — гли ́бо ́ко. 
deep-mouthed — adj. голосни́й. 
deepness — глибина́, глибочінь. 
deep-rooted — adj. гли ́бо ́ко вкорінений. 
deep-sea — n. 1) глибо́ке мо ́ре (океа́н); 
2) attr. глибоководний. 
deep-seated — adj. глибо́кий. 
deep-water — n. 1) глибо́ка вода ́; 2) attr. 
глибоководний. 
deer — zool. о́лень. 
deerskin — оле́няча шкі ́ра; замша. 
defacement — псува́ння, спотво́рення. 



deface, to dehydration 
deface, to — псува́ти, спотво́рювати. 
de facto — jur. де фа́кто, на ді ́лі. 
defalcate, to — роби́ти розтра́ту. 
defalcation — розтра́та. 
defalcator — розтра́тн||ик (иця). 
defamation — знесла́влення, на́клеп. 
defamatory — adj. що знесла́влює, на-
кле́пницький. 
defamed — заплямо́ваний, знесла́влений. 
defamer — накле́пн||ик (иця). 
defame, to — знесла́влювати, паплюжити, 
default — 1) невикона́ння зобов'я ́за ́нь; 
2) недоста́ча. 
defaulter — 1) той, що не вико́нує свої́х 
зобов'я ́за ́нь; 2) банкру́т. 
default, to — не вико́нувати свої́х зобо-
в'я ́за ́нь. 
defeasance — скасува́ння; анулюва́ння. 
defeasible — що мо́же бу́ти скасо́ваним 
(анульо́ваним). 
defeat — пора́зка. 
defeatism — рої. пора́зництво. 
defeatist — рої. пора́зник. 
defeat, to — перемага́ти, завдава́ти по-
ра́зки. 
defecate, to — випорожня́тися. 
defecation — випорожнення. 
defect — 1) ва ́да, хи ́ба; 2) пошкодження. 
defection — пору́шення (обо ́в'я ́зку); відхі́д, 
відступництво. 
defective — пошко́джений, дефекти́вний. 
defence — оборо́на, за́хист. 
defenceless — безза́хисний. 
defencelessness — безза́хисність. 
defence-works — mil. укріплення, 
defendant — jur. відловіда́ч(ка); підсу́дн||ий 
(а). 
defender — охорони́тель(ка), засту́пн||ик 
(иця). 
defend oneself, to — обороня́тися, за-
хища́тися. 
defend, to — захшца́ти, обороня́ти. 
defense — see defence, 
defensive — оборо́нний, за́хисни́й. 
deference — шано́ба, пова́га. 
deferential — adj. шанобли́вий. 
deferment — відкла́дення, відстро́чення. 
deferred — упові́льнений; відстро́чений. 
defer, to — 1) відклада́ти; відволіка́ти; 
2) зважа́ти на. 
defiance — ви́клик; відмо́ва кори́тися, 
непокірність. 
deficiency — 1) недоскона́лість; 2) comm. 
дефіци́т. 
deficient — 1) недоскона́лий; 2) недостатній, 
deficit — comm. дефіци́т. 
defile — вузьки́й прохід; уще́лина. 
defilement — 1) забру́днення; 2) розбе́-
щення. 
defile, to — 1) прохо́дити шере́нгою; 
2) запога́нювати; 3) розбе́щувати. 
definable — що піддається ви́значенню. 
define, to — 1) визнача́ти; 2) окреслювати. 

definite — 1) ви́значений; озна́чений; 
2) чітки́й. 
definition — 1) визначення; 2) чі́ткість. 
definitive — 1) остато́чний; 2) biol. цілко́м 
розви́нений. 
deflagrate, to — швидко спалювати (зго-
ряти). 
deflate, to — 1) випуска́ти (повітря); 
2) fin. скоро́чувати ви́пуск грошови́х 
зна́ків. 
deflation — 1) випуска́ння (повітря); 2) fin. 
дефля́ція. 
deflection — 1) відхи́лення; 2) tech. проги́н. 
deflector — tech. дефле́ктор. 
deflect, to — відхиля́ти(ся). 
deflexion — see deflection. 
deflorate — adj. відцвілий. 
defloration — fig. позба́влення неви́нности. 
deflower, to — 1) обрива́ти квіти; 2) fig. 
позбавля́ти неви́нности. 
deflux — відпли́в. 
defoliate, to — позбавля́ти(ся) ли́стя. 
defoliation — листопа́д. 
deforestation — виру́бування лісів, 
deforest, to — виру́бувати ліси́. 
deformation — 1) деформа́ція; 2) спотво́-
рення. 
deformity — 1) деформо́ваність; 2) по-
тво́рність. 
deform, to — 1) деформува́ти; 2) спотво́-
рювати. 
defraud, to — обма́нювати. 
defrayal — опла́та. 
defray, to — опла́чувати. 
deft — adj. спри́тний, впра́вний. 
deftly — спри́тно, впра́вно. 
defunct — що більше не існу́є. 
defy, to — 1) не піддава́тися; 2) іґнорува́ти. 
degas, to — tech. дегазува́ти. 
degeneracy — деґенерати́вність, ви́род-
ження. 
degenerate — 1) n. деґенера́т(ка); 2) adj. 
що вироджується. 
degenerate, to — виро́джуватися, деґене-
рува́ти. 
degeneration — 1) ви́родження, деґенера́ція; 
2) med. переро́дження. 
degenerative — що виро́джується, деґене-
рати́вний. 
deglutition — проко́втування. 
degradation — 1) деґрада́ція; 2) пониження, 
degrade, to — 1) деґрадува́ти; 2) пони́жу-
вати. 
degree — 1) міра, сту́пінь; 2) гра ́дус; 
3) науко́вий сту́пінь; 4) math, сте́пінь; 
5) gram, сту́пінь. 
degree of comparison — gram, сту́пінь по-
рівняння. 
degression — зме́ншення. 
degustation — деґуста́ція, куштува́ння. 
degust, to — деіустува́ти, куштува́ти. 
dehorn, to — позбавля́ти ро́гів (про худо́бу). 
dehumanize, to — роби́ти ва́рварським. 
dehydration — chem. обезводнювання. 



dehydrogenize, to demesne 
dehydrogenize, to — chem. видаля́ти во́день. 
dehypnotize, to — med. виво́дити з гіпно-
ти́чиого ста́ну. 
de-icer — av., tech. антифри́з. 
deification — rel. обо́жнювання, обого-
тво́рення. 
deified — rel. боготво́рений. 
deify, to — rel. обо́жнювати, боготвори́ти. 
deign, to — відзнача́ти; удостоювати. 
deism — rel. деї ́зм. 
deistic — rel. деїсти́чний. 
deity — rel. божество́; божестве́нність. 
dejecta — physiol. екскреме́нти. 
dejected — adj. пригнічений, сумни́й. 
dejectile — mil. набі́й, яки́й скида́ють 
зве́рху. 
dejection — 1) пригнічення, сму ́ток; 
2) physiol. ви́порожнення. 
deject, to — пригнічувати, засму́чувати. 
de jure — jur. де-юре, юриди́чно. 
delaine — напіввовня́на ткани́на. 
delate, to — доно́сити. 
delation — доно́с. 
delator — доно́щ||ик (иця). 
Delaware — geog. Де́лавер. 
delay — затри́мання; зволіка́ння. 
delay, to — затри́мувати; зволіка́ти. 
delectable — прекра́сний; приємний. 
delectation — насоло́да. 
delegacy — n. 1) делеґа́ція; 2) уповнова́-
ження делеґа́т||а (ки). 
delegate — n. делеґа́т(ка); представн||и́к 
(и́ця). 
delegate, to — делеґува́ти. 
delegation — 1) делеґа́ція; 2) посила́ння 
делеґа́ції. 
deleterious — згу́бний, шкідли́вий. 
delete, to — викре́слювати. 
deletion — викреслювання. 
Delhi — geog. Де́лі. 
deliberate — 1) уми́сний; 2) оба́чний; 
3) повільний (про ру́хи). 
deliberately — 1) навми́сне; 2) обду́мано; 
3) обере́жно. 
deliberateness — 1) навми́сність; 2) обду́-
маність. 
deliberate, to — обду́мувати; ра́дитися. 
deliberation — 1) обду́мування; обгово́-
рення; 2) оба́чність; 3) неквапли́вість. 
deliberative — adj. дора́дчий. 
delicacies — pi. ла́сощі, делікатеси, 
delicacy — 1) деліка́тність; ніжність; 
2) ла́сощі, делікатес, 
delicate — 1) чутли́вий, ніжний; 2) слаби́й 
(про здоро́в'я). 
delicatessen — 1) гастрономічні това ́ри; 
2) гастрономічна крамни́ця. 
delicatessenstore — гастрономічна крам-
ни́ця. 
delicious — сма ́чни ́й; приємний, 
delict — jur. пору́шення зако́ну. 
delight — 1) за́хват, захо́плення; 2) насо-
ло ́да, втіха. 
delightful — чарівний, чудо́вий. 

delightfully — чарівно, чудо́во. 
delight in, to — коха́тися в. 
delightsome — poet, чудо́вий. 
delight, to — захо́плювати(ся). 
delimitation — вйзначення меж. 
delimit, to — визнача́ти ме́жі. 
delineate, to — 1) окре́слювати; 2) змальо́-
вувати. 
delineation — 1) на́рис; 2) зобра́ження. 
delinquency — 1) прови́на; 2) правопору́-
шення. 
delinquent — 1) злочи́нець; 2) правопору́ш-
ник. 
deliquescence — chem. розчи́нність. 
deliquesce, to — chem. розчиня́тися. 
delirious — що ма́рить. 
delirium — ма́рення. 
delitescence — med. інкубаційний пері́од. 
delitescent — med. прихо́ваний, лате́нтний. 
deliverance — 1) ви́зво́лення; 2) ви́голошен-
ня (промо́ви). 
deliver a speech, to — виголо́шувати про-
мо́ву. 
delivered — adj. доста́влений. 
deliverer — визволи́тель(ка). 
Deliverer — rel. Ізбави́тель. 
deliver, to — 1) доставляти; 2) виголо́шу-
вати (промо́ву). 
delivery — n. 1) доста́ва; 2) med. ро́диво, 
по ́ло ́ги. 
dell — ліси́ста доли́на. 
delta — де́льта (гре́цька лі́тера). 
delude, to — спантели́чувати; обма́нювати. 
deluge — пото́п; зли́ва. 
Deluge, the — bibl. Всесві́тній Пото́п. 
deluge, to — затоплювати. 
delusion — 1) по́милка; ілюзія; 2) med. 
галюцина́ція. 
delusive — ілюзо́рний, нереа́льний. 
delusory — see delusive. 
de luxe — елеґа́нтний. 
delve, to — poet, копа́ти; розшу́кувати. 
demagnetization — tech. розмагне́чування. 
demagnetize, to — tech. розмагне́чувати. 
demagogic — демагогічний. 
demagogue — демаго́г. 
demagogy — демаго́гія. 
demand — 1) вимо ́га; потре́ба; 2) econ. 
по́пит. 
demand, to — 1) вимага́ти; потребува́ти; 
2) запи́тувати. 
demarcation — розмежо́вування; демар-
кація. 
demarche — рої. дема́рш, дипломати́чний 
ви́ступ. 
demeanour — поведі́нка, мане́ри. 
demean, to — 1) прини́жувати; 2) поводи-
тися. 
demented — божеві́льний. 
dementi — офіці́йне спростува́ння. 
dementia — med. слабоу́мство. 
demerit — пога́на ри ́са; ва ́да. 
demesne — 1) має ́ток; володіння; 2) fig. 
сфе́ра. 



demi denunciatory 
demi — пів-, напі́в-. 
demijohn — вели́ка обплетена пляшка, 
demilitarization — демілітариза́ція. 
demilitarize, to — демілітаризува́ти. 
demilune — 1) півмісяць; 2) mil. равелі́н. 
demi-monde — демімо́нд, півсві́т. 
demi-rep — жінка сумнівної поведінки, 
demise — 1) смерть; 2) переда́ча майна ́ 
в спа́дщину. 
demise, to — передава́ти в спа́дщину. 
demission — зре́чення; склада́ння повно-
ва́жень. 
demobee — n. colloq. демобілізо́ваний. 
demobilization — демобілізація, 
demobilize, to — демобілізува́ти. 
democracy — демокра́ті́я. 
democrat — демокра́т(ка). 
democratian — see democratic, 
democratic — демократичний, 
democratize, to — демократизува́ти. 
demographic — демографічний, 
demography — демогра́фія. 
demolish, to — зни́щувати, руйнува́ти. 
demolition — зншцення, руйнува́ння. 
demon — де́мон. 
demonic — adj. демонічний, 
demonstrable — 1) що мо́же бу́ти пока́за-
ним; 2) нао́чний. 
demonstrate, to — 1) доводити; 2) демон-
струва́ти; 3) бра ́ти у́часть у демонстра́ції. 
demonstration — 1) до ́каз, до ́від; 2) де-
монстра́ція. 
demonstrative — 1) доказо́вий; 2) демон-
страти́вний. 
demonstrative pronoun — gram, вказівни́й 
займенник. 
demonstrator — 1) уча́сник демонстра́ції; 
2) асистент профе́сора. 
demoralization — демораліза́ція, ро́зклад. 
demoralize, to — деморалізува́ти, розкла-
да ́ти. 
Demos — де́мос, народ. 
demote, to — пони́жувати на посаді. 
demotic — народній. 
demountable — tech. що мо́же бу ́ти роз-
монто́ваним. 
demount, to — tech. розмонто́вувати. 
demur — вага́ння, су́мнів. 
demure — скро́мний: статечний, 
demureness — скро́мність; статечність, 
demurrage — comm. пла ́та за схов, 
demurrer — 1) той, хто вага́ється; 2) jur. 
вимо́га про припи́нення ро́згляду спра́ви. 
demur, to — вага́тися. 
den — 1) пече́ра; лі ́гво; 2) кубло́ (злочи́н-
ців); 3) комірчи́на. 
denarius — hist, дина́рій (ри́мська моне́та). 
denary — десятири́чний. 
denationalization — денаціоналіза́ція, ви ́-
народовлення. 
denationalize, to — денаціоналізува́ти, ви-
народо́влювати. 
denature, to — змінювати приро́дні влас-
тивості. 

denazification — денацифіка́ція. 
denazify, to — денацифікувати. 
Denbighshire — geog. Де́нбішір. 
dendriform — деревоподібний, 
dendritic — деревоподібний; що ма ́єгілля, 
dendrology — деревозна́вство. 
dene — 1) прибере́жні піски́; 2) доли́на. 
dene-hole — arch, шту́чна пече́ра. 
denial — 1) відмо ́ва; 2) запере́чення; 
3) спростува́лня. 
denigrate, to — обмовля́ти, роби́ти на́клеп. 
denim — text, гру́ба баво́вня́на ткани́на. 
denitrify, to — chem. денітрифікува́ти. 
denizen — 1) громадя́н||ин (ка); ме ́шка ́-
н||ець (ка); 2) твари́на або ́ росли́на, що 
акліматизува́лася в да́ній місце́вості. 
denizen, to— 1) прийма́ти в число́ грома-
дян; 2) акліматизувати (твари́ну, росли́ну). 
Denmark — geog. Да́нія. 
denominate, to — іменува́ти, назива́ти. 
denomination — 1) rel. деноміна́ція, віро-
визна́ння; 2) на ́зва, найменува́ння. 
denominational — 1) rel. що стосу́ється 
віровизна́ння; 2) що стосу́ється на́зви. 
denominative — gram, утво́рений від іме́н-
ника або ́прикметника, 
denominator — 1) math, знаме́нник; 2) той, 
хто назива́є. 
denotation — 1) то́чне зна́чення; 2) знак, 
denotative — що означа́є щось, 
denote, to — означа́ти, вка́зувати на. 
denouncement — 1) jur. оголо́шення (дого-
во́ру) недійсним; 2) прилюдний о́суд. 
denounce, to — 1) jur. оголо́шувати (дого-
вір) недійсним; 2) обвинува́чувати; до-
но́сити. 
dense — густи́й; щільний. 
densely — гу ́сто; щільно. 
density — 1) phys. пито́ма вага ́; 2) густота ́; 
щільність. 
dent — 1) вм'я́тина, загли́блення; 2) tech. 
зубе́ць. 
dental — зубни́й; зуболікува́льний. 
dentate — bot. зубча́тий. 
dentation — bot. зубча́тість. 
denticle — 1) зу́бчик; 2) archi. денти́кула. 
denticulated — 1) зазу́блений; 2) archi. що 
ма ́є денти́кули. 
dentifrice — зубна́ па ́ста. 
dentine — anat. денти́н. 
dentist — денти́ст, зубни́й лікар. 
dentistry — денти́стика, зуболікува́ння. 
dentist's drill — бормаши́на. 
dentition — прорізування зубів. 
dent, to — tech. нарізувати, зазу́блювати. 
denture — зубна ́ протеза. 
denudation — 1) позба́влення; 2) geol. де-
нуда́ція. 
denude, to — позбавляти, 
denunciation — 1) jur. оголо́шення (дого-
во́ру) недійсним; 2) прилю́дний о́суд. 
denunciative — що обвинувачує, 
denunciator — 1) обвинува́ч; 2) доно́щик. 
denunciatory — see denunciative. 



Denver deracinate, to 
Denver — geog. Де́нвер. 
deny, to — 1) запере́чувати; 2) відріка́тися; 
3) відмовлятися). 
departed — n. покі́йник; покійниця, 
department — 1) департа́мент; 2) дільни́ця, 
відділ. 
departmental — 1) що стосується департа́-
меиту; 2) що стосу́ється частини (а не 
цілого). 
departmentalism — бюрократи́зм. 
depart, to — 1) від'їжджа́ти; 2) mil. висту-
па ́ти. 
departure — 1) від'ї́зд, відплиття́; 2) naut. 
відхи́лення; 3) смерть. 
depasture, to — па́сти(ся). 
depauperate, to — дово́дити до жебра́цтва. 
depauperize, to — рятува́ти від жебра́цтва. 
dependable — надійний. 
dependant — see dependent. 
dependence — 1) зале́жність; 2) підле́глість. 
dependency — 1) зале́жність; 2) зале́жна 
країна. 
dependent — 1. n. 1) підле́гл||ий (а); 2) утри́-
ман||ець (ка); 2. adj. 1) підле́гл||ий (а); 
2) зале́жн||ий (а). 
depend, to — 1) зале́жати; перебува́ти на 
утри́манні; 2) поклада́тися. 
dephosphorize, to — chem. видаля́ти фо́сфор. 
depiction — відобра́ження. 
depict, to — 1) опи́сувати; 2) малюва́ти. 
depicture, to — 1) уявля́ти собі; 2) see 
depict, to. 
depilate, to — видаля́ти воло́сся. 
depilatory — за́сіб для ви́далення воло́сся. 
deplane, to — av. виса́джувати(ся) з літака ́. 
deplenish, to — випоро́жнювати. 
deplete, to — висна́жувати, виче́рпувати. 
depletion — ви́снаження, ви́черпання. 
deplorable — 1) пога́ний; 2) злиде́нний. 
deplore, to — 1) жалкува́ти; 2) вважа́ти 
непоря́дним. 
deployment — mil. розгортання (коло́ни, 
фро́нту). 
deploy, to — mil. розгорта́ти (коло́ну, 
фронт). 
deplumation — общи́пування пір'я, 
deplume, to — общи́пувати пі ́р'я. 
depolarization — elect, деполяриза́ція. 
depolarize, to — elect, деполяризува́ти. 
deponent — jur. сві́док під при ́ся ́гою, 
заприся́жений свідок, 
depone, to — jur. свідчити під прися́гою. 
depopulate, to — вилюднювати, обезлю́д-
нювати; зни́щувати насе́лення. 
depopulation — ви́люднення, обезлюднен-
ня; зни́щення насе́лення. 
deportation — депорта́ція, засла́ння. 
deportee — n. депорто́ваний, за́сла́нець. 
deportment — 1) поводження, поста ́ва; 
2) chem. реа́кція на до́мішки. 
deport, to — 1) депортува́ти, засила́ти; 
2) пово́дитися. 
depose, to — усува́ти. 

deposit — 1) вклад, вне́сення: 2) comm. 
завда ́ток; 3) відстій; 4) geol. відклад, 
depositary — 1) схо́вище; 2) осо́ба, якій 
довірено грошові вкла́ди. 
deposition — 1) позба́влення вла ́ди; 2) свід-
чення під при ́ся ́гою; 3) о́сад, відстій, 
depositor — вкла́д||ник (ниця). 
depository — схо́вище. 
deposit, to — 1) вклада́ти; здава́ти на схов; 
2) дава ́ти о́сад, відстій, 
deposit-warrant — comm. вара́нт. 
depot — 1) rly. депо ́; 2) склад, 
depot ship — naut. ма ́тка. 
depravation — 1) псува́ння; 2) розбе́щу-
вання. 
depraved — adj. 1) зіпсо́ваний; 2) розбе́-
щений. 
deprave, to — 1) псува́ти; 2) розбе́щувати. 
depravity — 1) rel. грішність; 2) розбе-
щеність. 
deprecate, to — виступа́ти про́ти, запе-
ре́чувати. 
deprecation — запере́чення. 
deprecative — несхва́льний. 
deprecatory — що блага́є про відве́рнення 
яко́їсь біди́. 
depreciate, to — 1) прини́жувати; 2) зне-
цінюватися). 
depreciatingly — знева́жливо. 
depreciation — 1) знецінення; 2) зни́ження; 
3) знева ́га; 4) tech. амортизація, 
depreciatory — 1) що знецінює; 2) що 
приме́ншує. 
depredation — 1) пограбува́ння; 2) спусто́-
шення. 
depredator — грабіжник, 
depressant — pharm. заспокійливий за́сіб. 
depressed — adj. пригнічений; сумни́й. 
depressing — adj. гнітю́чий; сумни́й. 
depression — 1) пригніченість; депре́сія; 
2) тії. схи́лення гарма ́ти; 3) astron. кутове́ 
схи́лення зірки; 4) phys. розрідження, 
depressive — пригнічуючий, депреси́вний. 
depress, to — 1) пригнічувати; 2) осла́б-
лювати. 
deprival — усу́нення; позба́влення чого́сь. 
deprivation — позба́влення; втра ́та (по-
са́ди). 
deprive, to — позбавля́ти (чого́сь). 
depth — 1) глибина́, глибочінь; 2) geol. 
поту́жність ша́ру. 
depth-bomb — naut. mil. глиби́нна бо́мба. 
depth-charge — see depth-bomb, 
depth-gauge — глибиномір, 
depth-indicator — see depth-gauge, 
depuration — очи́щення. 
deputation — депутація, делеґа́ція. 
depute, to — делеґува́ти; уповнова́жувати. 
deputize, to — 1) репрезентува́ти; 2) при-
знача́ти депута́том; 3) theatr. дублюва́ти. 
deputy — 1) депута́т(ка); представн||и́к 
(и́ця); 2) засту́пн||ик (иця). 
deracinate, to — вирива́ти з ко́ренем. 



derail, to destructive 
derail, to — 1) сходити з рейок; 2) пуска́ти 
під укі́с. 
derangement — дезорганіза́ція. 
derange, to — дезорганізува́ти. 
derate, to — зме́ншувати ро́змір пода́тку. 
Derbyshire) — geog. Де́рбі(шір). 
derelict — бездо́глядний; поки́нутий. 
dereliction — недо́гляд; залишення. 
deride, to — насміха́тися. 
derision — висміювання. 
derisive — насмішкуватий. 
derisiveness — насмішкуватість. 
derisory — see derisive. 
derivable — adj. яки́й добува́ють. 
derivation — n. 1) math, взяття похідно́ї; 
2) походження; етимоло́гія (сло́ва). 
derivative — 1) n. math, похідна́ фу́нкція; 
дерива́т; 2) adj. похідни́й. 
derive, to — 1) виводити; 2) здобува́ти; 
3) elect, відгалу́жувати. 
derm(a) — anat. шкіра, 
dermal — med. шкіряни́й. 
dermatic — see dermal, 
dermatitis — med. дермати́т. 
dermatologist — med. дерматоло́г. 
dermatology — med. дерматоло́гія. 
derogate, to — 1) пору́шувати (права́); 
2) прини́жувати (гідність). 
derogatory — 1) що пору́шує (права́); 
2) що прини́жує (гідність). 
derrick — 1) tech. здо ́йма; 2) naut. стріла́ 
для підійма́ння вантажів. 
derrick-boat — naut. плаву́ча здо́йма. 
derring-do — colloq. хоро́брість. 
desalt, to — опріснювати. 
descant — mus. ди ́ска ́нт; сопра́но. 
descant, to — 1) співа́ти; 2) fig. докладно 
говори́ти. 
descendant — наща́док. 
descend, to — 1) походити; 2) знижуватися; 
спуска́тися; 3) успадко́вувати. 
descent — 1) спуск; 2) схил; 3) походження. 
describe, to — змальо́вувати, описувати. 
description — о́пис. 
descriptive — описо́вий; о́бразний. 
descry, to — вбача́ти; розпізнава́ти. 
desecrate, to — обража́ти; зневажа́ти. 
desecration — профана́ція. 
desert — 1) n. пустеля; 2) adj. безлю́дний. 
deserted — adj. залишений, поки́нутий. 
deserter — дезерти́р. 
desertion — 1) дезерти́рство; 2) зали́шення. 
desert, to — 1) дезертува́ти; 2) залиша́ти. 
deservedly — заслу́жено. 
deserve, to — заслуго́вувати. 
deserving — що заслуго́вує; гідний. 
dе́shabi]lе́ — дома́шнє вбра ́ння ́. 
desiccated — tech. суше́ний. 
desiccate, to — tech. сушити. 
desiccation — tech. сушіння. 
desiccator — tech. сушильна ша ́фа або ́піч. 
desiderate, to — відчува́ти, що чого́сь 
браку́є. 
desiderative — що висло́влює бажа́ння. 

desideratum — L. те, чого́ браку́є. 
design — 1) проє ́кт; плян; 2) на ́мір, за ́дум. 
designate, to — 1) визнача́ти; 2) признача́ти 
(на поса́ду). 
designation — 1) ціль, призна́чення; 2) при-
зна́чення (на поса́ду); 3) ти ́ту ́л. 
designedly — навмисне. 
designer — проєктува́льник, конструктор. 
designing — adj. проєкту́ючий; пляну́ючий. 
design, to — 1) проєктува́ти; плянува́ти; 
2) наміря́тися, заду́мувати. 
desirability — ба́жаність. 
desirable — ба ́жа ́ний. 
desire — бажа́ння, хотіння. 
desire, to — 1) бажа́ти, хотіти; 2) вимага́ти. 
desirous — adj. бажа́ючий; що пра́гне. 
desist, to — 1) утри́муватися від; 2) при-
пиня́ти. 
desk — 1) письмо́вий стіл; 2) па ́рта. 
deskbook — настільна кни́га. 
desman — zool. хоху́ля. 
Des Moines — geog. Де-Мо́йн. 
desolate — 1) спустошений; 2) зали́шений. 
desolate, to — спустошувати. 
desolation — 1) спусто́шення; 2) зане́дба-
ність; 3) одча́й. 
despair — одча́й, безнадійність, 
despairingly — безнадійно; в ро́зпачі. 
despair, to — зневірюватися, впадати в 
ро́зпач. 
despatch — see dispatch. 
desperado — урви́голова; ши́беник. 
desperate — безнадійний; безпросвітний. 
desperately — напропа́ле. 
desperation — одча́й, ро́зпач. 
despicable — негідний, нікче́мний. 
despise, to — зневажа́ти. 
despite — 1) n. аг. зло ́ба ́; 2) prep, незважа́-
ючи на. 
despiteful — жорстокий, злий, 
despoilment — розкрада́ння. 
despoil, to — позбавля́ти; грабува́ти. 
despoliation — розкрада́ння. 
despondency — розпу́ка, зневіра, 
despondent — пригнічений, зневірений, 
despond, to — зневірюватися, занепада́ти 
духом. 
despot — де́спот, тира́н. 
despotic — деспоти́чний. 
despotism — деспоти́зм, тиранія, 
desquamate, to — med. лу́щитися. 
dessert — cul. десе́рт. 
destination — 1) до ́ля; 2) місце призна́-
чення. 
destine, to — приріка́ти; признача́ти. 
destiny — до ́ля; форту́на. 
destitute — 1) позба́влений (чого́сь); 
2) злиденний. 
destitution — 1) неста́ча; 2) зли́дні. 
destroyed — adj. зни́щений; зруйно́ваний. 
destroyer — вини́щувач. 
destroy, to — зни́щувати, руйнува́ти. 
destruction — знищення, руйнува́ння. 
destructive — нищівний; згу́бний. 



desuetude devolve, to 
desuetude — застарілість; невжива́ння. 
desulphurize, to — chem. видаля́ти сірку, 
desultory — недола́дний; несистемати́чний. 
detachable — adj. що мо́же бу́ти відокре́м-
леним. 
detached — adj. 1) відокремлений,'окре́мий; 
2) неупере́джений. 
detachment — 1) відчу́женість; 2) тії. 
кома ́нда; загі́н. 
detach, to — 1) відокре́млювати; 2) mil. 
відряджа́ти. 
detail — 1) дета́ль, подро́биця; 2) тії. 
наря́д. 
detailed — adj. докла́дний, всебічний. 
detail, to — 1) докла́дно розповіда́ти; 
2) тії. виділя́ти в наря́д. 
detainer — jur. незако́нна затри́мка майна ́. 
detain, to — 1) затри́мувати; 2) трима́ти 
під ва ́ртою; 3) уповільнювати. 
detank, to — mil. виса́джувати(ся) з та́нка. 
detected — adj. ви́явлений. 
detection — 1) викриття́; ви́явлення; 
2) radio ви́прямлення. 
detective — 1) n. детекти́в; 2) adj. детек-
ти́вний. 
detector — 1) radio дете́ктор; 2) chem. 
індика́тор. 
detect, to — 1) викрива́ти; виявля́ти; 
2) radio випрямля́ти. 
detent — tech. за́сувка, сто́пор. 
detente — рої. поліпшення відно́син між 
держа́вами. 
detention — затри́мання, аре́шт. 
detergent — 1) дезинфіку́ючий засіб; 
2) за́сіб для прання́. 
deteriorate, to — 1) гіршати; 2) вироджу-
ватися. 
deterioration — 1) погіршення; 2) ви́ро-
дження. 
deteriorative — що погіршує(ться). 
determinant — 1) n. math, визна́чник; 
2) adj. виріша́льний. 
determinate — adj. 1) рішу́чий, ост&то́чний; 
2) пе́вний, встано́влений. 
determinate, to — аг. визнача́ти. 
determination — 1) ви́значення; 2) рішу́-
чість; 3) рішення. 
determinative — 1) n. виріша́льний фа ́ктор; 
2) adj. що визнача́є. 
determined — adj. вольови́й, рішу́чий. 
determine, to — 1) визнача́ти; 2) вирішу-
вати. 
determinism — philos. детермінізм, 
deterrent — 1) n. за ́сіб для заля́кування; 
2) adj. лякаючий, відстра́шуючий. 
detersive — see detergent, 
deter, to — відстра́шувати, віднаджувати, 
detestable — гидки́й, огидний, 
detestation — нена́висть, оги́да. 
detest, to — нена́видіти. 
dethronement — позба́влення престо́лу. 
dethrone, to — позбавля́ти престо́лу. 
detinue — n. jur. привла́снення чужо́го 
майна́. 

detonate, to — вибуха́ти; детонува́ти. 
detonation — ви́бух; детона́ція. 
detonator — детона́тор. 
detour — обхідни́й шлях; об'ї ́зд. 
detraction — 1) прини́жування; 2) на́клеп. 
detractive — що прини́жує. 
detract, to — 1) прини́жувати; 2) обмов-
ля ́ти. 
detrain, to — виса́джувати(ся) з по́їзда 
(по́тяга). 
detriment — втра ́та, зби́ток. 
detrimental — 1) шкідли́вий; 2) втра́тний. 
detrition — geol. стира́ння, зно́шування від 
тертя́. 
detritus — geol. детри́т. 
Detroit — geog. Детро́йт. 
detruck, to — виса́джувати(ся) з ванта́ж-
ного а́вта́. 
detruncate, to — вкоро́чувати, зріза́ти. 
detune, to — mus., radio розла́днувати. 
deuce — 1) чорт; 2) at cards двійка, 
devaluate, to — econ. девальвува́ти. 
devaluation — econ. девальва́ція. 
devaporation — конденса́ція па ́ри. 
devastate, to — розгро́млювати, спусто́-
шувати. 
devastating — adj. спусто́шливий. 
devastation — розгро́м, спусто́шення. 
developer — phot, проя́вник. 
development — 1) ро́звиток; розгорта́ння; 
2) pi. події; 3) phot, проя́влення. 
develop, to — 1) розвива́ти(ся); розробля́ти; 
2) phot, проявляти. 
deviate, to — збо́чувати; відхилятися. 
deviation — збо́чення; відхи́лення. 
deviationism — рої. ухи́льництво. 
deviationist — рої. ухи́льник. 
device — 1) tech. прилад; механізм; 
2) плян; схе́ма. 
devil — сатана́, дия́вол. 
devilish — дия́вольський; пеке́льний. 
devil-may-care — adj. безтурбо́тний. 
devilry — 1) чо́рна ма ́гія; 2) зло ́ба ́, жорсто́-
кість. 
devious — 1) що відхиля́ється від прямо́го 
шляху; 2) fig. хи́трий. 
devisable — adj. 1) яки́й мо́же бу ́ти винай-
дений ; 2) jur. що мо́же бу ́ти пере́даний 
у спадщину. 
devise — n. 1) ви́нахід; ви́гадка; 2) jur. 
заповіт. 
devised — adj. ви́найдений; ви́гаданий. 
devisee — n. jur. спадкоємець (нерухо́мого 
майна́). 
deviser — винахідн||ик (иця). 
devise, to — 1) винаходити; виду́мувати; 
2) jur. відпи́сувати (нерухо́ме майно́). 
devitalize, to — позбавля́ти життєвої си́ли. 
devocalize, to — phon. оглу́шувати, по-
збавля́ти дзвінкости. 
devoid — adj. позба́влений чого́сь. 
devoir — 1) поша ́на; 2) обо ́в'я ́зок. 
devolution — biol. ви́родження. 
devolve, to — jur. переходити в спа́дщину. 



Devon(shire) dictate, to 
Devonshire) — geog. Де́вон(шір). 
devoted — 1) присвя́чений; 2) захо́плений 
(чимсь). 
devotedly — ві ́дда ́но. 
devotedness — ві́дда́ність. 
devotee — 1) rel. побо́жна люди́на; 2) ду́же 
ві ́дда ́на чому́сь люди́на. 
devote, to — 1) присвя́чувати (себе́); 2) за-
хо́плюватися (чимсь). 
devotion — 1) rel. побо́жність; благоче́стя; 
2) ві́дда́ність. 
devotional — rel. побо́жний; благочести́вий. 
devour, to — же́рти; поглина́ти. 
devout — adj. 1) rel. побо́жний; 2) щи́рий. 
devoutly — adv. 1) rel. побо́жно; 2) щи́ро. 
dew — 1) роса ́; 2) крапли́на дощу́. 
dewberry — bot. ожи́на. 
dew-drop — роси́нка. 
dew-fall — fig. ве́чір. 
dewiness — роси́стість. 
dewlap — zool. во ́ло. 
dew-point — meteor, температу́ра конден-
са́ції. 
dew, to — зро́шувати. 
dewy — adj. 1) вкри́тий росо ́ю; 2) воло́гий. 
dexterity — 1) умі́лість, спри́тність; 2) об-
даро́ваність. 
dexterous — 1) умі́лий, спри́тний; 2) обда-
ро́ваний. 
dexterously — умі́ло, спри́тно. 
dextrin — декстри́на. 
dextrose — ґлюко́за, виногра́дний цу́кор. 
dextrous — see dexterous. 
di — дво-. 
diabase — тіп. діяба́з. 
diabetes — med. діябе́т, цукрйця. 
diabetic — med. 1) n. діябе́тик; 2) adj. 
діябети́чний. 
diabolical) — 1) дия́вольський; пеке́льний; 
2) жорсто́кий. 
diacid — chem. двоосно́вний. 
diacritic — lin. 1) n. діякрити́чний знак; 
2) adj. діякрити́чний. 
diadem — 1) діяде́ма; 2) fig. вла ́да мона́рха. 
diadem, to — вінча́ти, коронувати. 
diagnosis — med. діягно́за. 
diagnostic — adj. med. діягности́чний. 
diagnostician — med. діягно́ст. 
diagnostics — pi. med. діягно́стика. 
diagonal — geom. 1) n. діягона́ля; 2) adj. 
діягона́льний. 
diagonally — geom. діягона́льно. 
diagram — діягра ́ма; рису́нок; схе́ма. 
dial — цифербля́т; шкала, 
dialect — діяле́кт; гові́рка. 
dialectal — adj. діяле́ктний; говірко́вий. 
dialectical — adj. philos. діялекти́чний. 
dialectician — philos. діяле́ктик. 
dialectics — philos. діяле́ктика. 
dialectology — phil. діялектоло́гія, ви́вчення 
діяле́ктів. 
dialogue — дія ́ло ́г; розмо́ва. 
dial-plate — цифербля́т; шкала́. 
dialyser — chem. діяліза́тор. 

dialysis — chem. діялі́за. 
diameter — n. geom. дія́метр; попере́чник. 
diametral — adj. geom. діяметра́льний; 
попере́чний. 
diametrical — adj. geom. діяметра́льний; 
попере́чний. 
diametrically — adv. geom. діяметра́льно. 
diamond — 1. n. 1) діяма́нт, алма ́з; 2) at 
cards дзві́нка; 2. adj. діяма́нтовий. 
diamond-field — ming. алма́зне родо́вшце. 
diamond-point — rlу. мі́сце косо́го схре́-
щення двох ре́йкових ко́лій. 
diapason — діяпазо́н. 
diaper — 1) мере́жане полотно́; 2) пе-
лю́шка. 
diaphanous — adj. прозо́рий (про ткани́ну). 
diaphoretic — med. 1) n. потогі́нні лі ́ки; 
2) adj. потогінний. 
diaphragm — 1) anat. діяфра́гма; 2) tech. 
мембра́на. 
diarchy — рої. двовла́да. 
diarrhoea — med. діяре́я, розві́льнення. 
diary — щоде́нник. 
diaspora — дія́спора, розсі́яиия. 
diaspore — тіп. дія́спор. 
diastole — physiol. дія́стола. 
diathermal — see diathermic. 
diathermancy — phys. теплопровідність. 
diathermic — phys. теплопровідний. 
diathermy — med. діятермі́я, глибо́ке про-
гріва́ння. 
diathesis — med. діяте́з. 
diatom — bot. діятоме́я. 
diatomic — adj. phys. двоа́томний, двоато-
мо́вий. 
diatonic — adj. mus. діятоні́чний. 
diatribe — го́стра кри́тика (диску́сія). 
dibasic — adj. chem. двоосно́вний. 
dibble — agric. кіло́чок для саді́ння. 
dibs — colloq. гро́ші. 
dice — гра в ко́сті. 
dicer — грач в ко́сті. 
dice, to — 1) гра ́ти в ко́сті; 2) вишива́ти 
квадра́тиками. 
dichloride — adj. chem. двохло́ристий. 
dichord — двостру́нний музичний інстру-
ме́нт. 
dichotomy — по́діл на два ро ́ди (в кляси-
фіка́ції). 
dichromatic — adj. двоко́лірний, двокольо-
ро́вий. 
dichromic — adj. що розрізня́є ті́льки два 
ко́льори. 
dickens — colloq. дия́вол. 
dicker — дрі ́бна ́ торгове́льна уго́да. 
dicker, to — торгуватися за дрібни́чки. 
dick(e)y — 1. n. 1) мані́жка; 2) фарту́х; 
2. adj. 1) неиаді́йний; 2) нездоро́вий. 
dicotyledon — bot. дводо́льна росли́на. 
dicotyledonous — bot. дводо́льний. 
dictaphone — диктофо́н. 
dictate — n. дикта ́т; нака́з. 
dictate, to — диктува́ти; нака́зувати. 



dictation dilemma 
dictation — 1) дикта ́т; 2) нака ́з, розпо-
рядження. 
dictator — дикта ́тор. 
dictatorial — 1) дикта ́торський; 2) вла ́дний 
(про хара ́ктер). 
dictatorship — рої. диктату ́ра. 
diction — дикція; спо ́сіб висло ́влюватися. 
dictionary — n. словни ́к. 
dictograph — дикто ́граф. 
dictum — 1) офіційна зая ́ва; 2) афори ́зм. 
didactic — дидакти ́чний; повча ́льний. 
didactics — n. pl. дида ́ктика. 
didactism — схи ́льність до повча ́нь. 
didapper — orn. пірни ́коза, норе ́ць. 
diddle, to — 1) обду ́рювати; 2) ходи ́ти не-
пе ́вною ходо ́ю. 
dido — colloq. ви ́тівка, пу ́стощі. 
die — 1) tech. ґвинторі ́з; 2) archi. цо ́коль 
(коло ́ни); 3) штамп для карбува ́ння; 
4) гра ́льна кість. 
die-hard — n. 1) упе ́рта людина; 2) рої. 
консерва ́тор. 
dielectric — elect. 1) n. діеле ́ктрик; 2) adj. 
діелектри ́чний. 
die out, to — вимира ́ти. 
Dieppe — geog. Дьєпп. 
dies — L. день. 
diesel — tech. ди ́зель. 
die-sinker — різьба ́р печа ́ток. 
dies non — L. неслужбо ́вий день. 
diet — 1) med. діє ́та; режи ́м; 2) збо ́ри. 
dietary — adj. med. дієти ́чний. 
dietetic — see dietary. 
dietetics — n. pi. med. дієте ́тика. 
dietition — med. дієте ́тник. 
die, to — 1) вмира ́ти; 2) вшуха ́ти; 3) fig. 
па ́лко пра ́гнути. 
difference — 1) різни ́ця, відмінність; 
2) спі ́рне ́пита ́ння; 3) math, різни ́ця. 
different — відмінний; несхо ́жий. 
differentia — n. biol. відмінна власти ́вість 
ви ́ду або ́ кля ́си. 
differential — 1) n. math, диференція ́ля; 
2) adj. відмінний. 
differential gear — tech. диференція ́ля. 
differentiate, to — 1) відрізня ́ти(ся); 2) math. 
диференціюва ́ти. 
differentiation — 1) відрізня ́ння; 2) math. 
диференція ́ція. 
differently — інакше, неодна ́ково. 
differ from, to — відрізня ́тися. 
differ, to — 1) відрізня ́тися; 2) не згоджу-
ватися. 
difficile — adj. вередли ́вий; впе ́ртий. 
difficult — 1) важки ́й, тяжки ́й; 2) примхли ́-
вий, примхува ́тий. 
difficulty — 1) ва ́жкість; 2) pl. тру ́днощі; 
3) небажа ́ння. 
diffidence — 1) непе ́вність; 2) соромли ́вість. 
diffident — 1) непе ́вний; 2) соромли ́вий. 
diffidently — 1) непе ́вно; 2) соромли ́во. 
difform — adj. потво ́рний, непра ́вильний. 
difformity — потво ́рність, непра ́вильність. 
diffraction — phys. розсіювання. 

diffract, to — phys. розсіювати, 
diffuse — adj. розсіяний (про світло), 
diffuse, to — розповсю ́джувати; розсіювати 
(про світло). 
diffusion — 1) розповсю ́дження; 2) phys. 
дифу ́зія. 
diffusive — що поширюється. 
digester — 1) за ́сіб, що сприя ́є тра ́вленню; 
2) автокла ́в. 
digestibility — стра ́вність. 
digestible — стравни ́й. 
digestion — physiol. тра ́влення. 
digestive — 1) n. за ́сіб, що сприя ́є тра ́влен-
ню; 2) adj. травни ́й. 
digest, to — перетра ́влювати. 
digger — 1) гра ́ба ́р; 2) вуглеко ́п; 3) colloq. 
австралієць. 
digging — n. копа ́ння; видобува ́ння. 
dig in, to — зако ́пувати, вко ́пувати. 
digit — 1) zool. па ́лець; 2) math, одини ́ця. 
digital — adj. math, цифро ́ви ́й. 
digitalis — bot., pharm. диґіта ́ліс. 
digitate — adj. 1) zool. з розви ́неними 
па ́льцями; 2) bot. пальцеподібний, 
dignified — adj. пова ́жний; що ма ́є почуття 
вла ́сної гідности. 
dignify, to — 1) ста ́витися з повагою; 
2) надава ́ти гідности. 
dignitary — n. осо ́ба, що займа ́є висо ́кий 
пост (церко ́вний). 
dignity — 1) гідність; 2) сан, ти ́ту ́л. 
dig out, to — вико ́пувати. 
digraph — дві літери, що вимовля ́ються 
як оди ́н звук. 
digression — відхи ́лення, збо ́чення. 
digressive — що відхиля ́ється. 
digress, to — відхиля ́тися, збо ́чувати. 
digs — colloq. житло ́ . 
dig, to — копа ́ти, розко ́пувати. 
dig up, to — вико ́пувати; відко ́пувати. 
dihedral — adj. утво ́рюваний двома ́ пере-
січними площи ́нами. 
dike — 1) гре ́бля, на ́сип; 2) рів, кана ́ва. 
dike-reeve — завідувач гре ́блями (в боло-
ти ́стих місце ́востях Англії), 
dike, to — 1) захища ́ти гре ́блею; 2) обко ́-
пувати ро ́вом. 
dilapidated — 1) пола ́маний; 2) неоха ́йний. 
dilapidate, to — 1) лама ́ти(ся); 2) марну-
ва ́ти. 
dilapidation — напівзруйно ́ваний стан, 
ста ́рість. 
dilatable — зда ́тний розши ́рюватися. 
dilatation — 1) розширення; 2) поширення, 
dilate, to — 1) розши ́рювати(ся); 2) поши ́-
рювати(ся). 
dilation — see dilatation. 
dilative — 1) що розши ́рюється; 2) роз-
ши ́рювальний. 
dilator — 1) med. розши ́рювач; 2) anat. 
м'яз-дилата ́тор. 
dilatory — 1) забарни ́й; 2) мля ́вий. 
dilemma — 1) log. диле ́ма; 2) скру ́тни ́й стан. 



dilettante directness 
dilettante — 1) n. люби́тель(ка); 2) adj. 
поверхо́вий. 
dilettantism — ама́торство. 
diligence — 1) стара́нність; 2) диліжа́нс. 
diligency — стара́нність. 
diligent — adj. стара́нний, пи́льний. 
diligently — стара́нно, пи́льно. 
dill — bot. кріп, укрі́п. 
dilly-dally, to — colloq. вага́тися; бари́тися. 
dilute — adj. розве́дений, розба́влений. 
dilute, to — розво́дити, розбавля́ти. 
dilution — 1) розба́влення; 2) осла́блення. 
diluvial — geol. розмивни́й, дилювія́льний. 
diluvium — geol. дилю́вій. 
dim — те́мний; нея́сни́й. 
dime — colloq. моне́та в де́сять це́нтів. 
dimension — 1) ро ́змір; ви ́мір; 2) pl. вели-
чина́, ро́зміри. 
dimensional — 1) просторо́вий; 2) що ма ́є 
ви́міри. 
dimension, to — надава́ти потрібного 
ро́зміру. 
dimerous — zool.f bot. що склада́ється 
з двох частин. 
dimeter — poet, чотиристо́пний вірш. 
dimethyl — chem. ета ́н. 
dimidiate — adj. розділений на дві рі́вні 
части́ни. 
dimidiate, to — діли́ти на дві рівні части́ни. 
diminished — 1) зме́ншений; 2) осла́блений. 
diminish, to — 1) зме́ншувати(ся); 2) осла́б-
лювати. 
diminution — поме́ншання, спад, 
diminutival — gram. 1) n. зме́ншувальний 
суфікс; 2) adj. зме́ншувальний. 
diminutive — adj. 1) gram, зме́ншувальний; 
2) маленький. 
dimity — ткани́на для фіра́нок. 
dimmer — elect, реґуля́тор освітлення. 
dimmish — те́мний; нея́сни́й. 
dimness — нея́сність. 
dimorphic — що мо́же існува́ти в двох 
фо́рмах, димо́рфний. 
dimorphism — biol., lin. диморфізм. 
dimorphous — see dimorphic. 
dim-out — світломаскування. 
dimple — 1) запа́дина; 2) я́мочка (на щоці, 
підборідді). 
dimple, to — покрива́тися я́мочками. 
dimply — з я́мочками (про що́ки, під-
боріддя). 
dim, to — роби́ти те́мним; роби́ти не-
я́сни́м. 
din — шум, га ́лас, гу́ркіт. 
dine, to — обідати. 
ding — дзвін (звук дзво́на). 
dinghy — naut. шлю́пка. 
dingle — глибо́ка лощи́на. 
dingo — zool. дінґо (ди́кий австралійський 
пес). 
ding, to — 1) дзвеніти; дзе́нькати; 2) хва-
ли́тися. 
dingy — брудни́й. 
dining-car — rly. ваго́н-рестора́н. 

dining-room — їда́льня. 
dinner — обід. 
dinosaur — arch, диноза́вр. 
dint — 1) уда ́р; 2) слід від уда́ру. 
dint, to — залиша́ти слід від уда́ру. 
diocesan — adj. rel. епархія́льний. 
diocese — n. rel. епа́рхія. 
diode — electron, діо ́да. 
dioptric — opt. 1) n. pi. діо́птрика; 2) adj. 
діоптри́чний, що зало́млює (світло). 
diorama — діора́ма. 
dioxide — chem. двоокси́д. 
dip — 1) загли́блення; 2) схил. 
diphase — adj. elect, що ма ́є два стру́ми, 
відмінні на 90°. 
diphtheria — med. дифтери́т, о́клад. 
diphthong — phon.y gram, дифто́нг, дво́звук. 
diplococcus — bact. диплоко́к. 
diploma — дипло́м, атеста́т. 
diplomacy — диплома́тія. 
diplomaed — 1) n. диплома́нт(ка); 2) adj. 
дипломо́ваний. 
diplomat — диплома́т. 
diplomatic — дипломатичний. 
diplomatics — 1) диплома́тика; 2) дипло-
мати́чне мисте́цтво. 
diplomatist — диплома́т. 
diplomatize, to — провадити дипломати́чні 
перегово́ри. 
dipolar — adj. phys. що ма ́є два по́люси. 
dipper — 1) ківш, черпа́к; 2) orn. рі́нннк; 
3) geol. спадни́й скид. 
dipping — вмоча́ння; занурення; пори-
на́ння. 
dippy — adj. colloq. причи́нний, що з глу́зду 
з'ї ́хав. 
dipsomania — запій, алькоголізм. 
dipsomaniac — алького́лік. 
dipterous — adj. ent., bot. двокри́лий. 
dip, to — зану́рювати(ся); порина́ти. 
diptych — hist, ди́птих (во́щені до́щечки 
для письма́). 
dire — adj. страшни́й, жахли́вий. 
direct — 1) adj. прями́й; 2) adv. пря́мо. 
direction — 1) на ́прям; 2) керува́ння; 
3) нака́з. 
direction-finder — радіопеленга́тор. 
Direction-forward! — mil. На ́прям — про́с-
то! 
Direction-left! — mil. На ́прям — ліво́руч! 
Direction left-quick march! — mil. На ́прям 
ліво́руч — кро́ком руш! 
Direction-right! — mil. На́прям — право́руч! 
Direction right-quick march! — mil. На ́прям 
право́руч — кро́ком руш! 
Direction twice left-quick march! — mil. 
На ́прям двічі ліво́руч — кро́ком руш! 
Direction twice right-quick march! — mil. 
На ́прям двічі право́руч — кро́ком руш! 
directive — 1) n. директива; 2) adj. що спря-
мо ́вує; директивний. 
directly — пря ́мо; безпосере́дньо; нега́йно. 
directness — прямота́, відве́ртість. 



director discipline, to 
director — 1) дире́ктор; керівни́к; 2) mil. 
бусо́ля. 
directorate — дире́кція; дире́кторство. 
directorship — дире́кторство. 
directory — 1) n. директо́рія; 2) adj. ди-
ректи́вний. 
directress — дире́кторка, управи́телька, 
direct, to — 1) керува́ти; нака́зувати; 
2) спрямо́вувати; адресувати, 
direful — adj. мо́торошний, жахли́вий. 
dirge — 1) rel. панахи́да; 2) похоро́нний 
спів. 
dirigible — av. дирижа́бль. 
diriment — adj. скасо́вуючий, анулюючий, 
dirk — кинджа́л, ятага ́н; naut. ко́ртик. 
dirk, to — встромля́ти кинджа́л (ятага́н). 
dirt — 1) земля́, ґрунт; 2) бруд, багно́. 
dirt-cheap — adj. colloq. дуже деше́вий. 
dirtily — 1) бру́дно; 2) fig. пі́дло. 
dirtiness — 1) бруд; 2) fig. пі́длість; непри-
сто́йність. 
dirty — adj. 1) брудни́й; 2) fig. пі́длий; 
непристо́йний. 
dirty, to — брудни́ти. 
disability — безси́лля; непрацезда́тність; 
jur. неправозда́тність. 
disabled — adj. 1) покалічений; 2) mil. 
ви́ведений з ладу. 
disable, to — 1) роби́ти незда́тним; калі-
чити; 2) тії. виводити з ладу ́. 
disabuse, to — виво́дити з ома́ни. 
disaccord — незго́да, розбіжність (в дум-
ка́х). 
disaccustom, to — відуча́ти від зви́чки. 
disadvantage — 1) невигідність, невигі́дне 
стано́вшце; 2) перешкода, 
disadvantageous — невигідний; несприят-
ливий. 
disaffected — adj. незадово́лений. 
disaffection — незадово́лення. 
disaffirmation — 1) jur. скасува́ння (рі-
шення); 2) запере́чення. 
disaffirm, to — 1) jur. скасо́вувати (рішення); 
2) запере́чувати. 
disafforest, to — виру́бувати ліси́. 
disagreeable — adj. неприємний, 
disagreement — незго́да, сва́рка. 
disagree, to — 1) розходитися в думках; 
сваритися; 2) бу́ти шкідли́вим. 
disallow, to — 1) відкида́ти; 2) не визнава́ти. 
disappearance — зни́кнення. 
disappear, to — зника́ти; пропада́ти. 
disappointed — adj. розчаро́ваний. 
disappointing — adj. невтішний, 
disappointment — розчарува́ння; доса́да. 
disappoint, to — розчаро́вувати; не спра́в-
джувати (сподіва́нь, надій), 
disapprobation — несхва́лення; о́суд. 
disapprobative — adj. несхва́льний; осу́д-
ливий. 
disapprobatory — see disapprobative, 
disapproval — несхва́лення; о́суд. 
disapprove, to — ста́витися неґати́вно, 
осуджувати. 

disapprovingly — несхва́льно. 
disarmament — роззброєння. 
disarm, to — обеззбро́ювати; роззбро́ю-
вати(ся). 
disarrangement — дезорганізація; безла́ддя. 
disarrange, to — дезорганізува́ти; розла ́-
джувати. 
disarray — ро́злад, розла́днання, безла́ддя. 
disarray, to — 1) дово́дити до безла́ддя; 
2) poet, роздяга́ти. 
disarticulate, to — роз'є́днувати, розчле-
ня́ти. 
disaster — катастро́фа. 
disastrous — adj. катастрофічний; згу́бний. 
disavowal — запере́чення; відмо́влення. 
disavow, to — запере́чувати; відмовля́тися. 
disbandment — mil. розформува́ння. 
disband, to — mil. розформо́вувати(ся). 
disbark, to — здира́ти кору́. 
disbarment — позба́влення зва́ння адво-
ка ́та. 
disbar, to — позбавля́ти зва́ння адвока́та. 
disbelief — невіра; су́мнів. 
disbeliever — n. невіруючий, 
disbelieve, to — не вірити; не довіря́ти. 
disboscation — agric. збезліснення; пере-
тво́рення лісови́х угідь на ріллю́. 
disbranch, to — обріза́ти гілки́, підстрига́ти 
дере ́ва ́. 
disbud, to — обріза́ти па́гони або ́бруньки́. 
disburden, to — розванта́жувати. 
disbursement — comm. вида́ток: затра ́та. 
disburse, to — comm. витрача́ти; плати́ти. 
disc — 1) диск; круг; 2) патефо́нна пла-
ті́вка. 
discard — n. щось непотрі́бне; брак, 
discard, to — викида́ти; бракува́ти. 
discarnate — adj. безтіле́сний. 
discernible — adj. помітний, види́мий. 
discerning — adj. 1) прони́кливий; 2) що 
вмі́є розпізнава́ти. 
discernment — 1) прони́кливість; 2) умі́ння 
розпізнава́ти. 
discern, to — розрізня́ти; розпізнава́ти. 
discharge — n. 1) розванта́жування; 2) по ́-
стріл; 3) звільнення; 4) elect, розря ́д; 
5) med. ви́ділення. 
discharged — adj. звільнений, 
dischargee — n. демобілізо́ваний. 
discharger — 1) elect, розрядник; 2) той, 
хто звільня́є; 3) труба ́ водосто́ку. 
discharge, to — 1) розванта́жувати; 2) стрі-
ля ́ти; розряджа́ти; 3) звільня́ти; 4) виті-
сувати (з ліка́рні). 
disciple — послідо́вн||ик (иця). 
Disciple — rel. Апо́стол. 
disciplinary — adj. 1) дисципліна́рний; 
2) дисципліну́ючий. 
discipline — 1) дисципліна; поря́док; 
2) дисципліна (га́лузь). 
disciplined — adj. дисципліно́ваний; ви ́-
ппсолений. discipline, to — дисциплінува́ти; вишко́-
лювати. 



disclaimer disembarrass, to 
disclaimer — 1) відмо́ва, відре́чення; 
2) jur. відмо́влення від пра́ва (на щось), 
disclaim, to — 1) запере́чувати; 2) відмов-
лятися від. 
disclosed — ви́явлений, відкри́тий. 
disclose, to — 1) виявляти, відкрива́ти; 
2) пока́зувати. 
disclosure — ви́явлення, відкриття́. 
discobolus — hist, sport, дискобо́л. 
discoid — adj. дископодібний, 
discolouration — 1) знеба́рвлення; 2) пля́ма. 
discoloured — adj. 1) знеба́рвлений; 2) бруд-
ни́й. 
discolour, to — 1) знеба́рвлювати(ся); 
2) брудни́тися. 
discomfit, to — 1) вража́ти; 2) розла́джу-
вати пля́ни. 
discomfiture — 1) заміша́ння; 2) крах 
пля́нів. 
discomfort — при́крість; незру́чність. 
discomfort, to — бентежити, турбува́ти; 
завдава́ти незру́чностей. 
discommon, to — hist, позбавля́ти пра́ва 
кори́стува́тися суспільною земле́ю. 
discomposedly — adv. стурбо́вано. 
discompose, to — турбува́ти; пору́шувати 
поря́док. 
discomposure — стурбо́ваність; занепо-
ко́єння. 
disconcerted — adj. збентежений, 
disconcertment — бентеження; розла́джу-
вання (пля́нів). 
disconcert, to — бентежити; розладжувати 
(пля́ни). 
disconnected — adj. роз'є́днаний. 
disconnectedly — незв'я́зно, ури́вчасто. 
disconnection — 1) роз'єднання; 2) elect. 
ви́мкнення. 
disconnect, to — 1) роз'єднувати; 2) elect. 
вимика́ти. 
disconnexion — see disconnection, 
disconsolate — adj. невтішний; сумни́й. 
disconsolateness — невтішність. 
discontent — 1) n. незадово́лення; досада; 
2) adj. незадово́лений. 
discontented — adj. незадово́лений. 
discontentedly — adv. незадово́лено. 
discontentment — незадово́леність. 
discontent, to — виклика́ти незадово́лення. 
discontiguous — adj. що не стика́ється, 
несуміжний. 
discontinuance — 1) пере́рва; 2) jur. при-
пинення спра́ви. 
discontinuation — see discontinuance, 
discontinue, to — 1) припиня́ти; 2) jur. 
припиня́ти спра́ву. 
discontinuity — n. ро ́зрив; перери́вчастість. 
discontinous — перери́вчастий; ури́вчастий. 
discord — 1) незго́да; ро ́злад; 2) mus. 
дисона́нс. 
discordance — 1) незго́да; 2) mus. дисона́нс. 
discordant — adj. 1) суперечний; 2) mus. 
негармонійний. 

discord, to — 1) ма ́ти різні думки ́; 2) mus. 
звуча́ти дисона́нсом. 
discount — n. comm. ди́ско́нт, знижка, 
discountenance, to — 1) не підтри́мувата; 
2) не схва́лювати. 
discount, to — 1) comm. дисконтува́ти; 
2) не бра ́ти до ува́ги. 
discouragement — 1) відмовля́ння; 2) збен-
теженість. 
discourage, to — 1) знеохо́чувати; 2) від-
ра́джувати. 
discouraging — adj. 1) що відохо́чує; 2) що 
бентежить. 
discourse — 1) до́повідь; 2) бе́сіда. 
discourse, to — 1) виклада́ти у фо́рмі до ́-
повіді; 2) ве ́сти ́ бе́сіду. 
discourteous — нече́мний, неввічливий, 
discourteously — нече́мно, неввічливо, 
discourtesy — нече́мність, неввічливість, 
discovered — adj. ви́явлений, відкри́тий. 
discovert — jur. вдова́. 
discover, to — виявля́ти, відкрива́ти. 
discovery — відкриття́; ви́нахід. 
discredit — дискредита́ція, знесла́влення. 
discreditable — adj. дискредиту́ючий. 
discredit, to — дискредитува́ти, знесла́в-
лювати. 
discreet — 1) дискре́тний; скро́мний; 
2) стри́маний. 
discrepancy — розбіжність; супере́чність. 
discrepant — несхо́жий; супере́чливий. 
discrete — adj. 1) окре́мий; 2) philos. 
абстра́ктний. 
discretion — 1) скро́мність; стри́маність; 
2) свобо́да дії. 
discriminate, to — 1) відрізня́ти, розріз-
ня ́ти; 2) дискримінува́ти. 
discriminating — adj. 1) що вміє відрізня́ти; 
2) відмітний. 
discrimination — 1) вмі́ння відрізня́ти; 
2) дискриміна́ція. 
discriminative — see discriminating. 
discrown, to — позбавля́ти коро́ни. 
discursive — philos. ви́ведений шляхо́м 
міркува́нь; логі́чний. 
discus — sport, диск. 
discussion — 1) диску́сія, ди́спут, деба ́ти; 
2) перегово́ри. 
discuss, to — 1) дебатува́ти, дискутува́ти; 
2) прова́дити перегово́ри. 
disdain — пого́рда, знева́га, зарозумі́лість. 
disdainful — прези́рливий; зарозумілий. 
disdainfully — прези́рливо; зарозумі́ло. 
disdaining — n. гордува́ння. 
disdain, to — зневажа́ти, гре́бувати, гор-
дува́ти. 
disease — хворо́ба. 
diseased — adj. хво́рий, нездоро́вий. 
disembarkation — ви́сад на бе́рег. 
disembarking — n. висіда́ння на бе́рег. 
disembark, to — виса́джувати(ся), схо́дити 
на бе́рег. 
disembarrass, to — виводити з незру́чного 
стано́вшца. 



disembody, to dislodge, to 
disembody, to — mil. розформо́вувати 
(ві́йсько). 
disembogue, to — впада́ти (про ріку), 
disembosom, to — відкрива́ти свою ́ душу 
(кому́сь). 
disembowel, to — потроши́ти, вийма́ти 
иу́троші. 
disembroil, to — розплу́тувати. 
disenchant, to — розчаро́вувати; звільня́ти 
від ілю́зій. 
disencumber, to — звільня́ти від утру́днень. 
disendow, to — позбавля́ти чого́сь. 
disenfranchise, to — позбавля́ти вибо́рчого 
пра́ва (громадя́нства). 
disengaged — adj. звільнений; ві́льний. 
disengagement — n. 1) звільнення; 2) тії. 
ви́хід з бо ́ю. 
disengage, to — 1) звільня́ти(ся); 2) tech. 
роз'єднувати. 
disentangle, to — виплу́тувати(ся); роз-
плутуватися). 
disenthral(l), to — випуска́ти на во́лю, 
звільня́ти від ра́бства. 
disentitle, to — позбавля́ти пра́ва, позбав-
ля ́ти ти ́ту ́лів. 
disentomb, to — вико́пувати (з моги́ли). 
disestablish, to — скасо́вувати (встано́влене). 
disesteem — знева́га, непова́га. 
disesteem, to — зневажа́ти. 
disfavour — 1) нела́ска; 2) о́суд. 
disfavour, to — посу́джувати, не схва́лю-
вати. 
disfigurement — 1) спотво́рення; 2) фізи́чна 
ва ́да. 
disfigure, to — спотво́рювати; fig. перекру́-
чувати. 
disforest, to — виру́бувати ліси́. 
disfranchise, to — позбавля́ти вибо́рчого 
пра́ва (громадя́нства). 
disfrock, to — позбавля́ти духо́вного са́ну. 
disgorge, to — ви́ригати (про ї́жу). 
disgrace — га ́ньба ́, нару́га, нела́ска. 
disgraced — adj. зга́ньблений; fig. запля-
мо́ваний. 
disgraceful — 1) гане́бний; 2) colloq. обу́р-
ливий. 
disgrace, to — 1) ганьби́ти; 2) позбавля́ти 
прихи́льности. 
disgruntled — adj. розгніваний, роздра-
то́ваний. 
disgruntle, to — гніви́ти, дратува́ти. 
disguise — n. 1) вдава́ння; облу́дна зо ́в-
нішність; 2) fig. ма́ска. 
disguise, to — маскува́ти(ся); прихо́вувати. 
disgust — бридли́вість; відра́за. 
disgustful — мерзе́нний, оги́дний. 
disgusting — see disgustful, 
disgust, to — виклика́ти оги́ду. 
dish — 1) тарілка; 2) стра́ва. 
dishabille — дома́шнє вбра ́ння ́. 
dishabituate, to — відна́джувати, відучувати 
від зви́чки. 
disharmonious — немилозву́чний. 
disharmonize, to — порушувати гармо́нію. 

disharmony — немилозву́чність. 
dish-cloth — ганчі́рка, кухонний рушничо́к. 
dishearten, to — знеохо́чувати, позбавля́ти 
впе́внености. 
disherison — n. позбавлення спа́дщини. 
dishevelled — adj. розпа́тланий, скуйо́вдже-
ний. 
dishevel, to — розпа́тлати, скуйо́вдити. 
dishonest — недобросо́вісний, нече́сний. 
dishonesty — недобросо́вісність, нече́сність. 
dishonor — see dishonour. 
dishonour — га ́ньба ́, безче́стя, нару́га. 
dishonourable — гане́бний; підлий. 
dishonour, to — ганьби́ти; безче́стити. 
dishorn, to — спи́лювати ро́ги. 
dishouse, to — позбавля́ти домі́вки. 
dish-washer — 1) перемива́льн||ик (иця) 
по́суду; 2) orn. пли́ска. 
dish-water — поми́ї. 
disillusion — розчарува́ння. 
disillusion, to — розчаро́вувати. 
disinclination — небажа́ння, неохо́та. 
disincline, to — 1) не ма ́ти бажа́ння; 
2) відбива́ти бажа́ння. 
disincorporate, to — comm. ліквідува́ти. 
disinfectant — 1) n. дезинфіку́ючий засіб; 
2) adj. дезинфіку́ючий. 
disinfection — дезинфе́кція, знезара́ження-
disinfect, to — дезинфікува́ти, знезара́жу-
вати. 
disinheritance — n. позба́влення спа́дщини. 
disinherit, to — позбавля́ти спа́дщини. 
disintegrate, to — розпада́тися, розкла-
да́ти(ся). 
disintegration — ро́зпад. 
disintegrator — tech. дроба́рка, дезинте-
ґра́тор. 
disinterested — adj. безкори́сливий; не-
упере́джений. 
disinterestedness — безкори́сливість; не-
упередженість. 
disinter, to — вико́пувати (з моги́ли). 
disject, to — розкида́ти, розсіювати, 
disjointed — adj. відокре́млений; розчле-
но́ваний. 
disjoin, to — відокре́млювати; роз'єдну-
вати. 
disjoint, to — 1) розчлено́вувати; 2) пору́-
шувати робо́ту (механізму), 
disjunction — 1) роз'є ́дна ́ння; 2) elect. 
розмика́ння. 
disjunctive — adj. 1) роз'є́днуючий; 2) gram. 
альтернати́вний. 
disk — 1) диск; круг; 2) патефо́нна пла-
тівка. 
dislike — нелюбо́в. 
dislike, to — не люби́ти. 
dislocate, to — 1) перемісти́ти; пору́шити; 
2) med. звихну́ти. 
dislocation — 1) mil. дисльока́ція; 2) med. 
звих; 3) geol. зсув. 
dislodgement — усу́нення, зміщення, 
dislodge, to — 1) усува́ти; 2) mil. витиска́ти 
(во́рога). 



disloyal disqnietness 
disloyal — 1) нельоя́льний; 2) зрадли́вий. 
disloyalty — 1) нельоя́льність; 2) зрадли́-
вість. 
dismal — 1) пригні́чений; 2) гнітю́чий. 
dismantlement — tech. демонта́ж. 
dismantle, to — 1) tech. демонтува́ти; 
2) роздяга ́ти; скида́ти (о́дяг). 
dismantling — n. tech. демонта́ж, розби-
ра́ння. 
dismast, to — naut. лама ́ти що́гли. 
dismay — 1) жах; 2) сму́ток; збентеження, 
dismay, to — 1) жаха́ти; 2) засму́чувати; 
бентежити. 
dismemberment — розчленува́ння. 
dismember, to — розчлено́вувати. 
Dismiss! — mil. Розійди́сь!; Ро́зхід! 
dismissal — звільнення; відста́вка; ро́зпуск. 
dismissed — adj. звільнений, 
dismission — 1) звільнення; 2) усу́нення. 
dismiss, to — звільня́ти; відпуска́ти. 
dismountable — tech. розбі́рний. 
dismount, to — 1) спі́шувати(ся); 2) скида́ти 
з коня ́; 3) tech. демонтува́ти. 
disobedience — неслухняність, непокірли-
вість. 
disobedient — неслухня́ний, непокірливий, 
disobey, to — не слу́хатися. 
disoblige, to — не зважа́ти на чию́сь 
зру́чність. 
disobligingly — не раху́ючись з Іншими. 
disorder — 1) безла́ддя; 2) med. ро́злад. 
disorderly — 1) безла́дний; неоха́йний; 
2) недисципліно́ваний. 
disorder, to — дово́дити до безла́ддя; 
дезорганізува́ти. 
disorganization — дезорганіза́ція, ро́злад. 
disorganizer — дезорганіза́тор(ка). 
disorganize, to — дезорганізува́ти. 
disorientate, to — дезорієнтува́ти; вво́дити 
в ома́ну. 
disorientation — дезорієнта́ція. 
disown, to — відріка́тися, відмовля́тися від. 
disparage, to — принижувати; висло́влю-
ватися знева́жливо. 
disparity — невідповідність; розбіжність, 
dispassionate — adj. безсторо́нній; байду́-
жий. 
dispatch — n. 1) висила́ння, експеди́ція; 
2) депе́ша. 
dispatch-box — валі́за (кур'єра) для офі-
ційних папе́рів. 
dispatcher — 1) диспе́тчер; 2) експеди́тор. 
dispatch-station — місце відпра́влення. 
dispatch, to — висила́ти, надсила́ти. 
dispel, to — розвіювати; розганя́ти. 
dispensable — необов'язко́вий. 
dispensary — n. 1) аптека; 2) med. амбуля-
то́рія. 
dispensation — 1) наділення, розда ́ча; 2) rel. 
звільнення (від обітниці); до́звіл на шлюб; 
3) особли́ва ми́лість. 
dispenser — 1) фармаце́вт; 2) автома ́т для 
продажу чого́сь. 
dispense, to — наділя́ти, роздава́ти. 

dispense with, to — обхо́дитися без. 
dispeople, to — знелю́днювати. 
dispersal — n. розосередження; розсію-
вання. 
dispersed — adj. розосереджений; розсія-
ний. 
disperse, to — 1) розганя́ти; 2) розбіга́тися. 
dispersion — 1) розки́даність; 2) phys., 
chem. диспе́рсія. 
dispersive — adj. що розкида́є (розосере́-
джує). 
dispirit, to — пригнічувати, 
dispiteous — безжа́лісний. 
displaced person — n. переміщена осо́ба. 
displacement — 1) зміщення; 2) naut. водо-
тона́жність; 3) tech. літра́ж (циліндра), 
displace, to — 1) переміща́ти; пересува́ти; 
2) chem. заміща́ти оди́н елеме́нт іншим, 
displant, to — переса́джувати (росли́ну). 
display — 1) ви́ставка; експози́ція; 2) ви́яв, 
про́яв. 
display, to — 1) виставля́ти; пока́зувати; 
2) виявля́ти. 
displeased — adj. незадово́лений. 
displease, to — 1) се́рдити, дратува́ти; 
2) не подо́батися. 
displeasing — adj. неприємний; прикрий, 
displeasure — незадово́лення; при́крість. 
displume, to — обску́бувати пір'я, 
disport — obs. розва́га, заба ́ва. 
disport, to — obs. розважа́тися, забавля́-
тися. 
disposable — adj. вільний; що є в розпо-
ря́дженні. 
disposal — 1) розташува́ння; 2) тії. диспо-
зи ́ція; 3) продаж. 
dispose, to — 1) розташо́вувати; 2) схиля́ти 
(кого́сь). 
disposition — 1) хара́ктер, вда ́ча; 2) роз-
ташува́ння; 3) тії. диспози́ція. 
dispossession — 1) позба́влення пра ́ва во-
лодіння; 2) ви́селення. 
dispossess, to — 1) відбира́ти; 2) виселя́ти. 
dispraise — наріка́ння, осу́дження. 
dispraise, to — наріка́ти, осуджувати, 
disproof — спросто́вання. 
disproportion — непропорційність, диспро-
по́рція. 
disproportional — непропорційний. 
disproportionate — непропорційний. 
disprove, to — спросто́вувати. 
disputable — спірни́й, дискусійний. 
disputant — диспута́нт(ка). 
disputation — ди́спут; поле́міка. 
disputatious — adj. що лю́бить спереча́тися. 
dispute — 1) ди́спут, поле́міка; 2) сва́рка. 
disputer — супере́чник. 
dispute, to — 1) спереча́тися; 2) сваритися. 
disqualification — 1) дискваліфіка́ція; 2) jur. 
неправозда́тність. 
disqualify, to — дискваліфікува́ти. 
disquiet — 1) n. хвилюва́ння, неспо́кій; 
2) adj. неспокійний. 
disquietness — схвильованість. 



disquiet, to distillation 

disquiet, to — хвилюва́ти, турбува́ти. 
disquietude — see disquietness. 
disquisition — до́слід, дослідження, 
disquisitional — до́слідний. 
disrank, to — зни́жувати (в ра́нґу). 
disrate, to — зни́жувати (в розря́ді). 
disregard — n. іґнорува́ння, не́хтування. 
disregard, to — іґнорува́ти, не́хтувати. 
disrelish — оги́да, непри́язнь. 
disrelish, to — відчува́ти оги́ду, непри́язнь. 
disrepair — неспра́вність; пога́ний стан 
будівлі. 
disreputable — гане́бний; дискредиту́ючий. 
disreputation — see disrepute. 
disrepute — n. несла́ва. 
disrespect — n. непова́га, непоша́на. 
disrespectful — нече́мний. 
disrespect, to — ста́витися до ко́гось без 
поша́ни. 
disrobe oneself, to — роздяга́тися. 
disrobe, to — роздяга́ти. 
disrobing — n. роздяга́ння. 
disroot, to — викорінювати. 
disruption — ро́зрив; пошкодження. 
disruptive — що спричи́нює розрива́ння 
(пошко́дження). 
disrupt, to — розрива́ти; шкодити, 
dissatisfaction — невдово́леність, невдо-
во́лення. 
dissatisfied — adj. невдово́лений. 
dissatisfy, to — не задовольня́ти. 
dissecting-room — med. секці́йна за ́ля. 
dissection — med. ро́зтин. 
dissector — med. прозе́ктор. 
dissect, to — 1) med. розтина́ти; розсіка́ти; 
2) fig. аналізува́ти. 
dissembler — лицемі́р, облу́дник. 
dissemble, to — прикида́тися; лицемі́рити. 
disseminated — adj. розсіяний, розповсю́-
джений, поши́рений. 
disseminate, to — розповсю́джувати, по-
ши́рювати. 
dissemination — розповсюдження, поши́-
рення. 
dissension — незго́да; ро́збрат. 
dissent — 1) розходження в по́глядах; 
2) rel. секта́нство. 
dissenter — незадово́лена осо́ба. 
dissentient — adj. настро́єний про́ти. 
dissenting vote — го́лос про́ти. 
dissent, to — розходитися в по́глядах. 
dissepiment — zool., bot. пере́ти́нка. 
dissertation — n. spec, дисертація, тракта ́т. 
dissert, to — 1) міркува́ти; 2) spec, писа́ти 
дисертацію. 
disserve, to — робити пога́ну послу́гу. 
disservice — пога́на послу́га. 
disseverance — n. роз'є́дна́ння. 
dissever, to — роз'єднуватися); відо-
кре́млювати(ся). 
dissidence — n. 1) розходження в по́глядах; 
2) rel. розко́л. 
dissident — n. 1) дисиде́нт; 2) rel. розко́ль-
ник. 

dissimilar — неодна́ковий, несхо́жий. 
dissimilarity — неодна́ковість, несхо́жість. 
dissimilate, to — lin., physiol. дисимілюва́ти. 
dissimilation — lіп., physiol. дисиміля́ція. 
dissimilitude — неподібність, 
dissimulate, to — прикида́тися, лицемі́рити; 
прихо́вувати. 
dissimulation — удавання, лицемі́рство. 
dissimulator — лицемір, 
dissipated — 1) змарно́ваний; 2) розсіяний, 
dissipate, to — 1) марнува́ти; 2) розсіюва-
тися). 
dissipation — 1) марнува́ння; 2) розпу́ста. 
dissociable — 1) нетовари́ський; 2) що не 
відповіда́є (чому́сь). 
dissociate, to — 1) відокре́млювати; 2) chem. 
розпада́тися. 
dissociation — 1) відокре́млення; 2) chem. 
ро́зпад, розклада́ння. 
dissociative — роз'єднуючий, 
dissolubility — 1) розчи́нність; 2) розри́в-
ність (про угоду). 
dissoluble — adj. 1) розчи́нний; 2) що мо́же 
бу́ти розірваним (про угоду), 
dissolute — adj. безпу́тний, розбе́щений. 
dissolution — 1) ро́зпуск, ліквіда́ція; 2) роз-
чи́нення. 
dissolvent — 1) n. розчи́нник; 2) adj. що 
розчи́нює. 
dissolve, to — 1) розпуска́ти, ліквідува́ти; 
2) розчиня́ти(ся). 
dissonance — 1) mus. дисона́нс; 2) fig. не-
відпові́дність. 
dissonant — 1) mus. дисона́нтний; 2) fig. 
невідпові́дний. 
dissuade, to — відраджувати, 
dissuasion — відра́джування. 
dissyllabic — adj. gram, двоскладо́вий. 
dissyllable — n. gram, двоскладо́ве сло́во. 
dissymetrical — 1) несиметри́чний; 2) си-
метри́чний, але ́ протиле́жно спрямо́ваний. 
dissymetry — 1) несиметри́чність; 2) си-
ме ́трі ́я, але ́ протиле́жно спрямо́вана. 
distaff — 1) пря́дка; жіно́чі спра́ви; 2) tech. 
штир. 
distal — adj. anat. перифери́чний. 
distance — дистанція, ві́дстань. 
distance, to — 1) віддаля́ти; 2) випереджа́ти. 
distant — дале́кий; відда́лений. 
distaste — n. відра́за, оги́да. 
distasteful — adj. оги́дний, неприємний, 
distemper — 1) психічний ро ́злад; 2) кле-
йова ́ фа ́рба; 3) vet. соба́ча чума́. 
distemper, to — пору́шувати психі́чну рів-
нова́гу. 
distend, to — розбуха́ти; надува́ти(ся). 
distensible — елясти́чний. 
distension — розши́рення. 
distent — adj. розду́тий, наду́тий. 
distillate — n. chem. дистиля́т, проду́кт 
дистиля́ції. 
distillation — n. chem. дистиля́ція, ректи-
фіка́ція. 



distillatory divider 
distillatory — adj. chem. дистилюючий, 
очисний. 
distiller—n.\)chem. дистиля́тор; 2) вииоку́р. 
distillery — ґура́льня, виноку́рний заво ́д. 
distil, to — 1) chem. дистилюва́ти; 2) пере-
ганя́ти (про спирт), 
distinct — 1) відмінний; 2) чітки́й. 
distinction — 1) відмінність; різни́ця; 
2) визначні я́кості; 3) відзна́ка; нагорода, 
distinctive — відмітний; характерний, 
distinctly — adv. чітко, вира́зно. 
distinctness — чіткість, вира́зність. 
distinguished — adj. знамени́тий, вида́тни́й. 
distinguish oneself, to — відзнача́тися. 
distinguish, to — розрізня́ти, відрізня́ти. 
distorted — adj. спотво́рений; ви́кривлений. 
distortion — спотво́рення; викривлення, 
distortionist — 1) люди́на, яка ́ перекру́чує 
зміст чогоне́будь; 2) акроба́т. 
distort, to — спотво́рювати; викривля́ти. 
distraction — 1) розва ́га; 2) роздрато́ва-
ність; збентеженість, 
distract, to — 1) відвертати (ува́гу); 2) бен-
тежити. 
distrainee — jur. осо́ба, в яко́ї опи́сано 
майно́. 
distrainment — jur. о́пис майна́. 
distraint — see distrainment. 
distrain, to — jur. наклада́ти аре́шт на 
майно́. 
distraught — obs. що збожево́лів (від го́ря). 
distress — 1) го́ре, ли ́хо; 2) незду́жання; 
3) нужда́, зли́дні. 
distressful — гірки́й; злиденний, 
distress-gun — naut. mil. по́стріл з корабля, 
як сиґна́л біди́. 
distress, to — 1) висна́жувати; 2) завдава́ти 
лиха. 
distributable — adj. що підляга́є розпо́-
ділові. 
distributary — рука́в річки, 
distribute, to — 1) розподіля́ти, роздава́ти; 
2) клясифікува́ти. 
distribution — розподіл, розда́ча. 
distributive — 1) n. gram, розділо́вий зай-
ме́нник або ́ прикме́тник; 2) adj. розпо-
дільний. 
distributor — 1) tech. розподільник; 2) роз-
поділювач^), 
district — дільни́ця; окру́га. 
distrust — n. недовір'я; су́мнів. 
distrustful — недовірливий, підозрілий, 
distrustfully — недовірливо, підозріло, 
distrustfulness — недовір'я, підо́зра. 
distrust, to — ма ́ти підозру; не довіря́ти. 
disturbance — 1) неспо́кій; 2) порушення 
(порядку); 3) radio перешкоди, 
disturber — пору́шн||ик (иця). 
disturbing — adj. непоко́ячий, турбу́ючий. 
disturb, to — 1) непокоїти, турбува́ти; 
2) пору́шувати; 3) приво́дити до безла́ддя. 
disunion — 1) роз'є ́дна ́ння; 2) незгода, 
disunite, to — відокре́млювати(ся); роз'єд-
нуватися). 

disunity — відсу́тність є́дности; роз'єдна-
ність. 
disuse — невживання. 
disuse, to — перестати кори́стува́тися 
чимсь. 
disyllabic — see dissyllabic. 
disyllable — see dissyllable. 
ditch — кана́ва, рів, рівча́к. 
ditcher — 1) tech. канавокопа́ч; 2) землеко́п. 
ditching — n. копання кана́в. 
ditching machine — tech. канавокопа́ч. 
ditch, to — 1) обко́пувати (кана́вою, ро ́-
вом); 2) вису́шувати дрена́жем. 
ditch-water — стоя́ча вода ́в кана́вах. 
ditheism — релігійний дуалізм. 
dither, to — 1) вага́тися; 2) бенте́жити(ся); 
3) дрижа́ти. 
dithyramb — n. lit. дитира́мб. 
dittany — bot. ломи́ніс. 
ditto — те са ́ме. 
ditty — 1) пісенька; 2) улю́блена при́казка. 
diuretic — adj. med. сечогінний (за́сіб). 
diurnal — adj. 1) де́нний; 2) astron. добови́й. 
diva — n. theatr. примадо́нна. 
divagate, to — багатослівно писа́ти або ́ 
говори́ти, відхиля́ючись від те ́ми. 
divagation — багатослівні розмо́ви, що 
відхиля́ються від те́ми. 
divalent — chem. двовале́нтний. 
divan — 1) тахта ́, тапча́н; 2) кімна́та для 
курців. 
divaricate, to — роздво́юватися; розга-
лу́жуватися. 
divarication — розгалу́ження. 
dive — 1) порина́ння; 2) av. пікірування. 
dive-bomber — av. mil. пікіруючий бомбар-
дува́льник. 
diver — 1) водола ́з; стрибу́н; пурна́ч; 
2) огп. гага ́ра. 
divergence — 1) розходження; відхи́лення; 
2) math, дивергенція. 
divergency — see divergence. 
divergent — 1) що відхиляється; 2) opt. що 
розсі́ює. 
diverge, to — 1) розходитися; 2) відхи-
ля́тися. 
diverse — 1) відмі́нний; 2) різноманітний. 
diversiform — adj. що ма ́є різні фо́рми. 
diversify, to — різноманітити. 
diversion — 1) ро́зривка, втіха; 2) ті., pol.  
диве́рсія; 3) відхи́лення. 
diversity — різноманітність; несхо́жість. 
diverting — adj. ціка́вий, розважа́льний. 
divert, to — 1) відхиля́ти; 2) розважа́ти. 
divestiture — n. 1) роздяга́ння; 2) позба́в-
лення (чого́сь). 
divestment — see divestiture. 
divest, to — 1) роздяга́ти; 2) позбавля́ти 
(чого́сь). 
dive, to — 1) порина́ти; 2) av. пікірувати. 
divided — adj. поділений; розділений, 
dividend — 1) math, діли́ме, ділене; 2) econ. 
дивіде́нд. 
divider— 1) math, діли́тель; 2) pi. ци́ркуль. 



divide, to doggy 

divide, to — 1) діли́ти; 2) math, діли́ти(ся); 
3) рої. голосува́ти. 
divination — уга́дування; завбача́ння. 
divine — adj. rel. божестве́нний; проро́чий. 
Divine Liturgy — rel. Божестве́нна Літургі́я. 
divinely — adv. rel. божестве́нно. 
diviner — уга́дн||ик (иця). 
Divine Service — rel. Слу́жба Бо ́жа. 
divine, to — проріка́ти; віщува́ти. 
diving — n. 1) порина́ння; 2) sport, стрибки́ 
в во́ду. 
diving-bell — водола́зний дзвін, 
diving-rudder — av. ке́рма глибини́. 
diving-suit — naut. скафа́ндер. 
divinity — n. rel. 1) божество́; 2) божестве́н-
ність; 3) богослі́в'я. 
divinize, to — обоготворя́ти, обо́жнювати. 
divisibility — math, подільність, 
divisible — adj. math, що ді́литься без 
оста́чі; подільний. 
division — n. 1) math. ділення; 2) mil. ди-
візія. 
divisional — 1) що стосу́ється ділення; 
2) тії. дивізійний. 
divisor — math, діле́ник, дільни́к, діли́тель. 
divorce — 1) ро́звід; 2) відділення, 
divorce — n. розлу́чений (чолові́к). 
divorcee — n. розлу́чена (жінка), 
divorcement — 1) розірвання шлю ́бу; 
2) роз'є́дна́ння. 
divorce, to — розво́дити; розво́дитася. 
divulge, to — розбазікувати (таємни́цю). 
dixie — mil. colloq. похідний казано́к. 
dixy — see dixie. 
dizen, to — obs. одяга́ти (га́рно). 
dizzily — запа́морочливо. 
dizziness — запа́морочення, головокру́т. 
dizzy — adj. запа́морочливий. 
dizzy, to — запа́морочувати. 
Djakarta — geog. Джакарта. 
Djibouti — geog. Джібуті. 
Dnieper — geog. Дніпро́. 
Dnieper Cossack — запоро́жець. 
Dnieper, the — geog. Дніпро́. 
Dniester, the — geog. Дністер. 
do — mus. до. 
doable — adj. здійсне́нний. 
do-all — n. colloq. на всі ру́ки ма́йстер. 
dobbin — робо́ча коня́ка. 
doc — colloq. лікар. 
docile — 1) слухня́ний; 2) тяму́щий. 
docility — 1) слухня́ність; 2) тяму́щість. 
dock — 1) naut. док; 2) bot. щаве́ль; 3) jur. 
ла ́ва підсудних; 4) обру́баний хвіст. 
dockage — 1) пла ́та за кори́стува́ння до ́-
ком; 2) скоро́чення. 
dock-dues — пла ́та за кори́стува́ння до́ком. 
docker — до́кер, ванта́жник. 
docket — 1) етике́тка; 2) jur. ли́ста судови́х 
справ. 
docket, to — накле́ювати етике́тки. 
dockize, to — будува́ти до́ки. 
dock-master — керівник до́ку. dockyard — суднобудіве́льня, верф. 

doctor — 1) лікар; 2) до́ктор (вче́ний 
сту́пінь). 
doctoral — adj. до́кторський. 
doctorate — до́кторський сту́пінь. 
doctor, to — лікува́ти. 
doctrinaire — 1) n. доктрине́р; 2) adj. 
доктрине́рський. 
doctrinairism — доктрине́рство. 
doctrinal — adj. догмати́чний; що стосу́-
ється доктри́ни. 
doctrinarian — see doctrinaire, 
doctrine — доктри́на; вче́ння. 
document — доку ́ме ́нт; гра ́мота. 
documentary — 1) adj. документа́льний; 
2) n. cinemat. документа́льний фільм, 
documentation — документа́ція. 
document, to — документува́ти. 
dodder — bot. повити́ця. 
doddered — adj. з ура́женим верховіттям 
(про де́рево). 
dodder, to — труси́ти(ся). 
doddery — adj. 1) тремтя́чий; 2) fig. не-
доу́мкуватий. 
dodecagon — math, двадцятику́тник. 
dodecahedron — двадцятигра́нник. 
Dodecanese Isls — geog. Додекане́зькі 
острови́. 
dodge — 1) ви́крут; 2) sport, фінт, 
dodger — хитру́н. 
dodgery — ви́крут, хитрува́ння. 
dodge, to — лука́вити, хитрува́ти. 
dodgy — 1) хи́трий; 2) спри́тний; 3) до-
тепний. 
doe — zool. са́мка, сами́ця (о́леня, за́йця, 
крілика). 
doer — 1) викона́вець; 2) довірена осо́ба. 
doeskin — за ́мша. 
doff, to — скида́ти, зніма́ти (о́дяг, капелю́х). 
dog — пес, соба́ка. 
dog-ape — zool. бабуї́н (ма́впа). 
dog-bane — bot. кенди́р. 
dog-bee — ent. тру́тень. 
dogberry — bot. спиж. 
dog-biscuit — харч для соба́к. 
dog-box — за ́горо ́дка для соба́к у баґа́ж-
ному ваго́ні. 
dog-cheap — colloq. 1) adv. ду́же де́шево; 
2) adj. ду́же деше́вий. 
dog-collar — соба́чий наши́йник. 
dog-days — colloq. найжаркіші дні літа. 
dog-fancier — соба́чник, люби́тель соба́к. 
dog-fight — 1) соба́ча бійка; 2) av. colloq. 
повітря́ни́й бій вини́щувачів. 
dog-fish — ich. морськи́й соба́ка (аку́ла). 
dog-fox — zool. лис (самець). 
dogged — adj. ду́же наполегливий, упе́ртий. 
dogger — 1) двощогло́ве риба́льське судно́; 
2) geol. середня юра ́. 
doggerel — пога́ні вірші. 
doggie — see doggy. 
doggish — adj. 1) соба́чий; 2) що огриза́-
ється. 
doggy — 1) n. пе́сик, соба́чка; 2) adj. со-
ба́чий. 



dog-hole doorstep 
dog-hole — see dog-house, 
dog-house — бу́да для соба́ки. 
dog-keeper — собака ́р; господар соба́ки. 
dog latin — colloq. зіпсо́вана латинська 
мо ́ва. 
dog-lead — реміне́ць, на яко́му во́дять 
соба́ку. 
dog-licence — реєстраційне свідо́цтво на 
соба́ку. 
dogma — n. до ́гма. 
dogmatic — adj. 1) догмати́чний; 2) кате-
гори́чиий. 
dogmatically — adv. 1) догматично; 2) ка-
тегори́чно. 
dogmatics — догма́тика. 
dogmatize, to — 1) догматизува́ти; 2) го-
вори́ти категори́чно. 
do good, to—богара́дити, роби́ти до́брі діла ́. 
dog-poor — adj. злиде́нний, бі́дний. 
dog-rose — bot. шипши́на. 
dog's grass — bot. пирі́й. 
dog-sleep — сон ури́вками. 
dog's-meat — м'я ́со для соба́к. 
dog('s)-tail — bot. гребінник. 
Dog's Tail — astron. Мали́й Віз. 
dog tag — mil. colloq. особи́стий жето́н. 
dog-tired — adj. змо́рений, як соба́ка. 
dog-tooth — Ікло. 
dog-tree — bot. кизил. 
dogtrot — дрібни́й біг. 
dog-violet — bot. ди́ка фія́лка. 
dog-weary — see dog-tired. 
dog-wolf — вовк (самець). 
dog-wood — bot. кизи́л. 
Doha — geog. До ́ха (місто). 
do harm, to — шко́дити, ва́дити. 
doily — серве́тка. 
doings — pi. colloq. вчи́нки; спра́ви. 
doldrums — депре́сія, пригнічений на́стрій. 
dole — 1) ми́лостиня; 2) допомо́га по 
безробіттю; 3) obs. скорбо́та. 
doleful — adj. скорбо́тний. 
dolerite — тіп. долери́т. 
doll — ля́лька, іграшка. 
dollar — до́ляр. 
dollish — схо́жий на ля́льку. 
dollop — colloq. шмато́к (ї́жі). 
doll, to — colloq. га ́рно вбира́тися. 
dolly — 1) ming. до́вбня для роздрібнення 
руди ́; 2) пра́ник (для біли́зни); 3) лялечка. 
dolly-bag — мале́нька жіно́ча торби́нка. 
dolly-shop — крамниця для матро́сів. 
dolly-tub — невели́кі но́чви. 
dolman — долома́н (о́дяг). 
dolmen — arch, до́льмен. 
dolomite — тіп. доломі́т. 
dolorous — adj. poet, сумни́й, тужли́вий. 
dolour — n. poet, сму́ток, скорбо́та. 
dolphin — zool. дельфін. 
dolt — дурень. 
doltish — приду́ркуватий. 
domain — 1) володіння; 2) сфе́ра, га́лузь. 
dome — 1) archi. ба ́ня; склепіння; 2) tech. 
ковпа́к пе́чі; 3) fig. небосхил. 

domestic — 1) n. ха́тня робітни́ця; 2) adj. 
ха́тній, дома́шній. 
domesticate, to — приру́чувати (твари́н); 
культивува́ти (рослини). 
domestication — приру́чення (твари́н); 
культивува́ння (рослин). 
domestic economy — ха́тнє господа́рство. 
domesticity — 1) домови́тість; 2) атмосфе́ра 
дома́шнього життя́. 
domicile — ме́шка́ння, житло́. 
dominance — вла ́да; вплив; переважа́ння. 
dominant — 1) n. mus. доміна́нта; 2) adj. 
пануючий. 
dominate, to — домінува́ти; панува́ти; 
переважа́ти. 
domination — панува́ння; вплив; перева́га. 
domineering — adj. доміну́ючий; гордо-
ви́тий. 
domineer, to — 1) панува́ти; 2) трима́тися 
гордови́то. 
Dominica — geog. Домініка (о́стрів). 
Dominican Republic — geog. Домініка́нська 
Респу́бліка. 
dominie — шкільний учитель. 
dominion — 1) рої. доміньйо́н; 2) вла ́да; 
зве́рхність; 3) володіння. 
domino — 1) доміно́ (гра); 2) доміно́ (о ́дяг 
для маскара́ди). 
dominoed — adj. одягнутий в доміно́. 
Don — geog. Дін (рі́чка). 
donate, to — дарува́ти; же́ртвувати. 
donation — дання ́; поже́ртва. 
donative — 1) n. геї. бенефі́ція, поже́ртву-
вання; 2) adj. да́рчий. 
donatory — осо́ба, що оде́ржує подару́нок. 
donee — see donatory. 
Donets — geog. Діне́ць (рі́чка). 
Donets Basin, the — geog., ming. Донба́с. 
donga — geol. глибо́ке ви́сохле рі́чшце. 
donjon — archi. головна́ ве́жа за ́мка. 
donkey — zool. осе́л, віслю́к, іша́к. 
donkey-engine — tech. допомі ́жна ́ маши́на. 
donnish — adj. 1) пиха́тий; 2) педанти́чний. 
donor — 1) med. до ́нор; 2) жертвода́вець. 
do-nothing — ле́дар, неро́ба. 
Don Quixote — Дон-Кіхо́т. 
don, to — надяга́ти, одяга́ти. 
doom — 1) заги́бель; 2) фа́тум. 
doomed — adj. засу́джений; прире́чений. 
dooms — adv. дуже, страше́нно. 
Doomsday — rel. Судний День. 
doom, to — засу́джувати; приріка́ти. 
door — две́рі. 
door-bell — две́рішній дзвіно́к. 
door-case — bui. одвірки, 
door-frame — see door-case, 
doorkeeper — швайца́р, ворота́р. 
door-mat — по́стілка для витира́ння ніг 
(біля дверей). 
door-plate — табли́чка на две́рях (з пріз-
вищем ме́шка́нця). 
door-post — одвірок, 
doorstep — поріг. 



doorway dowdy 
doorway — вхід у приміщення; две́рішній 
о́твір. 
dope — 1) нарко́тик, дурма ́н; 2) sport. 
до́пінг. 
dope-fiend — наркома́н. 
dope, to — дава́ти нарко́тик; одурма́нювати. 
dop(e)y — adj. одурма́нений. 
dor — ent. жук-гнойови́к. 
dor-beetle — see dor. 
dorhawk — orn. дрімлю́га. 
dormancy — 1) зимо ́ва ́ сплячка (про тва-
рин); 2) стан бездія́льности. 
dormant — 1) n. шо перебува́є в спля́чці 
(про твари́н); 2) adj. бездія́льний. 
dormer — манса́рдне вікно́. 
dormitory — 1) гуртожи́ток; 2) спільна 
спа́льня. 
dormouse — zool. вовчо́к. 
dorothy bag — n. colloq. жіно́ча торби́нка. 
dorsal — adj. anat. дорса́льний, спинни́й. 
Dorset(shire) — geog. До́рсет(шір). 
dosage — n. 1) дозува́ння; 2) до ́за. 
dose — n. до ́за. 
dose, to — дава́ти до́зами. 
doss-house — colloq. нічлі́жний дім. 
dossier — jur. спра́ва; досьє. 
doss, to — colloq. ночува́ти. 
dot — 1) кра ́пка; 2) по́саг. 
dotage — старе́че слабоу́мство. 
dot-and-go-one — кульга́ва хода ́. 
dot-and-go-one, to — кульга́ти. 
dotard — n. люди́на, що ви́жила з ро́зуму. 
dote, to — впада́ти в дити́нство. 
doting — adj. си́льно лю́блячий. 
do, to — 1) робити, вико́нувати; 2) запо-
ді́ювати; 3) ли́чити. 
dotted line — пункти́рна лі́нія. 
dot, to — ста́вити кра́пку. 
dotty — 1) усіяний кра́пками; 2) недоу́мку-
ватий. 
double — 1. adj. подвійний; 2. n. 1) по-
двійна кількість; 2) theatr. акто́р(ка), що 
вико́нує дві ро ́лі; 3) pi. sport, па́рні гри. 
double-barrelled — adj. двоці́вковий (про 
рушницю). 
double-bass — mus. контрабас, 
double bed — двоспа́льне ліжко, 
double-bedded — adj. що мі́стить двоспа́ль-
не лі́жко (про кімна́ту). 
double-breasted — adj. двобо́ртний (про 
піджа́к). 
double-cross, to — обду́рювати. 
double-dealer — дволи́чна люди́на. 
double-dealing — n. двору́шництво; по-
двійна гра. 
double-decker — 1) naut. двопа́лубне судно́; 
2) av. біпля́н; 3) двоповерхо́вий трамва́й, 
троле́йбус. 
double-dyed — adj. двічі пофарбований, 
double-eagle — 1) двоголо́вий оре ́л (на 
гро́шах); 2) моне́та ва́ртістю в 20 до́лярів. 
double-edged — adj. го́стрий з обо́х бо́ків. 
double entry — comm. подвійна бухгаль-
те́рія. 

double-faced — adj. 1) двосторо́нній (про 
ткани́ну); 2) fig. нещи́рий. 
double file — mil. дворя́д. 
double-headed — adj. двоголо́вий. 
double-hearted — adj. fig. двоєду́шний; 
віроло́мний. 
double-lock, to — замика́ти, поверта́ючи 
ключі дві́чі. 
Double-march! — mil. Біго ́м — руш! 
double-meaning — adj. облудний, 
double-minded — adj. 1) нерішу́чий; 2) двоє-
ду́шний. 
double-natured — adj. подвійний, двої́стий. 
double-quick — 1) adj. ду́же швидки́й; 
2) adv. ду́же шви́дко. 
double pole — adj. elect, двополюсо́вий. 
doublet — 1) дубліка́т; 2) lin. дубле́т; 
3) radio подвійна анте́на. 
double time — mil. приско́рений марш, 
double, to — 1) подво́ювати(ся); 2) theatr. 
дублювати; 3) mil. іти ́ швидки́м кро́ком. 
double-tongued — adj. fig. брехли́вий. 
doubling — n. 1) подво́єння; 2) fig. ухиль-
ність. 
doubloon — hist, дубльо́н (моне́та). 
doubly — в дві́чі; подві́йно. 
doubt — су́мнів; розду́мування. 
doubtful — 1) сумнівний; 2) нея́сни́й. 
doubtfully — сумнівно; невірогідно, 
doubtfulness — сумнівність; невірогідність. 
doubtless — безпере́чно, безсумнівно, 
doubt, to — 1) сумніва́тися; вага́тися; 
2) ма ́ти підо́зру. 
douce — adj. ла́гідний, спокійний. 
douche — облива́ння водо́ю. 
douche, to — облива́ти(ся) водо́ю. 
dough — 1) тісто; 2) па́ста. 
doughboy — cul. галу́шка. 
doughface — colloq. нерішу́ча люди́на. 
dough-nut — cul. пампу́шка. 
doughtily — му́жньо, відва́жно. 
doughtiness — мужність, відва́га. 
doughty — му́жній, відважний. 
doughy — 1) пога́но ви́печений; 2) fig. 
бліди́й; тупи́й (про інтеле́кт). 
doum — bot. єги́петська дум-па́льма. 
dour — adj. непохитний, суво́рий. 
douse, to — 1) гаси́ти (світло); 2) зану́рю-
вати(ся) у во́ду. 
dove — orn. го́луб. 
dove-colour — си́зий ко́лір. 
dove-cot(e) — голубни́к. 
dove-eyed — adj. fig. з неви́нним ви́разом 
обли́ччя. 
dove-like — ла́гідний, ніжний. 
Dover — geog. Дувр. 
Dover, Strait of — geog. Па-де-Кале́. 
dove's-foot — bot. м'яка ́ гера́нь. 
dovetail — 1) tech. чаплія́; 2) bui. шип, ла ́па. 
dovetail, to — 1) узгідня́ти; пов'я́зувати; 
2) bui. в'яза ́ти в ла́пу. 
dowager — 1) вдова ́високопоста́вленої 
осо́би; 2) colloq. вели́чна жінка. dowdy — 1) старомодний; 2) неоха́йний. 



dowdyish drapery 
dowdyish — не елеґа́нтний, без смаку́. 
dowel — tech. шпо́нка, шип. 
dowel, to — tech. скріплювати шпо́нками. 
dower — 1) вдови́на спа́дщина; 2) по́саг, 
ві ́но; 3) тала ́нт. 
dower, to — 1) залиша́ти спа́дщину вдові́; 
2) дава ́ти по́саг, ві́но. 
down — 1) adv. вниз; внизу́; 2)prep, (вниз) 
по, за; 3) adj. спрямо́ваний вниз; 4) n. пух. 
downcast — 1. adj. 1) пону́рий (про люди́-
ну); 2) опу́щений (про по́гляд, очі); 2. n. ming. вентиляційна ша́хта. 
down-draught — tech. ни́жня тя ́га. 
downfall — 1) заги́бель; падіння; 2) зли ́ва; 
снігопа́д. 
down-hearted — adj. занепа́лий ду́хом. 
downhill — 1) adv. вниз; 2) adj. спа́дистий; 
3) п. sport, шви́дкісний спуск, 
downpour — зли́ва. 
downright — 1) adv. цілко́м, зо́всім; 2) adj. 
відве́ртий, щи́рий. 
Downs — pi. крейдяні височини́ в півде́нній 
Англії. 
downstairs — внизу́; на ни́жньому по́версі. 
downstream — 1) adv. вниз за течією; 
2) tech. ни́жня течія́ гре́блі. 
downthrow — geol. ни́жнє крило́ ски́ду. 
downtime — вимушена бездія́льність. 
down, to — colloq. 1) спуска́ти(ся); 2) mil. 
збива́ти (літа́к); 3) перемага́ти. 
down tools, to — страйкува́ти. 
down-town — ділова́ частина міста, 
downtrodden — adj. пригно́блений, пригні-
чений. 
downward — 1) adj. спадни́й; 2) adv. дони́зу, 
вниз. 
downwards — дони́зу, вниз. 
downy — 1) пухна́стий; 2) горбкува́тий; 
3) colloq. хи́трий. 
dowry — по́саг, ві́но. 
dowse, to — 1) гасити; 2) naut. спуска́ти 
вітри́ло. 
doxology — rel. славослі́в'я. 
doxy — n. colloq. 1) тео́рія, доктри́на; 
2) коха́нка; 3) пові ́я; 4) жебра́чка. 
doyen — старшина́ дипломати́чного ко́р-
пусу. 
doze — 1) півсо́н, дрімо ́та; 2) трухля́вість 
(дереви́ни). 
dozen — ту́зінь. 
doze off, to — задріма́ти. 
doze, to — дріма́ти, куня́ти. 
dozy — дріма́ючий, со́нний. 
drab — 1. n. 1) одноманітність; 2) неоха́йна 
жі́нка; 2. adj. одноманітний. 
drabbet — небі́лене полотно́. 
drabble, to — забрудни́ти(ся). 
Dracaena — bot. драко́нове де́рево; дра-
це́на. 
drachm — дра́хма (одини́ця ваги́). 
drachma — дра́хма (гре́цька моне́та). 
draco — zool. драко́н (літа́ючий я́щір). 
Draco — astron. сузір'я Драко́н. 
draconian — суворий. 

draff — поки́дьки, помиї. 
draft — 1) на́черк; проє ́кт; чернетка; 
2) fin. чек; ве́ксель; 3) про ́тяг; 4) tech. тя ́га; 
5) тії. попо́внення. 
draftee — mil. призовни́к. 
drafter — битю́г, кінь-ваговіз. 
drafting — n. 1) кре́слення; 2) склада́ння 
законопроекту. 
draftsman — 1) кресля́р; 2) а́втор законо-
проє́кту. 
draftsmanship — кре́слення, кресля́рське 
мисте́цтво. 
draft, to — проєктува́ти; склада́ти (плян). 
drag — 1) tech. дра ́ґа; землечерпа́лка; 
2) agric. важка́ борона ́; 3) гальмува́ння; 
4) тяга ́р. 
drag away, to — відтяга́ти, відволіка́ти. 
draggle, to — тягти́(ся), волочи́ти(ся). 
drag in, to — затяга́ти (всере́дину). 
dragnet — 1) fish, во́лок, не ́від; 2) сильце́. 
dragoman — драгома́н (переклада́ч на 
Схо́ді). 
dragon — 1) myth, змій, драко ́н; 2) fig. 
дуже суво́ра люди́на. 
drag oneself, to — волочи́тися. 
dragon-fly — ent. ба́бка. 
dragonnade — кара́льна експеди́ція. 
dragon-tree — bot. драко́нове де́рево. 
dragoon — mil. драгун. 
dragoon, to — примушувати си́лою. 
drag-rope — av. гайдро́п. 
drag, to — 1) agric. боронува́ти, скоро́дити; 
2) тягти́(ся), волочи́ти(ся). 
drain — 1) кана́ва, рівча́к, стік; 2) med. 
дрена́жна ру́рка. 
drainage — 1) дрена́ж; осу́шення; 2) med. 
дренува́ння; 3) нечисто́ти. 
drainage-basin — басе́йн річки, 
drainage-tube — med. дрена́жна ру́рка. 
drainer — 1) землеко́п; 2) спуско́вий кана́л. 
drainless — adj. невиче́рпний. 
drain, to — 1) дренува́ти; осу́шувати; 
2) висна́жувати. 
drake — 1) се́лезень; 2) fish, му́ха (нажи́вка 
на вудку); шту́чна му́ха. 
dram — 1) невели́кий ковто́к міцно́го 
напо ́ю; 2) see drachm. 
drama — дра ́ма. 
dramatic — 1) драмати́чний; 2) акто́рський. 
dramatist — драматург. 
dramatization — 1) драматиза́ція; інсцені-
зува́ння; 2) перебільшення. 
dramatize, to — 1) драматизува́ти; інсцені-
зува ́ти; 2) перебільшувати. 
dramaturge — драматург. 
dramaturgic — драматургічний. 
dramaturgist — драмату́рг. 
dramaturgy — драмату́ргія. 
dram-drinker — п'яни́ця. 
drape — завіса, портьєра. 
draper — торгове́ць мануфакту́рним кра ́-
мом. 
drapery — 1) драпрі, завіса; 2) мануфак-
турна крамни́ця. 



drape, to driller 
drape, to — завішувати, 
drastic — adj. 1) рішу́чий, суво́рий; 2) силь-
нодіючий (про лі́ки). 
dratted — colloq. кля́тий. 
draught — 1) про́тяг; 2) ковто́к; 3) до ́за 
ліків; 4) naut. оса́дка. 
draughtboard — 1) до́шка до кре́слення; 
2) до́шка до ша́шок (да́мок). 
draughtsman — 1) кресля́р; 2)ша́шка (у грі), 
draughtsmanship — кре́слення, креслярське 
мисте́цтво. 
draughtswoman — кресля́рка. 
draughty — розмі́щеиий на про́тязі. 
draw — n. 1) sport, ро́згра, нічия; 2) жере-
бо ́к; 3) тя́гнення. 
drawback — 1) недо́лі́к, Хи́ба; 2) перешко́да. 
drawbridge — розвідни́й міст, 
drawer — 1) шухля́да; 2) fin. траса́нт. 
drawers — рl. пі́дшта́нки. 
drawing — n. 1) малю́нок; плян; 2) малю-
ва́ння; кре́слення; 3) ро́зиграш (льотері́ї). 
drawing-board — креслярська до́шка. 
drawing-book — зо́шит для малюва́ння. 
drawing-knife — струг, ско́бель. 
drawing-machine—tech. волочи́льна маши́на. 
drawing-paper — ва́тман, папір для кре́с-
лення (малюва́ння). 
drawing-pen — райсфе́дер. 
drawing-pin — кресля́рська шпилька, шпа-
ні́вка. 
drawing-room — 1) віта́льня; 2) кресля́рня. 
drawl — повільність у мо ́ві; протяжна́ 
вимо́ва. 
drawl, to — повільно говори́ти. 
drawn — adj. 1) відведений; відтя́гнений 
наза ́д; 2) sport, що закінчи́вся в нічию́. 
draw near, to — надхо́дити, насува́тися. 
draw-plate — tech. волочи́льна до́шка. 
draw, to — 1) тягти ́; 2) добува́ти; 3) при-
вертати (ува́гу); 4) креслити; 5) кидати 
жеребки́. 
draw-tongs — pi. tech. клі ́щі ́для натяга́ння 
дроті́в. 
draw up, to — mil. шикува́ти. 
draw-vice — see draw-tongs. 
draw-well — коло́дязь. 
dray — підво́да; ванта́жний віз (для бо́чок 
з пивом). 
dray-horse — битю́г, кінь-вагові́з. 
drayman — вантажник, ванта́жний візни́к. 
dread — жах, страх. 
dreadful — жахли́вий, страшни́й. 
dreadnought — n. 1) naut. дредно́вт; 2) fig. 
безстра́шна люди́на. 
dread, to — жаха́тися, страха́тися. 
dream — 1) сон; 2) мрі́я. 
dreamer — фантазе́р(ка); мрі́йн||ик (иця). 
dream-hole — о́твір для сві́тла (в дзвіни́ці, 
ба́шті). 
dreamily — замріяно, мрійно, 
dreaminess — мрійливість, 
dream-land — казко́ва краї́на. 
dreamless — adj. без снів, 
dreamlike — казко́вий; фантасти́чний. 

dream, to — 1) ба́чити сон; 2) мріяти, 
dream-world — казко́ва краї́на. 
dreamy — 1) мрійли́вий; непрактичний; 
2) казко́вий. 
dreary — 1) пону́рий; 2) нудни́й. 
dredge — 1) naut. дра ́ґа; 2) tech. земле-
черпа́лка. 
dredger — tech. землечерпа́лка. 
dredge, to— погли́блювати; виче́рпувати. 
dreg — 1) о́сад; 2) нечисто́ти. 
dreggy — що містить о́сад (нечисто́ти). 
drench — 1) зли ́ва; промока́ння; 2) vet. 
до ́за лікі?. 
drencher — 1) colloq. зли ́ва; 2) vet. шприц 
для влива́ння ліків твари́нам. 
drench, to — 1) промо́чувати; зро́шувати; 
2) vet. влива́ти ліки. 
Dresden — 1) geog. Дре́зден; 2) дре́зденсь-
кий фа́рфоровий по́суд. 
dress — 1) о́дяг; 2) суко́нка. 
Dress! — mil. Рівня́йсь! 
dress circle — theatr. амфітеа́тр. 
dress-coat — фрак. 
dressed — adj. вдягнений, вбра́ний. 
dresser — 1) туале́тний сто́лик; 2) med. 
хірургічна сестра́; 3) theatr. костюме́р; 
4) люди́на, що вдяга́ється зі смако́м. 
dressing — n. 1) вдяга́ння, убира́ння; 
2) med. перев'я́зка; 3) тії. рівня́ння. 
dressing-bag — 1) med. саніта́рна валізка; 
2) несесер. 
dressing-bell — дзвіно́к, що запро́шує пере-
дяга́тися до обіду, 
dressing-case — see dressing-bag. 
dressing-gown — капо́та, пеньюа́р. 
dressing-room — theatr. убиральня, 
dressing-table — туале́тний сто́лик. 
dressmaker — кравчиня, шва́чка. 
dress oneself, to — вбира́тися, одяга́тися. 
dress, to — 1) вбира́ти(ся), одяга́ти(ся); 
2) прикра́шувати; 3) mil. рівня́тися; 4) med. 
перев'я́зувати. 
dressy — вишуканий, елеґа́нтний. 
dribbler — sport, грач, що веде́ м'яч, 
dribblet — тро́шечки (чого́сь). 
dribble, to — 1) капотіти, кра́пати; 2) sport. 
вести м'яч. 
dried — adj. су́ше́ний, в'я́лений. 
drier — see dryer. 
drift — 1) naut. дрейф; 2) av. зне́сення; 
3) бездія́льність; 4) заме́т (снігу), 
driftage — 1) naut., av. дрейф; зне́сення; 
2) ре́чі, ви́кинуті на бе́рег мо́рем. 
drifter — 1) fish, дри́фтер; 2) colloq. воло-
цю́га. 
drift-ice — дрейфу́юча кри́га. 
drift-net — fish, наплавна́ сіть. 
drift-wood — 1) спла́вни́й ліс; 2) плавний 
drift, to — 1) naut. дрейфува́ти; 2) від-
но́сити(ся) (вітром, водо́ю). 
drill — 1) mil. му́штра; 2) впра́ва, трену-
ва́ння; 3) tech. све́рдел, бур. 
driller — 1) mil. інстру́ктор му́штри; 
2) тре́нер; 3) tech. свердлува́льник. 



drill ground drumbeat 
drill ground — mil. учбо́вий пляц. 
drill-hall — манеж. 
drillhole — tech. свердло́вина. 
drilling — n. 1) mil. муштрува́ння; 2) тре-
нува́ння; 3) tech. свердління. 
drill-sergeant — mil. підстаршина́ — ін-
стру́ктор му́штри. 
drill, to — 1) mil. муштрува́ти; 2) трену-
ва́ти(ся); 3) tech. свердли́ти. 
drily — adv. су́хо. 
drink — 1) напі́й, питво ́; 2) fig. пия́цтво. 
drinkable — прида́тний для пиття́. 
drinker — п'яниця, 
drinking bout — гульня, пия́ти́ка. 
drinking-horn — ку́бок, зро́блений з ро ́га. 
drinking-song — засті́льна пі́сня. 
drinking-water — питна́ вода ́. 
drink, to — пи́ти. 
drip — 1) ка́пання; 2) ming. капі́ж. 
dripping — 1. adj. 1) ка́паючий; 2) про-
мо́клий; 2. n. 1) ріди́на, що па́дає кра́п-
лями; 2) кра́пання. 
dripping-pan — n. tech. масловло́влювач. 
dripstone — 1) фільтр з по́ристого ка́меня; 
2) archi. відли́вина. 
drip, to — капоті́ти, кра́пати. 
drive — 1) вели́ка ене́рґія; 2) рої. кампа́нія; 
3) tech. переда́ча; 4) тії. на́ступ; 5) про-
гу́лянка а́вто́м. 
drive about, to — ї́здити; вози́ти. 
drive away, to — 1) від'їжджа́ти; 2) про-
ганя́ти. 
drive-in — n. cinemat. пло́ща з екра́ном та 
мі́сцем для авт і стовпця́ми з слу́хавками, 
на які́й глядачі́ ди́вляться кі ́но ́, си́дячи 
в своїх а́втах і чу́ючи все че́рез слу́хавки, 
які ́ беруться до ко́жного а́вта́. 
drive in, to — 1) вганя́ти, вбива́ти; 2) за-
ганя́ти (худо́бу). 
drivel — 1) сли́на; 2) fig. дурне́ базі́кання. 
driveller — 1) крети́н; 2) сли́нява дити́на. 
drivel, to — 1) розпуска́ти сли́ну; 2) fig. 
верзти́ нісенітниці. 
drive out, to — 1) виїздити; 2) виганя́ти. 
driver — 1) шофе́р, водій; 2) пого́нич ху-
до ́би; 3) sport, до́вга клю́чка для ґо́лфу. 
drive, to — 1) ї́хати; пра́вити (а ́вто ́м); 
2) заганя́ти, вбива́ти (цвях); 3) перевтом-
лювати. 
driveway — прої ́зд; доро́га. 
driving — n. 1) керува́ння а́вто́м; 2) їзда ́; 
3) tech. переда́ча. 
driving-axle — tech. веду́ча вісь, 
driving-belt — tech. пас переда́чі. 
driving force — рушійна си́ла. 
driving-wheel — tech. веду́че ко́лесо. 
drizzle — мряка, мги́чка. 
drizzle, to — мрячи́ти. 
drogue — 1) av. прив'язни́й аероста́т; 
2) naut. плаву́ча кі ́тва ́. 
droll — 1) n. бла́зень; 2) adj. чудерна́цький, 
смішний. 
drollery — гу́мор, жарт. 
droll, to — блазнюва́ти, жартува́ти. 

drolly — химе́рно, чу́дно. 
dromedary — zool. дромаде́р, одного́рбий 
верблю́д. 
drone — 1) ent. джміль; тру́тень; 2) av. 
безпіло́тний літа ́к; 3) гудіння. 
drone, to — 1) дзижча́ти, гудіти; 2) fig. 
монотонно говорити. 
droningly — adv. монотонно. 
droop — схиля́ння; знемо́га; зане́пад ду́ху. 
drooping — adj. обви́слий. 
droop, to — 1) обвиса́ти; 2) опуска́ти (очі). 
drop — 1) кра ́пля; 2) зниження, спад. 
drop a hint, to — натяка́ти. 
drop bomb — av. mil. авіяційна бо́мба. 
drop-curtain — theatr. завіса. 
drop in, to — colloq. заходити, навідуватися. 
droplet — кра́пелька. 
drop-letter — colloq. місце́вий лист. 
dropping — n. ка́пання. 
dropping-gear — av. mil. бомбоскида́ч. 
droppings — n. pi. 1) те, що па ́дає; 2) по́слід, 
кізя́к. 
drop-scene — theatr. заклю́чна сце́на. 
dropsical — med. набря́клий, що хворіє на 
водя́нку. 
dropsy — med. водя́нка. 
drop, to — 1) ка́пати; 2) па ́дати; 3) при-
пиня́ти. 
dross — 1) жу́желиця; шлак; 2) залишки, 
drought — 1) meteor, посу́ха, засу́ха; 2) fig. 
спра́га. 
droughty — adj. 1) meteor, посу́щливий; 
безводний; 2) fig. спра́глий. 
drove — 1) ота ́ра, череда́; 2) tech. зуби́ло 
для обтісування каміння. 
drover — пого́нич (худо́би). 
droving — n. торгі́вля худо́бою. 
drowning — n. потоплення. 
drown, to — 1) потопа́ти; 2) топи́ти; 
3) залива́ти. 
drowse — дрімо ́та; в'я́лість. 
drowse, to — 1) дріма́ти, куня́ти; 2) байди-
кува́ти. 
drowsily — дрімо́тно; в'я ́ло. 
drowsy — со́нний; в'я́лий. 
drubbing — n. 1) гу́пання; 2) лупцюва́ння. 
drub, to — 1) гу́пати, тараба́нити; 2) луп-
цюва́ти. 
drudge — на ́ймит; осо́ба, яка ́вико́нує 
тяжку́ робо́ту. 
drudgery — тяжка́ робо́та. 
drudge, to — вико́нувати тяжку́ робо́ту. 
drudgingly — adv. ретельно, стара́нно; 
з зуси́ллям. 
drug — 1) медикаме́нт, лі ́ки; 2) нарко́тик. 
drug addict — наркома́н. 
druggist — аптекар, провізор. 
drug-store — аптека. 
drug, to — дава ́ти нарко́тики. 
Druid — hist, друї́д. 
drum — 1) tech. бараба ́н; 2) anat. бараба́н 
(порожни́на середнього ву ́ха); 3) mus. 
бараба́н, бу́бон. 
drumbeat — бараба́нний бій. 



drumfire dump 

drumfire — mil. гураґа́нний артилерійський 
о́бстріл. 
drum-fish — ich. бубна́р. 
drumhead — 1) anat. бараба́нна пере́ти́нка; 
2) шкіра на бараба́н. 
drummer — бубна́р. 
drumstick — бараба́нна па́личка. 
drum, to — 1) бараба́нити; 2) гу́пати, 
сту́кати. 
drunk — сп'яні́лий, п'я́ний. 
drunkard — п'яниця. 
drunkenness — пияцтво. 
drupe — bot. кісточко́ві плоди́. 
dry — 1) сухи́й; 2) посушливий; 3) fig. 
неціка́вий; нудни́й. 
dryad — myth, дрія́да. 
dryasdust — n. colloq. нудна́, педанти́чна 
людина. 
dry-cleaners — майсте́рня хемі́чної чистки, 
dry-cleaning — n. хемічна чистка, 
dry cure, to — в'я́лити. 
dryer — суши́льний апара ́т; сикати́в. 
dry-fly — fish, штучна му́ха (нажи́вка). 
dryish — сухува́тий. 
dryly — су́хо. 
dryness — су́хість. 
dry-nurse — ня́нька. 
dry-nurse, to — ня́ньчити діте́й. 
dry oneself, to — витира́тися. 
dry out, to — 1) вису́шувати; 2) висиха́ти. 
dry-rot — червото́чина; трухлятина, 
dry-salter — торгове́ць бакалі́єю. 
dry-saltery — торгівля бакалі́єю. 
dry scab — med. лишай, 
dry-shod — adj. з сухи́ми нога́ми. 
dry, to — 1) суши́ти; 2) со́хнути. 
dry up, to — засиха́ти; висиха́ти. 
dual — 1) adj. подві́йний; двої́стий; 
2) n. gram, фо́рма подвійносте, 
dualism — philos. дуалізм, 
dualist — дуалі́ст. 
dualistic — дуалісти́чний. 
duality — подвійність, двої́стість. 
dubbing — жир для зма́щування шкіри, 
dubiety — вага́ння, су́мнів. 
dubious — непе́вний; сумнівний, 
dubiousness — сумнівність. 
Dublin — geog. Ду́блін. 
dub, to — 1) hist, посвя́чувати в лицарі; 
2) cinemat. дублюва́ти фільм; 3) підрів-
нювати. 
ducal — adj. ге́рцоґський. 
ducat — hist, дука́т (моне́та). 
duchess — n. герцоґи́ня. 
duchy — ге́рцоґство. 
duck — 1) ка ́чка; 2) гру́бе полотно́; 3) со-
loq. банкру́т; невда́ха. 
duck-bill — zool. качкодзьо́б. 
ducker — orn. норе́ць, пірни́коза. 
duck-hawk — orn. лунь боло́тяний. 
ducking — n. 1) hunt, полюва́ння на ди́ких 
качо́к; 2) зану́рення. 
duck-legged — adj. коротконо́гий. 
duckling — n. каченя. 

duck-shot — hunt, дрібни́й шріт. 
duck, to — 1) порина́ти; 2) ухилятися 
(від уда́ру); 3) присіда́ти. 
duck-weed — bot. ря́ска. 
duct — 1) anat. прохід; 2) кана ́л; 3) труба́. 
ductile — 1) тягу́чий; 2) пода́тливий; 
3) елясти́чний. 
ductility — 1) тягу́чість; 2) пода́тливість; 
3) елясти́чність. 
dud — 1) підро́бка; 2) тії. гарма́тень, що 
не розірва́вся; 3) пуста́ люди́на. 
dude — colloq. чепуру́н, ферт. 
dudgeon — 1) держа́к кинджа́ла; 2) обу́-
рення, обра́за. 
dud(h)een — коро́тка глиняна люлька. 
Dudley — geog. Да ́длі. 
due — 1. adj. 1) слу́шний; 2) нале́жний; 
3) зобов'я́заний; 2. n. 1) нале́жне; 2) рl. 
чле́нські вне́ски. 
duel — герць, двобі́й, дуе́ль. 
duellist — дуеліст. 
duel, to — би́тися на дуе́лі. 
duenna — ґуверна́нтка; компаньйо́нка. 
dues — 1) нале́жність; 2) чле́нські вне́ски. 
duet — дуе́т. 
duff — colloq. ті ́сто; пу́динґ. 
duffel — груба вовня́на ткани́на. 
duffer — 1) підро́блені гро ́ші; 2) підро́б-
лювач; 3) нікче́мна люди́на. 
duff, to — colloq. обма́нювати. 
dug — ви ́м'я; дійка. 
dugong — zool. дюго́нь, травоїдний кіт 
(мо́рська твари́на). 
dugout — mil. блінда́ж. 
duke — n. ге́рцоґ. 
dukedom — ге́рцоґство. 
dulcet — ніжний, приє́мний (про звук). 
dulcimer — mus. цимбали. 
dull — 1) ма́товий; тьмя́ний; 2) незда́тний, 
тупи́й; 3) нудни́й. 
dullard — незда́ра, ду́рень. 
dull-headed — adj. тупоголо́вий, дурни́й. 
dullish — тупува́тий; нуднува́тий. 
dullness — незда́тність; тупува́тість. 
dull, to — приту́плювати(ся); става́ти 
нудним, млявим. 
duly — 1) нале́жно; пра́вильно; 2) у на-
ле́жний час. 
dumb — 1) німи́й; 2) мовчазний; 3) без-
слове́сний; 4) colloq. дурни́й. 
Dumbarton(shire) — geog. Ду́мбартон(шір). 
dumb-bell — n. 1) pi. ги ́рі для гімна́стики; 
2) colloq. ду́рень. 
dumbfound, to — приголомшувати, 
dumbledore — colloq. джміль, 
dumbness — онімілість, німота́. 
dumb piano — mus. німа ́ клявіяту́ра. 
dumdum — mil. розривна́ ку́ля «дум-ду́м». 
Dumfriesshire) — geog. Дамфріс(шір). 
dummy — 1. n. 1) манеке́н; 2) маке ́т; 
3) підставні осо ́ба; 4) sport, фінт; 2. adj. 
1) моде́льний; 2) підставни́й. 
dump — 1) зва́лшце; 2) тії. польови́й склад. 



dump-car dyeing 
dump-car — tech. вагоне ́тка, що переки-
да ́ється. 
dumping — n. 1) есоп. де ́мпінґ; 2) ming. 
виванта ́жування. 
dumpling — n. cul. варе ́ник (Ukrainian dish). 
dump, to — 1) зва ́лювати; скида ́ти; 2) есоп. 
збува ́ти низькими ці ́нами. 
dumpy — 1. n. 1) мале ́нька парасо ́лька; 
2) низе́нький сті ́льчик; 2. adj. 1) низе ́нький; 
2) засму ́чений. 
dumpy level — tech. глухи ́й нівелір. 
dun — 1) докучливий кредито ́р; 2) насти ́р-
лива вимо ́га спла ́ти бо ́ргу. 
Dunbar — geog. Данба ́р (мі ́сто). 
dunce — незда ́тний у́чень. 
Dundee — geog. Данді ́ (мі ́сто). 
dunderhead — colloq. дурна ́ голова ́ . 
dune — дю ́на, ви ́дма. 
dung — agric. угно ́єння, до ́бриво. 
dungaree — груба баво ́вня ́на тканина. 
dung-beetle — жук-гнойови ́к. 
dungeon — льох; підземе ́лля; підзе ́мна 
в'язни ́ця. 
dung-fork — ви ́ла для гно ́ю. 
dunghill — agric. гноївня; ку ́па гно ́ю. 
dung, to — agric. угно ́ювати, удо ́брювата. 
dungy — гнойови ́й; брудни ́й. 
Dunkirk — geog. Дюнке ́рк. 
dunnage — naut. підкла ́дка під ванта ́ж. 
dun, to — вимага ́ти спла ́ти бо ́ргу. 
duodecimal — двана ́дцята части ́на. 
duodecimo — print, форма ́т кни ́ги в два-
на ́дцяту части ́ну а́ркуша. 
duodenal — anat., med. дуодена ́льний, що 
стосу ́ється дванадцятипа ́лої ки ́шки. 
duodenitis — med. запа ́лення дванадцяти-
па ́лої ки ́шки. 
duodenum — anat. дванадцятипа ́ла ки ́шка. 
dupable — see dupeable. 
dupe — роззя ́ва; обду ́рена люди ́на. 
dupeable — яко ́го ле ́гко обдури ́ти. 
dupery — обдурювання. 
dupe, to — обдурювати. 
duple — adj. mus. двота ́ктний. 
duplex — двобі ́чний; подвійний. 
duplicate — 1. n. ко ́пія; дубліка ́т; 2. adj. 
1) подвійний; 2) подво ́єний. 
duplicate, to — 1) копіюва ́ти; дублюва ́ти; 
2) подво ́ювати. 
duplication — 1) копіюва ́ння; 2) подво ́єння. 
duplicator — tech. подво ́ювач; копіюва ́льна 
машина. 
duplicity — дволичність. 
durability — 1) трива ́лість; 2) три ́вкість; 
3) tech. міцність; сті ́йкість. 
durable — 1) довгоча ́сний; трива ́лий; 
2) tech. стійки ́й. 
duralumin — дюралюміній, дюраль. 
duramen — bot. стри ́жень, серцеви ́на. 
durance — ув'я́знення. 
duration — трива ́лість. 
Durban — geog. Ду ́рбан. 
durbar — урочи ́сте прийняття́ (госте ́й). 

duress(e) — 1) jur. при ́мус; 2) ув'я ́знення, 
аре ́шт. 
dure, to — obs. продо ́вжуватися, трива ́ти. 
during — під ча ́с, про ́тягом. 
during the day — вде ́нь, уде ́нь. 
during the night — вночі, уночі. 
Dushambe — geog. Душанбе ́ . 
dusk — 1) n. су ́тінки, при ́смерк; 2) adj. 
присмерко ́вий. 
duskiness — су ́тінок. 
dusk, to — смерка ́ти(ся). 
dusky — присмерко ́вий; темнува ́тий. 
dust — 1) по ́рох, пил, ку ́рява; 2) bot. пило ́к. 
dustbin — посудина для смі ́ття ́ . 
dust-cart — візо ́к для сміття ́. 
dust-coat — плащ від ку ́ряви. 
dust-colour — n. сірува ́тий ко ́лір. 
dust-cover — суперобкла ́динка (кни́ги). 
duster — 1) шма ́тка, ганчірка; 2) при ́лад 
для розпоро ́шування. 
dusting — n. 1) витира ́ння пи ́лу; 2) роз-
поро ́шування. 
dustman — асеніза ́тор, смі'ття́р. 
dustpan — шу ́фля (сово ́к) для смі ́ття ́ . 
dust-proof — adj. пилонепроникний. 
dust-shot — hunt, найдрібні ́ший шріт. 
dust, to — 1) посипа ́ти; запоро ́шувати; 
2) витира ́ти пил; витру ́шувати. 
dusty — 1) запи ́лений; 2) ду ́же дрі ́бни ́й. 
Dutch — 1) n. голля́нд||ець (ка); 2) adj. 
голля ́ндський. 
Dutchman — голля ́ндець. 
Dutchwoman — голля ́ндка. 
duteous — 1) свідо ́мий свого ́ обо ́в'я ́зку; 
2) покі ́рний. 
dutiable — що підляга ́є спла ́ті ми ́та. 
dutiful — 1) сумлінний, стара ́нний; 2) по-
кірний. 
duty — 1) обо ́в'я ́зок; 2) чергува ́ння; 
3) ми ́то. 
duty-free — безмитний. 
duty-list — ро ́зклад чергува ́нь. 
duty-paid — за який ми ́то вже запла ́чене. 
Dvina — geog. Двіна ́ . 
dwale — bot., pharm. беладо ́на. 
dwarf — 1) n. ліліпу ́т, ка ́рлик; 2) adj. 
ка ́рликовий. 
dwarfish — 1) ка ́рликовий, малоро ́слий; 
2) недорозви́нений. 
dweller — ме ́шка ́нець, жи ́тель. 
dwelling — ме ́шка ́ння, житло ́ ; буди ́нок. 
dwelling-house — житловий буди ́нок. 
dwelling-place — місце ме ́шка ́ння. 
dwell, to — ме ́шка ́ти, жити, 
dwindler — малоро ́сла люди ́на або ́ тва-
рина. 
dwindle, to — зме ́ншуватися. 
dyad — 1) chem. двовале́нтний елеме ́нт; 
2) па ́ра, двійка. 
dyarchy — рої. двовла ́да. 
dye — 1) фа ́рба; 2) заба ́рвлення; 3) ко ́лір. 
dye-house — фарба ́рня. 
dyeing — n. 1) фарбува ́ння; 2) фарбува ́льна 
справа. 



dyer easement 

dyer — 1) фарба ́р(ка); 2) ба ́рвни ́к. 
dyer's broom — bot. фарбува ́льний дрік, 
dyer's weed — рослини, з яки ́х добува ́ють 
ба ́рвники ́. 
dye-stuff — ба ́рвни ́к. 
dye, to — фарбува ́ти, заба ́рвлювати. 
dye-works — фарба ́рня. 
dying — 1. n. умира ́ння; кона ́ння; 2. adj. 
1) умира ́ючий; 2) передсме́ртний. 
dyke — see dike. 
dynamic — 1) динамічний, енергійний; 
2) med. функціона́льний. 
dynamical — динамічний. 
dynamics — 1) дина ́міка (ві ́дділ меха ́ніки); 
2) руші ́йні си ́ли. 
dynamism — philos. динамі ́зм. 
dynamist — 1) philos. прихи́льник дина-
мі ́зму; 2) фахівець з дина ́міки. 

dynamite — динамі ́т. 
dynamite, to — виса ́джувати в пові ́тря 
динамітом. 
dynamo — elect, динамомаши ́на. 
dynamometer — tech. динамо ́метр, силомі ́р. 
dynastic — династичний. 
dynasty — дина ́стія. 
dyne — phys. ди ́на. 
dysenteric — med. дисентері́йний. 
dysentery — med. дисенте ́рі ́я, крива ́ви ́ця. 
dyslogistic — несхвальний. 
dyspeptic — med. люди ́на, що стражда ́є на 
диспепсі ́ю. 
dyspnoea — med. утру ́днене ди ́хання, за ́-
дих. 
dystrophic — med. дистрофічний, 
dystrophy — med. дистрофія. 

е — mus. мі. 
each — ко ́жний, всякий. 
each time — щоразу. 
eager — 1) енергійний; палки ́й; 2) нетер-
пля ́чий. 
eagerness — енергійність; завзя ́ття. 
eagle — orn. оре ́л. 
eagle-eyed — adj. fig. гостроо ́кий, гостро-
зо ́рий. 
eagle-owl — orn. пу ́гач. 
eagless — orn. орли ́ця. 
eaglet — orn. орля ́, орля ́тко. 
eagre — велика хви ́ля припливу (у ги ́рлі 
ріки ́). 
ear — 1) ву ́хо; 2) слух; 3) ко ́лос. 
ear-ache — біль у ву ́сі. 
ear-deafening — adj. оглу ́шливий. 
ear-drop — сережка, ку ́льчик. 
eardrum — anat. бараба ́нна пере ́ти ́нка. 
ear-flap — наву ́шник. 
earl — граф. 
ear-lap — 1) м'який кіне ́ць ву ́ха; 2) ву ́шко 
(ша ́пки-вуша ́нки). 
earldom — гра ́фство. 
earless — 1) безву ́хий; 2) fig. позба ́влений 
музи ́чного слу ́ху. 
earlier — 1) рані ́ше; 2) завчасу ́. 
early — 1. adj. 1) ра ́нній; 2) завча ́сний; 
2. adv. 1) ра ́но; 2) завча ́сно. 
Early Mass — rel. Утреня. 
earmark — 1) тавро ́ ; 2) відмінна озна ́ка; 
3) за ́гну ́тий ріжо ́к сторінки. 
earmark, to — 1) таврува ́ти; 2) есоп. при-
знача ́ти (грошові ́су ́ми); 3) загина ́ти ріжо ́к 
сторінки. 
earnest — 1. n. завда ́ток; запору ́ка; 2. adj. 
1) пова ́жний; 2) ре ́вний. 
earnestly — 1) пова ́жно; 2) ре ́вно. 

earnestness — 1) пова ́жність; 2) ре ́вність. 
earnings — pi. заробіток. 
earn, to — 1) заробля ́ти; 2) заслу ́жувати. 
ear-phone — наву ́шник ра ́діо або ́ телефо ́на. 
ear-piece — ве ́рхня части ́на телефо ́нної 
слу ́хавки. 
ear-ring — ку ́льчик, сере ́жка. 
earshot — віддаль, на яку ́чу ́ти звук, 
ear-splitting — adj. пронизливий (про звук), 
ear-tab — ву ́хо ша ́пки-вуша ́нки. 
earth — n. 1) земна ́ ку ́ля; 2) земля ́, ґрунт; 
3) су ́ша; 4) elect, зазе ́млення. 
earth-born — сме ́ртний; людський, 
earthen — 1) земни ́й; 2) земляни ́й; 3) гли ́-
няний. 
earthenware — кера ́міка; ганча ́рні ви ́роби. 
earth-flax — азбе ́ст. 
earthing — n. elect, зазе ́млення. 
earth-light — astron. попеля ́сте свічення, 
earthly — adj. земни ́й. 
earth-nut — bot. земляни ́й горіх, 
earthquake — землетру ́с. 
earth road — ґрунтова ́ доро ́га. 
earth-shine — see earth-light, 
earth, to — elect, заземлювати, 
earthwork — земляні ́ робо ́ти. 
earthworm — zool. дощови ́й червя ́к. 
earthy — 1) земни ́й, життє ́вий; 2) землис-
тий; 3) про ́стий. 
ear, to — колоси ́тися. 
ear-trumpet — med. слухова ́ ру ́рка. 
ear-wax — anat. вушна ́ сі ́рка. 
earwig — ent. щи ́павка, хохола ́з. 
earwig, to — fig. нашіптувати, 
ease — 1) ле ́гкість; 2) дозвілля, 
easeful — зру ́чний; заспокійливий, 
easel — мольбе ́рт; дерев'я ́на підставка, 
easement — поле ́гкість; зру ́чність. 



ease, to edge, to 
ease, to — 1) поле ́гшувати; 2) заспоко ́ю-
вати. 
easier — ле ́гше; вільніше. 
easily — ле ́гко; вільно; спокійно. 
east — 1) схід; 2) naut. ост. 
East China Sea — geog. Східньо-Кита ́йське 
мо ́ре. 
East End — східня частина Ло ́ндона. 
Easter — rel Вели ́кдень. 
Easter Cake — rel. Па ́ска. 
Easter Egg — rel. Кра ́шанка, Пи ́санка. 
Easter Isle — geog. о́стрів Вели ́кодня. 
easterly — adj. східній. 
eastern — adj. східній. 
easterner — житель Схо ́ду. 
easternmost — що на кра ́йньому схо ́ді. 
Eastern Samoa — geog. Східній Само ́а. 
Easter Week — rel. Світлий Ти ́ждень. 
East Indies — hist. Ост-Індія. 
easting — n. naut. курс на схід. 
East Siberian Sea — geog. Східньо-Сибірсь-
ке мо ́ре. 
East Side — Іст-Са ́йд у Нью-Йо ́рку. 
East, the — geog. Схід. 
eastward(s) — у на ́прямі на схід, 
easy — 1. adv. 1) ле ́гко; 2) зру ́чно; 3)спо-
кійно; 2. adj. 1) ле ́гки ́й; 2) неви ́мушений. 
easy chair — крісло, 
easy-going — adj. colloq. безтурбо ́тний. 
eatable — 1) n. ї́жа, харч; 2) adj. їстівни ́й; 
physiol. травни ́й. 
eater — їде ́ць. 
eatery — see eating-house, 
eating club — see eating hall, 
eating hall — університетська їда ́льня (в 
Аме ́риці). 
eating-house — їда ́льня, харчівня. 
eat one's fill, to — наїда ́тися. 
eat out, to — виїда ́ти. 
eat, to — 1) ї́сти; 2) роз'їда ́ти. 
eau-de-Cologne — одекольо ́нь, одеколо ́н. 
eaves — pi. 1) bui. карніз; підда ́шок; 2) poet. 
вії. 
eavesdropper — той, хто підслу ́хує. 
eavesdropping — n. підслухування, 
eavesdrop, to — підслу ́хувати. 
ebb — 1) відпли ́в; 2) fig. зане ́пад. 
ebb-tide — відпли ́в. 
ebb, to — спада ́ти, убува ́ти (про во ́ду). 
ebon — adj. ебе ́новий; чо ́рний. 
ebonite — ебоніт. 
ebony — 1) n. ебе ́нове де ́рево; 2) adj. 
з ебе ́нового де ́рева. 
ebriety — сп'яніння. 
ebullience — 1) запа ́льність; 2) кипіння. 
ebulliency — see ebullience. 
ebullient — 1) палки ́й; 2) кипу ́чий. 
ebullition — кипіння. 
eccentric — 1. n. 1) див||а́к (а ́чка); ексцен-
три ́чна люди ́на; 2) tech. ексце ́нтрик; 
2. adj. 1) дива ́цький; ексцентри́чний; 
2) geom., tech., phys. ексцентри́чний. 
eccentricity — 1) дива ́цтво; 2) tech. екс-
центри́чність. 

ecclesiastic — rel. 1) n. духо ́вна осо ́ба; 
2) adj. духо ́вний. 
ecclesiastical — adj. rel. духо ́вний. 
echelon — mil. ешельо ́н. 
echinococcus — bact. ехіноко ́к. 
echinus — zool. морський їжа ́к. 
echo — 1) луна ́ , відгук; 2) відголос; на-
слідування. 
echo, to — 1) відбива ́тися луно ́ю; 2) на-
слідувати. 
eclectic — philos. 1) n. екле ́ктик; 2) adj. 
еклекти́чний. 
eclecticism — philos. еклекти ́зм. 
eclipse — 1) astron. зате ́мнення; 2) fig. 
затьма ́рення. 
eclipse, to — 1) astron. зате ́мнювати; 
2) fig. затьма ́рювати. 
ecliptic — astron. 1) n. екліптика; 2) adj. 
екліпти́чний. 
eclogue — lit. екло ́га. 
ecology — biol. еколо ́гія. 
economic — 1) економічний; господа ́рсь-
кий; 2) оща ́дний. 
economical — 1) еконо ́мний, оща ́дний; 
2) економічний. 
economics — pi. еконо ́міка; наро ́днє госпо-
да ́рство. 
economist — економіст; господа ́рник. 
economizer — tech. економа ́йзер. 
economize, to — заоща ́джувати. 
economy — 1) господа ́рство; 2) оща ́дність. 
ecstasy — екста ́за; захо ́плення. 
ecstatic — екстати ́чний; несамови ́тий. 
ectasy — anat. розши ́рення, екта ́зія. 
ectatic — adj. anat. розширений. 
ectropic — adj. med. ви́вернутий. 
ectype — відби ́тка, знімок. 
Ecuador — geog. Еквадо ́р. 
ecumenical — rel. вселе́нський. 
eczema — med. екзе ́ма. 
eczematous — med. екземато ́зний. 
edacious — ненажерливий. 
edacity — ненаже́рливість. 
eddish — agric. стерня ́. 
eddy — tech. ви ́хор; вир. 
eddy, to — tech. вирува ́ти. 
edelweiss — bot. едельве ́йс. 
edema — med. на ́бряк. 
edematous — med. набря ́клий. 
Eden — bibl. Еде ́м. 
edentate — 1) беззу ́бий; 2) zool. неповно-
зу ́бий. 
edentation — беззу ́бість. 
edge — 1) край (чого ́сь); 2) ле ́зо; 3) colloq. 
перева ́га. 
edge-bone — крижова ́ кістка. 
edged — adj. 1) го ́стрий; 2) облямо ́ваний. 
edged-tool — ріжучий інструме ́нт. 
edge iron — tech. кутове ́ залізо. 
edgeless — тупий. 
edge of a forest — узлісся. 
edge stone — 1) жо ́рно; 2) bui. бордю ́рний 
ка ́мінь. 
edge, to — 1) точи ́ти; 2) лямува ́ти. 



edgeways egoistic(al) 
edgeways — бо ́ком; го ́стрим кінце ́м. 
edgewise — see edgeways. 
edging — n. край, бордю ́ра. 
edgy — 1) го ́стрий; 2) fig. дражли ́вий. 
edibility — їстівність. 
edible — 1) n. харч, їстівне ́; 2) adj. прида ́т-
ний для ї́жі. 
edict — декре ́т, розпоря ́дження. 
edification — повча ́ння. 
edifice — спору ́да, буді ́вля. 
edify, to — 1) повча ́ти; 2) obs. спору ́джу-
вати. 
Edinburgh — geog. Едінбурґ. 
editing — n. редаґува́ння. 
edition — 1) вида ́ння; 2) print, тира ́ж; 
на ́кла ́д. 
editor — 1) видаве ́ць; 2) реда ́ктор. 
editorial — 1) n. передови ́ця; редакційна 
стаття ́; 2) adj. редакційний; реда ́кторсь-
кий. 
editorialist — журналі ́ст(ка), що пи ́ше пе-
редови ́ці. 
editorialize, to — писа ́ти передови́ці. 
editor-in-chief — головни ́й реда ́ктор. 
editorship — реда ́кторство. 
editress — жі ́нка-реда ́ктор. 
edit, to — 1) редаґува ́ти; 2) cinemat. мон-
тува ́ти. 
educated — adj. освічений; інтеліґе́нтний. 
educated person — n. інтеліґе́нт(ка). 
educate, to — дава ́ти осві ́ту; вихо ́вувати. 
education — осві ́та; вихова ́ння. 
educational — осві ́тній; виховний, 
educationalist — педаго ́г-теоре ́тик. 
educationist — see educationalist, 
educative — осві ́тній; виховни ́й. 
educator — педаго ́г; вихова́тель(ка). 
educe, to — 1) робити ви ́сновок; 2) chem. 
виділя ́ти. 
educible — що мо ́жна зроби ́ти (про ви ́с-
новок). 
educt — 1) висновок; 2) chem. виділена 
речови ́на ́. 
eduction — виявлення; ви ́хід. 
edulcorate, to — очища ́ти. 
edulcoration — очи ́щення. 
eel — ich. вуго ́р. 
eely — fig. в'юнки ́й. 
eerie — 1) надприро ́дний; мо ́торошний; 
2) боязки ́й. 
eery — see eerie. 
effacement — 1) закре ́слення; стира ́ння; 
2) fig. затемнювання. 
efface, to — 1) викре ́слювати; стира ́ти; 
2) fig. затемнювати. 
effect — 1) ефе ́кт; вплив; 2) на ́слідок; 
3) вра ́ження. 
effective — 1) ефективний; дійовий; 2) що 
справля ́є вра ́ження. 
effectiveness — ефекти́вність. 
effects — pi. майно ́. 
effectual — 1) ефекти́вний; 2) jur. ді ́йсний. 
effectuate, to — вико ́нувати; зді ́йснювати. 
effectuation — викона ́ння; здійснення. 

effeminacy — жіно ́чість; пе ́ще ́ність. 
effeminate — подібний до жінки; пе ́ще ́ний. 
efferent — physiol. 1) що вино ́сить (про 
кровоно ́сні судини); 2) відцентро́вий (про 
нерв). 
effervescence — закипа ́ння; fig. збу ́дження. 
effervescent — кипу ́чий. 
effervesce, to — закипа ́ти; fig. бу ́ти в ста ́ні 
збу ́дження. 
effete — 1) неродю ́чий; 2) знесилений; 
3) занепадницький. 
efficacious — 1) ефекти́вний (про ліки, 
за ́сіб); 2) продукти́вний. 
efficacy — 1) ефекти́вність (про ліки, за ́сіб); 
2) продукти ́вність. 
efficiency — 1) ефекти ́вність; 2) tech. ви-
да ́тність; коефіцієнт кори ́сної дії. 
efficient — 1) ефекти ́вний; 2) умілий, 
efficiently — 1) ефекти ́вно; 2) уміло, 
effigy — зобра ́ження. 
efflorescence — 1) кві ́тнення; 2) med. ви ́сип 
(на шкі ́рі); 3) geol. вивітрювання, 
efflorescent — 1) квітучий; 2) geol. вивіт-
рений. 
effloresce, to — 1) кві ́тнути; 2) geol. ви-
вітрюватися, 
effluence — витіка ́ння. 
effluency — see effluence, 
effluent — 1) n. річка; поті ́к; 2) adj. що 
витіка ́є. 
effluvium — мія ́зми; ви ́парування. 
efflux — 1) витіка ́ння; 2) закінчення. 
effluxion — see efflux. 
effort — намага ́ння; стара ́ння; зусилля. 
effortless — що не потребу ́є зуси ́ль. 
effrontery — наха ́бність, зухва ́льство. 
effulgence — блиск, промени ́стість. 
effulgent — промени ́стий. 
effuse — adj. ду ́же поширений. 
effuse, to — вилива ́тися, витіка ́ти. 
effusion — вилива ́ння, вилив. 
effusive — 1) geol. ефузи ́вний; 2) експан-
си ́вний. 
eft — zool. трито ́н. 
eftsoon(s) — obs. незаба ́ром. 
e.g. — се ́бто. 
egalitarian — побо́рн||ик (иця) рівнопра ́в-
ности. 
egestas — pi. екскреме́нти. 
egg — яйце ́. 
egg-cell — physiol. яйцекліти́на. 
eggplant — bot. си ́ній баклажа ́н. 
egg-shaped — adj. яйцеподібний, ова ́льний. 
egg-shell — яєчна шкаралупа. 
egg, to — colloq. підбурювати. 
egg-white — біло ́к яйця ́. 
egg-yolk — жовто ́к яйця ́. 
eglandular — biol. позба ́влений за ́ло ́з. 
eglantine — bot. шипши ́на. 
ego — «я». 
egocentric — adj. егоцентри́чний. 
egoism — егої ́зм, себелю ́бство. 
egoist — егої ́ст(ка). 
egoistical) — егоїсти ́чний, себелю ́бний. 



egotism electrocardiography 
egotism — еготи ́зм; самозако ́ханість. 
egotist — n. самозако́хан||ий (a). 
egregious — надзвича́йний, винятковий. 
egress — 1) ви ́хід; 2) пра ́во ви ́ходу; 3) astron. 
кіне ́ць зате ́мнення. 
egression — ви ́хід. 
egret — orn. бі ́ла ча ́пля. 
Egypt — geog. Єги ́пет. 
Egyptian — 1) n. єгиптя́н||ин (ка); 2) adj. 
єги́петський. 
Egyptologist — єгипто ́лог. 
Egyptology — єгиптоло ́гія. 
eh! — int. га!, он як! 
eider — orn. га ́га. 
eider-down — 1) га ́га ́чий пух; 2) пухо ́ва ́ 
ко ́вдра. 
eidolon — 1) подо ́ба; 2) привид. 
eight — ві ́сім. 
eighteen — вісімна ́дцять. 
eighteenth — вісімнадцятий. 
eighth — во ́сьмий. 
eight hundred — вісімсо ́т. 
eighties — вісімдесяті ро ́ки ́ . 
eightieth — вісімдеся ́тий. 
eighty — вісімдеся ́т. 
Eire — geog. Ейре. 
eirenicon — крок до замирення. 
either — 1) будь-яки ́й (з двох); 2) обидва. 
either... or — або ́ . .. або ́ . 
ejaculate, to — 1) викида ́ти (рідину ́); 2) 
скри ́кнути. 
ejaculation — 1) викида́ння (рідини ́); 
2) ви ́гук. 
ejection — 1) ви ́селення; 2) ви́верження 
(про вулка ́н); 3) ви́порожнення. 
ejectment — 1) ви ́селення; 2) jur. пове ́р-
нення рані ́ш віді ́браного майна ́ . 
ejector — 1) той, що виселя ́є; 2) tech. 
еже ́ктор. 
eject, to — 1) виселя ́ти; 2) викида ́ти. 
eke — adv. та ́ко ́ж, теж. 
eke, to — допо ́внювати. 
el — colloq. 1) надзе ́мна залізни ́ця; 2) при-
будо ́ва. 
elaborate — adj. 1) ду ́же складни ́й; 2) де-
та ́льно розро ́блений. 
elaborately — дета ́льно; стара ́нно. 
elaborate, to — дета ́льно (стара ́нно) роз-
робля ́ти. 
elaboration — розро ́бка; опрацюва ́ння. 
elaborative — іщгрозробля ́є (опрацьо ́вує). 
elaborator — осо ́ба, що розробля ́є (опра-
цьо ́вує). 
eland — zool. південноафрика́нська анти-
ло ́па. 
elapse, to — мина ́ти, прохо ́дити (про час), 
elastic — 1. n. ґу ́мка, ла ́стик; 2. adj. 1) еляс-
ти ́чний; 2) гнучки ́й. 
elasticity — 1) елясти ́чність; 2) tech. пру ́ж-
ність. 
elastic-sides — colloq. череви́ки з ґу ́мками. 
elate, to — підно ́сити на ́стрій, підбадьо ́-
рювати. 
elation — піднесений на ́стрій. 

Elba — geog. Е́льба (о ́стрів). 
elbow — 1) anat. лі ́коть; 2) tech. коліно. 
elbow-chair — крі ́сло з підлокітниками. 
elbow-grease — fig. важка ́ (упе ́рта) пра ́ця. 
elbow-guard — налокітник. 
elbow-rest — підлокітник. 
elbow-room — fig. про ́стір (можли ́вість) для 
дії. 
elbow-shaped — adj. колінчастий. 
elbow, to — штовха ́ти ліктем. 
Elbruz — geog. Ельбру ́с. 
eld — obs. 1) ста ́рість; 2) да ́вні часи ́. 
elder — 1. n. 1) pi. ста ́рші лю ́ди; 2) bot. 
бузина ́; 2. adj. ста ́рший; старіший. 
elder-berry — ягоди бузини ́. 
elderly — adj. лі ́тній (про люди ́ну). 
elder-tree — bot. бузина ́. 
eldest — найста ́рший; найстаріший. 
El Dorado — казко ́ва краї ́на бага ́тств. 
eldritch — надприродний; страшни ́й. 
elecampane — bot. ома ́н. 
elect — 1) n. обра ́нець; 2) adj. о́браний. 
elected — adj. о́браний; вибраний. 
election — n. 1) ви ́бори; 2) attr. вибо ́рчий. 
electioneering — n. передвибо ́рча кампа ́нія. 
electioneer, to — прова ́дити передвибо ́рчу 
кампа ́нію. 
elective — 1) ви ́бо ́рний; вибо ́рчий; 2) не-
обов'язко ́вий. 
electivity — ви ́бо ́рність. 
elector — ви ́борець. 
electoral — вибо ́рчий. 
electorate — електора ́т; вибо ́рча окру ́га. 
electric(al) — електри́чний. 
electrical energy — електроене́рґія. 
electric blue — електри́к (ко ́лір). 
electric capacity — phys. електроє ́мкість. 
electric clock — електрогоди́нник. 
electrician — електроте ́хнік, електроме-
ха ́нік. 
electricity — еле ́ктрика. 
electric locomotive — електровіз. 
electric motor — електродвигу ́н. 
electric plug — штепсельна виде ́лка. 
electric pole line — повітря ́на ́ електролінія, 
electric power station — електростанція, 
electric railway — електри́чна залізни ́ця, 
електричка. 
electric trunk line — електромаґістра ́ля. 
electric welding — електрозва ́рка. 
electrification — 1) електрифіка ́ція; 2) phys. 
електриза ́ція. 
electrified — adj. 1) електрифіко ́ваний; 
2) phys. електризо́ваний. 
electrify, to — 1) електрифікува ́ти; 2) phys. 
електризува́ти. 
electrization — med. електриза ́ція. 
electrize, to — see electrify, to. 
electroacoustics — pi. phys. електроаку ́стика. 
electrocar — електрока ́р. 
electrocardiogram — med. електрокардіо-
гра ́ма. 
electrocardiography — med. електрокардіо-
гра ́фія. 



electroconductive elusive 
electroconductive — phys. електропровідни́й. 
electrocute, to — 1) убива ́ти електри́чним 
стру ́мом; 2) стра ́чувати на електри́чному 
стільці. 
electrocution — стра ́та на електри́чному 
стільці ́. 
electrode — phys. електро ́д. 
electrodynamics — pi. електродина ́міка. 
electrokinetics — pi електрокіне́тика. 
electrolier — електри́чна лю ́стра, електри́ч-
ний канделя ́бр. 
electrolyse, to — chem. піддава ́ти електролізі, 
electrolysis — chem. електроліза. 
electrolyte — chem. електроліт, 
electrolytic — adj. chem. електроліти́чний. 
electromagnet — phys. електромагне ́т. 
electromagnetic field — phys. електромагне ́т-
не по ́ле. 
electromagnetism — phys. електромагне-
тизм. 
electromechanics — pi. електромеха ́ніка. 
electromotive — adj. phys. електрорушійний, 
electromotor — електромото ́р. 
electron — phys. електро ́н. 
electronegative — adj. phys. електронега-
тивний. 
electronic — adj. електро́нний. 
electronics — pi. електро ́ніка. 
electropathy — med. електротерапія, 
electrophorus — електрофо ́р. 
electroplate, to — tech. ґальванізува ́ти. 
electroplating — n. tech. ґальванопокриття ́. 
electro-positive — phys. електропозити́вний. 
electroscope — phys. електроско ́п. 
electrostatics — pi. phys. електроста ́тика. 
electrotherapy — med. електротерапія, 
electrotherm — med. електри́чна грі ́лка. 
electrotype — print. 1) ґальва ́но; 2) електро-
ти ́пія. 
electrum — met. електро ́н (сплав зо ́лота 
і срібла). 
elect, to — обира ́ти; вибира ́ти. 
electuary — pharm. електуа ́рій, ка ́шка. 
eleemosynary — 1) благодійний, милосерд-
ний; 2) що живе ми ́лостинею. 
elegance — елеґа ́нтність, граційність, 
elegancy — see elegance, 
elegant — елеґа́нтний, ґраційний. 
elegiac — lit. елегійний; сумни ́й. 
elegize, to — lit. писа ́ти еле ́гії. 
elegy — lit. еле ́гія. 
element — 1) елеме ́нт; 2) стихі ́я; 3) mil. 
підро ́зділ; 4) chem. елеме ́нт. 
elemental — 1) основни ́й; початко ́вий; 
2) стихійний. 
elementary — 1) початко ́вий, елемента ́рний; 
2) chem. нерозкладни ́й. 
elephant — zool. слон. 
elephant-calf — zool. слоненя ́. 
elephantiac — n. med. хво ́рий на слоно ́ву 
хворо ́бу. 
elephantiasis — med. слоно ́ва хвороба, 
elephantine — 1) слоно ́вий; 2) fig. величе ́з-
ний; незґра ́бний. 

elevated — adj. 1) підне ́сений; 2) colloq. 
напідпитку. 
elevate, to — 1) підно ́сити; підви ́щувати; 
2) поліпшувати. 
elevation — 1) висота ́ ; 2) підняття ́; підне ́-
сення; 3) tech. про ́філь. 
Elevation, the — rel. Воздвиже ́ння. 
elevator — 1) ліфт; 2) tech. вантажопід-
йо ́мник; 3) agric. елева ́тор. 
eleven — 1) одина ́дцять; 2) sport, кри ́ке ́тна 
або ́ фу ́тбо ́льна кома ́нда. 
eleventh — одина ́дцятий. 
elf — 1) маля ́тко; ка ́рлик; 2) myth. ельф. 
elf-lock — med. ко ́вту ́н. 
elicit, to — виявля ́ти; видобува ́ти. 
elide, to — 1) lin. пропуска ́ти при вимо ́ві; 
2) уника ́ти. 
eligibility — 1) прида ́тність; 2) пра ́во на 
обра ́ння ́ . 
eligible — 1) прида ́тний; 2) що мо ́же бу ́ти 
о́браним. 
eliminate, to — 1) виключа ́ти; усува ́ти; 
2) chem. виділя ́ти; 3) math, зво ́дити рів-
ня ́ння до одно ́го ́ невідо ́мого. 
elimination — ви́ключення, усу ́нення. 
eliminative — 1) n. pharm. за ́сіб, що сприя ́є 
ви ́даленню з організму отру ́йних речови ́н; 
2) adj. physiol. секрето ́рний. 
eliminator — 1) radio еліміна ́тор; 2) tech. 
вишто ́вхувач. 
eliquation — met. вито ́плювання. 
elision — fin. елізія (пропуска ́ння складів 
або ́ голосі ́вок при вимо ́ві). 
elite — еліта. 
elixir — елікси ́р. 
elk — zool. лось. 
ell — крило ́ буди ́нку; прибудо ́ва. 
ellipse — math, еліпса. 
ellipsoid — math, еліпсо ́їд. 
elliptical — adj. math, еліпти́чний. 
elm — bot. бе ́рест, в'яз. 
elocution — ди ́кція, дар сло ́ва, красно-
мо ́вство. 
elocutionist — декляма ́тор(ка). 
elongate — adj. zool., bot. тонки ́й, ви ́-
тягнутий. 
elongate, to — 1) розтяга ́ти(ся); 2) про-
до ́вжувати. 
elongation — продо ́вжування. 
elopment — вте ́ча (з коха ́нцем). 
elope, to — тіка ́ти (з коханцем), 
eloquence — красномо ́вство. 
eloquent — adj. красномо ́вний. 
eloquently — adv. красномо ́вно. 
El Salvador — geog. Сальвадо ́р. 
else — 1) ще, крім; 2) інший, 
elsewhere — деінде, десь в іншому місці. 
elucidate, to — поя ́снювати, роз'я ́снювати. 
elucidation — поя ́снення, роз'я ́снення. 
elucidative — пояснювальний, 
elucidatory — see elucidative, 
elude, to — ухилятися, уника ́ти. 
elusion — ухилення, уникнення, 
elusive — невлови ́мий; ухи ́льний. 



elusory emery 
elusory — що ле ́гко ухиля ́ється. 
elutriate, to — зціджувати. 
elutriation — зціджування. 
eluvial — geol. елювія ́льний. 
eluvium — geol. елю ́вій. 
emaciate, to — 1) висна ́жувати; 2) марні ́ти, 
ху ́днути. 
emaciation — 1) висна ́жування; 2) змар-
ні ́лість. 
emanation — витіка ́иня; випромінювання, 
emancipate, to — емансипува ́ти, звільняти 
(від обме ́жень). 
emancipation — емансипа ́ція, звільнення 
(від обме ́жень). 
emancipationist — прихи́льн||ик (иця) еман-
сипації, звільнення (від обме ́жень). 
emasculate — adj. 1) кастро ́ваний; 2) роз-
сла ́блений; 3) розпе ́щений. 
emasculate, to — 1) каструва ́ти; 2) роз-
слабля ́ти. 
emasculation — 1) кастра ́ція; 2) розсла ́б-
лення. 
embalmment — бальзамування, 
embalm, to — бальзамува ́ти. 
embankment — на ́сип. 
embank, to — захшца ́ти насипом, 
embargo — есоп. емба ́рґо, заборо ́на. 
embargo, to — есоп. наклада ́ти емба ́рґо, 
заборо ́ну. 
embarkation — ванта ́ження (поса ́дка) на 
корабе ́ль. 
embark, to — 1) ванта ́жити (сіда ́ти) на 
корабе ́ль; 2) fig. бра ́тися (за яку ́сь спра ́ву). 
embarrassed — adj. збентежений, 
embarrassing position — збентеження; кон-
фу ́з. 
embarrassment — 1) збентеження; 2) роз-
гу ́бленість. 
embarrass, to — 1) бентежити; 2) заважа ́ти. 
embassy — амбаса ́да, посо ́льство. 
embathe, to — poet, зро ́шувати; купа ́ти. 
embattle, to — mil. шикува ́ти в бойови ́й 
поря ́док. 
embay, to — naut. вводити (судно ́) в зато ́ку. 
embed, to — врізувати(ся); вмуро ́вувати. 
embellishment — прикра ́са. 
embellish, - to — прикрашати. 
ember — жари ́на. 
ember-goose — orn. гага ́ра. 
embers — гаря ́чий по ́піл. 
embezzlement — розтрата. 
embezzler — розтра́тни||к (ця). 
embezzle, to — розтра ́чувати. 
embitter, to — 1) дратува ́ти; 2) роз'я ́трю-
вати. 
emblazon, to — вихваля ́ти, звели́чувати. 
emblem — ембле ́ма; си ́мвол. 
emblematic(al) — емблемати ́чний; симво-
лічний. 
emblematize, to — служи ́ти ембле ́мою; 
символізува ́ти. 
embodiment — 1) втілення; 2) включення, 
embody, to — 1) втілювати; 2) включа ́ти; 
об'є ́днувати. 

embog(ue), to — 1) загруза ́ти в боло ́ті; 
2) ки ́дати в боло ́то. 
embolden, to — осмілювати, додава ́ти 
відва ́ги. 
embolism — med. ембо ́лія. 
embosom, to — обійма ́ти; пе ́сти ́ти. 
embossment — 1) різьблення; 2) рельєфна 
робо ́та. 
emboss, to — 1) різьби ́ти; 2) ліпи ́ти ре-
льєфні фігу ́ри. 
embouchure — 1) ги ́рло (рі ́чки); 2) mus. 
мундштук. 
embowel, to — потроши ́ти. 
embower, to — 1) обгорта ́ти, вкрива ́ти; 
2) ото ́чувати росли ́нами або ́ кві ́тами. 
embrace — обійма ́ння, обійми. 
embracery — jur. підкуп судді. 
embrace, to — 1) обійма ́ти; 2) охо ́плювати 
(ро ́зумом). 
embranchment — розгалу ́ження. 
embrangle, to — заплу ́тувати. 
embrasure — mil. бійни ́ця, амбразу ́ра. 
embrittle, to — робиш крихки ́м. 
embrocate, to — med. кла ́сти припа ́рки; 
розтира ́ти; втира ́ти мазь, 
embrocation — med. 1) рідка ́ мазь для 
втира ́ння; 2) втира ́ння ма ́зі. 
embroidered — adj. гапто ́ваний, ви ́шитий. 
embroiderer — гапта ́р, гаптува ́льник, ви-
шива ́льник. 
embroideress — гапта ́рка, гаптува ́льниця, 
вишивальниця. 
embroider, to — гаптува ́ти, вишива ́ти. 
embroidery — 1) гапта ́рство, гаптува ́ння, 
вишива ́ння; 2) гапто ́вана (ви ́шита) річ. 
embroilment — 1) заплу ́таність; 2) сва ́рка. 
embroil, to — 1) вплу ́тувати (у неприєм-
ності); 2) заплу ́тувати (спра ́ви); 3) свари ́ти. 
embryo — biol. 1) n. за ́родок, ембріо ́н; 
2) adj. зародко ́вий, ембріона ́льний. 
embryologist — ембріо ́лог. 
embryology — ембріоло ́гія. 
embryonal — biol. зародко ́вий, ембріо-
на ́льний. 
embryonic — see embryonal, 
embryotomy — med. ембріото ́мія. 
embus, to — mil. colloq. сіда ́ти в авто ́бус. 
emendable — що мо ́же бу ́ти ви ́правленим 
(про текст). 
emendation — витравлення (те ́ксту). 
emendatory — що підляга ́є виправленню 
(про текст). 
emend, to — виправля ́ти (про текст), 
emerald — 1) n. ізмара ́гд; 2) adj. ізмара ́г-
довий. 
emergence — вихід, поя ́ва. 
emergency — 1) виїмко ́вість; 2) крити́чне 
стано ́вище; 3) ава ́рія. 
emerge, to — виявлятися; з'ясо ́вуватися. 
emeritus — ви ́служенець; заслу ́жений дія ́ч 
на пе ́нсії. 
emersion — 1) поя ́ва; виплива ́ння; 2)astron. 
поя ́ва світила після ́ затемнення, 
emery — tech. шме ́рґель, нажда ́к. 



emery-cloth enchainment 
emery-cloth — tech. нажда ́чне полотно ́ . 
emery-paper — tech. нажда ́чний папі ́р. 
emesis — блюво ́та. 
emetic — adj. блюво ́тний. 
е́тегіе — за ́колот, бунт. 
emiction — physiol. сечовипуска ́ння. 
emictory — pharm. сечогінний за ́сіб. 
emigrant — 1) n. еміґра ́нт(ка); 2) adj. 
еміґра ́нтський; еміґру ́ючий. 
emigrate, to — еміґрува ́ти; переселятися. 
emigration — еміґра ́ція; пересе́лення. 
emigratory — adj. еміґраці ́йний. 
6migre — see emigrant. 
eminence — 1) висота ́ ; 2) висо ́кий сан; 
знамени ́тість. 
Eminence — rel. Еміне ́нція (ти ́ту ́л карди-
на ́ла). 
eminent — adj. 1) вида ́тни ́й; 2) підви ́щений. 
emir — емі ́р. 
emissary — еміса ́р, ви ́сланець. 
emission — 1) phys. випромінювання; ема-
на ́ція; 2) fin. ви ́пуск паперо ́вих гро ́шей. 
emitter — tech. випромінювач, емітер, 
emit, to—1) phys. випромінювати; 2) fin. 
випуска ́ти паперо ́ві гро ́ші. 
emma gee — mil. colloq. кулеме ́т. 
emmenic — adj. med. менструа ́льний. 
emmet — obs. мура ́шка. 
emollescence — розм'якшення, 
emolliate, to — розм'якшувати, 
emollient — розм'якшувальний, 
emoluments — pi. заробіток, платня, 
emote, to — виявля ́ти емо ́ції. 
emotion — емо ́ція; хвилюва ́ння. 
emotional — емоційний; хвилюючий, 
emotionality — емоціона ́льність; схвильо ́-
ваність. 
emotive — хвилюючий; збудливий, 
empale, to — проко ́лювати. 
empanel, to — jur. склада ́ти ли ́сту присяж-
них. 
empennage — av. хвостове ́ опі'рення. 
emperor — імпера ́тор. 
emphasis — 1) на ́голос; підкре ́слення; 
2) вира ́зність. 
emphasize, to — роби ́ти на ́голос; fig. під-
креслювати. 
emphatic — 1) рішу ́чий, категори ́чний; 
2) вира ́зни ́й. 
emphysema — med. емфізе ́ма. 
empire — 1) n. імпе ́рія, володіння; 2) adj. 
імпе ́рський. 
Empire City — geog. Нью-Йо ́рк. 
Empire State — geog. штат Нью-Йо ́рк. 
empiric(al) — philos. емпіри ́чний. 
empirically — philos. емпіри ́чно. 
empiricism — philos. емпіри ́зм. 
empiricist — philos. емпірик, 
emplacement — 1) призна́чення пе ́вного 
місця; 2) mil. вогнева то ́чка. 
emplace, to — визнача ́ти місце (для чо ́гось). 
emplane, to — ванта ́жити на літа ́к. 
employee — службо́в||ець (ка), працівн||и́к 
(и ́ця). 

employer — працедавець, найма ́ч(ка). 
employment — 1) найма ́ння; 2) пра ́ця; 
3) вжива ́ння. 
employ, to — 1) наймати; 2) вжива ́ти. 
empoison, to — 1) отру ́ювати; 2) fig. 
псува ́ти. 
emporium — 1) торгове ́льний центр; 
2) colloq. вели́кий склеп. 
empower, to — уповнова ́жувати; дава ́тн 
пра ́во. 
empress — імператри ́ця. 
emprise — poet, сміливий вчи ́нок. 
emptiness — порожне ́ча; беззмісто ́вність. 
empty — поро ́жній; беззмісто ́вний. 
empty-handed — adj. з поро ́жніми рука ́ми. 
empty-headed — adj. fig. легкова ́жний. 
emptyings — pi. 1) ви́нний о́сад; 2) відстій 
(на дні резервуа ́ру). 
empty, to — споро ́жнювати. 
empyreal — adj. неземний, небе ́сний. 
emu — orn. е́му. 
emulate, to — змага ́тися, намага ́тися пе-
реверши ́ти. 
emulation — змага ́ння. 
emulative — що стосу ́ється змага ́ння. 
emulous — що змага ́ється; що пра ́гне 
чого ́сь. 
emulsify, to — роби ́ти ему ́льсію; пере-
тво ́рюватися на ему ́льсію. 
emulsion — емульсія. 
emulsive — adj. емульси ́вний; масляни ́стий. 
emunctory — physiol. видільни ́й. 
enable, to — 1) дава ́ти змо ́гу; 2) роби ́ти 
прида ́тним. 
enactment — 1) зако ́н; постано ́ва; 2) за-
прова ́дження зако ́ну. 
enact, to — 1) нака ́зувати; 2) theatr. ста ́вити 
на сце ́ні. 
enamel — tech. ґлязу ́ра, ема ́ль. 
enamel, to — tech. емалювати, 
enamour, to — закохувати, запа ́лювати 
коха ́нням. 
encaenia — святкува ́ння рокови ́н. 
encage, to — замика ́ти в клітці, 
encampment — та ́бір; ота ́борювання. 
encamp, to — ота ́борювати(ся). 
encasement — 1) пакува ́ння; 2) tech. кожу ́х. 
encase, to — 1) вставляти; 2) пакува ́ти; 
3) вклада ́ти в скри ́ню. 
encashment — comm. реаліза ́ція. 
encash, to — comm. оде ́ржувати гро ́ші 
готівкою; реалізува ́ти. 
encaustic — 1) n. малюва ́ння воскови ́ми 
фа ́рбами з обпа ́люванням; 2) adj. обпа ́-
лений (про фа ́рби). 
enceinte — 1) n. вагітна жінка; 2) adj. 
вагітна (про жінку), 
encephalic — adj. med. мозкови ́й. 
encephalitis — med. енцефаліт, запа ́лення 
мо ́зку. 
encephalology — med. вче́ння про головни ́й 
мо ́зок. 
enchainment — прико ́вування. 



enchain, to enfeoff, to 
enchain, to — прико ́вувати; садови ́ти 
на ланцю ́г (про соба ́ку). 
enchanter — чарівни ́к, чаклу ́н. 
enchanting — adj. чарівни ́й, захо ́шпоючий. 
enchantment — захо ́плення. 
enchantress — 1) чарівни ́ця; 2) чарівна ́ 
жі ́нка. 
enchant, to — 1) чарува ́ти; 2) захо ́плювати. 
enchase, to — 1) оправля ́ти; 2) різьби ́ти. 
enchiridion — до ́ві ́дник; посібник, 
encipher — n. пшфро ́ване повідо ́млення. 
encipher, to — шифрува ́ти. 
encirclement — 1) mil. ото ́чення; 2) обве ́-
дення. 
encircle, to — 1) mil. ото ́чувати; 2) роби ́ти 
ко ́ло. 
encircling force — mil. гру ́па, що ро ́бить 
ото ́чення. 
enclasp, to — обійма ́ти, обхо ́шповати. 
enclave — територія, ото ́чена чужи ́ми 
володіннями. 
enclitic — tin. 1) n. енклітика; 2) adj. 
енкліти́чний. 
enclose, to ,*— 1) обгороджувати; 2) при-
клада ́ти. 
enclosure — 1) за ́горо ́да; 2) дода ́ток (до 
листа ́). 
enclothe, to — obs. одяга ́ти. 
encloud, to — вкрива́ти(ся) хма ́рами. 
encode, to — кодува ́ти, шифрува ́ти. 
encomiast — панегірист. 
encomiastic(al) — панегіри́чний. 
encomium — панегірик, хвала ́ . 
encompass, to — охо ́плювати; місти ́ти 
в собі ́ . 
encore! — theatr. ще раз!, біс! 
encounter — 1) су ́тичка; 2) зу ́стріч. 
encounter, to — 1) стика ́тися; 2) зустрі-
ча ́ти(ся). 
encouragement — заохо ́чування; підбадьо ́-
рювання. 
encourage, to — заохо ́чувати; підбадьо ́-
рювати. 
encouraging — adj. заохо ́чуючий; підба-
дьо ́рюючий. 
encroacher — зага ́рбник. 
encroachment — 1) зага ́рбання; 2) зазі-
ха ́ння. 
encroach, to — 1) зага ́рбувати; 2) зазіха ́ти; 
втруча ́тися (в чужі спра ́ви). 
encrust, to — 1) інкрустува ́ти; 2) покри-
ва ́ти(ся) шкіркою. 
encumber, to — захара ́щувати; заважа ́ти. 
encumbrance — перешко ́да; кло ́піт. 
encyclical — rel. енци ́кліка. 
encyclopaedia — енциклопедія, 
encyclopaedical) — енциклопеди́чний. 
encyclopaedist — енциклопеди́ст. 
encyclopedia — see encyclopaedia. 
^ncyclopedic(a]) — see encyclopaedical), 
encyclopedist — see encyclopaedist, 
end — 1) кіне ́ць, закінчення; 2) на ́слідок. 
endanger, to — піддава ́ти небезпе ́ці. 

endarterial — adj. anat. внутрішньоарте-
рія ́льний. 
endearment — ла ́ска; ніжність. 
endear, to — зму ́шувати полюби ́ти. 
endeavour — старання, намага ́ння. 
endeavour, to — стара ́тися, намага ́тися. 
endemial — 1) n. med. ендемічна хворо ́ба; 
2) adj. місце ́вий. 
endevor — see endeavour. 
endevor, to — see endeavour, to. 
end-game — at chess е́ндшпіль. 
ending — n. закінчення. 
endless — безконе́чний, безкра ́їй. 
endlessly — безконе ́чно. 
endlessness — безконе ́чність. 
endless screw — tech. червя ́к. 
endlong — 1) вертика ́льно, пря ́мо; 
2) вздовж. 
endocarditis — med. ендокарди ́т. 
endocrine — adj. physiol. ендокри́нний. 
endocrine glands — pi. physiol. за ́ло ́зи 
вну ́трішньої секре ́ції. 
endocrinology — med. ендокриноло ́гія. 
endogamy — ендога ́мія. 
endorsee — comm. індоса ́нт. 
endorsement — 1) схва ́лення; 2) comm. 
індосаме ́нт. 
endorse, to — 1) розтісуватися; 2) схва ́-
лювати; 3) comm. індосува ́ти. 
endosperm — bot. ендоспе ́рма. 
endowment — 1) поже ́ртва; 2) обдаро ́вання. 
endowments — pi. приро ́дний дар. 
endow, to — 1) же ́ртвувати; нагороджувати; 
2) заповіда ́ти. 
end-paper — print, чи ́стий а́ркуш на поча ́тку 
і в кінці кни ́жки. 
end-pressure — tech. опірний тиск. 
end, to — кінча́ти(ся). 
endue, to — обдаро ́вувати. 
end-up — adj. colloq. кирпа ́тий. 
endurable — терпи ́мий, сте ́рпний. 
endurance — 1) витрива ́лість, терпіння; 
2) стійкість; 3) трива ́лість. 
endure, to — 1) терпіти; витри ́мувати; 
2) трива ́ти. 
end-view — кінце́вий вид (при кре ́сленні). 
endways — 1) кінце ́м впере ́д; 2) лице ́м до 
глядача ́. 
endwise — see endways. 
enema — med. клі ́зма. 
enemy — во ́рог, супроти ́вник. 
energetic — енергійний, дія ́льний. 
energetically — енерґійно, дія ́льно. 
energetics — pi. tech. енерґе́тика. 
energize, to — 1) збу ́джувати; 2) elect. 
пропуска ́ти струм. 
energy — ене ́рґія; снага ́ . 
enervate — adj. слаби ́й, розсла ́блений. 
enervate, to — розсла ́блювати, знеси ́лю-
вати. 
enervation — розсла ́блення, знеси́лення. 
enfeeblement — осла ́блення, знеси́лення. 
enfeeble, to — осла ́блювати, знеси ́лювати. 
enfeoff, to — hist, дарува ́ти має ́ток. 



enfetter, to enregiment, to 
enfetter, to — 1) зако ́вувати (в кайда ́ни); 
2) fig. понево ́лювати. 
enfilade — mil. гарма ́тний поздо ́вжній 
вого ́нь. 
enfilade, to — mil. обстрі ́лювати поздо ́вж-
нім гарма ́тним вогне ́м. 
enfold, to — 1) розгорта ́ти; 2) обійма ́ти. 
enforcement — при ́мус. 
enforce, to — 1) приму ́шувати; 2) запро-
ва ́джувати в життя. 
enframe, to — обрамо ́вувати. 
enfranchise, to — 1) визволя ́ти; 2) надава ́ти 
вибо ́рче пра ́во. 
engaged — adj. 1) зару ́чений; 2) зайня ́тий. 
engagement — 1) зару ́чини; 2) тії. бій; 
су ́тичка. 
engage, to — 1) найма ́ти; анґажува ́ти; 
2) заруча ́ти; 3) тії. вступа ́ти в бій; 4) tech. 
вмика ́ти. 
engaging — 1) adj. чарівни ́й; прива ́бливий; 
2) n. tech. вмика ́ння. 
engarland, to — прикраша ́ти ґірля ́ндами. 
engendered — adj. заро ́джений; збу ́джений. 
engender, to — заро ́джувати; збу ́джувати. 
engine — 1) двигу ́н, мото ́р; 2) машина, 
engine-crew — rly. бриґа ́да паротя ́га (тепло-
тя ́га). 
engine-driver — rly. машині ́ст. 
engineer — 1) інжене ́р; 2) меха ́нік; 3) rly. 
машиніст. 
engineering — n. 1) інжене ́рство; 2) те ́хніка. 
engineer, to — 1) спору ́джувати; 2) вина-
ходити, приду ́мувати. 
engine-plant — паротягобудіве́льний (теп-
лотягобудіве́льний) завод, 
engine-room — машинний відділ, 
enginery — collect, механічне обла ́днання, 
машини. 
engine-works — машинобудіве ́льний завод. 
engirdle, to — see engird, to. 
engird, to — оперізувати. 
England — geog. Англія. 
English — 1) n. англі́||єць (йка); 2) adj. 
англійський. 
English Channel — geog. Jla-Ма ́нш. ̂  
Englishism — 1) ідіо ́ма, вжи ́вана в Англії; 
2) англійський зви ́чай. 
Englishman — англієць. 
Englishwoman — англійка. 
engorgement — 1) med. гіперемія; 2) не-
наже ́рливість. 
engorge, to — 1) med. налива ́тися кро ́в'ю 
(про о́рган); 2) же ́рти. 
engraft, to — bot. прищі'плювати. 
engrail, to — tech. роби ́ти зубці ́, нарі ́зку. 
engrained — adj. fig. впрова ́джений; вко-
рі ́нений. 
engrain, to — 1) фарбува ́ти під (де ́рево, 
ма ́рмур); 2) fig. впроваджувати, 
engraved — adj. різьблений, 
engraver — різьба ́р(ка), ґраве́р(ка). 
engrave, to — різьби ́ти, ґравірува ́ти. 
engraving — n. 1) ґравю ́ра; 2) ґравірува ́иня. 
engrossing — adj. всепоглина ́ючий. 

engross, to — 1) поглина ́ти; 2) оволодіва ́ти-
engulf, to — поглина ́ти. 
enhancement — 1) збільшення; 2) поліп-
шення. 
enhance, to — 1) збільшувати, поси ́лювати; 
2) поліпшувати. 
enigma — за ́гадка. 
enigmatical) — загадко ́вий. 
enjoin, to — 1) нака ́зувати; 2) jur. забо-
роня ́ти. 
enjoyable — що ро ́бить приємність, 
enjoyment — 1) приємність, втіха; 2) ко-
ри ́стува ́ння. 
enjoy, to — 1) ма ́ти задово ́лення; 2) ко-
ри ́стува ́тися. 
enkindle, to — засвічувати, запа ́лювати. 
enlace, to — 1) обвива ́ти; 2) ото ́чувати. 
enlarged — adj. збільшений, 
enlargement — збільшення; розши ́рення. 
enlarge, to — 1) збі ́льшувати(ся); 2) до-
кла ́дно розповіда ́ти (про), 
enlightened — adj. 1) освічений; 2) поін-
формо ́ваний. 
enlightenment — 1) осві ́ченість; 2) поінфор-
мо ́ваність. 
enlighten, to — 1) осві ́чувати; 2) інформу-
ва ́ти. 
enlink, to — сполуча ́ти. 
enlistee — mil. той, хто вступив на війсь-
ко ́ву ́ слу ́жбу. 
enlisting — see enlistment. 
enlistment — mil. бра ́нка, впис. 
enlist, to — 1) mil. вступи ́ти на слу ́жбу; 
2) вербува ́ти. 
enliven, to — підбадьо ́рювати; пожва ́влю-
вати. 
enmesh, to — обплу ́тувати. 
enmity — ворогува ́ння, ро ́збрат. 
ennead — дев'я ́тка. 
enneagon — geom. дев'ятику ́тник. 
enneahedron — дев'ятигра́нник. 
enneasyllable — gram, дев'ятискладо́вий. 
ennoblement — 1) нада ́ння шляхетського 
ти ́ту ́лу; 2) облагороджування. 
ennoble, to — 1) надава ́ти шляхетський 
ти ́ту ́л; 2) облагороджувати. 
ennui — нудьга ́; апа ́тія. 
enorganic — adj. власти ́вий організмові. 
enormity — 1) надмірність; 2) жахли ́вість. 
enormous — 1) величе ́зний; 2) жахливий. 
enough — 1) adv. до ́сить, годі; 2) adj. 
достатній. 
enouncement — вимовля ́ння; ви ́явлення. 
enounce, to — вимовля ́ти, прока ́зувати; 
виявля ́ти. 
enquire, to — see inquire, to. 
enquiry — see inquiry. 
enraged — adj. розлюто ́ваний. 
enrage, to — розлюто ́вувати. 
enrapture, to — виклика́ти захо ́плення, 
захоплювати. 
enravish, to — see enrapture, to. 
enregiment, to — mil. 1) дисциплінува ́ти; 
2) формува ́ти полк. 



enregister, to enuresis 
enregister, to — реєструва ́ти. 
enrichment — збага ́чення; попо ́внення. 
enrich oneself, to — збага ́чуватися. 
enrich, to — збага ́чувати; попо ́внювати. 
enrobe, to — вбира ́ти, одяга ́ти. 
enrolling — see enrolment. 
enrolQ), to — 1) реєструва ́ти; 2) прийма ́ти 
(в чле ́ни); 3) вербува ́ти. 
enrolment — 1) реєстра ́ція; 2) прийняття ́ 
(в чле ́ни); 3) вербува ́ння. 
enroot, to — вкорі ́нювати. 
en route — в доро ́зі. 
ensanguined — adj. закрива ́влений. 
ensconce, to — 1) зру ́чно влашто ́вуватися; 
2) хова ́ти(ся) (від оче ́й). 
ensemble — mus. анса ́мбль. 
enshrine, to — зберіга ́ти (спо ́гади). 
enshroud, to — огорта ́ти; хова ́ти (від оче ́й). 
ensign — 1) mil. хору ́нжий; 2) пра ́пор; 
3) ембле ́ма; 4) naut. моло ́дший ляйтена ́нт. 
ensign-bearer — mil. прапороно ́сець. 
ensilage — agric. 1) силосо ́ваний харч; 
2) силосува ́ння. 
ensile, to — agric. силосува ́ти. 
enslaved — adj. понево ́лений; закріпа ́чений. 
enslavement — понево ́лення; закріпа ́чення. 
enslaver — понево ́лювач(ка). 
enslave, to — понево ́лювати; закріпа ́чу-
вати. 
ensnare, to — лови ́ти; зама ́нювати. 
ensoul, to—запа ́лювати, дава ́ти надхне ́ння. 
ensphere, to — замика ́ти в, ото ́чувати. 
ensue, to — постава ́ти, виника ́ти. 
ensuing — adj. 1) що виника ́є; 2) наступний, 
ensure, to — 1) ґарантува ́ти, ручи ́тися; 
2) асекурува ́ти, забезпе ́чувати. 
entail, to — виклика ́ти, спричиня ́ти; тягти ́ 
за собо ́ю. 
entanglement — 1) заплу ́таність; 2) тії . 
дротя ́не ́загоро ́дження. 
entangle, to — 1) заплу ́тувати; 2) пійма ́ти 
в па ́стку. 
Entebbe — geog. Енте ́ббе. 
entente — рої. дру ́жня уго ́да між держа ́-
вами. 
enteric — adj. anat. кишкови ́й, черевни ́й. 
enteritis — med. ентери ́т. 
enteropathy — med. захво ́рювання кишок, 
enterprise — 1) підприємство; 2) ініція-
ти ́вність. 
enterprising — adj. заповзя ́тливий, ініція-
ти ́вний. 
entertaining — adj. розважа ́льний; ціка ́вий. 
entertainment — розва ́га; частува ́ння. 
entertain, to — 1) розважа ́ти; ба ́вити; 
2) плека ́ти (наді ́ю). 
enter, to — 1) вхо ́дити; 2) реєструва ́ти. 
enthralment — 1) понево ́лювання; 2) за-
чаро ́вування, захо ́плення. 
enthral, to — 1) понево ́лювати; 2) зачаро ́-
вувати, захо ́плювати. 
enthronement — інтроніза ́ція. 
enthrone, to — інтронізува ́ти. 
enthusiasm — ентузія ́зм, захо ́плення. 

enthusiast — ентузія ́ст(ка), екзальто ́вана 
люди ́на. 
enthusiastic — сповнений ентузія ́зму, за-
хо ́плений. 
enticement — прина ́да, споку ́са. 
enticer — перемо́вн||ик (иця). 
entice, to — прива ́блювати; спокуша ́ти. 
enticing — adj. прива ́бливий; спокусливий, 
entire — 1) суці ́льний, ці ́лий; 2) по ́вний. 
entirely — цілком, по ́вністю. 
entirety — 1) ці ́ле; зага ́льна су ́ма; 2) су-
цільність. 
entitle, to — дава ́ти пра ́во на. 
entity — реа ́льність; суть (пре ́дме ́та). 
entombment — по ́хорон. 
entomb, to — хова ́ти. 
entomological — ентомологічний, 
entomologist — ентомо ́лог. 
entomologize, to — вивча ́ти ентомоло ́гію. 
entomology — ентомоло ́гія. 
entomophagous — adj. zool. комахоїдний, 
entotic — adj. anat. внутрішньовушни ́й. 
entozoon — zool. тваринний ендопарази ́т. 
entrails — pi. 1) те ́льбухи, ну ́трощі; 2) на ́дра 
(землі). 
entrain, to — сіда ́ти (садови ́ти) в по ́їзд. 
entrance — n. 1) вхід; в'їзд; 2) пра ́во вхо ́ду; 
3) theatr. ви ́хід (акто ́ра на сце ́ну); 4) attr. 
вхідни ́й. 
entrance card — квито ́к. 
entrancement — за ́хват, нестя ́ма. 
entrance, to — захо ́плювати, доводити до 
нестя ́ми. 
entrancing — adj. захо ́плюючий. 
entrant — 1) той, хто входить; 2) sport. 
уча́сн||ик (иця). 
entrap, to — лови ́ти; обду ́рювати. 
entreating — adj. блага ́льний. 
entreat, to — проха ́ти, блага ́ти. 
entreaty — проха ́ння, блага ́ння. 
entree — 1) пра ́во вхо ́ду; 2) cul. антре, 
entrenchment — mil. ша ́нець, укріплення, 
entrench, to — mil. укріплювати(ся). 
entrepot — 1) торгове ́льний центр; 2) склад, 
комо ́ра. 
entrepreneur — theatr. антрепрене ́р. 
entresol — archi. антресо ́ль. 
entruck, to — садови ́ти (сіда ́ти) у ванта ́жні 
а́вта. 
entrust, to — довіря ́ти; доруча ́ти. 
entry — 1) вхід; в'їзд; 2) две ́рі, воро ́та; 
3) вне ́сення (в ли ́сту); 4) га ́сло (у словнику ́); 
5) theatr. ви ́хід (акто ́ра на сце ́ну). 
entwine, to — обвива ́ти; впліта ́ти. 
entwist, to — обпліта ́ти, обвива ́ти. 
enucleate, to — 1) surg. вилу ́щувати (пух-
ли ́ну); 2) висві ́тлювати. 
enumerate, to — перелічувати. 
enumeration — перелік. 
enunciate, to — 1) вимовля ́ти, прока ́зувати; 
2) формулюва ́ти (тео ́рію). 
enunciation — 1) ви ́голошення; дикція; 
2) формулюва ́ння (тео ́рії). 
enuresis — med. нетрима ́ння се ́чі. 



enure, to equatorial 

enure, to — 1) привча ́ти; 2) jur. бу ́ти дійс-
ним. 
envelope — 1) кове ́рт; оболо ́нка; 2) math. 
обвідна ́ , 
envelopment — 1) обгорта ́ння; 2) mil. 
ото ́чення (во ́рога). 
envelop, to — 1) обволіка ́ти; обгорта ́ти; 
2) mil. ото ́чувати (во ́рога). 
envenomed — adj. отру ́йний; злосли ́вий. 
envenom, to — отру ́ювати. 
enviable — завидний; прина ́дний. 
envious — за ́здрісний, завидющий, 
environing — adj. навко ́лишній. 
environment — ото ́чення; середо ́више. 
environs — n. pl. 1) ото ́чення; середо ́вище; 
2) око ́лиці. 
environ, to — ото ́чувати. 
envisage, to — 1) розгляда ́ти (пита ́ння); 
2) дивитися пря ́мо у ві ́чі (небезпе ́ці). 
envoy — посл||ане́ць (а ́ниця); ко ́нсул. 
envy — 1) за ́видки, за ́здрість; 2) об'єкт 
за ́здрощів. 
envy, to — зави ́дувати, за ́здрити. 
enwind, to — обвива ́ти(ся); обкру ́чувати(ся). 
enwrap, to — загорта ́ти. 
enwreathe, to — обвива ́ти ґірля ́ндою. 
enzyme — chem., biol. ензим, ферме ́нт. 
enzymic — chem., biol. ферме ́нтний. 
eocene — geol. 1) n. еоце ́н; 2) adj. еоце ́новий. 
eolation — geol. вивітрювання. 
eolian — geol. ео ́ловий. 
eolith — arch, еоліт. 
eozoic — geol. 1) n. еозо ́йський період; 
2) adj. еозо ́йський. 
epact — astron. епа ́кта. 
eparchy — rel. єпа ́рхія. 
epaulette — mil. пого ́н, еполе ́т. 
epenthesis — lin. епенте ́за (поя ́ва в скла ́ді 
сло ́ва додатко ́вого звука). 
ephemera — 1) med. одноде ́нна гаря ́чка; 
2) ent. ефемерида; 3) bot. ефеме ́ра. 
ephemeral — 1) одноде ́нний; 2) ефеме ́рний; 
скоромину ́щий. 
ephemerality — ефеме ́рність. 
ері — на-, над-. 
epic — lit. 1) n. е́пос; епі ́чна пое ́ма; 2) adj. 
епі ́чний. 
epicentre — geol. епіце ́нтр землетру ́су. 
epicentrum — see epicentre. 
epics — lit. е́піка. 
epicure — fig. епікуре ́єць. 
epicurean — adj. епікуре ́йський. 
epicureanism — епікуре ́йство. 
epicurism — see epicureanism. 
epicycle — math., astron. епіцикл. 
epidemic — med. 1) n. по ́шесть, епіде ́мія; 
2) adj. по ́шесний, епідемічний. 
epidemical — med. по ́шесний, епідемічний. 
epidemiologist — med. епідеміо ́лог. 
epidemiology — med. епідеміоло ́гія. 
epidermal — adj. anat. епідермічний. 
epidermic — see epidermal. 
epidermis — 1) anat., bot. епіде ́рма, епіде ́р-
міс; 2) bot. на ́болонь. 

epigastrium — anat. надчерев'я, 
epiglottis — anat. надгорта ́нник. 
epigram — lit. епігра ́ма. 
epigrammatist — lit. склада ́ч епігра ́м. 
epigraph — епіграф. 
epilepsy — med. паду ́ча хворо ́ба, епіле ́псія. 
epileptic — med. 1) n. епіле ́птик; 2) adj. 
епілепти ́чний. 
epilogue — lit. післямо ́ва; епіло ́г. 
Ephiphany carol — щедрівка. 
Epiphany Eve — rel. Ще ́дрий Ве ́чір, Голо ́д-
на Кутя ́ . 
Epiphany, the — rel. Богоя ́вле ́ння, Водо ́ -
хрища. 
epiphyte — bot. епіфіт. 
episcopacy — rel. 1) єпи ́скопство; 2) єписко-
па ́льне управління. 
episcopal — rel. єпи ́скопський. 
episcopate — rel. 1) єпа ́рхія; 2) сан єпи ́скопа. 
episode — епізо ́д; ви ́падок. 
episodic(al) — епізоди ́чний; випадко ́вий. 
epistle — епістоля, послання. 
epistolary — епістоля ́рний, листо ́вний. 
epitaph — епіта ́фія; нагро ́бок. 
epithalamium — епітала ́ма (весільна пісня). 
epithelium —̂  anat., bot. епіте ́лій. 
epithet — епі ́тет. 
epithymy — rel. епітимія ́. 
epitome — 1) конспе ́кт; 2) скоро ́чений випис 
з кни ́ги; 3) зобра ́ження в мініятю ́рі. 
epitomize, to — скоро ́чувати; конспекту-
ва ́ти. 
epizootic — vet. 1) n. епізоо ́тія; 2) adj. 
епізооти ́чний. 
epoch — доба ́ , епо ́ха. 
epochal — adj. епоха ́льний. 
epode — lit. епо ́д. 
epopee — епопе ́я. 
epos — lit. е́пос,^ епі ́чна пое ́ма. 
Epsom — geog. Йпсом. 
Epsom salt — pharm. англійська сіль, 
equability — урівнова ́женість; рівномір-
ність. 
equable — урівнова ́жений; рівномірний, 
equal — 1) adj. рі ́вний; одна ́ковий; 2) n. рівня. 
equality — рівнопра ́вність; рі ́вність. 
equalization — зрівнювання. 
equalizer — tech. балянси ́р; стабіліза ́тор; 
зрівнювач. 
equalize, to — зрівнювати, рівня ́ти. 
equally — одна ́ково; рі ́вно; на ́рівно. 
equal, to — 1) дорівнювати; 2) прирів-
нювати. 
equanimity — холоднокро ́вність; урівно-
ва ́женість. 
equate, to — 1) вирівнювати, рівня ́ти; 
2) math. запи ́сувати у вигляді рівня ́ння. 
equation — 1) вирівнювання; 2) math. 
рівня ́ння. 
equator — geog. рівни ́к, еква ́тор. 
equatorial — 1) adj. рівнико ́вий, еквато-
рія ́льний; 2) n. astron. екваторія ́льний 
телеско ́п. 



Equatorial Guinea eructate, to 
Equatorial Guinea — geog. Екваторіальна 
Гвінея. 
equerry — n. hist, коню ́ший. 
equestrian — 1) n. верхіве ́ць, ве ́ршник; 
2) adj. кі ́нний. 
equestrial sport — вершни ́цтво. 
equestrienne — ве ́ршниця. 
equiangular — adj. geom. рівноку ́тній. 
equibalance — рівнова ́га. 
equibalance, to — зрівнова ́жувати. 
equidistant — geom. рівновідда ́леиий. 
equilateral — geom. рівнобічний, 
equilibrate, to — урівнова ́жувати(ся). 
equilibration — 1) урівнова ́ження; 2) рівно-
ва ́га. 
equilibrist — еквілібри ́ст; акроба ́т. 
equilibrium — рівнова ́га, баля ́нс. 
equimultiple — math, число ́ , що ма ́є спіль-
ний мно ́жник з іншим, 
equine — adj. кінський, коня ́чий. 
equinoctial — adj. astron. тропічний; 
рівноде ́нний. 
equinox — n. astron. рівноде ́ння. 
equipage — n. 1) спорядження; 2) mil. 
озбро ́єння. 
equipment — n. 1) tech. обладна ́ння, устат-
кування; 2) mil. те ́хніка, озбро ́єння. 
equipoise — 1) противага ́ ; 2) рівнова ́га. 
equipoise, to — зрівнова ́жувати. 
equipollence — рівноси ́льність; еквіва-
лентність. 
equipollency — see equipollence. 
equipollent — рівносильний; еквівале ́нтний. 
equiponderate, to — урівнова ́жувати. 
equipotential — adj. phys. еквіпотенція ́льний. 
equip, to — 1) споряджа ́ти; 2) mil. екіпіру-
вати. 
equitable — справедли ́вий; безсторо ́нній. 
equitation — верхова ́ їзда ́ ; майсте ́рність 
у верховій їзді. 
equity — справедли ́вість; безсторо ́нність. 
equivalence — рівноцінність, еквівале ́нт-
ність. 
equivalency — see equivalence, 
equivalent— 1) n. еквівале ́нт; 2) adj. рівно-
цінний, еквівале ́нтний. 
equivocal — adj. двозна ́чний; fig. сумнівний. 
equivocality — двозна ́чність; fig. сумнів-
ність. 
equivocate, to — говори ́ти двозна ́чно; fig. 
ухиля ́тися. 
equivocation — ухилення від прямо ́ї від-
повіді. 
equivoke — двозна ́чність; калямбу ́р. 
equivoque — see equivoke, 
era — е́ра; доба ́ . 
eradiate, to — випромінювати, 
eradiation — випромінювання, 
eradicate, to — знищувати, викорінювати, 
eradication — знищення, викорінення, 
eraser — ґу ́мка. 
erase, to — 1) підчшца ́ти (гу ́мкою); 2) fig. 
згла ́джувати. 

erasure — 1) підчища ́ння (ґу ́мкою); 2) зни ́-
щення. 
ere — prep, пе ́ред, до. 
erect — 1. adj. 1) вертика ́льний; 2) зве ́де-
ний; 3) бадьо ́рий; 2. adv. пря ́мо. 
erectile — adj. 1) physiol. напру ́жений; 
2) зда ́тний випрямлятися, 
erection — 1) споруджування; 2) physiol. 
напру ́ження; ере ́кція; 3) випрямляння, 
erector — 1) фунда ́тор; будівни ́к; 2) anat. 
ере ́ктор (м'яз); 3) mech. монте ́р. 
erect, to — 1) будува ́ти; 2) виправляти, 
erelong — obs. ско ́ро, незаба ́ром. 
eremite — відлю ́дник, самітник. 
eremitic(al) — adj. відлюдницький, саміт-
ницький. 
erenow — obs. споча ́тку, раніш(е). 
erethism — med. підви ́щена збу ́дливість. 
Erevan — geog. Єрева ́н. 
erewhile — obs. неда ́вно. 
erg — phys. ерґ. 
ergot — bot. са ́жка, ріжки ́ (хворо ́ба жи ́та). 
ergotism—med. ерготи ́зм, отру ́єння хлібом, 
зараженим са ́жкою. 
Erie, Lake — geog. о́зеро Е́рі. 
Erin — poet. Ірля ́ндія. 
eriometer — text, еріо ́метр. 
eristic — що виклика ́є суперечки або ́ роз-
біжності. 
Eritrea — geog. Ерітре ́я. 
Erivan — geog. Єрева ́н. 
erl-king — myth, лісови ́й цар. 
ermine — 1) zool. горноста ́й; 2) горноста ́-
йове ху ́тро. 
erne — orn. орла ́н, морськи ́й оре ́л. 
erode, to — 1) geol. розмива ́ти, роз'їда ́ти; 
2) поступо ́во знищувати. 
erosion — 1) geol. еро ́зія; 2) поступо ́ве  
руйнува ́ння. 
erosive — 1) geol. ерозійний; 2) що руйну ́є. 
erotic — 1) adj. еротичний, любо ́вний; 
2) n. ероти ́чна пое ́ма. 
eroticism — ероти ́зм. 
erotomania — med. еротома ́нія. 
errancy — помилко ́вість. 
errand — 1) відрядження; 2) дору ́чення. 
errand-boy — розсильний. 
errant — adj. 1) мандрівни ́й; 2) блука ́ючий 
(про думки ́ , спо ́гади). 
errantry — hist, приго ́ди мандрівно ́го 
ли ́царя. 
errata — ли ́ста друка ́рських по ́милок. 
erratic — 1) помилко ́вий; 2) ди ́вний. 
erratic block — geol. валу ́н. 
erratum — друка ́рська по ́милка. 
erring — adj. грішний, заблудний, 
erroneus — невірний, помилко ́вий. 
error — 1) по ́милка, хи ́ба; 2) rel. гріх, 
err, to — 1) помилитися, хи ́бити; 2) rel. 
гріши ́ти. 
erstwhile — obs. коли ́сь, рані ́ш(е). 
erubescent — що червоніє, 
eructate, to — 1) відригувати; 2) викида ́ти; 
виверга ́ти (про вулка ́н). 
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eructation — 1) відригування, відри ́жка; 
2) ви ́верження (вулка ́на). 
erudite — 1) n. еруди ́т; 2) adj. вче ́ний; 
начи ́таний. 
erudition — еруди ́ція; обізнаність, вче ́ність. 
eruption — 1) ви ́верження (вулка ́на); 
2) med. ви ́сип; 3) fig. ви ́бух. 
eruptive — 1) geol. вулкані ́чний; 2) med. 
що супрово ́джується ви ́сипом. 
erupt, to — 1) виверга ́ти(ся) (про вулка ́н); 
2) прорива ́тися. 
erysipelas — med. беши ́ха. 
erythema — med. ерите ́ма. 
erythrocytes — pi. physiol. еритроци ́ти. 
escadrille — av. ескадри ́лья. 
escalade — mil. штурм. 
escalade, to — mil. штурмува ́ти. 
escalate, to — поси ́лювати(ся); заго ́стрю-
вати(ся). 
escalation — поси ́лення; загострення. 
escalator — ескаля ́тор, рухо ́мі схо ́ди. 
escapade — 1) вте ́ча; 2) весе ́ла ви ́тівка. 
escape — 1) вте ́ча; поряту ́нок; 2) med. ви ́-
ділення; 3) tech. ви ́хід. 
escapement — 1) вте ́ча, врятува ́ння; 2) tech. 
сторожо ́к. 
escape, to — 1) втіка ́ти; рятува ́тися; 
2) med. виділя ́тися; 3) tech. виходити, 
escape-valve — tech. запобі ́жний хлипа ́к. 
escapist — 1) письменник, що намага ́ється 
відійти ́ від ді ́йсности; 2) той, хто ухиля ́-
ється від військо ́во ́ї слу ́жби. 
escarp — mil. еска ́рп, на ́сип. 
escarpment — 1) mil. еска ́рп, на ́сип; 2) geol. 
вертика ́льне ого ́лення породи, 
eschalot — bot. шало ́т (дрі ́бна ́ цибу ́ля). 
eschar — med. струп, 
escharotic — pharm. припіка ́льний за ́сіб. 
escheat — 1) безгоспода ́рне майно ́ ; 2) пере-
хі ́д безгоспода ́рного майна ́ до держа ́вної 
скарбни ́ці. 
escheat, to — конфіскува ́ти. 
eschew, to — уника ́ти; утри ́муватися. 
escort — еско ́рта; охоро ́на; по ́чет. 
escort, to — ескортувати; супроводжувати, 
escribe, to — math, опи ́сувати ко ́ло. 
esculent — 1) n. ї́жа; їстівне ́; 2) adj. їстівний, 
escutcheon — 1) naut. части ́на корми ́ , де 
місти ́ться на ́зва судна ́ ; 2) накла ́дка замка ́ , 
що закрива ́є о́твір для ключа ́ . 
Eskimo — 1) n. ескімо ́с(ка); 2) adj. ескі-
мо ́ський. 
Eskimoan — adj. ескімо ́ський. 
esophagus — anat. стравохід. 
esoteric — 1) таємний; 2) конфіденція ́льний. 
espalier — шпале ́рне де ́рево. 
esparto — bot. еспа ́рто. 
especial — спеція ́льний, особли ́вий. 
especially — спеція ́льно, особли ́во; го-
ловни ́м чином. 
Esperanto — еспера ́нто. 
espial — висте ́жування. 
espionage — шпигунство. 
esplanade — еспляна ́да. 

espousal — obs. 1) зару ́чини; 2) весілля, 
espouse, to — obs. віддава ́ти за ́між; одру ́ -
жувати. 
espy, to — поміча ́ти; несподівано виявля ́ти. 
Esquimau — see Eskimo, 
esquire — есква ́йр (ста ́виться на адре ́сах 
після ́ прізвища). 
essay — 1) на ́рис; рефера ́т; 2) спро ́ба. 
essayist — lit. нарисо ́вець. 
essay, to — про ́бувати; намага ́тися. 
essence — 1) істо ́тність, суть; 2) chem. 
есе ́нція; 3) парфу ́ма. 
essential — 1) істо ́тний; необхідний; 2) по-
дібний до есе ́нції. 
essentiality — істо ́тність. 
essentials — pi. 1) осно ́ви; 2) невід'є ́мні 
части ́ни. 
Essex — geog. Ессекс. 
established — adj. 1) засно ́ваний; 2) автори-
тетний. 
establishment — 1) заснува ́ння; 2) за ́клад, 
устано ́ва. 
establish, to — засно ́вувати; заклада ́ти. 
estate — 1) посілість, маєток; 2) jur. майно ́ . 
esteem — ша ́на, пова ́га. 
esteemed — adj. шано ́ваний, пова ́жаний. 
esteem, to — шанува ́ти, поважа ́ти. 
ester — chem. ете ́р. 
estheticism — see aestheticism. 
esthetics — see aesthetics. 
estimable — гідний пова ́ги. 
estimate — 1) кошто ́рис; 2) оцінка. 
estimate, to — 1) склада ́ти кошто ́рис; 
2) підрахо ́вувати при ́бли ́зно. 
estimation — 1) підраху ́нок; 2) пова ́га. 
estimator — 1) калькуля ́тор; 2) оці ́нювач. 
Estonia — geog. Есто ́нія. 
Estonian — 1) n. есто́н||ець (ка); 2) adj. 
есто ́нський. 
estrade — n. естра ́да. 
estranged — adj. відчужений. 
estrangement — відчу ́ження. 
estrange, to — віддаля ́ти; відчу ́жувати. 
estreat, to — штрафува ́ти. 
estuary — лима ́н; ги ́рло рі ́чки, в яко ́му 
бува ́ють припливи і відпли ́ви. 
esurient — жаді ́бний; ненаже ́рливий. 
etc. — L. то ́що, і т.д. 
et cetera — see etc. 
et ceteras — L. pi. дода ́тки; вся ́ка вся ́чина. 
etcher — 1) tech. трави ́льник; 2) ґраве ́р. 
etching — n. 1) tech. тра ́влення; 2) ґравіру-
ва ́ння; 3) ґравю ́ра. 
etch, to — 1) tech. трави ́ти; 2) ґравірува ́ти. 
eternal — 1) ві ́чний; 2) постійний. 
eternalize, to — увічнювати. 
eternally — adv. вічно. 
eternity — ві ́чність. 
eternize, to — see eternalize, to. 
Etesian — adj. щорічний; періоди ́чний. 
Etesian winds — лі ́тні паса ́тні вітри на 
Середзе ́мному мо ́рі. 
ether — 1) chem. ете ́р; 2) poet, небеса ́ . 
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ethereal — 1) chem. ете ́рний; 2) ле ́гки ́й; 
3) poet, небе ́сний. 
ethereality — ете ́рність; ле ́гкість. 
etherealization — chem. перетво́рення на 
ете ́р. 
etherealize, to — 1) chem. перетво ́рювати на 
ете ́р; 2) роби ́ти ле ́гки ́м. 
etherization — 1) med. застосува ́ння ете ́рної 
нарко ́зи; 2) chem. перетво́рення на ете ́р. 
etherize, to — 1) med. засипля ́ти ете ́ром; 
2) chem. перетво ́рювати на ете ́р. 
ethical — мора ́льний, ети́чний. 
ethics — pi. мора ́ль, е́тика. 
Ethiopia — geog. Етіо ́пія, Абесі ́нія. 
Ethiopian — 1) n. абесі́н||ець (ка); 2) adj. 
абесі ́нський. 
ethnic(al) — adj. етні́чний. 
ethnographer — етно ́граф. 
ethnographic(al) — етнографічний, 
ethnography — етногра ́фія. 
ethnologist — етно ́лог, народозна ́вець. 
ethnology — етноло ́гія, народозна ́вство. 
ethos — хара ́ктер; зви ́ча ́ї (наро ́ду, суспіль-
ства). 
ethyl — chem. ети ́ль. 
etiolate, to — bot. виро ́щувати рослини 
в те ́мряві. 
etiolation — bot. виро ́щування росли ́н в 
те ́мряві. 
etiology — етіоло ́гія, вче́ння про причи́ни 
виникнення хворо ́б. 
etiquette — етике ́та. 
Etna — geog. Етна. 
Eton — geog. їтон. 
Etonian — вихова ́нець Ітонського коле ́жу. 
Etruscan — hist, етру ́ський. 
etude — mus. етю ́д. 
etui — скри́нька (для голо ́к, шпильо ́к). 
etymologic(al) — етимологічний. 
etymologist — етимо ́лог. 
etymologize, to — визнача ́ти етимоло ́гію 
сло ́ва; вивча ́ти етимоло ́гію. 
etymology — етимоло ́гія. 
etymon — lin. етимо ́н. 
Euboea — geog. Евбе ́я (острів). 
eucalyptus — bot. евкаліпт. 
Eucharistic — rel. Євхаристи ́чний. 
Eucharist, The — rel. Бо ́жі Дари ́ , Дара ́ , 
Прича ́стя, Євхари ́стія. 
euchre — картя ́рська гра. 
eugenics — pi. євге ́ніка. 
eugenist — той, хто вивча ́є євге ́ніку. 
eulogist — панегіри ́ст. 
eulogistic(al) — панегіри́чний. 
eulogize, to — вихваля ́ти, розхва ́лювати. 
eulogy — панегірик, хвале ́бне сло ́во. 
eunuch — є́вну́х, кастра ́т. 
eupepsy — med. до ́бре тра ́влення ї́жі. 
eupeptic — med. 1) що ле ́гко перетра ́влю-
ється; 2) з до ́брим тра ́вленням. 
euphemism — lin. евфемізм. 
euphemistic(al) — lin. евфемісти́чний. 
euphonic(al) — милозву ́чний, евфонічний. 
euphonious — see euphonic(al). 

euphony — милозву ́чність, евфо ́ні ́я. 
euphorbia — bot. каки ́ш. 
Euphrates, the — geog. Евфра ́т. 
euphuism — шппномо ́вний стиль. 
Eurasia — geog. Евра ́зія. 
Eurasian — 1) n. евразі||єць (йка); 2) adj. 
євразійський. 
eureka! — exclam. знайшо ́в! 
Europe — geog. Евро ́па. 
European — 1) n. европе́||єць (йка); 2) adj. 
европе́йський. 
Eustachian tube — anat. євста ́хієва труба ́ . 
euthanasia — ле ́гка ́ смерть. 
Eva — бва. 
evacuant — pharm. проно ́сний за ́сіб. 
evacuated — adj. евакуйо ́ваний. 
evacuate, to — 1) евакуюва ́ти; 2) med. 
очшца ́ти (шлу ́нок). 
evacuation — евакуа ́ція. 
evacuee — n. евакуйо́ваний. 
evade, to — 1) уника ́ти; обмина ́ти; 2) jur. 
обхо ́дити (зако ́н). 
evaluate, to — 1) оцінювати; 2) math, no-
дава ́ти в чи ́слах. 
evaluation — n. 1) оцінка, оцінювання; 
2) math, пода ́ння в чи ́слах. 
evaluator — оцінювач(ка). 
evanescent — 1) що шви ́дко зника ́є; 2) math. 
безконе ́чно малий. 
evanesce, to — 1) зника ́ти; 2) розсіюватися. 
Evangel — rel. Єванге ́лія. 
evangelic — rel. єва́нгельський. 
evangelical — rel. 1) n. протеста ́нт(ка); 
2) adj. єва́нгельський. 
Evangelist — rel. Євангели ́ст. 
evanishment — poet, зникнення; завми-
рання. 
evanish, to — poet, зника ́ти; завмира ́ти. 
evaporable — що випаро ́вується. 
evaporate, to — 1) випаро ́вувати(ся); 
2) перетво ́рюватися в па ́ру. 
evaporation — 1) випаро ́вування; 2) паро-
тво ́рення. 
evaporative — паротво ́рний, випа ́рюваль-
ний. 
evaporator — tech. випарни ́к. 
evasion — 1) уни́кнення, ухиля ́ння; 2) jur. 
обхід (зако ́ну). 
evasive — ухи ́льний; виве́ртливий. 
evasively — ухи ́льно; виве ́ртливо. 
evasiveness — ухи ́льність; виве ́ртливість. 
eve — ве ́чір. 
Eve — бва. 
even — 1. adj. 1) рівний, одна ́ковий; 
2) справедли ́вий; 3) одноманітний; 4)зрів-
нова ́жений; 5) па ́рний; 2. adv. 1) якра ́з; 
2) на ́віть; 3) рівно. 
even-handed — adj. безсторо ́нній; справед-
ли ́вий. 
evening — n. 1) ве ́чір; 2) вечірка; 3) fig. 
схил (віку); 4) attr. вечірній, 
evening party — вечірка; вечерни ́ці. 
Evening Service — rel. Вечірня. 
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evenly — 1) рі ́вно, одна ́ково; 2) справед-
ли ́во, безсторо ́нньо; 3) рівномірно; 4) спо-
кійно. 
even-minded — adj. зрівнова ́жений, спо-
кійний. 
evenness — рівність. 
even number — math, пари ́сте число ́ . 
Even numbers one pace step back-march! — 
mil. Па ́рні чи ́сла наза ́д оди ́н крок — руш! 
Even numbers one pace step forward-march! — 
mil. Па ́рні чи ́сла впере ́д оди ́н крок — руш! 
evenomation — знешкодження отру ́ти. 
evensong — rel. вечірня моли ́тва. 
event — 1) подія; 2) ви ́падок; 3) sport. 
змага ́ння з пе ́вного ви ́ду спо ́рту; 4) tech. 
такт (двигуна ́). 
even temper — зрівнова ́женість. 
even-tempered — adj. спокі ́йний, зрівно-
ва ́жений. 
eventful — бага ́тий на поді ́ї. 
eventide — poet, вечі ́рній час. 
eventless — adj. без особли ́вих подій, 
even, to — 1) згла ́джувати; 2) рівняти; 
3) зрівнова ́жувати. 
eventual — 1) можли ́вий; випадковий; 
2) остато ́чний. 
eventuality — можли ́вість; випадко ́вість. 
eventually — евентуа ́льно; кіне ́ць-кінце ́м, 
зре ́штою. 
eventuate, to — 1) відбува ́тися, става ́тися; 
2) бу ́ти на ́слідком. 
ever — 1) будь-коли ́, колине ́будь; 
2) за ́вжди. 
Everest — geog. Евере ́ст. 
ever-frost — вічна мерзлота ́ . 
everglade — боло ́тяна місце ́вість. 
evergreen — bot. 1) n. вічнозеле ́на росли ́на; 
2) adj. вічнозеле ́ний. 
everlasting — 1) adj. вічний, безконе ́чний; 
2) n. bot. сухоцвіт, безсме ́ртник. 
evermore — наза ́вжди; навіки. 
ever present — безвідлу ́чний. 
every — ко ́жний; вся ́кий; будь-яки ́й. 
everybody — ко ́жний; вся ́кий. 
everyday — adj. щоде ́нний; звича ́йний. 
every day — щодня ́ . 
every evening — щове ́чора. 
every morning — щора ́нку. 
everyone — see everybody. 
every Saturday — щосуботи. 
every Sunday — щонеділі. 
everything — все. 
everyway — 1) у всіх на ́прямах; 2) у всіх 
відношеннях, 
every week — щоти ́жня. 
everywhere — скрізь, всю ́ди. 
every year — щоро ́ку. 
eviction — ви ́селення, вигна ́ння. 
evict, to — виселя ́ти, виганя ́ти. 
evidence — 1) jur. до ́каз; свідчення; 2) оче-
видність; озна ́ка. 
evidence, to — роби ́ти очевидний, 
evident — видимий, очевидний, 
evidential — 1) see evident; 2) jur. доказо ́вий. 

evidently — очеви ́дно, я́вно. 
evil — 1) n. зло, шко ́да; 2) adj. злий, лихи ́й. 
evil-doer — грішник; злочи ́нець. 
evil-minded — adj. злий; зловми ́сний. 
evince, to — виявляти, пока ́зувати. 
evirate, to — 1) каструва ́ти; 2) fig. вихо-
ло ́щувати. 
eviration — 1) каструва ́ння; 2) fig. вихоло-
щування. 
eviscerate, to — потрошиш, видаля ́ти 
ну ́трощі. 
evisceration — потрошіння, 
evocation — виклика ́ння (спо ́гадів). 
evoke, to — виклика ́ти (спо ́гади). 
evolute — geom. еволю ́та, розго ́ртка. 
evolution — еволю ́ція, поступо ́вий ро ́з-
виток. 
evolutional — еволюційний. 
evolutionary — see evolutional. 
evolutionism — еволюційна тео ́рія. 
evolutionist — прихи́льн||ик (иця) еволю ́ції. 
evolvent — math, розго ́ртка. 
evolve, to — розгорта ́ти(ся), розвива ́ти(ся). 
evulgate, to — оповіща ́ти, оголо ́шувати. 
evulsion — вирива ́ння; викорінювання. 
ewe — вівця ́. 
ewe-cheese — бри ́ндза. 
ewer — гле ́чик. 
exacerbate, to — дратува ́ти; заго ́стрювати. 
exacerbation — дратува ́ння; заго ́стрення. 
exact — чітки ́й, то ́чний. 
exacting — adj. вимо ́гливий. 
exactingness — вимо ́гливість. 
exaction — 1) надмірний пода ́ток; 2) jur. 
незако ́нна вимо ́га. 
exactitude — то ́чність. 
exactly — чі ́тко, то ́чно. 
exactness — чіткість, то ́чність. 
exactor — осо ́ба, що вимага ́є; зди ́рник. 
exact, to — вимага ́ти, пра ́вити (з ко ́гось). 
exaggerated — adj. 1) перебільшений; 
2) med. збільшений, 
exaggerate, to — перебільшувати, 
exaggeration — перебільшення, 
exaggerative — перебільшуючий; над-
мірний. 
exaggerator — n. схи ́льний до перебіль-
шення. 
exalbuminous — bot. безбілко ́вий. 
exaltation — екзальтація, екста ́за, за-
хо ́плення. 
exalted — adj. екзальто ́ваний, захо ́плений. 
exalt, to — 1) вихваля ́ти; 2) підно ́сити 
на ́стрій. 
exam — colloq. іспит. 
examen — розпи ́тування; розслідування. 
examinant — допи ́тувач; дослідник. 
examination — 1) іспит; 2) med. о́гляд, 
дослідження. 
examinational — іспито ́вий. 
examination-paper — іспито ́вий листо ́к. 
examinee — той, кого ́ іспитують (дослі-
джують). 
examiner — той, хто іспиту ́є (досліджує). 



examine, to excuse, to 
examine, to — 1) робити кому ́сь і́спит; 
2) med. огляда ́ти, досліджувати, 
example — при ́клад; зразо ́к. 
exanimate — 1) ме ́ртвий; 2) позба ́влений 
життя, мля ́вий. 
exanthema — med. ви ́сип, екзанте ́ма. 
Exarch — rel. Екза ́рх. 
Exarchate — rel. Екзарха ́т. 
exasperate, to — роздрато ́вувати, обу ́рю-
вати. 
exasperating — adj. роздрато ́вуючий, обу ́ -
рюючий. 
exasperation — роздратува ́ння, обу ́рення. 
excavate, to — вико ́пувати, розко ́пувати. 
excavation—вико ́пування; tech. екскава ́ція. 
excavator — tech. копа ́лка, екскава ́тор. 
exceeding — adj. надмірний, надзвича́йний. 
exceedingly — ду ́же, надзвича ́йно. 
exceed, to — переви ́щувати. 
excellence — 1) вищість; 2) висо ́ка я́кість. 
Excellency — Світлість (ти ́ту ́л). 
excellent — прекра ́сний, чудо ́вий. 
excelsior — 1) adj. ще ви ́щий; найвшций; 
2) n. найви ́щий ґату ́нок. 
excel, to — переве ́ршувати; відзнача ́тися. 
except — prep, крім, за ви ́нятком. 
excepting — prep, крім, за ви ́нятком. 
exception — 1) ви ́няток; 2) jur. запере́чення. 
exceptionable — непоря ́дний, пога ́ний; що 
викликає запере́чення. 
exceptional — виключний, винятко ́вий; не-
звичайний. 
exceptionally — винятко ́во; незвича ́йно. 
exceptive — 1) схи ́льний запере ́чувати; 
2) виключний. 
except, to — 1) запере ́чувати; 2) виключа ́ти; 
3) jur. відво ́дити (свідка), 
excerpt — ви ́тяг, ури ́вок; цита ́та. 
excerption — 1) вибирання витягів (урив-
ків); 2) цита ́та; ури ́вок. 
excerpt, to — 1) робити ви ́тяги; 2) цитува ́ти. 
excess — 1) pi. ексце ́с; зайвина ́; 2) нестри ́-
маність. 
excessive — надмірний, 
excessively — надмірно, 
excessiveness — надмірність, 
exchange — 1) о́бмін; 2) comm. біржа; 
3) телефо ́нна центра ́ля. 
exchangeable — 1) tech. взаємозамінний; 
2) прида ́тний для о́бміну. 
exchange, to — 1) обмінювати(ся); 2) роз-
мінювати (гро ́ші). 
exchequer — держа ́вна скарбни ́ця. 
excisable — що підляга ́є акци ́зному опо-
даткува ́нню. 
excise — акци ́з. 
exciseman — збира ́ч акци ́зу. 
excise, to — 1) med. вирізувати; 2) накла-
да ́ти акци ́зний збір, 
excision — med. вирізування, 
excitability — збу ́дливість, вра ́зли ́вість. 
excitable — ле ́гко збу ́дливий. 
excitant — 1) n. збу ́дливий за ́сіб; 2) adj. 
збу ́дливий. 

excitation — збу ́дження; хвилюва ́ння. 
excitative — збу ́дливий. 
excitatory — see excitative. 
excited — adj. збу ́джений; схвильо ́ваний. 
excitement — збу ́дження; хвилюва ́ння. 
exciter — elect, збудник. 
excite, to — збуджувати; хвилюва ́ти. 
exciting — adj. захо ́плюючий, хвилюючий. 
exclaim, to — викри́кувати, вигукувати. 
exclamation — 1) rel. во ́зглас; 2) gram. 
ви ́гук. 
exclamation mark — gram, знак о́клику. 
exclamative — see exclamatory, 
exclamatory — adj. окли́чний. 
excluded — adj. ви ́лучений; відокре ́млений. 
exclude, to — відлуча ́ти; не допуска ́ти. 
exclusion — 1) ви ́няток; 2) виключення; 
недопу ́щення. 
exclusive — 1) винятко ́вий; першоря ́дний; 
2) ви ́ключний; 3) єди ́ний. 
exclusively — ви ́ключно, тільки, 
exclusiveness — винятко ́вість. 
excogitate, to — вигадувати; приду ́мувати. 
excogitation — ви ́гадка; приду ́мування. 
excommunicate, to — rel. екскомунікува ́ти, 
відлуча ́ти від Це ́ркви. 
excommunication — rel. ана ́тема, відлу ́-
чення від Це ́ркви. 
excoriate, to — здира ́ти шкіру, 
excorticate, to — здира ́ти кору ́ . 
excrements — pi. physiol. екскременти, 
excrescence — на ́ріст; ґу ́ля. 
excrescent — 1) що росте ́ ненорма ́льно; 
2) fig. за ́йвий. 
excreta — pi. physiol. ви ́ділення, екскре-
ме ́нти. 
excrete, to — physiol. виділя ́ти. 
excretion — physiol. ви́ділення, екскре ́ція. 
excretive — що сприяє ви ́діленню (екс-
кре ́ції). 
excretory — anat. вивідни ́й, екскрето ́рний. 
excruciate, to — катува ́ти, му ́чити. 
excruciating — adj. нестерпний (про біль), 
excruciation — катува ́ння, му ́чення. 
exculpate, to — випра ́вдувати. 
exculpation — випра ́вдування. 
exculpatory — випра ́вдувальний. 
excurrent — adj. 1) витіка ́ючий; 2) physiol. 
артерія ́льний (про кров), 
excurse, to — 1) роби ́ти екску ́рсію; 2) від-
хиля ́тися, збо ́чувати. 
excursion — екску ́рсія; прогу ́лянка. 
excursionist — екскурса ́нт(ка). 
excursive — що відхиля ́ється; блукаючий, 
excursus — 1) е́кскурс; 2) відхи ́лення (від 
те ́ми). 
excusable — прости ́мий, виба ́чни ́й. 
excusatory — випра ́вдувальний; виба ́чни ́й. 
excuse — 1) проба ́чення; 2)відмо ́вка; 3) 
звільнення (від обо ́в'язку). 
excuse me! — ви ́бачте!, про ́шу вибачення! 
excuse, to — 1) пробача ́ти, вибача ́ти; 
2) звільнящ (від обо ́в'язку). 



exeat expansive 
exeat — короткоча ́сна відпу ́стка (в ан-
глійських шко ́лах). 
execrable — нена ́ви ́сний, оги ́дний. 
execrate, to — 1) проклина ́ти; 2) нена ́видіти. 
execration — 1) проклина ́ння; 2) нена ́висіь. 
executant — виконавець, 
execute, to — 1) стра ́чувати; 2) вико ́нувати; 
3) jur. оформляти (доку ́ме ́нт). 
execution — 1) стра ́та, екзеку ́ція; 2) вико-
на ́ння; 3) jur. викона ́ння форма ́льности. 
executioner — кат. 
executive — 1) n. керівніїи́к (и ́ця); адмі-
нісгра ́тор(ка); 2) adj. викона ́вчий. 
executor — jur. 1) екзеку ́тор; 2) судови ́й 
виконавець. 
exegesis — тлума ́чення. 
exemplar — 1) зразо ́к, взіре ́ць; 2) при-
мірник. 
exemplary — 1) зразко ́вий; 2) ілюстра-
ти ́вний. 
exemplification — 1) ілюстра ́ція; 2) jur. 
засві ́дчена ко ́пія. 
exemplify, to — 1 ) бу ́ти при ́кладом; 2) jur. 
робиш й засвідчувати ко ́пію. 
exempt — adj. зві ́льнений; ві ́льний (від 
ми ́та, пода ́тку). 
exemption — пільга, звільнення (від ми ́та, 
пода ́тку). 
exempt, to — звільня ́ти (від ми ́та, пода ́тку). 
exequatur — екзеквату ́ра. 
exequies — pi. по ́хорон. 
exercise — 1) впра ́ва; 2) моціо ́н. 
exercise-book — зо ́шит. 
exercise, to — 1) вправля ́ти(ся); 2) кори ́сту-
ва ́тися (вла ́дою, привіле ́ями). 
exertion — 1) напру ́ження, зуси ́лля; 2) ви ́яв 
(си ́ли, терпіння). 
exert oneself, to — намага ́тися, роби ́ти 
зуси ́лля. 
exes — pi. colloq. ви ́трати. 
exfoliate, to — 1) розпуска ́тися (про де ́ре-
во); 2) розшаро ́вуватися (про мінера ́л). 
exfoliation — розпуска ́ння листо ́чків (про 
де ́рево). 
exhalation — 1) видиха ́ння; 2) па ́ра. 
exhale, to — 1) видиха ́ти; 2) випуска ́ти 
па ́ру. 
exhaust — tech. 1) ви ́хлоп, ви ́пуск; 2) ви-
хлопна ́ труба ́ . 
exhausted — adj. зму ́чений, ви ́снажений, 
втомлений. 
exhauster — n. 1) med. аспіра ́тор; 2) tech. 
всмо ́ктувальний вентиля ́тор. 
exhaustible — що мо ́же ви ́снажитися. 
exhausting — adj. сто ́мливий; висна ́жливий. 
exhaustion — 1) вто ́ма, ви ́снаження; 
2) tech. відсмо ́ктування. 
exhaustive — 1) вто ́млюючий; 2) виче ́рпний. 
exhaust, to — 1) висна ́жувати; 2) tech. 
відсмо ́ктувати; 3) вишто ́вхувати. 
exhibit — 1) експона ́т; 2) jur. речови ́й до ́каз. 
exhibition — 1) ви ́ставка; по ́каз; 2) ви-
пускни ́й ве ́чір у навча ́льному за ́кладі; 
3) стипе ́ндія. 

exhibitioner — стипендія́т(ка). 
exhibitionism — 1) med. ексгібіціонізм; 
2) схи ́льність до саморекля ́ми. 
exhibitionist — med. виста ́вець. 
exhibitor — той, що пока ́зує (виставля́є). 
exhibit, to — 1) пока ́зувати; 2) виставля ́ти. 
exhilarant — звеселяючий. 
exhilarated — adj. 1) весе ́лий; 2) напідпи ́тку. 
exhilarate, to — звеселя ́ти; пожва ́влювати. 
exhilaration — весе ́лість; пожва ́влення. 
exhortation — умовля ́ння; упімнеиня. 
exhortative — умовля ́льний. 
exhort, to — умовля ́ти; спону ́кувати. 
exhumation — викопування (тру ́па). 
exhume, to — вико ́пувати (труп). 
exigence — скру ́та; го ́стра потре ́ба. 
exigency — see exigence. 
exigent — 1) вимо ́гливий; 2) невідкла ́дний. 
exigible — що підляга ́є стягненню. 
exiguity — незна ́чність. 
exiguous — незначни́й, мали ́й. 
exile — n. 1) вигна ́нець; засла ́нець; 2) ви-
гна ́ння; засла ́ння. 
exile, to — виганя ́ти; висила ́ти. 
existence — 1) життя ́; існува ́ння; 2) буття ́. 
existent — існу ́ючий; ная ́вний. 
existentialism — philos. екзистеиціялізм. 
exist, to — 1) жи ́ти; існува ́ти; 2) бу ́ти. 
exit — ви ́хід. 
ex-libris — L. екслібрис, особи ́стий знак 
на кни ́зі. 
exodus — ма ́сови ́й від'ї ́зд. 
ex officio — L. за поса ́дою. 
exogamy — екзога ́мія. 
exonerate, to — зніма ́ти вину ́ ; реабіліту-
ва ́ти. 
exoneration — ви ́правдання; реабіліта ́ція. 
exonerative — що зніма ́є вину ́ ; реабілі-
ту ́ючий. 
exorbitance — непомірність, надмірність. 
exorbitancy — see exorbitance. 
exorbitant — непомірний, надмірний. 
exorbitism — med. витрішкува ́тість. 
exorcism — заклина ́ння. 
exorcize, to — заклина ́ти. 
exordial — вступни ́й. 
exordium — вступ, вступна ́ части ́на (про-
мо ́ви). 
exoteric — звича ́йний; зрозумілий для всіх, 
exothermal — chem. екзотермічний, 
exotic — екзоти ́чний; чужозе ́мний. 
expander — tech. розши ́рювач. 
expand, to — 1) розши ́рювати(ся); 2) math. 
розклада ́ти; 3) bot. розпуска ́тися. 
expanse — 1) про ́стір, широчінь; 2) рої. 
експа ́нсія. 
expansibility — розтяжність. expansible — розтяжни ́й. 
expansion — 1) розши ́рення; 2) math, роз-
клада ́ння; 3) comm. збільшення торгове ́ль-
ного обігу; 4) рої. експа ́нсія. 
expansive — 1) зда ́тний розши ́рюватися; 
2) нестри ́маний, експанси ́вний; 3) рої. 
експансіоністський. 



expatiate, to expound, to 
expatiate, to — писа ́ти або ́ говорити ду ́же 
докла ́дно. 
expatiation — широкомовність. 
expatriate — еміґра ́нт(ка). 
expatriate, to — виганяти з ба ́тьківщини. 
expatriation — вигна ́ння з ба ́тьківщини, 
експатрія ́ція. 
expectance — 1) сподіва ́ння, очкування; 
2) можли ́вість, імовірність, 
expectancy — see expectance, 
expectant — 1) n. кандида ́т(ка), претенде́нт 
(ка); 2) adj. що чека ́є (сподівається), 
expectation — 1) сподіва ́ння, чека ́ння; 
2) можли ́вість, імовірність, 
expectative — споді ́ваний, очікуваний, 
expected — adj. жда ́ний. 
expectorant — pharm. 1) n. відха ́ркувальний 
за ́сіб; 2) adj. відха ́ркувальний. 
expectorate, to — відха ́ркувати, відка ́ш-
лювати. 
expectoration — відха ́ркування, відка ́ш-
лювання. 
expect, to — 1) сподіва ́тися, чека ́ти; 
2) ду ́мати, припуска ́ти. 
expedience — доцільність; відповідність. 
expediency — see expedience. 
expedient — 1) n. за ́сіб для дося́гнення мета; 
2) adj. доцільний; відповідний. 
expedite, to — приско ́рювати; сприя ́ти, 
поле ́гшувати. 
expedition — 1) експеди ́ція; тії. похід; 
2) шви ́дкість. 
expeditionary — експедиційний, 
expeditious — швидкий, 
expelled — adj. ви ́ключений; вигнаний, 
expel, to — 1) виключа ́ти; проганя ́ти; 
2) вишто ́вхувати. 
expendable — 1) призна́чений для вжи ́тку; 
2) що витрачається. 
expenditure — 1) вида ́ток; 2) спожива ́ння. 
expend, to — витрача ́ти. 
expense — 1) вида ́ток, ви ́трата; 2) fig. 
ціна ́. 
expensive — дороги ́й, кошто ́вний. 
experience — 1) до ́свід; 2) ви ́падок. 
experienced — adj. досвідчений; бува ́лий. 
experience, to — зазнава ́ти; почува ́ти. 
experiential — осно ́ваний на до ́свіді. 
experiment — експериме ́нт, до ́свід. 
experimental — експериментальний, до ́ -
слідний. 
experimentalize, to — експериментува́ти, 
роби ́ти до ́сліди. 
experimentation — експериментува́ння. 
experimenter — експеримента́тор(ка). 
expert — 1) n. спеціяліст(ка); 2) adj. досвід-
чений, обізнаний. 
expertness — досвідченість, обізнаність, 
expiate, to — споку ́тувати (прови ́ну). 
expiation — споку ́тування (прови ́ни). 
expiatory — споку ́тний. 
expiration — 1) ви ́дих; видиха ́ння; 2) за-
кінчення (те ́рміну). 
expiratory — видиха ́льний. 

expire, to — 1) видиха ́ти; 2) кінча ́тися; 
3) умира ́ти. 
expiry — закінчення, кіне ́ць те ́рміну. 
explain, to — вия ́снювати, поя ́снювати. 
explanation — пояснення, 
explanatory — пояснювальний; тлума ́чний 
(про словни ́к). 
expletive — 1) adj. допо ́внюючий; 2) n. 
вста ́вка. 
explicable — з'ясо ́вний, що мо ́же бу ́ти 
поя ́сненим. 
explicate, to — поя ́снювати; розгорта ́ти 
ду ́мку. 
explication — поя́снення. 
explicative — поя ́снювальний. 
explicatory — see explicative. 
explicit — вира ́зни ́й; детальний. 
explicitness — вира ́зність; дета ́льність. 
explode, to — вибуха ́ти, розрива ́тися. 
exploit — чин, по ́двиг. 
exploitation — 1) експлуата ́ція; визиск; 
2) ming. розро ́бка. 
exploited — adj. експлуато ́ваний; визиску-
ваний. 
exploiter — експлуата ́тор(ка); визи́скувач 
(ка). 
exploit, to — 1) експлуатува ́ти; визи ́ску-
вати; 2) ming. розро ́блювати. 
exploration — дослідження, ро ́звідка. 
explorative — see exploratory, 
exploratory — дослідницький; що до-
сліджує. 
explorer — 1) досліди||ик (иця); 2) med. зонд. 
explore, to — 1) досліджувати; вивча ́ти; 
2) med. зондува ́ти (ра ́ну). 
explosion — ви ́бух, розрив. 
explosive — 1) adj. вибухо ́вий; 2) n. вибу-
хо ́ва речови ́на ́. 
exponent — 1. n. 1) math, пока ́зник сте ́пеня; 
2) зразо ́к; тип; 2. adj. поя ́снювальний. 
exponential — math, експоне́нтний. 
export — n. 1) е́кспо́рт, ви ́віз; 2) attr. 
е́кспо́ртний. 
exportation — експортува ́ння, ви ́віз. 
exported — adj. експортований, ви́везений. 
exporter — експорте ́р. 
export, to — експортува ́ти, виво ́зити. 
exposed — adj. 1) виявлений; 2) незахи ́-
щений. 
expose, to — 1) розкрива ́ти (таємни ́цю); 
2) виставля ́ти; залиша ́ти безза ́хисним; 
3) phot, роби ́ти експози ́цію. 
exposition — 1) ви ́ставка; 2) роз'я ́снення; 
3) phot, експози ́ція. 
expositive — описо ́вий; поя ́снювальний. 
expositor — той, хто пояснює. 
expository — поя ́снювальний. 
expostulate, to — 1) умовля ́ти; 2) obs. 
протестува ́ти. 
expostulation — умовля ́ння; докі ́р. 
expostulatory — умовля ́льний; докірливий, 
exposure — 1) виставля ́ння; 2) викриття ́; 
ро ́зголос; 3) phot, експози ́ція. 
expound, to — поя ́снювати. 



express extra-official 
express — 1. n. rlу. експре ́с; 2. adj. 1) термі-
но ́вий; 2) спеція ́льний; 3. adv. терміно ́во. 
expression — 1) ви ́раз; ви ́слів; 2) експресія, 
expressionism — експресіонізм, 
expressionist — експресіоніст, 
expressive — вира ́зни ́й; експресивний, 
expressly — 1) спеція ́льно; навмисне; 
2) чітко, я́сно. 
expressman — аґе ́нт тра ́нспортної фірми. 
express messenger — гоне ́ць. 
express, to — висло ́влювати; виража ́ти. 
exprobration — дога ́на; ла ́йка. 
expropriate, to — відбира ́ти, експропрію-
ва ́ти. 
expropriation — відбира ́ння, експропрія ́ція. 
expropriator — той, хто відбира ́є, екс-
пропрія ́тор. 
expulsion — 1) вшслючення; ви ́селення; 
2) tech. ви ́хлоп. 
expunge, to — викреслювати (з листи), 
expurgate, to — викре ́слювати неба ́жані 
місця (в книжці). 
expurgation — викреслювання неба ́жаних 
місць (в книжці). 
exquisite — 1) ви́тончений, ви ́шуканий; 
2) чудо ́вий, винятковий, 
exsanguinate, to — знекро ́влювати. 
exsanguination — знекро́влення. 
exsanguine — безкровний, анемічний. 
exsanguinity — анемія. 
ex-service — adj. демобілізо ́ваний. 
ex-serviceman — n. демобілізо ́ваний; ко-
лишній уча ́сник війни ́. 
exsiccate, to — вису ́шувати. 
exsiccation — вису ́шування. 
exsiccator — при ́лад для вису ́шування. 
extant — jur. існуючий, наявний, 
extemporaneity — непідготованість, імпро-
візо ́ваність. 
extemporaneous — непідгото ́ваний, імпро-
візований. 
extemporary — несподіваний; імпровізо ́-
ваний. 
extempore — 1) adj. імпровізо ́ваний; 
2) adv. імпровізо ́вано. 
extemporization — імпровіза ́ція. 
extemporize, to — імпровізува ́ти. 
extended — adj. 1) продо ́вжений, поши ́-
рений; 2) gram, поши ́рений. 
extendible — see extensible, 
extend, to — 1) тягти ́ся; витяга ́ти(ся); 
2) поши ́рювати (вплив); 3) mil. розси-
па ́тися. 
extensibility — розтя ́жність. 
extensible — розтяжни ́й. 
extension — 1) розтяга ́ння; 2) протя ́жність; 
3) поши ́рення; подо ́вження; 4) comm. 
філія ́л. 
extensive — 1) просто ́рий, пшро ́кий; 
2) далекося ́жний. 
extensively — ши ́роко; докла ́дно. 
extent — 1) сту ́пінь, міра; 2) про ́стір; 
ро ́змір. 

extenuate, to — 1) поле ́гшувати; 2) осла ́б-
лювати; 3) намага ́тися знайти ́ ви ́прав-
дання. 
extenuation — 1) поле ́гшення; осла ́блення; 
2) частко ́ве виправдання. 
exterior — 1) n. зовнішність; зовнішній 
бік; 2) adj. зо ́вніпшій. 
exteriority — зо ́внішній бік. 
exteriorize, to — see externalize, to. 
exterminate, to — винищувати. 
extermination — винищування. 
exterminator — винищувач. 
exterminatory — винищувальний. 
extern — n. ексте ́рн. 
external — зо ́внішній. 
externalize, to — 1) надава ́ти конкретної 
фо ́рми; 2) втілювати. 
exterritorial — рої. екстериторіальний. 
exterritoriality — рої. екстериторіальність. 
extinct — 1) ви ́мерлий; 2) зга ́слий. 
extinction — 1) вмира ́ння; згаса ́ння; 
2) гасіння. 
extinguisher — tech. гаси ́льник, вогне-
га ́сник. 
extinguish, to — 1) гаси ́ти; 2) jur. анулю-
ва ́ти. 
extirpate, to — 1) вини ́щувати; 2) med. 
видаля ́ти. 
extirpation — 1) вини ́щування; 2) med. 
видалення. 
extirpator — agric. культива ́тор. 
extol, to — 1) rel. велича ́ти; 2) хвалити, 
extortion — вимага ́ння; зди ́рство. 
extortionate — adj. вимага ́льний; зди ́р-
ський. 
extortioner — вимага ́тель(ка); зди́рн||ик 
(иця). 
extort, to — 1) вимага ́ти, здира ́ти (гро ́ші); 
2) випитувати (таємни ́цю). 
extra — 1. n. 1) припла ́та; 2) ви ́щий ґату ́-
нок; 3) cinemat. стати ́ст(ка); 2. adj. 1) особ-
ли ́вий; 2) додатко ́вий; позачерго ́вий. 
extract — 1) ви ́тяг (з кни ́ги); 2) chem. 
екстра ́кт. 
extracting — n. ming. добува ́ння. 
extraction — 1) ming. добува ́ння; 2) по-
ходження; 3) chem. екстра ́кт. 
extractive — що здобува ́ється. 
extractor — 1) люди ́на або ́ при ́лад, що 
видобува ́є; 2) med. щи ́пці. 
extract, to — 1) med. видаля ́ти (зуб); 
2) вибира ́ти, добира ́ти; 3) math, добува ́ти 
(ко ́рінь). 
extraditable — adj. jur. що підляга ́є видачі 
(про злочи ́нця). 
extradite, to — видава ́ти (злочи́нця). 
extradition — ви ́дача (злочи́нця). 
extra-judicial — adj. jur. неофіційний; зро ́б-
лений по ́за судови ́м засіданням, 
extra-mundane — потойбічний, 
extra-mural — 1) вечірній; зао ́чний (про 
навча ́ння); 2) позаміськи ́й. 
extraneous — сторо ́нній; зо ́внішній. 
extra-official — неофіційний. 



extraordinary face 
extraordinary — 1) незвича ́йний; 2) colloq. 
дивовижний. 
extrapolate, to — math, екстраполюва ́ти. 
extrapolation — math, екстраполя ́ція. 
extra-red — phys. ультрачерво ́ний. 
extrasensory — adj. що є по ́за звича ́йним 
чуттям. 
extra-territorial — see exterritorial. 
extravagance— 1) екстраваґа ́нтність; 2) без-
глу ́здість; дива ́цтво; 3) марнотра ́тство. 
extravagancy — see extravagance, 
extravagant — 1) екстраваґ&тний; 2) без-
глу ́здий; 3) марнотратний, 
extra-violet — phys. ультрафія ́лковий. 
extreme — 1) adj. надзвича ́йний; кра ́йній; 
2) n. pl. math, кра ́йні чле ́ни пропо ́рції. 
extremely — adv. надзвича ́йно, надмі ́рно. 
extremeness — кра ́йність (по ́глядів). 
extremism — рої. екстремі ́зм, кра ́йні 
по ́гляди. 
extremist — рої. екстремі ́ст(ка). 
extremities — pi. anat. кінцівки, 
extremity — 1) скрута, зли ́дні; 2) кра ́йній 
сту ́пінь; 3) anat. кінцівка, 
extricate oneself, to — звільня ́тися; ви-
плу ́туватися. 
extricate, to — 1) розплу ́тувати; 2) визво-
ляти; 3) chem. виділяти, 
extrication — 1) розплу ́тування; 2) chem. 
виділення. 
extrinsic(al) — 1) невласти ́вий; 2) зо ́в-
ніпшій. 
extrude, to — tech. витиска ́ти; штампува ́ти. 
extrusion — tech. витиска ́ння; штампу-
ва ́ння. 
exuberance — на ́дмір; бага ́тство. 
exuberancy — see exuberance, 
exuberant — 1) бага ́тий; 2) пишний, 
exuberate, to — бу ́ти бага ́тим (на щось), 
exudation — med. ексуда ́т. 
exudative — med. ексудати́вний. 
exude, to — physiol. виділя́ти(ся). 
exultancy — see exultation, 
exultant — радіючий, 
exultation — радіння. 

exult, to — радіти. 
exuviate, to — втрача ́ти шерсть (пір'я), 
exuviation — втра ́та ше ́рсті (пір'я), 
eyas — orn. молоди ́й со ́кіл. 
eye — 1) anat. о́ко; 2) по ́гляд; 3) ву ́шко 
(го ́лки); 4) bot. вічко ́. 
eyeball — anat. о́чне яблуко, 
eye-bath — med. о́чна ва ́нночка. 
eye-beam — швидки ́й (блискавичний) по ́ -
гляд. 
eyebrow — anat. брова ́ . 
eye-glass — 1) моно ́кль; 2) окуля ́р. 
eyehole — 1) anat. о́чна запа ́дина; 2) пе-
телька; 3) вічко ́ (для спостере ́ження). 
eye-lash — anat. вія. 
eyelet — 1) вічко ́ (для спостере ́ження); 
2) пете ́лька; 3) ву ́шко (го ́лки). 
eyelid — anat. віко, повіка. 
eye-opener — n. colloq. те, що си ́льно 
вража ́є. 
eye-pencil — мальови ́ло. 
eyepiece — phys. окуля ́р. 
eyes — pi. о́чі. 
eye-service — colloq. показна ́ відданість. 
Eyes-front! — mil. Пря ́мо-глянь! 
eyeshot — по ́ле зо ́ру. 
eyesight — зір. 
Eyes-left! — mil. Ліво ́руч-глянь!; Наліво-
глянь!; Ліво ́-скіс! 
eye-slit — mil. спостеріга ́льна щілина. 
eye-socket — anat. о́чна запа ́дина. 
eyesore — щось оги ́дне (для о́ка). 
eye-specialist — med. окуліст. 
eye-spotted — adj. крапча ́стий. 
Eyes-right! — mil. Право ́руч-глянь!; Ha-
пра ́во-глянь!; Право ́-скіс! 
eye, to — диви ́тися; спостеріга ́ти. 
eyewash — 1) med. примо ́чка для оче ́й; 
2) colloq. зами ́лювання оче ́й. 
eye-water — сльо ́зи. 
eye-wink — 1) по ́гляд; 2) colloq. мить. 
eye-winker — see eye-lash. 
eye-witness — свідок; очеви ́дець. 
eyre — 1) окру ́га; 2) hist, виїзна ́ се ́сія 
су ́ду. 

f — mus. фа. 
Fabian — 1. n. фабія ́нець; 2. adj. 1) фабі-
я́нський; 2) fig. обере ́жний. 
fabianism — фабія ́нство. 
fable — 1) ка ́зка; 2) ба ́йка; 3) ви ́гадка. 
fabled — adj. 1) казко ́вий; 2) ви ́гаданий. 
fabler — байка ́р. 
fabliau — n. lit. фабльо ́. 
fabric — 1) text, псани ́на; матерія; 2) струк-
тура; у́стрій. 
fabricant — фабрика ́нт. 

fabricate, to — 1) виготовля ́ти; 2) підро ́б-
лювати (доку ́ме ́нт); 3) вига ́дувати. 
fabrication — 1) ви ́роблення; 2) підро ́бка; 
3) ви ́гадка. 
fabulist — байка ́р. 
fabulosity — 1) казко ́вість; 2) неймовір-
ність. 
fabulous — 1) казко ́вий; 2) неймовірний, 
facade — 1) фаса ́да; 2) зо ́внішній ви ́гляд. 
face — 1) лице ́, обли ́ччя; 2) ви ́раз обли ́ччя; 
3) фаса ́да; 4) tech. пове ́рхня; 5) цифербля ́т. 



face-ache falchion 
face-ache — med. невралгі ́я. 
face-guard — sport, ма ́ска для за ́Хисту 
обличчя. 
facer — 1) уда ́р в обли ́ччя; 2) несподі ́вана 
перешко ́да. 
facet — 1) грань; 2) аспе ́кт. 
faceted — adj. гранча ́стий. 
facetiae — pi. жа ́рти, до ́тепи. 
facetious — жартівли ́вий, пустотли ́вий. 
face, to — 1) диви ́тися пря ́мо у ві ́чі; 2) sport. 
зустріча ́тися (у змага ́нні); 3) tech. полі-
рува ́ти. 
face to face — віч-на ́-віч. 
facet, to — tech. гранува ́ти. 
face-value — econ. номіна ́л. 
facia — до ́шка з на ́дписом. 
facial — 1) n. маса ́ж обли ́ччя; 2) adj. 
лицьовий. 
facial expression — ви ́раз обли ́ччя. 
facile — 1) ле ́гки ́й; 2) пода ́тливий; 3) по-
верхо ́вий. 
facilitate, to — уможли ́влювати; поле ́гшу-
вати. 
facilitation — уможли ́влення; поле ́гшення. 
facing — 1) adj. пове́рнений до; 2) n. обли-
цюва ́ння. 
facsimile — факси ́міле. 
facsimile, to — відтво ́рювати в ви ́гляді 
факси ́міле. 
fact — бува ́льщина; дійсність; я́вище. 
faction — 1) рої. фра ́кція; 2) чва ́ри, ро ́збрат. 
factious — рої. фракційний. 
factitious — шту ́чний; уда ́ваний. 
factor — 1) посередник; 2) фа ́ктор; 3) math. 
мно ́жник; 4) tech. коефіцієнт. 
factorial — 1) adj. фабричний; 2) n. math. 
факторія ́л. 
factory — n. 1) фа ́брика; 2) attr. фабри ́чний. 
factotum — працівни ́к, що вико ́нує різно-
манітні фу ́нкції. 
factual — факти́чний. 
factually — фактично, 
facture — comm. накладна ́, факту ́ра. 
facula — astron. смолоски ́п, фа ́кел. 
facultative — adj. 1) власти ́вий; 2) випад-
ко ́вий; 3) необов'язко ́вий. 
faculty — 1) факульте ́т; 2) здібність, хист; 
3) влада. 
fad — при ́мха; скоромину ́ще захо ́плення 
чимсь. 
faddiness — дива ́цтво. 
faddist — дива ́к. 
faddy — дива ́цький. 
fadeaway — зни́кнення. 
fade away, to — 1) марні ́ти; 2) зника ́ти. 
faded — adj. ви ́горілий, ви́линялий. 
fadeless — нев'я́нучий. 
fade, to — 1) вигоря ́ти; в'я ́нути; 2) radio 
затуха ́ти (про звук); 3) завмира ́ти. 
fading — n. 1) radio затуха ́ння (зву ́ка); 
2) в'я ́нення. 
faeces — pi. екскреме́нти, кал. 
faerie — казко ́вий, фантасти́чний. 
faery — see faerie. 

fag — 1) важка ́ пра ́ця; 2) colloq. цига ́рка. 
fag-end — colloq. недо ́курок. 
faggot — 1) hist, спа ́лення (на во ́гнищі); 
2) обере ́мок хми ́зу. 
fagot — see faggot. 
fag, to — ва ́жко працюва ́ти. 
Fahrenheit — термо ́метр Фаренге ́йта. 
faience — фаянс. 
fail — n. colloq. той, Хто не здав іспиту. 
failing — 1. n. 1) сла ́бість; 2) недоста ́ча; 
хиба; 2. prep, за відсутністю. 
fail, to — 1) сла ́бнути; 2) бу ́ти неспромо ́ж-
ним; 3) не вистачати. 
failure — 1) невда ́ча; неу ́спіх; 2) відсу ́т-
ність; 3) неспромо ́жність; 4) tech. пошко ́-
дження, ава ́рія. 
fain — 1. adj. 1) схи ́льний до; 2) зму ́шений; 
2. adv. охо ́че, радо. 
faint — 1. adj. 1) мля ́вий, слабки ́й; 2) бо-
язки ́й; 3) недоста ́тній; 4) мло ́сний; 2. п. 
неприто ́мність. 
faint-heart — n. боягу ́з(ка). 
faint-hearted — adj. боягу ́зливий. 
fainting-fit — зомління. 
faintly — сла ́бо, ледве. 
faintness — 1) неприто ́мність; 2) сла ́бість; 
3) невира ́зність. 
faint, to — зомліти, знеприто ́мніти. 
fair — 1. adj. 1) біля ́вий; 2) справедли ́вий; 
3) непога ́ний; 4) сприя ́тливий; 5) чима ́ли ́й; 
2. adv. 1) відве ́рто; 2) справедли ́во; 3. n. ярмарок. 
Fairbanks — geog. Фе ́рбенкс. 
fair-dealing — 1) adj. че ́сний; 2) n. че ́сність. 
fair-haired — adj. ясноволо ́сий. 
fairing — n. 1) av. обтічник; 2) гости ́нець 
з я́рмарку. 
fairly — 1) справедли ́во; че ́сно; 2) цілко ́м; 
до ́сить. 
fairness — справедли ́вість; че ́сність. 
fair-spoken — че ́мний; ува ́жний. 
fairway — naut. фарва ́тер. 
fair-weather — adj. пов'я ́заний з до ́брою 
пого ́дою. 
fairy — 1) n. фе ́я, чарівни ́ця; 2) adj. казко ́-
вий; уя ́вний. 
Fairyland — казко ́ва краї ́на. 
fairy-mushroom — bot. пога ́нка (гриб), 
fairy-tale — 1) ка ́зка; 2) pi. colloq. ви ́гадки. 
faith — 1) релігія; 2) ві ́ра; дові ́р'я; 3) вір-
ність, льоя ́льність. 
faithful — 1) ві ́руючий; 2) ві ́дда ́ний; 
3) че ́сний. 
faithfully — че ́сно, ві ́рно. 
faithfulness — че ́сність, ві ́рність. 
faithless — 1) неві ́руючий; 2) неві ́рний; 
віроло ́мний. 
fake — 1) підро ́бка; 2) шахра ́йство. 
faker — шахра ́й(ка). 
fake, to — 1) naut. згорта ́ти (ли ́нву); 
2) підробля ́ти; 3) дури ́ти. 
fakir — факі ́р. 
falcate — adj. серповидний. 
falchion — крива ́ ша ́бля; poet. меч. 



falcon fardel 
falcon — orn. со ́кіл. 
falconer — hist, мисли ́вець з со ́колом. 
falconet — orn. сорокопу ́д. 
falconry — hist, мисли ́вство з со ́колами. 
falderal — прикра ́са; дрібни ́чка. 
Falkland Isls—geog. Фолкле ́ндські острови ́. 
fall — 1) па ́дання; зни ́ження; 2) о́сінь. 
fallacious — непра ́вильний, помилковий. 
fallacy — непра́вильний ви ́сновок; по ́-
милка. 
fal-lal — прикра ́са. 
fall asleep, to — засинати. 
fall back, to — mil. відступа ́ти, відхо ́дити. 
fall behind, to — відстава ́ти. 
fall down, to — па ́дати. 
fallibility — хи ́бність, помилко ́вість. 
fallible — adj. зда ́тний помиля ́тися. 
Fall-in! — mil. В ла ́ву!; У ла ́ву! 
falling — 1) n. паді ́ння; зни ́ження; 2) adj. 
па ́даючий; що зни ́жується. 
falling-sickness — med. епіле ́псія. 
Fall-in, left flank! — mil. Става ́й-ліво ́руч! 
fall in love, to — покоха ́ти. 
Fall-in, right flank! — mil. Става ́й-право ́руч! 
fall into decay, to — занепада ́ти. 
Fallopian tubes — anat. фалло ́пійові тру ́би. 
fall-out — радіоакти ́вний пил. 
fallow — agric. 1) n. nap; 2) adj. зо ́раний 
під пар (про лан, по ́ле). 
fallow-deer — zool. ла ́ня. 
fallow, to — agric. підніма ́ти пар. 
falls — pi. водоспа ́д. 
fall short, to — невистача ́ти. 
fall, to — 1) па ́дати; зни ́жуватися; 2) за-
тиха ́ти, вщуха ́ти; 3) впада ́ти (про рі ́чку). 
false — 1) помилко ́вий; хи ́бний; 2) фал(ь)-
ши ́вий. 
false arch — archi. декорати ́вна а́рка. 
false-hearted — adj. віроло ́мний. 
falsehood — брехня ́; непра ́вда. 
falseness — неправди ́вість; фал(ь)ши ́вість. 
falsetto — mus. фальце ́т. 
falsework — bui. риштува ́ння. 
falsification — фальсифіка ́ція, підро ́бка. 
falsifier — фальсифіка ́тор(ка). 
falsify, to — фальсифікува ́ти, підробля ́ти. 
falsity — фал(ь)ш; неправди ́вість. 
faltering — adj. нерішу ́чий. 
falter, to — 1) запина ́тися, ми ́мрити; 
2) хита ́тися; 3) вага ́тися. 
fame — 1) сла ́ва; 2) репута ́ція. 
famed — adj. усла ́влений; відо ́мий. 
familiar — 1) загальновідо ́мий ; звича ́йний; 
2) близьки ́й, дру ́жній; 3) фамілья ́рний. 
familiarity — 1) обізнаність; 2) фамілья ́р-
ність. 
familiarize, to — ознайо ́млювати. 
familiarly — фамілья ́рно. 
family — n. 1) роди ́на, сім'я ́ ; 2) attr. ро-
ди ́нний; дома ́шній. * 
family name — прізвище. 
famine — го ́лод. 
famished — adj. ду ́же голо ́дний. 

famish, to — 1) голодува ́ти; 2) мори ́ти 
го ́лодом. 
famous — славетний, зна ́ний. 
fan — 1) вентиля ́тор; ві ́яло; 2) ентузія ́ст 
(ка). 
fanatic — 1) n. фана́т||ик (ичка); 2) adj. 
фанати́чний. 
fanatic(al) — фанати́чний. 
fanaticism — фанати ́зм. 
fanaticize, to — роби ́тися фана́т||иком 
(ичкою). 
fancier — люби ́тель(ка); знаве ́ць. 
fanciful — 1) химе ́рний; примхли ́вий; 
2) уя ́вний, фантасти́чний. 
fancy — 1. n. 1) уподо ́бання; на ́хил; 
2) при ́мха; ви ́гадка; 3) уя ́ва; 2. adj. 1) прим-
хли ́вий; 2) ви ́гаданий; уя ́вний; 3) вишу-
каний. 
fancy-ball — маско ́вий баль, маскара ́да. 
fancy-bread — пе ́чиво. 
fancy-dress ball — маско ́вий баль, маска-
ра ́да. 
fancy-free — не зако ́ханий. 
fancy, to — 1) ма ́ти схильність до чо ́гось, 
люби ́ти; 2) уяви ́ти собі; 3) colloq. бу ́ти про 
се ́бе висо ́кої ду ́мки. 
fancy-work — вишива ́ння; гаптува ́ння. 
fandango — фанда ́нґо (еспа́нський та ́не ́ць). 
fane — poet. храм. 
fanfare — mus. фанфа ́ра, туш. 
fanfaronade — 1) see fanfare; 2) похваляння, 
фанфаро ́нство. fang — 1) і́кло; 2) отру ́йний зуб (у гадю ́ки); 
3) tech. зубе ́ць; 4) ming. вентиляційна труба ́ . 
fangle — мо ́да. 
fanner — agric. ві ́ялка. 
fanny — naut. корма ́ . 
fan-tail — n. 1) orn. труба ́ч; 2) naut. зюйд-
ве ́стка. 
fantasia — mus. фанта ́зія. 
fantast — мрі́йн||ик (иця). 
fantastic — 1) фантасти ́чний; 2) уя ́вний; 
3) ґроте́скний. 
fantastical — see fantastic. 
fantastically — 1) фантасти ́чно; 2) ґро-
те ́скно. 
fantasy — фанта ́зія; ілю ́зія. 
fan, to — 1) роздува ́ти (вогонь); 2) обма ́ -
хувати (ві ́ялом); 3) agric. ві ́яти (зе ́рно). 
far — дале ́ко. 
farad — phys. фара ́да. 
faradic — adj. phys. фаради ́чний, індук-
тивний. 
faradization — med. фарадиза ́ція. 
far-away — 1) adj. дале ́кий; 2) adv. дале ́ко. 
far-between — adj. рідки ́й; рі ́дкісний. 
farce — 1) cul. на ́чинка, фарш; 2) фарс; 
комедія. 
farceur — балаку ́н, жартівни ́к. 
farcical — безглу ́здий; фа ́рсовий. 
farcicality — безглу ́здість; блазе ́нство. 
farcy — vet. шкірний сап. 
fardel — obs. клу ́нок (з реча ́ми). 



fare fathom-line 
fare — 1) пасажи ́р; 2) пла ́та за прої ́зд; 
3) провізія. 
Far Eastern — adj. далекосхідній. 
fare, to — 1) бу ́ти; 2) подорожува ́ти; 
3) харчува ́тися. 
farewell — 1) n. проща ́ння; 2) adj. проща ́ль-
ний. 
farewell! — прощав||а́й (а ́йте)! 
far-famed — adj. ши ́роко відо ́мий. 
far-fetched — adj. 1) зна ́йдений (здобу ́тий) 
дале ́ко; 2) fig. надуманий, штучний, 
far-flung — adj. що ши ́роко простя ́гся. 
far gone — adj. 1) що дале ́ко зайшо ́в; 
2) fig. ду ́же п'я ́ний. 
farina — 1) бо ́рошно; 2) крохма ́ль; 3) bot. 
пило ́к. 
farinaceous — борошняний, 
farinose — adj. 1) ні ́би приси ́паний бо ́рош-
ном; 2) борошнистий, 
far in the day — надвечір, 
farl — тонки ́й вівся ́ний ко ́ржик. 
farm — фе ́рма, селя ́нське господа ́рство. 
farmer — фе ́рмер, хліборо ́б, селяни ́н. 
farm-hand — сі ́льсько-господа ́рський ро-
бітник. 
farm-house — житло ́ви ́й буди ́нок на фе ́рмі. 
farming — n. зайняття́ сі ́льськи ́м госпо-
да ́рством. 
farm-labourer — сі ́льсько-господа ́рський 
робітни ́к. 
farmstead — сади ́ба фе ́рми. 
farm, to — займа ́тися сі ́льськи ́м госпо-
да ́рством. 
farmyard — двір фе ́рми. 
faro — фарао ́н (картя ́рська гра). 
Faroe Isls — geog. Фаре ́йські острови ́. 
far off — дале ́кий, віддалений, 
farouche — похму ́рий, ди ́кий. 
farraginous — змішаний, 
farrago — су ́міш, вся ́ка вся ́чина. 
far-reaching — adj. далекосяжний, що мо ́же 
ма ́ти далекося ́жні на ́слідки. 
farrier — конова ́л. 
farrow — agric. опоро ́с. 
farrow, to — agric. пороси ́тися. 
far-seeing — adj. далекоглядний, перед-
бачливий. 
far-sighted — adj. med. далекозо ́рий. 
far-sightedness — n. med. далекозо ́рість. 
farther — 1. adj. 1) да ́льший; 2) додатко ́-
вий; 2. adv. да ́лі. 
farthermost — найдальший. 
farthest — 1) adj. найвідда ́леніший; 2) adv. 
найда ́лі. 
farthing — фа ́ртинґ (англійська моне ́та 
ва ́ртістю чверть пе ́нса). 
fascia — 1) смужка, поясо ́к; 2) anat. 
сполучноткани́нна оболо ́нка. 
fascicle — bot. ґро ́но, пучо ́к. 
fascinate, to — чарува ́ти, захо ́плювати. 
fascinating — adj. чарівни ́й, захоплюючий. 
fascination — ча ́ри, чарі ́вність. 
fascinator — чароді ́й. 
fascism — рої. фаши ́зм. 

fascist — рої. 1) n. фаши ́ст(ка); 2) adj. 
фашистський. 
fashion — 1) фасо ́н, мо ́да; стиль; 2) спо ́сіб; 
мане ́ра. 
fashionable — фешенебельний, мо ́дний; 
світський. 
fashionableness — фешене ́бельність; світ-
ськість. 
fashionable woman — мо ́дниця. 
fashioner — краве ́ць, модельє ́р. 
fashion-monger — мо ́дниця; мо ́дник. 
fashion-paper — журна ́л мод. 
fashion-plate — зні ́мка мо ́дного о́дягу. 
fashion, to — 1) утво ́рювати; надава ́ти 
фо ́рми; 2) tech. формува ́ти. 
fast — 1. n. rel. піст; 2. adj. 1) швидки ́й; 
2) міцни ́й; тверди ́й; 3. adv. 1) швидко; 
2) міцно. 
fastener — 1) за ́сув; 2) за ́стібка; 3) скрі ́пка 
для папе ́рів. 
fastening — n. 1) запира ́ння; 2) скріплення, 
fasten, to — 1) запира ́ти; 2) закріплювати; 
3) Ьиі. затвердіти (про ро ́зчин). 
faster — швидший. 
fastest, the — найшвидший. 
fastidious — 1) перебірливий; 2) ви ́тон-
чений (про смак). 
fasting — n. rel. піст; дотримування по ́сту. 
fastness — 1) мі ́цність, тве ́рдість; 2) твер-
ди ́ня, фортеця. 
fast, to — rel. по ́сти ́ти; голодува ́ти. 
fat — 1) n. товщ; 2) adj. товсти ́й; гладки ́й. 
fatal — 1) фата ́льний; 2) згу ́бний. 
fatalism — фаталі ́зм. 
fatalist — фаталі ́ст(ка). 
fatalistic — фаталісти́чний. 
fatality — 1) фата ́льність, до ́ля; 2) не-
щасли ́вий випадок. 
fata morgana — фа ́та-морґа ́на, міра ́ж, 
ма ́риво. 
fate — 1) до ́ля, фа ́тум; 2) заги ́бель. 
fated — adj. прире́чений, ви́значений на-
перед. 
fateful — 1) фата ́льний; 2) прире ́чений; 
3) важли ́вий (свої ́ми на ́слідками). 
fate, to — приріка ́ти. 
father — ба ́тько, та ́то. 
fatherhood — батьківство. 
father-in-law — 1) све ́кор; 2) тесть. 
fatherland — ба ́тьківщина. 
fatherless — що залиши ́вся без ба ́тька. 
fatherly — 1) adj. ба ́тьківський; 2) adv. 
по-ба ́тьківському. 
Father, Son and the Holy Spirit — rel. 
Оте ́ць, Син і Святи ́й Дух. 
Father Superior — rel. ігу ́мен. 
father, to — бу ́ти ба ́тьком, поро ́джувати. 
fathomable — 1) ви ́мірний; 2) fig. зрозумі-
лий. 
fathometer — naut. ехоло ́т. 
fathoming — n. вимірювання глибини води ́. 
fathomless — 1) невимірний; 2) fig. без-
до ́нний. 
fathom-line — naut. ізоба ́та. 



fathom, to feebleness 

fathom, to — 1) вимірювати глибину ́ води ́ ; 
2) fig. розумі ́ти. 
fatidical — ві ́щий. 

tigue — вто ́ма; сто ́млення. 
fatigued — adj. вто ́млений, змо ́рений. 
fatigue oneself, to — вто ́млюватися, змо ́ -
рюватися. 
fatigue, to — вто ́млювати, змо ́рювати. 
fatiguing — adj. вто ́млюючий. 
fatling — n. молода ́ відгодо ́вана тварина, 
fatted — adj. відгодо ́ваний (про тварин), 
fatten, to — 1) відгодо ́вувати (про твари ́н); 
2) гла ́дшати. 
fatty — 1) са ́льний; 2) відгодо ́ваний (про 
твари ́н). 
fatuity — безглу ́здя; ма ́рність. 
fatuous — безглу ́здий; марний. 
fat-witted — adj. colloq. дурни ́й. 
faubourg — передмі ́стя. 
faucet — 1) водопровідний кран; 2) tech. 
ро ́зтруб. 
faugh! — exclam. тьху! 
fault — 1) по ́милка; недо ́лік; 2) tech. ва ́да, 
дефе ́кт; 3) прови ́на. 
fault-finder — colloq. вари ́вода, приче ́па. 
fault-finding — 1) n. tech. ви́явлення місця 
ава ́рії (ва ́ди); 2) adj. приче́пливий. 
faultless — безпомилко ́вий; бездога ́нний. 
faultlessness — безпомилко ́вість; бездо-
га ́нність. 
faulty — 1) помилко ́вий; 2) tech. зіпсо ́ва-
ний; дефе ́ктний; 3) ви ́нний, що заслуго ́вує 
на о́суд. 
faun — myth. фавн, 
fauna — фа ́вна. 
favour — 1) прихи ́льність; схва ́лення; 
2) ми ́лість, ла ́ска; послу ́га. 
favourable — сприятливий; прихильний, 
доброзичли ́вий. 
favourableness — сприя ́тливість; прихиль-
ність. 
favourably — сприя ́тливо; прихильно, 
favoured — adj. що ма ́є перева ́гу; привіле-
йований. 
favourite — 1) adj. улю ́блений; 2) n. фа-
вори ́т(ка). 
favouritism — фаворити ́зм; протекціонізм, 
favour, to — протеґува ́ти; ста ́витися при-
хи ́льно. 
fawn — 1) n. zool. оленя (до одно ́го ро ́ку); 
2) adj. жовтуватобруна ́тний. _ 
fawner — підлабу ́зник. 
fawning — adj. підлабу ́зницький. 
fawn, to — 1) тели ́тися (про олени ́цю); 
2) підли ́зуватися, ла ́щитися; 3) прислу ́-
жуватися. 
fay — 1) obs. віра; вірність; 2) poet, фе ́я; 
ельф. 
fay, to — 1) щі ́льно з'єднувати; 2) приля-
га ́ти. 
faze, to — colloq. надокуча ́ти, турбува ́ти. 
fear — страх, пере ́ля ́к. 
fearful — 1) страшний, жахли ́вий; 2) ляк-
ливий. 

fearfully — бо ́язно. 
fearfulness — ля ́чність. 
fearless — безстра ́шний, безбо ́язний. 
fearlessly — безстра ́шно, безбо ́язно. 
fearlessness — безстра ́шність, відва ́га. 
fear-monger — паніке ́р. 
fearsome — страшний, грі ́зний. 
fear, to — боя ́тися, побо ́юватися. 
feasibility — здійсне ́нність; можли ́вість. 
feasible — здійсне ́нний; можли ́вий. 
feast — 1) свя ́то; 2) бе ́нке ́т. 
Feast of the Annunciation, the — rel. Благо-
віщення. 
Feast of the Epiphany, the — rel. Водо ́хршца. 
feast, to — 1) святкува ́ти; 2) бенкетувати. 
feat — 1) по ́двиг; 2) трюк. 
feather — перо ́ (пташи́не). 
feather-bed — пери ́на. 
feather-brain — colloq. пуста ́люди ́на. 
feather-brained — adj. colloq. легкова ́жний. 
feathered — adj. 1) вкри ́тий пір'ям; 2) fig. 
крила ́тий; швидкий. 
feather-grass — bot. ти ́рса. 
feather-head — see feather-brain. 
feather-headed — see feather-brained. 
feathering — n. 1) пір'я; 2) archi. фесто ́н. 
feather-weight — n. 1) sport, «вага ́ пера ́»; 
2) дуже ле ́гка ́ люди ́на (або ́ пре ́дме ́т). 
feathery — see feathered. 
feature — ри ́са, характе ́рна особли ́вість. 
featureless — нея ́сни ́й, невира ́зний. 
feature, to — 1) зобража ́ти; 2) відводити 
найважливіше місце. 
feaze, to — naut. розсу ́кувати(ся). 
febrifuge — med. жаропонижаючий за ́сіб. 
febrile — med. гарячко ́вий. 
February — n. 1) лю ́тий; 2) attr. лютне ́вий. 
feck — 1) си ́ла; 2) цінність. 
feckless — безпора ́дний; ма ́рний. 
feculence — о́сад; бруд. 
feculent — брудни ́й; каламутний. 
fecund — 1) плодючий; 2) бу ́йний. 
fecundate, to — 1) biol. запліднювати; 
2) роби ́ти плодючим, 
fecundation — biol. запліднення, 
fecundity — родючість, плодю ́чість. 
federal — 1) adj. федера ́льний; 2) n. феде-
ралістка). 
federalism — федералі ́зм. 
federalist — федералі́ст(ка). 
federalization — утво ́рення федера ́ції. 
federalize, to — утво ́рювати федера ́цію. 
Federal Republic of GermanyJ— geog. Феде-
рати ́вна Респу ́бліка Німе ́ччини. 
federate — федерати́вний. 
federate, to — об'єднуватися на федера-
ти ́вних осно ́вах. 
federation — федера ́ція. 
federative — федерати́вний. 
fee — 1) гонора ́р; 2) пла ́та за навча ́ння; 
3) вступний або ́ чле́нський вне ́сок. 
feeble — adj. слабки ́й, безси ́лий, кволий, 
feeble-minded — adj. недоу ́мкуватий. 
feebleness — сла ́бість, слабосилля. 



feed fermentable 
feed — 1) ї́жа, харч; 2) пасо ́ви ́сько; 3) фу-
ра ́ж; 4) tech. пода ́ча, жи ́влення. 
feed-back — radio зворо ́тний зв'язо ́к. 
feed-cock — живильний кран. 
feeder — 1) їдо ́к, їде ́ць; 2) прито ́ка (рі ́чки); 
3) tech. подаю ́чий механі ́зм. 
feeding — n. 1) годува ́ння; 2) tech. поста-
ча ́ння. 
feeding-bottle — пля ́шечка з їжею немов-
ля ́ти. 
feed on, to — годува ́тися. 
feed-pipe — tech. живи ́льна ру ́рка. 
feed-pump — tech. живи ́льна по ́мпа. 
feed-screw — tech. подаю ́чий ґвинт. 
feed, to — 1) харчува ́ти(ся); 2) па ́сти(ся). 
feel — 1) відчуття ́; 2) до ́тик. 
feel angry, to — се ́рдитися. 
feeler — 1) про ́ба; спро ́ба; 2) zool. шу ́ -
пальце; ву ́сик; 3) тії . розві ́дник. 
feel hungry, to — бу ́ти голо ́дним. 
feeling — 1. n. 1) відчуття ́; 2) емо ́ція; 
3) на ́стрій; 2. adj. 1) чутли ́вий; 2) співчут-
ли ́вий. 
feel, to—1)відчува ́ти; 2) вважа ́та; 3) пе-
редчува ́ти; 4) торка ́ти. 
feel uneasy, to—розгу ́блюватися, ні ́якові ́ти. 
feet — pi. но ́ги. 
fee, to — плати ́ти кому ́сь гонора ́р. 
feeze — colloq. занепоко ́єння, турбо ́та. 
feeze, to — colloq. непоко ́їти, турбува ́ти. 
feigned — adj. уда ́ваний. 
feigningly — уда ́вано. 
feign, to — 1) прикида ́тися, удава ́ти; 
2) вигадувати. 
feint — прикида ́ння, удава ́ння. 
feist — colloq. пе ́сик. 
feldspar — min. польови ́й шпат. 
"felicitate, to — поздоровляти; бажа ́ти 
ша ́стя. 
felicitation — поздоро ́влення. 
felicitous — щасли ́вий; вда ́лий. 
felicity — блаже ́нство; ща ́стя. 
feline — zool. 1) n. твари ́на з роди ́ни ко-
тя ́чих; 2) adj. котя ́чий. 
fell — 1. n. 1) гора ́ ; 2) боло ́тяна місце-
вість ; 3) ху ́тро, шку ́ра; 2. adj. poet, жорсто ́-
кий, неща ́дний. 
feller — colloq. хло ́пець, това ́риш. 
felling — n. for. виру ́бування, руба ́ння. 
felloe — о́бід (ко ́леса). 
fellow — 1) хло ́пець; това ́риш; 2) член 
науко ́вого товари ́ства. 
fellow-citizen — співгромад||я́нин (я́нка). 
fellowship — 1) почуття ́ товари ́ськости; 
2) товари ́ство, компа ́нія. 
fellow-traveller — рої. derog. супу́тни||к (ця). 
fellow-worker — співробітник (иця). 
fell, to — 1) руба ́ти, виру ́бувати (про де ́-
рево); 2) збива ́ти з ніг. 
felon — 1) jur. злочи́н||ець (ка); 2) med. 
нігтьоїда. 
felonious — adj. 1) jur. злочи ́нний; 2) під-
сту ́пний. 
felonry — collect, злочи ́нці, злочи́нний світ. 

felony — jur. криміна ́льний зло ́чи ́н. 
felspar — see feldspar. 
felt — n. 1) фетр; по ́всть; 2) attr. фе ́тровий; 
повстяни ́й. 
felt boots — pi. повстя́ники. 
female — 1. n. 1) жінка; 2) zool. сами ́ця, 
са ́мка; 2. adj. жіно ́чий; жіно ́чої ста ́ті. 
female pigeon — голу ́бка. 
female servant — служниця. 
feminality — жіно ́чість. 
femineity — 1) жіно ́чість; 2) жінкоподі ́б-
ність. 
feminine — 1) жіно ́чий; властивий жінка ́м; 
2) gram, жіно ́чого ро ́ду. 
femininity — 1) жіно ́чість; 2) collect, жінки ́; 
жіно ́ча стать, 
feminism — фемінізм, 
feminist — фемініст(ка). 
feminize, to — става ́ти жіно ́чим, зніжу-
ватися. 
femoral — anat. стегнови ́й. 
femur — anat. стегно ́. 
fen — боло ́то. 
fen-berry — журавлина, 
fence — 1) за ́горо ́да; парка ́н; 2) кублб для 
схо ́ву кра ́деного. 
fenced in — adj. обгоро ́джений. 
fenceless — необгоро ́джений. 
fence-month — see fence-season, 
fence off, to — відгоро ́джувати. 
fencer — sport, шаблівка ́р, фехтува ́льник. 
fence-season — hunt, пора ́ ро ́ку, коли ́ по-
люва ́ння заборо ́нено. 
fence-time — see fence-season, 
fence, to — 1) загороджувати; 2) перехо ́-
вувати кра ́дене; 3) sport, фехтува ́ти. 
fencing — n. 1) обгороджування; 2) за ́го-
ро ́да; парка ́н; 3) матерія ́л для за ́горо ́ди; 
4) sport, шаблівка, фехтува ́ння. 
fencing-cully — n. colloq. перехо ́вувач кра ́-
деного. 
fencing-ken — colloq. кубло ́ для перехо ́ву-
вання кра ́деного. 
fencing master — sport, першу ́н у шаблі ́вці 
(фехтува́нні). 
fencing school — sport, шаблівка ́рська шко ́-
ла (шко ́ла фехтува́ння). 
fender — 1) решітка камі ́на; 2) mot. крило ́ 
а́вта́; 3) запобіжна ра ́ма (трамва ́ю); 4) naut. 
кра ́нець. 
fend, to — відверта ́ти, відганя ́ти. 
fen-fire — блука ́ючий боло ́тяний во ́гник. 
fenland — болотиста місце ́вість. 
fennel — bot. чорнушка. 
fenny — adj. болоти ́стий. 
feral — adj. 1) похоро ́нний; 2) смертельний; 
3) ди ́кий; неприру́чений. 
feretory — гробниця; склеп, 
ferial — adj. буде ́нний. 
ferity — ди ́кість. 
fermata — mus. ферма ́та. 
ferment — 1) ферме ́нт; 2) fig. хвилюва ́ння. 
fermentable — 1) зда ́тний броди ́ти; 2) зда ́т-
тний виклика ́ти бродіння. 



fermentation fiction 
fermentation — 1) фермента ́ція; 2) fig. 
хвилюва ́ння. 
fermentative — броди ́льний, що виклика ́є 
фермента ́цію. 
ferment, to — 1) виклика ́ти бродіння; 
2) броди ́ти; 3) fig. збу ́джувати(ся). 
fern — bot. ве ́рес, па ́пороть. 
fernery — за ́рості па ́пороті. 
fern-owl — orn. дрімлю ́га. 
ferny — заро ́слий па ́пороттю. 
ferocious — 1) жорсто ́кий; 2) ди ́кий. 
ferocity — 1) жорсто ́кість; 2) ди ́кість. 
ferrel — see ferrule. 
ferreous — see ferrous. 
ferret — 1) zool. тхір; 2) міцна ́ тасьма ́ . 
ferret, to — 1) hunt, полюва ́ти з тхоро ́м; 
2) вишу ́кувати; шпо ́ртатися. 
ferriage — 1) перепра ́ва; 2) пла ́та за пере-
пра ́ву. 
ferric — adj. chem. залі ́зний. 
ferriferous — adj. chem. що містить залі ́зо. 
ferro-alloy — met. залі ́зний стоп. 
ferro-concrete — n. bui. залізобето ́н. 
ferrotype — phot, фероти ́пія. 
ferrous — adj. chem. залі ́зний, залізистий. 
ferruginous — adj. 1) ржа ́вий; 2) що містить 
залізо. 
ferrule — 1) tech. наконе ́чник; му ́фта; 
2) mil. запальна ́ ру ́рка. 
ferry — перевіз, поро ́м. 
ferry-boat — поро ́м. 
ferry-bridge — rly. паропла ́в-поро ́м для 
переве́зення поїздів. 
ferryman — перевізник. 
fertile — adj. урожа ́йний, родю ́чий. 
fertility — урожа ́йність, родю ́чість. 
fertilization — 1) biol. запліднення; 2) agric. 
удо ́брювання. 
fertilizer — 1) biol. запліднювач; 2) agric. 
до ́бриво, удо ́брювання, угно ́ювання. 
fertilize, to — 1) biol. запліднювати; 
2) agric. удо ́брювати. 
ferule — ферула, лінійка для покара ́ння 
у́чнів. 
fervency — за ́пал, гаря ́чність. 
fervent — adj. палки ́й, завзя ́тий. 
fervently — па ́лко, завзя ́то. 
fervid — adj. палки ́й, гаря ́чий. 
fervour — за ́пал, завзя ́ття. 
fescue — 1) ука ́зка (шкільна ́); 2) bot. 
вівся ́ниця. 
festal — ра ́дісний; святко ́ви ́й. 
fester — med. гної ́ння, нагно ́єння. 
festering — adj. med. гнійний, ятри ́стий. 
fester, to — med. гноїтися, я́три́тися. 
festival — свя ́то, фестива ́ль. 
festive — святко ́ви ́й; ра ́дісний. 
festivity — святкува́ння. 
festoon — ґірля ́нда; фесто ́н. 
festoon, to — прикраша ́ти ґірля ́ндами, 
фесто ́нами. 
fetch — 1) хи ́трість; 2) при ́вид. 
fetching — adj. прива ́бливий. 

fetch, to — 1) прино ́сити; 2) прива ́блювати; 
3) вторго ́вувати. 
ffcte — 1) імени ́ни; 2) святкува ́ння. 
fetid — смердючий. 
fetish — фети ́ш. 
fetishism — фетиши ́зм. 
fetishist — фетиши ́ст. 
fetterless — adj. вільний. 
fetterlock — пу ́та (для коня ́). 
fetters — кайда ́ни; пу ́та. 
fetter, to — 1) зако ́вувати в кайда ́ни; 2) fig. 
стри ́мувати; 3) трино ́жити (коня ́). 
fettle — ви ́гляд, стан, стано ́вшце. 
fettle, to — виправля ́ти; ла ́годити. 
fetus — see foetus. 
feud — 1) родова ́ ворожне ́ча; 2) февда ́льний 
маєток. 
feudal — февда ́льний. 
feudalism — февдалізм. 
feudalist — прихильник февда ́льного ладу ́ . 
feudality — февдалізм. 
feudalize, to — перетво ́рювати на васа ́лів. 
feudatory — 1) n. февда ́льний васа ́л; 2) adj. 
підле ́глий, васа ́льний. 
feuilleton — lit. фейлето ́н. 
fever — n. 1) med. гаря ́чка; пропа ́сниця; 
2) нерво ́ве збу ́дження. 
fevered — adj. 1) med. гарячко ́вий; 2) збу ́ -
джений. 
feverish — see fevered. 
feverishly — adv. I) med. гарячко ́во; 2) збу ́ -
джено. 
fever, to — med. виклика ́ти гаря ́чку; мо-
ро ́зити. 
few — 1) n. незначна ́ кількість; 2) adj. 
небага ́то, ма ́ло. 
fewness — нечисле́нність. 
fez — фе ́ска. 
fiance — нарече́ний, жени ́х. 
fiancee — нарече ́на. 
fiasco — невда ́ча, фія ́ско. 
fiat — L. декре ́т. 
fib — 1) sport, уда ́р; 2) брехня ́, ви ́гадка. 
fibber — бреху́||н (ха). 
fibre — 1) жилка; волокно ́; 2) fig. хара ́ктер. 
fibred — adj. волокни ́стий. 
fibreglass — tech. скловолокно ́. 
fibril — 1) anat. дрі ́бне ́ розгалу ́ження во-
локна ́ ; 2) bot. ми ́чка. 
fibrin — chem. фібри ́н. 
fibroid — 1) n. med. фіброїд; 2) adj. волок-
ни ́стий. 
fibroma — med. фібро ́ма. 
fibrous — волокни ́стий; жи ́лавий. 
fibster — бреху́||н (ха). 
fib, to — 1) sport, си ́пати уда ́ри, би ́ти; 
2) бреха ́ти. 
fibula — anat. мала ́ гомілко ́ва кі ́стка. 
ficelle — adj. ко ́льору неви́біленої ткани ́ни. 
fichu — мережана хусти ́на. 
fickle — мінливий. 
fiction — 1) ви ́гадка; небили ́ця; 2) lit. 
белетри ́стика. 



fictional filigree 
fictional — 1) ви ́гаданий; 2) lit. белетрис-
ти ́чний. 
fiction-monger — бреху́||н (Ха). 
fictitious — 1) ви ́гаданий; 2) фікти ́вний. 
fictitiously — фікти ́вно. 
ficus — bot. фі ́кус. 
fid — 1) кіло ́чок; 2) ку ́па; 3) naut. шлагто ́в. 
fiddle — mus. colloq. скри ́пка. 
fiddle-case — colloq. скри ́нька для скри ́пки. 
fiddle-de-dee — дурни ́ця, нісенітниця, 
fiddle-faddle — 1) n. базі ́кання; дурни ́ці; 
2) adj. дріб'язко ́вий. 
fiddle-faddle, to — говори ́ти нісені ́тниці; 
ледарюва ́ти. 
fiddler — 1) colloq. mus. скрипа́||ль (чка); 
2) zool. невели́кий краб, 
fiddlestick — mus. colloq. смичо ́к. 
fiddle, to — colloq. 1) mus. гра ́ти на скри ́пці; 
2) обду ́рювати; 3) займа ́тися дрібни ́цями. 
fiddling — adj. colloq. зайнятий дурницями, 
fidelity — 1) льоя ́льність, відда ́ність; 
2) пра ́вильність. 
fidget — 1) метушли ́ва людина; 2) метуш-
ливість. 
fidget, to — 1) метуши ́тися; 2) бу ́ти сХви-
льо ́ваним. 
fidgety — метушли ́вий; неспокійний. 
fidgety person — непоси ́да. 
fiducial — adj. astron. при ́йня ́тий за осно ́ву 
порівня ́ння. 
fiduciary — 1) n. кура ́тор, опіку ́н; 2) adj. 
засно ́ваний на громадському довір'ї; до-
вірений. 
fie! — exclam. тьху! 
fief — февда ́льний маєток. 
field — n. 1) по ́ле; луг; 2) geol. розси ́пшце; 
3) fig. га ́лузь, сфе ́ра; 4) attr. польови ́й. 
field-day — mil. ви ́шкіл на тере ́ні. 
field-duty — mil. слу ́жба в діючій а́рмії. 
fielder — see fieldsman. 
fieldfare — orn. дрізд-ялівни ́к. 
field-glass — польови ́й біно ́кль. 
field-gun — mil. польова ́ гарма ́та. 
field-marshal — mil. фельдма ́ршал. 
field of action — сфе ́ра, по ́ле дія ́льности. 
field-officer — mil. старшина ́ діючої а́рмії. 
field of view — mil. о́бзір. 
fieldsman — sport, граве ́ць, що ло ́вить 
м'яч (у кри ́ке ́ті). 
field-sports — спорто ́ва дія ́льність на від-
кри ́тому повітрі. 
field-work — 1) пра ́ця в по ́лі; 2) geol. ро ́з-
відка; 3) тії. оборо ́нні спору ́ди. 
fiend — 1) чорт, дия ́вол; 2) злодія ́ка. 
fiendish — adj. дия ́вольський, жорсто ́юій. 
fierce — 1) лю ́тий; 2) си ́льний (про вітер). 
fiery — 1) полум'я ́ни ́й, огне ́нний; 2) fig. 
жагу ́чий, палки ́й. 
fife — дудка; мале ́нька фле ́йта. 
fifer — дуда ́р; флейти ́ст. 
fife, to — гра ́ти на дудці; гра ́ти на фле ́йті. 
fifteen — п'ятна ́дцять. 
fifteenth — п'ятнадцятий. 
fifth — 1) п'я ́тий; 2) n. mus. квінта. 

fifties — п'ятдеся ́ті ро ́ки ́ . 
fiftieth — п'ятдеся ́тий. 
fifty — п'ятдеся ́т. 
fig — 1) фіґа; 2) на ́стрій, стан; 3) вбра ́ння ́ . 
fight — 1) бій; боротьба ́; 2) супере ́чка. 
fighter — 1) боє ́ць; 2) sport, боре ́ць; 3) av. 
mil. вини ́щувач. 
fighting — 1) n. бій; боротьба ́; 2) adj. 
бойови ́й. 
fighting efficiency — mil. боєзда ́тність. 
fight, to — 1) би ́тися; боро ́тися; 2) спере-
ча ́тися. 
fig-leaf — фіґовий листо ́к. 
figment — химе ́ра, фікція, 
fig, to — га ́рно вдяга ́ти; прикраша ́ти. 
fig-tree — bot. смоківни ́ця. 
figuration — 1) спо ́сіб зобра ́ження; 2) орна-
ментація. 
figurative — 1) фігура ́льний; 2) образо-
тво ́рчий. 
figure — 1) ци ́фра; 2) фігу ́ра; по ́стать; 
3) фо ́рма, о́браз; 4) ста ́ту ́я; 5) малю ́нок. 
figure-artist — худо ́жник-портрети ́ст. 
figured — adj. візерунко ́вий; фігу ́рний. 
figure-head — номіна ́льний голова ́ (на-
ча ́льник). 
figure-of-eight — що ма ́є фо ́рму вісімки, 
figure-skater — sport. фігури ́ст(ка). 
figure, to — 1) познача ́ти ци ́фрами; 2) роз-
рахо ́вувати; 3) фігурува ́ти; 4) уявляти собі, 
figure-work — print, табли ́чний набір, 
figurine — статуетка. 
Fiji Isls — geog. острови ́ Фіджі, 
filaceous — adj. bot. волокни ́стий. 
filament— 1) волокно ́; ни ́тка; 2) elect, ни ́тка 
розжа ́рення; 3) radio като ́д; 4) bot. тичи ́н-
кова ни ́тка. 
filamentary — adj. волокни ́стий. 
filamentous — що склада ́ється з воло ́кон. 
filar — tech. ниткови ́й, філя ́рний. 
filature — 1) пряди ́льня; 2) прядіння, 
filbert — 1) горішник; 2) лісови ́й горіх, 
filch — 1) дрібний зло ́дій; 2) крадіжка, 
filch, to — 1) укра ́сти; 2) розкрада ́ти. 
file — 1) спра ́ва (канцеля ́рська); 2) па ́пка; 
3) tech. терпу ́г, напи ́лок; 4) тії. шере ́нга. 
file-cutter — tech. насіка ́льник терпугів, 
напи́льників. 
file-leader — n. тії. фланго ́вий. 
filer — точильник. 
file, to — 1) підшива ́ти (папе ́ри); 2) tech. 
підпи ́лювати; 3) тії. іти ́ коло ́ною; іти ́ 
оди ́н за одним. 
filial — 1) n. філія, філія ́л; 2) adj. філія ́ль-
ний. 
filiation — 1) відгалу ́ження; 2) утво ́рення 
місце ́вого філія ́лу; 3) спорідненість, 
filibuster — 1) hist, піра ́т; 2) рої. обструк-
ціоні ́ст. 
filibuster, to — 1) hist, займа ́тися піра ́тст-
вом; 2) рої. гальмува ́ти прийняття́ рішення 
шля ́хо ́м обстру ́кції. 
filiform — adj. ниткоподібний, 
filigree — філіґра ́н. 



filings fire 
filings — рl. метале ́ві ошу ́рки. 
filler — 1) naut. нафтоналивне ́ судно ́ ; 
2) tech. о́твір для налива ́иня. 
fillet — 1) cul. філе ́ ; 2) bui., tech. обідо ́к; 
3) text, кро ́мка. 
filling — 1) напо ́внення; 2) зубна ́ пльо ́мба; 
3) mot. запра ́влення пальним. 
fillip — 1) щиголь; 2) штовха ́н; 3) fig. 
стимул. 
fillip, to — 1) да ́ти щи ́гля; 2) підштовху-
вати, допомага ́ти. 
fill, to — 1) напо ́внювати(ся); 2) займа ́ти 
(поса ́ду); 3) пльомбува ́ти (зу ́би); 4) вико ́-
нувати (замо́влення). 
filly — молода ́ кобили ́ця. 
film — 1) фільм; 2) тонка ́ 9боло ́нка; 
3) phot, плі ́вка; 4) cinemat. стрі ́чка. 
film actor — кіноактор. 
film actress — кіноакторка. 
film director — кінорежисе ́р. 
film producer — кінорежисе ́р. 
film star — кінозі ́рка. 
film studio — кіноательє ́. 
film, to — 1) вкрива́ти(ся) плі ́вкою (обо-
ло ́нкою); 2) cinemat. екранізува ́ти. 
filmy — 1) вкри́тий плі ́вкою; 2) тонки ́й, 
як павути ́нка. 
filoselle — шовк-сире ́ць. 
filter — фільтр; ціди ́лко. 
filter-bed — tech. фільтру ́ючий шар. 
filter out, to — відфільтро ́вувати. 
filter, to — 1) фільтрува ́ти; цідити; 2) про-
со ́чуватися. 
filth — 1) бруд; 2) розпу ́ста. 
filthy — 1) брудни ́й; 2) розпу ́сний. 
filtrate — n. фільтра ́т, відці ́джена ріди ́на. 
filtrate, to — фільтрува ́ти; ціди ́ти. 
filtration — фільтрува ́ння, фільтра ́ція. 
fin — 1) tech. ребро ́ ; 2) плаве ́ць (ри ́би); 
3) av. вертика́льний стабіліза ́тор. 
Fin — see Finn, 
finable — adj. що штрафується, 
final — 1. n. 1) sport, фіна ́л; виріша ́льна 
гра в змага ́нні; 2) випускни́й і́спит; 2. adj. 
кінце ́вий, оста ́нній. 
finale — mus. фіна ́л. 
final games — sport, кінце ́ві ро ́зигри. 
finality — остато ́чність; закінченість, 
finalize, to — 1) заве ́ршувати; 2) sport. 
ви ́йти в кінце ́ві ро ́зигри. 
finally — 1) остаточно; 2) кіне ́ць-кінце ́м. 
finances — pi. фіна ́нси. 
finance, to — 1) фінансува ́ти; 2) займа ́тися 
фіна ́нсовими спра ́вами. 
financial — фіна ́нсовий. 
financier — фінанси ́ст. 
fin-back — zool. кит-полоса ́тик. 
finch — orn. чиж, зя ́блик, о́чко. 
find — зна ́хідка; відкриття ́. 
finder — tech. шука ́ч. 
finding—п. 1) зна ́хідка; 2) jur. при ́суд(су ́ду). 
find out, to — довідуватися, 
find, to — 1) знахо ́дити, виявляти; 2) при-
ходити до ви ́сновку. 

fine — 1. adj. 1) га ́рний; 2) тонки ́й; ви ́тон-
чений; 3) дрібни ́й; 4) густи ́й (про сітку); 
2. n. штраф. 
fine arts, the — pi. образотво ́рчі мистецтва, 
fine-drawn — adj. дуже тонки ́й. 
fine fellow — молоде ́ць. 
fine-fleece — adj. тонкору ́нний. 
fine-grained — adj. дрібнозерни ́стий. 
finery — прикра ́са, оздо ́ба. 
fine-spun — adj. тонки ́й (про ткани ́ну). 
finesse — майстерність; тонкість, 
finesse, to — вміло (або ́хи ́тро) діяти, 
fine, to — штрафува ́ти. 
finger — 1) па ́лець; 2) стрілка (годинника), 
finger-alphabet — абе ́тка глухоніми ́х. 
finger-board — mus. клявіяту ́ра. 
finger-bowl — ча ́шка для ополіскування 
па ́льців після ́ десе ́рту. 
finger-end — кінчик па ́льця. 
finger-fish — zool. морська ́ зірка, 
finger-flower — bot. наперстя ́нка. 
finger-glass — see finger-bowl, 
finger-hole — mus. бокови ́й о́твір у духо-
во ́му інструме ́нті. 
fingering — n. 1) тонка ́ во ́вна (для панчіх); 
2) до ́тик па ́льців. 
finger-language — see finger-alphabet, 
finger-mark — 1) дактилоскопічний від-
биток; 2) пля ́ма від па ́льців. 
finger-mark, to — забру ́днювати па ́льцями 
(про кни́жку). 
finger-post — дороґовка ́з. 
finger-print — ві ́дби ́ток па ́льців. 
fingerprint, to — бра ́ти ві ́дби ́тки па ́льців. 
finger-tip — кінчик па ́льця. 
finial — archi. шпиль, 
finical — 1) дріб'язко ́во вимо ́гливий; 
2) мані ́рний. 
finicking — see finical. 
finish — 1) кіне ́ць; закінчення; 2) sport. 
фініш. 
finished — adj. викінчений; обро ́блений. 
finisher — 1) text, апрету ́рник; 2) tech. при ́-
лад для остаточної обро ́бки. 
finishing — 1. n. 1) text, апрету ́ра; 2) tech. 
обро ́бка; 2. adj. заверша ́льний. 
finish off, to — прикінчувати. 
finish, to — 1) кінча ́ти(ся); 2) обробля ́ти. 
finite — adj. 1) обме ́жений; 2) gram, особо ́-
вий (про дієсло ́во). 
fink — colloq. штрайкбре ́хер. 
Finland — geog. Фінляндія. 
Finn — фін, фінля́ндець. 
Finnic — adj. фінський. 
Finnish — adj. фінський. 
Finno-Ugrian — adj. у́гро-фі́нський. 
finny — 1) що ма ́є плавці; 2) бага ́тий на 
ри ́бу. 
fiord — фйорд. 
fir — bot. яли ́на; смере ́ка. 
fir-cone — ялинова шишка. 
fire — 1) вого ́нь; по ́лум'я; 2) пожежа; 
3) стріляни ́на. 



fire-alarm fish-tail 
fire-alarm — 1) поже ́жна триво ́га; 2) tech. 
автомати ́чний при ́лад, що подає ́ сиґиа ́л 
поже ́жної триво ́ги. 
firearms — вогнепа ́льна збро ́я. 
fire back, to — відстрілюватися. 
fire-ball — 1) mil. освітлювальна бо ́мба; 
2) astron. метео ́р; 3) кулеви ́дна бли ́скавка. 
fire-bar — tech. колосни ́к. 
fire-bird — myth, жар-птиця. 
fire-bomb — mil. запа ́лювальна бо ́мба. 
fire-box — tech. ка ́мера згоря ́ння. 
fire-brand — 1) голове ́шка; 2) fig. підпа ́-
лювач(ка). 
fire-brick — вогнетривка ́це ́гла. 
fire-brigade — поже ́жна кома ́нда. 
firebug — 1) ent. світлячо ́к; 2) підпа ́лювач 
(ка). 
fire-clay — вогнетривка ́ гли ́на. 
fire-cock — поже ́жний гідра ́нт. 
fire-company — товари ́ство забезпе ́чення 
(асекура ́ції) від вогню ́ . 
fire-control — 1) tech. регулювання зго-
ря ́ння; 2) тії. керува ́ння вогне ́м; 3) for. 
боротьба ́ з лісовими поже ́жами. 
firecracker — фо ́єрверк. 
fire-department — colloq. поже ́жна кома ́нда. 
fire-dog — colloq. залізна підста ́вка для 
дров у каміні. 
fire-door — tech. дверця ́та ка ́мери згоря ́ння. 
fire-eater — 1) пожира ́ч вогню ́(фо ́кусник); 
2) fig. задира ́ка. 
fire-engine — 1) поже ́жна по ́мпа; 2) а́вто́ 
поже ́жної кома ́нди. 
fire-escape — запасни ́й ви ́хід (на ви ́падок 
поже ́жі). 
fire-extinguisher — вогнега ́сник. 
fire fighter — пожежник. 
fire-fighting — adj. протипожежний. 
fire-fly — ent. світлячо ́к. 
fire-grate — tech. колоснико ́ва реші ́тка. 
fire-guard — протипоже ́жна охоро ́на. 
fire-hose — поже ́жний рука ́в. 
fire-insurance — забезпе ́чення (асекура ́ція) 
від вогню ́ . 
fire-iron — кочерга ́. 
fireman — 1) кочерга ́р; 2) поже ́жник. 
fire-nest — mil. вогне ́ва то ́чка. 
fire-office — see fire-company. 
fireplace — 1) камін; 2) во ́гншце; 3) tech. 
го ́рно. 
fire-plug — поже ́жний гідра ́нт. 
fire-power — mil. вогне ́ва міць. 
fire-proof — adj. вогнетривки ́й. 
fire-pump — поже ́жна по ́мпа. 
fire-resistant — вогнетривки ́й. 
fireside — 1) мі ́сце бі ́ля камі ́на; 2) fig. 
дома ́шнє во ́гнище. 
fire squad — поже ́жна кома ́нда. 
fire, to — 1) запа ́лювати(ся); 2) стріля ́ти; 
3) colloq. звільня ́ти з пра ́ці. 
fire truck — а́вто́ поже ́жної кома ́нди. 
firewood — дро ́ва. 
fireworker — піроте ́хнік. 
fireworks — фо ́єрверк. 

fire-worship — вогнепокло ́нство. 
firing — n. 1) стрільба ́ ; 2) розпа ́лювання; 
3) обпа ́лювання. 
firing ground — mil. стрі ́льбище. 
firing-pin — бойо ́к (v збро ́ї). 
firm — 1. n. comm. фірма; 2. adj. 1) міцни ́й; 
2) рішу ́чий; 3) непохи ́тний. 
firmament — небозвід. 
firmly — 1) міцно; 2) рішу ́че; 3) непохитно. 
firmness — 1) міцність; 2) рішу ́чість; 3) не-
похи ́тність. 
fir-needle — го ́лка ялини або ́ сосни ́ . 
firry — яли ́новий; поро ́слий ялинами. 
first — 1) пе ́рший; 2) пере ́дній. 
first aid — med. пе ́рша допомо ́га, швидка ́ 
допомо ́га. 
first and foremost — найпе ́рш(е). 
first born — n. пе ́рвенець, пе ́рвісток. 
first-chop — adj. colloq. поршоря ́дний. 
first-class — 1) adj. першокля ́сний, першо-
ря ́дний; 2) adv. прекра ́сно, чудо ́во. 
first-cousin — двоюрідний брат, кузе ́н; 
двою ́рідна сестра ́ , кузи ́на. 
first-day — неділя (ви ́раз ква ́керів). 
first-foot — n. colloq. пе ́рший гість у Но-
во ́му ро ́ці. 
first-fruits — pi. 1) перші о́вочі; 2) fig. пе ́рші 
на ́слідки. 
first-hand — adj., adv. з пе ́рших рук. 
firstling — n. пе ́рвісток (у твари ́н). 
firstly — спе ́ршу, по-пе ́рше. 
first-night — theatr. пе ́рша виста ́ва, пре-
м'єра. 
first of all — найпе ́рш(е), перш за все ́ . 
first-rate — 1) adj. першорядний; 2) adv. 
першоря ́дно. 
first thing in the morning — рано-вра ́нці. 
firth — лима ́н; зато ́ка. 
Firth of Forth — geog. Ферт-оф-Фо ́рт (за-
то ́ка). 
fir-tree — bot. яли ́на, смере ́ка. 
fisc — держа ́вна скарбни ́ця. 
fiscal — 1) n. скарбни ́к; 2) adj. фіна ́нсовий. 
fish — 1) ри ́ба; 2) naut. стоя ́к для укріп-
лення що ́гли. 
fisher — 1) риба ́лка; 2) риба ́льський чо ́ве ́н. 
fisherman — риба ́лка. 
fishery — риба ́льство. 
fish-hook — риба ́льський гачо ́к. 
fishing — n. риба ́льство. 
fishing-line — волосі ́нь. 
fishing rod — ву ́дка, вудлище. 
fish-kettle — казано ́к для варі ́ння ри ́би. 
fish-knife — ніж для розріза ́ння ри ́би. 
fishmonger — торгове ́ць ри ́бою. 
fish out, to — 1) вило ́влювати; 2) fig. 
випитувати таємни ́цю. 
fish-plate — tech. поєдна ́вча накла ́дка. 
fish-pond — ри ́бник, са ́жалка. 
fish-pot — ве ́рша. 
fish-slicer — ніж для розріза ́ння ри ́би. 
fish-story — colloq. небили ́ця. 
fish-tackle — риба ́льське знаряддя, 
fish-tail — ри ́б'ячий хвіст. 



fish, to — лови ́ти ри ́бу; вудити, 
fishwife — colloq. жі ́нка, що торгу ́є ри ́бою. 
fishy — adj. 1) ри ́б'ячий; 2) що киши ́ть 
ри ́бою; 3) fig. сумні ́вний. 
fisk — see fisc. 
fissile — adj. сланцюва ́тий; що розще ́плю-
ється. 
fission — n. 1) розще ́плення; 2) biol. по ́діл 
кліти ́н; 3) phys., chem. розще ́плення. 
fissionable — phys., chem. зда ́тний до роз-
ще ́плення. 
fissure — 1) шпа ́ра, щі ́лина; 2) anat. зви ́-
вина (мо ́зку). 
fist — кула ́іс. 
fistic(al) — adj. кула ́чний. 
fisticuff — 1) бій навкула ́чки, кула ́чний бій; 
2) уда ́р кулако ́м. 
fisticuff, to — би ́тися навкула ́чки. 
fist, to — уда ́рити кулако ́м. 
fistula — med. фі ́сту ́ла. 
fit — 1. n. med. припа ́док; конву ́льсія; 
2. adj. 1) прида ́тний; 2) здоро ́вий. 
fitch — тхоря ́че ху ́тро. 
fitchew — zoo І. тхір. 
fitful — пори ́вчастий; ури ́вчастий. 
fit in, to — tech. вправля ́ти. 
fitment — tech. армату ́ра; обла ́днання. 
fitness — 1) до ́брий стан здоро ́в'я; 2) при-
да ́тність. 
fit-out — n. colloq. обла ́днання; споря ́-
дження. 
fittage — додатко ́ві ви ́трати на обла ́д-
нання. 
fitter — 1) слю ́сар-монта ́жник; 2) той, хто 
прила ́днує щось. 
fitting — 1. n. 1) монта ́ж; 2) пристосува ́ння; 
2. adj. прида ́тний. 
fitting out — n. екіпірува ́ння. 
fitting-room — примі ́рювальна кімна ́та. 
fitting-shop — слюса ́рна майсте ́рня. 
fit, to — 1) годи ́тися; бу ́ти прида ́тним; 
2) пристосо ́вувати. 
five — п'ять. 
fivefold — 1) adj. п'ятиразо ́вий; 2) adv. 
уп'я ́теро. 
five hundred — п'ятсо ́т. 
five-o'clock tea — чай між дру ́гим сніда ́н-
ком і обі ́дом. 
fiver — colloq. п'я ́тка, п'ятірка (про гро ́ші). 
fixation — 1) tech. закріплення; 2) phot. 
фікса ́ція. 
fixative — phot. 1) n. фіксати ́в; 2) adj. 
фіксу ́ючий. 
fixature — фіксатуа ́р. 
fixed — adj. незмі ́нний; нерухо ́мий. 
fixedly — 1) мі ́цно, тве ́рдо; 2) пи ́льно 
(диви ́тися). 
fixedness — нерухо ́мість. 
fixer — colloq. 1) ма ́йстер; 2) осо ́ба, що 
влашто ́вує рі ́зні сумнівні спра ́ви. 
fixing — n. 1) tech. закріплення; 2) phot. 
фіксува ́ння. 
fixings — n. pl. colloq. обла ́днання; при-
ла ́ддя. 

fixity — нерухо ́мість; ста ́лість. 
fix, to — 1) tech. закріплювати; 2) вирішу-
шувати; признача ́ти; 3) phot, фіксува ́ти. 
fixture — 1) армату ́ра; при ́лад; 2) прикріп-
лення; 3) встано ́влена величина ́. 
fix-up — colloq. при ́стрій; при ́лад. 
fizgig — 1) легкова ́жна жінка; 2) дзи ́ґа 
(іграшка); 3) fish, баго ́р. 
fizz — шипіння, сича ́ння. 
fizzle, to — зле ́гка шипі ́ти. 
fizz, to — шипіти, сича ́ти. 
fizzy — colloq. шипу ́чий, газо ́ваний. 
fjord — фйорд. 
flabbergast, to — вража ́ти, приголо ́мшу-
вати. 
flabbily — в'я ́ло; сла ́бо. 
flabbiness — в'я ́лість; сла ́бість. 
flabby — в'я ́лий; слаби ́й. 
flaccid — 1) в'я ́лий, мля ́вий; 2) нерішу ́чий. 
flag — 1) знаме ́но ́ , пра ́пор, стяг; 2) bot. 
і́рис; 3) плита ́ ; хідни ́к, вимощений пли-
тами. 
flag-captain — naut. команди ́р фла ́гман-
ського корабля ́. 
flagellate, to — бичува ́ти, бити. 
flageolet — 1) mus. флажоле ́т; 2) bot. сорт 
квасо ́лі. 
flaggery — рої. colloq. щовіні ́зм. 
flagging — 1) n. ви ́мощена пли ́тами доро ́га; 
2) adj. що хи ́литься; відви ́слий. 
flagitious — злочи ́нний; оги ́дний. 
flag-lieutenant — naut. адьюта ́нт фла ́гмана. 
flagman — 1) сиґна ́льник; 2) прапоро-
но ́сець. 
flag-officer — naut. адміра ́л; фла ́гман. 
flagon — 1) фляко ́н; 2) вели ́ка пля ́шка. 
flagpole — see flagstaff, 
flagrancy — 1) очевидність, я́вність; 
2) по ́лум'я. 
flagrant — 1) величезний, кричу ́щий; 
2) гаря ́чий, пеку ́чий. 
flagship — naut. фла ́гманський корабе ́ль. 
flagstaff — флягшто ́к. 
flag-station — rly. ста ́нція, де поїзди ́ зу-
пиня ́ються лише ́ за особли ́вою вимо ́гою. 
flagstone — плита ́ для замо ́щення дорі ́г. 
flag, to — 1) прикраша ́ти прапора ́ми; 
2) сиґналізува ́ти пра ́пором; 3) вимо ́щу-
вати пли ́тами. 
Flag-up! — mil. Пра ́пор — уго ́ру! 
flag-wagging — mil. colloq. сиґналіза ́ція 
прапора ́ми. 
flail — agric. ціп. 
flail, to — agric. молоти ́ти; лупцюва ́ти. 
flair — чуття ́, нюх. 
flak — mil. 1) зені ́тна артиле ́рія; 2) зенітний 
вого ́нь. 
flake — 1) лу ́сочка; пуши ́нка; 2) суша ́рня 
для ри ́би. 
flake camphor — нафталін. 
flake, to — 1) розшаро ́вуватися; 2) па ́дати 
(пуши ́нками). 
flaky — шарува ́тий, луска ́тий. 
flam — вигадка; фал(ь)пшвка. 
flambeau — смолоски ́п. 



flamboyant flayer 
flamboyant — пишноба ́рвний, барвистий. 
flame — 1) по ́лум'я; 2) за ́пал, при ́страсть. 
flame-projector — mil. вогнеме ́т. 
flame-proof — adj. вогнетривки ́й. 
flame-thrower — mil. вогнеме ́т. 
flame, to — спалахувати; пала ́ти. 
flame-tube — tech. ру ́ра згоря ́ння. 
flaming — 1) полум'я ́ни ́й; 2) яскра ́вий; 
3) fig. палки ́й (про коха ́ння). 
flamingo — orn. флямі ́нґо. 
flamy — adj. полум'я ́ни ́й, вогне ́нний. 
Flanders — geog. Фля ́ндрія. 
flange — 1) tech. фла ́нець; ви ́ступ; 2) кро ́м-
ка, кайма ́ . 
flange, to — 1) tech. загина ́ти борти ́ ; 
2) ото ́чувати кро ́мкою. 
flank — 1) mil. фланг; 2) бік; 3) схил (гори ́). 
flanker — mil. укрі ́плення, що захища ́є 
фланг. 
flank, to — 1) mil. захищати фланг; 2) mil. 
загро ́жувати фла ́нгові; 3) межува ́ти. 
flannel — text. 1) n. фляне ́ля; 2) adj. фля-
не ́левий. 
flannelled — adj. вдя ́гнений у фляне ́левий 
о́дяг. 
flannel, to — протира ́ти фляне ́лькою (про 
окуля ́ри). 
flap — 1) уда ́р; о́плеск; 2) av. закри ́лок; 
3) tech. венти ́ль, хлипа ́к. 
flapdoodle — colloq. нісенітниця, 
flap-eared — adj. каплову ́хий. 
flapjack — colloq. млине ́ць, ко ́ржик. 
flapper — 1) tech. венти ́ль; 2) пола ́ (о ́дягу); 
3) хля ́павка (для мух); 4) colloq. нага ́ду-
вання. 
flap, to — 1) би ́ти; ля ́скати; 2) майорі ́ти; 
3) звиса ́ти. 
flare — 1) спа ́лах; спалахування; 2) світло-
вий сиґна ́л; 3) яскра ́ве сві ́тло. 
flare, to — палахкотіти; горі ́ти нері ́вним 
по ́лум'ям. 
flare-up — 1) спа ́лах; 2) світлови ́й сиґна ́л. 
flare-up, to — спала ́хнути. 
flaring — adj. 1) що гори ́ть (вибли ́скує); 
2) що ки ́дається у ві ́чі. 
flash — 1. n. 1) ви ́блиск; спа ́лах; 2) мить; 
2. adj. 1) показни ́й; 2) позба ́влений смаку ́ . 
flashback — спо ́гади. 
flash-house — colloq. кубло ́ злочи ́нців. 
flashing — n. спалахування, вибли ́скування. 
flash-light — 1) phot, спа ́лах ма ́гнію; 
2) ручни ́й електри ́чний ліхта ́р. 
flash-man — colloq. люди ́на сумнівної ре-
пута ́ції. 
flash-point — температу ́ра спа ́лаху. 
flash ranging — mil. світломе ́трія. 
flash, to — 1) спала ́хнути; 2) промайнути, 
flashy — 1) показни ́й; 2) позба ́влений 
смаку ́ . 
flask — 1) бакла ́га; 2) фляко ́н; 3) chem. 
рето ́рта. 
flat — 1. n. 1) рівнина ́; 2) ме ́шка ́ння; 3) mus. 
пони ́жувач, бемо ́ль; 2. adj. 1) горизонта ́ль-
ний; пла ́ский; 2) категори ́чний; 3) мля ́вий. 

flat-boat — плоскодо ́нний чо ́ве ́н. 
flat-broke — adj. colloq. вкрай збанкрутілий, 
flat-car — rly. плятфо ́рма. 
flat-fish — пла ́ска ри ́ба (ка ́мбала та і́нші). 
flat-foot — n. 1) med. пласкосто ́пість; 
2) colloq. проста ́к. 
flat-footed — adj. med. пласкосто ́пий. 
flat-iron — 1) tech. штабове ́залі ́зо; 2) пра ́с-
ка. 
flatlet — однокімнатне ме ́шка ́ння. 
flatly — 1) рі ́вно, гладе ́нько; 2) катего-
ри ́чно, навідрі ́з. 
flatness — 1) рівність; пла ́скість; 2) не ́смак; 
3) мля ́вість. 
flat of the hand — доло ́ня. 
flat-out — n. colloq. фія ́ско, невда ́ча. 
flatten, to — 1) сплю ́щувати; роби ́ти(ся) 
рі ́вним; 2) робитися мля ́вим. 
flatter — tech. рихтува ́льний молото ́к. 
flatterer — уле́сн||ик (иця). 
flattering — adj. уле ́сливий, запобігливий. 
flatteringly — adv. уле ́сливо, запобі ́гливо. 
flatter, to — 1) лести ́тися, піддо ́брюватися; 
2) прикраша ́іи. 
flattery — уле ́сливість, запобіга ́ння. 
flatting — n. tech. плю ́щення, прока ́тка. 
flattop — naut. mil. colloq. авіяно ́сець. 
flatulence — 1) med. метеори ́зм; 2) fig. 
бундю ́чність. 
flatulency — see flatulence, 
flatulent — 1) med. зду ́тий (від га ́зів); 
2) fig. бундючний, 
flatware — пла ́ский по ́суд. 
flatways — adv. плазом, 
flaunt — хверцюва ́ння, манірність, 
flaunt, to — 1) хверцюва ́ти; 2) го ́рдо майо-
ріти (про пра ́пор). 
flautist — mus. флейти ́ст(ка). 
flavin — 1) pharm. флавін; 2) жо ́вта фа ́рба. 
flavor — see flavour. 
flavour — 1) арома ́т; запах; 2) смак, 
при ́смак. 
flavourless — 1) без за ́паху; без смаку ́ ; 
2) несма ́чни ́й. 
flavourous — 1) запашни ́й; 2) що ма ́є 
приє ́мний при ́смак. 
flavour, to — присма ́чувати; надава ́ти 
за ́паху або ́смаку ́ . 
flaw — 1) щі ́лина, тріщина; 2) дефе ́кт; 
ва ́да; 3) пори ́в вітру. 
flawless — бездога ́нний. 
flaw, to — розко ́лювати(ся); ушко ́джу-
вати(ся). 
flawy — adj. 1) з дефе ́ктами; 2) шква ́листий 
(про вітер). 
flax — 1) bot. льон; 2) text, куде ́ля. 
flaxen — 1) text, лляни ́й, з льо ́ну; 2) світло-
жо ́втий. 
flax-finch — orn. конопля ́ник. 
flax grower — agric. льона ́р(ка). 
flax-seed — сім'я льо ́ну. 
flaxy — adj. 1) з льо ́ну, лляни ́й; 2) схо ́жий 
на льон. 
flayer — ппсу ́рник, шкуроде ́р. 



flay, to floater-repeater 
flay, to — 1) здира ́ти шкі ́ру; 2) fig. неща ́дно 
критикува ́ти. 
flea — ent. блоха ́ . 
flea-bane — bot. блошни ́ця. 
flea-bite — 1) блоши ́ний уку ́с; 2) fig. ма-
ле ́нька неприє ́мність. 
flea-bitten — покусаний блохами. 
fleam — лянце ́та. 
fleck — 1) пляма; 2) ластови ́ння. 
flecker, to — цяткува ́ти. 
fleck, to — вкрива ́ти пля ́мами. 
fledg(e)ling — n. пташеня ́. 
fledge, to — 1) оперя ́тися; 2) вистила ́ти 
пі ́р'ям (гніздо ́). 
fleece — ру ́но, во ́вна. 
fleecer — fig. шкурник. 
fleece, to — 1) стри ́гти ове ́ць; 2) fig. вима-
га ́ти, здира ́ти. 
fleecy — adj. 1) вкри ́тий во ́вною; 2) fig. 
кло ́ччяни ́й. 
fleer — насміха ́ння; глузли ́ва мо ́ва. 
fleer, to — насміха ́тися. 
fleet — 1. n. 1) naut. фльо ́та; 2) зато ́ка; 
3) парк (авт, та ́нків); 2. adj. швидки ́й. 
fleeting — adj. скоромину ́щий. 
flee, to — втіка ́ти, рятува ́тися вте ́чею. 
fleet, to — 1) швидко мина ́ти; 2) зніма ́ти 
вершки ́. 
Fleming — n. фляма ́нд||ець (ка). 
Flemish— 1) n. фляма ́ндська мо ́ва; 2) adj. 
фляма ́ндський. 
flesh — 1) ті ́ло; 2) м'я ́со; 3) м'якуш рос-
лини. 
flesh-colour — тіле ́сний ко ́лір. 
flesher — різни ́к; м'ясни ́к. 
flesh-fly — ent. м'ясна ́му ́ха. 
fleshings — theatr. трико ́ тіле ́сного ко ́льору 
(для сце ́ни). 
fleshly — 1) тіле ́сний; 2) хтивий, 
fleshmonger — 1) м'ясни ́к; 2) hist, торгове ́ць 
раба ́ми. 
flesh-pot — 1) казанок для варі ́ння м'яса; 
2) рl. fig. багате життя ́ . 
flesh tights — see fleshings, 
flesh-wound — med. поверхне ́ве пора ́нення. 
fleshy — 1) м'яси ́стий; 2) огрядний; 
3) хтивий. 
flews — pi. відви ́слі гу ́би. 
flex — elect, гнучки ́й шнур. 
flexibility — гну ́чкість. 
flexible — 1) гнучки ́й; 2) fig. пода ́тливий. 
flexion — 1) згин, зігнутість; 2) med., tech. 
згина ́ння; 3) gram, закінчення, фле ́ксія; 
4) math, кривизна ́. 
flexor — anat. згина ́ч (м'яз), 
flex, to — гну ́ти(ся), згина ́ти(ся). 
flexuosity — за ́крут; зви ́вистість. 
flexuous — покру ́чений; зви ́вистий. 
flexure — 1) згина ́ння; ви ́гин; 2) geol. 
флексу ́ра, ви ́гин. 
flibbertigibbet — базі ́ка; легкова ́жна лю-
ди ́на. 
flick — 1) різки ́й рух; 2) ле ́гки ́й уда ́р, 
щи ́голь. 

flicker — 1) мерехтіння, блимання; 2) orn. дятел. 
flickering — adj. мерехтли ́вий, бли ́маючий. 
flicker, to — мерехтіти, бли ́мати; майоріти, 
flick, to — шмагнути, стьо ́бнути. 
flier — 1) av. авія ́тор; 2) tech. махови ́к. 
flight — 1) av. ви ́літ; переліт; 2) літ; 
3) вте ́ча. 
flightiness — 1) непостійність; 2) норови ́с-
тість. 
flight-lieutenant — капітан авія ́ції (в Англії). 
flight-shot — по ́стріл на ле ́ту. 
flighty — 1) непостійний; 2) норови ́стий. 
flim-flam — colloq. 1) нісенітниця; 2) трюк; 
шахра ́йство. 
flim-flam, to — colloq. шахраюва ́ти. 
flimsy — 1) неміцни ́й; 2) легкова ́жний. 
flinch, to — 1) здрига ́тися; 2) ухиля ́тися. 
flinders — pi. ула ́мки; тріски ́. 
fling — 1) ки ́дання; кидо ́к; 2) швидки ́й рух; 
3) жва ́вість; 4) весе ́лощі. 
fling, to — 1) ки ́дати(ся); 2) пшурля ́ти; 
3) роби ́ти швидкий рух. 
flint — 1) тіп. кре ́мінь; 2) ска ́лка. 
flint-glass — англійський кришта ́ль. 
flint-hearted — adj. colloq. жорсто ́кий. 
flint-lock — hist, замо ́к крем'яно ́ї рушни ́ці. 
flint-paper — tech. нажда ́к, шку ́рка. 
Flintshire) — geog. Флі ́нт(шір). 
flinty — 1) кременистий; 2) fig. твердий, 
як камінь. 
flip — леге ́нький уда ́р. 
flip-flap — 1) ляскаючі зву ́ки; 2) го ́йдалка; 
3) вид пе ́чива. 
flip-flop — see flip-flap. 
flippancy — 1) легкова ́жність; 2) зухва ́ль-
ство. 
flippant — 1) легкова ́жний; 2) зухва ́лий. 
flipper — 1) zool. плаве ́ць; 2) бортови ́й 
обідо ́к. 
flip, to — зле ́гка вда ́рити. 
flirt — 1) коке ́тка; 2) рапто ́вий штовха ́н. 
flirtation — флірт, коке ́тство. 
flirt, to — 1) фліртува ́ти, кокетува ́ти; 
2) шви ́дко ру ́хати(ся). 
flirty — схильний до флірту. 
flit — зникнення; зміна місця ме ́шка ́ння. 
flitch — засо ́лений свиня ́чий бік. 
flitter-mouse — zool. кажа ́н. 
flitter, to — пу ́рхати, літа ́ти. 
flit, to — 1) переліта ́ти; 2) зміня ́ти місце 
ме ́шка ́ння. 
fliwer — colloq. 1) невда ́ча; 2) деше ́ве а́вто́. 
float — 1) пліт, поро ́м; 2) naut. буй, попла-
ве ́ць; 3) пла ́вальний по ́яс. 
floatable — 1) плавучий; 2) спла ́вни ́й. 
floatage — 1) плаву ́чість; 2) лісоспла ́в. 
floatation — 1) плавання; спливання; 
2) лісоспла ́в. 
floater — colloq. 1) сезо ́новий робітни ́к; 
2) ви ́борець з нестійкими по ́глядами. 
floater-repeater — colloq. ви ́борець, яки ́й за 
хабара ́ мо ́же проголосува ́ти в кілько ́х 
місця ́х. 



floating flump, to 
floating — adj. 1) пла ́ваючий; 2) мінли ́вий. 
floating bridge — понто ́нний міст, 
floating earth — пливу ́н(и ́). 
float, to — 1) пла ́вати; сплива ́ти на по-
ве ́рХню; 2) ширитися (про чутки́). 
floaty — 1) пливу ́чий; 2) fig. ле ́гки ́й. 
flock — 1) rel. па ́ства; 2) жму ́тик; пучо ́к 
(воло ́сся); 3) ота ́ра (ове ́ць); згра ́я (птахі ́в). 
flock, to — збира ́тися доку ́пи; ю́рмитися. 
floe — 1) крижане́ по ́ле; 2) плаву ́ча кри ́га. 
flogging — n. биття ́, шмага ́ння (рі ́зками); 
тіле ́сне покара ́ння. 
flog, to — би ́ти, шмага ́ти, сі ́кти (рі ́зками). 
flood — 1) по ́вінь, розли ́в; 2) морськи ́й 
припли ́в. 
flood-gate — шлю ́за. 
Flood, the — bibl. Всесві ́тній Пото ́п. 
flood, to — 1) зато ́плювати, залива ́ти; 
2) виХо́дити з берегів. 
floor — 1) підло ́га; 2) по ́верх; я́рус. 
floor-cloth — ліно ́ль. 
floor (earthen) — долівка. 
floorer — 1) нищівни́й уда ́р; 2) скру ́тне ́ ста-
но ́вище. 
flooring — n. 1) підло ́га, на ́стил; 2) bui. 
до ́шки на підло ́гу. 
floor, to — настила ́ти підло ́гу; вимо ́щу-
вати. 
floor-walker — colloq. адміністра ́тор вели ́-
кої крамни ́ці. 
flop — 1) colloq. люди ́на, що не ви ́правдала 
покла ́дених на не ́ї наді ́й; 2) капелюх з 
м'якими кри ́сами. 
flop-house — colloq. нічлі ́жка. 
floppy — 1) паси ́вний; 2) недба ́лий; 3) що 
ві ́льно звисає. 
flop, to — 1) би ́ти кри ́лами; 2) зазнава ́ти 
невда ́чі. 
flora — фльо ́ра. 
floral — 1) що стосу ́ється фльо ́ри; 2) квіт-
ко ́вий. 
Florence — geog. Фльоре ́нція. 
Florentine — 1) n. фльорент||і́єць (ійка); 
2) adj. фльоренті́йський. 
florescence — 1) кві ́тнення; 2) fig. ро ́зквіт. 
floriculture — квітника ́рство. 
florid — 1) вкри ́тий кві ́тами; 2) барвйстий; 
3) крикливий (про о́дяг). 
Florida — geog. Фльорі ́да. 
florist — 1) квітника ́р; 2) продаве ́ць кві ́тів. 
floss — 1) струмо ́к; 2) шовк-сире ́ць. 
flotage — see floatage, 
flotation — see floatation, 
flotilla — фльоти ́лія. 
flotsam — 1) ікра ́ о́стриць; 2) ванта ́ж, 
зми ́тий з корабля ́, або ́ ви́кинутий у море 
при корабе ́льній ава ́рії. 
flounce — 1) різки ́й рух; 2) обо ́рка, фаль-
ба ́на, вола ́н (про о́дяг). 
flounce, to — кидатися, роби ́ти різки ́й рух. 
flounder — 1) ich. ка ́мбала; пла ́ска ри ́ба; 
2) бо ́рсання. 
flounder, to — 1) бо ́рсатися; 2) плу ́татися 
(в слова ́Х). 

flour — бо ́рошно. 
flouring-mill — млин. 
flourish — n. 1) процвіта ́ння; 2) розма ́ху-
вання; 3) пишномо ́вний ви ́раз; 4) mus. 
фанфа ́ри, туш. 
flourishing — adj. процвіта ́ючий; здоро ́вий. 
flourish, to — 1) процвіта ́ти; буя ́ти; 2) роз-
ма ́хувати чимсь, 
flour mill — млин. 
flour, to — 1) моло ́ти; 2) посипа ́ти бо ́рош-
ном. 
floury — борошня ́ний. 
flout — глузува ́ння; знева ́га. 
flout, to — глузува ́ти; виявля́ти знева ́гу. 
flow — 1) течія ́; стіка ́ння; 2) пли ́нність 
(мо ́ви). 
flower — 1) кві ́тка; 2) цвіті ́ння. 
flower-bed — квітни ́к, клю ́мба. 
flowered — adj. заквітчаний, уквітчаний, 
floweret — poet, кві ́точка. 
flower-girl — квітника ́рка, ді ́вчина, що про-
дає кві ́ти. 
flowering — 1) n. ро ́зквіт; 2) adj. квіту ́чий. 
flower-piece — картина, що зобра ́жує кві ́ти. 
flower-pot — вазон, 
flower-show — ви ́ставка кві ́тів. 
flower-stand — підста ́вка для кві ́тів. 
flower, to — 1) цвісти, квітнути; 2) при-
краша ́ти кві ́тами. 
flowery — квітчастий; барви ́стий. 
flowing — adj. 1) що тече ́, спада ́є; 2) м'яки ́й 
(про лі ́нії). 
flow in, to — впада ́ти, втіка ́ти (рі ́чка в річку, 
в мо ́ре). 
flow, to — текти ́; ли ́тися. 
flu — colloq. інфлюе ́нца, ґри ́па. 
fluctuate, to — колива ́тися; змінюватися. 
fluctuation — колива ́ння; нестійкість. 
flue — дима ́р, ко ́мин. 
fluency — вільність, пла ́вність (про мо ́ву). 
fluent — 1. n. math, інтеґра ́ля; фу ́нкція; 
2. adj. 1) вільний, пла ́вний (про мо ́ву); 
2) рідки ́й, що тече ́. 
fluently — вільно, пла ́вно (про мо ́ву). 
fluff — пух, пушо ́к. 
fluff, to — збива ́ти (пух), 
fluffy — пухна ́стий. 
fluid — 1. n. ріди ́на; 2. adj. 1) рідки ́й, теку ́-
чий; 2) hydrotech. пливу ́чий. 
fluidity — 1) теку ́чість; 2) рідки ́й стан; 
3) met. рідкопла ́вкість; 4) hydrotech. пли-
ву ́чість. 
fluke — 1) пла ́ска ри ́ба; 2) глист (у печінці 
вівці); 3) сорт карто ́плі; 4) ла ́па кітви ́; 
5) щасливий ви ́падок. 
fluke, to — діста ́ти щось завдяки ́ щасли-
вому ви ́падкові. 
flume — 1) гірська ́ уще ́лина з пото ́ком; 
2) tech. жо ́лоб. 
flummery — 1) cul. вид омле ́та; 2) базікання, 
flummox, to — бентежити, турбува ́ти. 
flump — грю ́кіт, стук, 
flump, to — 1) па ́дати; 2) ста ́вити щось на 
підло ́гу з грю ́ком. 



flunk folk 
flunk — невда ́ча, прова ́л. 
flunkey — 1) лаке ́й; 2) fig. підлабу ́зник. 
flunk, to — прова ́лювати(ся) на і́спиті. 
fluorescence — сві ́чення, флюоресце ́нсія. 
fluorescent — флюоресце ́нтний. 
fluorine — chem. флюо ́р, фтор, 
fluor-spar — тіп. плавиковий шпат, 
flurry — 1) хвилюва ́ння, неспо ́кі ́й; 2) си ́ль-
ний порив ві ́тру. 
flurry, to — хвилюва ́ти, бентежити, 
flush — 1. n. 1) рапто ́вий припли ́в (води ́); 
2) прили ́в кро ́ви; 3) рум'я ́нець (на обли ́ччі); 
2. adj. 1) бага ́тий; 2) ще ́дрий; 3. adv. mech. 
впота ́й. 
flusher — асеніза ́тор. 
flushing — n. tech. промива ́ння. 
flush, to — 1) си ́льно текти ́; 2) червоні ́ти, 
шаріти; 3) ляка ́ти. 
fluster — метушня ́. 
fluster, to — 1) розхвилюва ́ти(ся); 2) під-
по ́ювати. 
flute — 1) mus. фле ́йта; 2) жолобо ́к; 
3) мале ́нька скла ́дка. 
flute, to — 1) mus. гра ́ти на фле ́йті; 2) ро-
би ́ти жолобки ́ . 
flutist — mus. флейти ́ст(ка). 
flutter — 1) пу ́рхаиня; 2) хвилюва ́ння, тре ́-
пет; 3) tech. вібра ́ція; 4) майоріння (про 
пра ́пор). 
flutter, to — 1) пу ́рхати; переліта ́ти; 
2) хвилюва ́тися; тріпоті ́ти; 3) майорі ́ти 
(про пра ́пор). 
fluvial — adj. річкови ́й. 
flux — 1) течія ́. поті ́к; 2) met. пла ́вень; 
3) постійна зміна; 4) med. патологічне 
витіка ́ння. 
fluxible — met. плавки ́й. 
fluxion — 1) math, диференція ́ція; 2) med. 
патологічні витіка ́ння. 
flux, to — 1) витіка ́ти; 2) met. відшлако ́-
вувати. 
fly — 1. n. 1) ent. му ́ха, му ́ппса; 2) agric.•> 
colloq. шкідни ́к; 3) крило ́(вітряка ́); 4) дов-
жина ́ пра ́пора; 2. adj. 1) хи ́трий; 2) метки ́й. 
fly-agaric — мухомо ́р. 
fly-away — adj. colloq. легкова ́жний. 
fly away, to — виліта ́ти, відліта ́ти. 
flybane — за ́сіб від мух. 
fly-bitten — colloq. засиджений му ́хами. 
fly-blow — яє ́чко мухи (у м'я ́сі). 
fly-blown — adj. fig. забруднений. 
fly-blow, to — кла ́сти яє ́чка (про му ́ху). 
fly-catcher — orn. мухоло ́вка. 
fly down, to — зліта ́ти вниз. 
flyer — see flier. 
fly-fish, to — fish, ву ́дити на му ́ху. 
flying — 1. n. літа ́ння; 2. adj. 1) літа ́ючий; 
2) fig. скоромину ́щий. 
flying boat — av. гідропля ́н. 
flying bridge — 1) понто ́нний міст; 2) поро ́м. 
flying fortress — av. mil. літа ́юча фортеця, 
flying instrument — av. аеронавігаційний 
при ́лад. 
flying man — av. піло ́т. 

flying officer — av. піло ́т-старпшна ́ . 
fly-leaf — print, чистий а́ркуш папе ́ру на 
поча ́тку чи в кінці ́кни ́ги. 
flyman — візни ́к. 
fly out, to — виліта ́ти. 
fly over, to — переліта ́ти. 
fly-sheet — листівка, 
fly title — print, шмуцти ́тул. 
fly, to — 1) літа ́ти; 2) майорі ́ти (про пра ́ -
пор). 
fly-trap — мухоло ́вка. 
fly-wheel — tech. махове ко ́лесо. 
foal — лоша ́ , осля ́ , муленя ́. 
foalfoot — bot. ма ́чушник, підбі ́л. 
foal, to — жеребитися. 
foam — пі ́на, шум. 
foaming — n. шумува ́ння. 
foam, to — пі ́нитися, шумува ́ти. 
foamy — пі ́нявий; вкри ́тий пі ́ною. 
fob — кише ́нька для годи ́нника. 
fob, to — ошу ́кувати, обду ́рювати. 
focal — adj. 1) phys. фо ́кусний; 2) центра ́ль-
ний. 
focalize, to — phys. зосере ́джувати у фо ́кусі. 
focus — phys., med. фо ́кус. 
focus, to — phys. зосере ́джувати у фо ́кусі. 
fodder — фура ́ж, пашня ́ (для худо ́би). 
fodder, to — годува ́ти (про худо ́бу). 
foe — во ́рог; не ́друг. 
Foehn — meteor, фен (ле ́гки ́й теплий ві ́тер 
в Альпах). 
foetid — see fetid. 
foetus — плід, за ́родок. 
fog — 1) тума ́н, імла ́ ; 2) трава ́ , що лиши ́-
лася на зи ́му неско ́шеною. 
fogey — colloq. дивакува ́та люди ́на. 
foggy — 1) тума ́нний; 2) phys. нея ́сни ́й. 
fog, to — 1) затума ́нювати(ся); 2) залиша ́ти 
траву ́ неско ́шеною. 
fogy — see fogey. 
foible — 1) дефе ́кт; 2) ура ́зли ́ве мі ́сце. 
foil — 1) станіо ́ль; 2) archi. орнаме ́нт у 
ви ́гляді ли ́стя; 3) слід зві ́ра; 4) рапіра. 
foil, to — 1) підкре ́слювати красу ́ контра ́с-
том; 2) збива ́ти (соба ́ку зі сліду); 3) роз-
бива ́ти чиї ́сь пля ́ни. 
foison — до ́брий врожа ́й; доста ́ток. 
foist, to — підсо ́вувати; всува ́ти. 
fold — 1) згин, скла ́дка; 2) две ́рі; 3) коша ́ра; 
4) geol. флексу ́ра; 5) print, фальц. 
folder — 1) па ́пка, швидкозпшва ́ч; 2) print. 
фальцюва ́льник. 
folding — 1) adj. скла ́да ́ний; відкидни ́й; 
2) n. print, фальцюва ́ння. 
fold, to — 1) загина ́ти, склада ́ти; 2) print. 
фальцюва ́ти. 
foliage — ли ́стя. 
foliate — adj. ли ́стяний. 
foliate, to — 1) покрива ́тися ли ́стям; 
2) розще ́плювати на тонкі шари ́ ; 3) print. 
нумерува ́ти а́ркуші кни ́ги. 
folio — 1) фо ́ліо; 2) розго ́рнутий а́ркуш 
бухга ́льтерської кни ́ги. 
folk — наро ́д; лю ́ди. 



folk-dance foray 

folk-dance — наро ́дній та ́не ́ць. 
Folkestone — geog. Фо ́лкстон. 
folklore — фо ́лкльо ́р. 
folklorist — фолкльори ́ст(ка). 
folks — люд, люди. 
folk-song — наро ́дня пі ́сия. 
folk-tale — наро ́дня ка ́зка. 
follicle — 1) anat. фолі ́кул(а); 2) ent. ко ́кон; 
3) bot. стручо ́к. 
follicular — adj. med. фолікуля ́рний. 
follower — 1) послідо́вн||ик (иця); 2) рої. 
попу́тн||ик (иця); 3) tech. ве ́дений механізм, 
following — 1) n. послідо ́вники, прихи ́ль-
ники; 2) adj. насту ́пний; да ́льший; попут-
ний (про ві ́тер). 
follow, to — 1) іти слі ́дом; наслі ́дувати; 
2) сте ́жити; 3) займа ́тися чимсь; 4) пере-
слідувати кого ́сь. 
follow with one's eyes, to — диви ́тися вслід, 
folly — 1) шалапутство; безглу ́здя; 
2) при ́мха, що до ́рого кошту ́є. 
fomentation — 1) med. припа ́рка; 2) fig. 
підбу ́рювання. 
foment, to — 1) med. кла ́сти припа ́рку; 
2) fig. підбу ́рювати. 
fond — 1) лю ́блячий, ні ́жний; 2) зана ́дто 
довірливий. 
fondant — цуке ́рок, що та ́не в ро ́ті. 
fondle, to — пе ́сти ́ти, голу ́бити. 
fondling — n. улю́блен||ець (ка). 
fondness — любо ́в, ні ́жність. 
font — 1) rel. купіль; 2) poet, джерело ́; 
3) print, компле ́кт шри ́фта. 
Foochow — geog. Фучжо ́у. 
food — n. 1) ї́жа, харчі ́ ; 2) attr. харчови ́й. 
food-card — продово ́льча ка ́ртка. 
food-stuff — collect, харчі ́ . 
fool — 1. n. 1) ду ́рень; 2) сиі. кисі ́ль; 2. adj. 
colloq. дурни ́й; нерозва ́жливий. 
foolery — безглу ́здий вчи ́нок; пу ́стощі. 
foolhardiness — молоде ́цтво; нерозсу ́длива 
сміли ́вість. 
foolhardy — молоде ́цький; нерозсудливо 
смі ́ли ́вий. 
foolish — дурни ́й; пустотли ́вий. 
foolishness — ду ́рість; нерозсудливість, 
foolproof — 1) зрозумі ́лий ко ́жному; 
2) tech. безпе ́чний; 3) безсумнівний (про 
спра ́ву). 
foolscap — 1) форма ́т папе ́ру; 2) блазе ́нсь-
кий ковпа ́к. 
fool, to — 1) обду ́рювати; 2) блазнюва ́ти; 
пустува ́ти. 
foot—1) нога ́ ; ступня; 2) осно ́ва, підніжжя; 
3) ніжка (про ме ́блі); 4) фут (мірадовжини ́). 
foot-and-mouth disease — vet. я́щур. 
football — sport. 1) ко ́паний м'яч, фу ́тбо ́л 
(гра); 2) фу ́тбо ́льний м'яч; 3) ре ́ґбі. 
footballer — sport, граве ́ць ко ́паного м'яча ́ , 
футболіст. 
football-player — see footballer. 
foot-bath — ва ́нна для ніг. 
footboard — 1) підніжка; сходинка; 2) tech. 
підкла ́дка. 

footboy — obs. поси ́льний. 
foot-brake — mot. ніжне ́ гальмо ́ . 
foot-bridge — кла ́дка, пішохідний міст. 
footer — see football. 
footfall — 1) хода ́ ; 2) відгук кро ́ків. 
foot-gear — colloq. collect. 1) взуття ́; 
2) панчо ́хи. 
foot-hill — передгір'я. 
foothold — n. 1) опо ́ра для ноги ́ ; 2) ті ї . 
пляцда ́рм. 
footing — n. 1) опо ́ра; фунда ́мент; 2) міцне ́ 
стано ́вшце. 
footle — базі ́кання; пустування. 
footless — 1) безно ́гий; 2) позба ́влений 
осно ́ви. 
footle, to — базі ́кати; пустува ́ти. 
footlights — pi. theatr. ра ́мпа; вогні ́ра ́мпи. 
footman — лаке ́й. 
footmark — слід ноги ́ . 
foot-note — при ́мітка під те ́кстом. 
foot-pace — крок, 
footpad — colloq. грабі ́жник. 
foot-passenger — пішохо ́д. 
foot-path — 1) тротуа ́р, хідни ́к; 2) сте ́жка. 
foot-plate — підніжка, 
foot-print — слід, ві ́дби ́ток ноги ́ . 
foot-race — sport, змага ́ння з бі ́гу або ́ ходи ́ . 
foot-rule — 1) hydrotech. футшто ́к; 2) ліній-
ка довжиною в оди ́н фут. 
foot-slog — colloq. пі ́ший перехі ́д. 
foot-slog, to — colloq. волочи ́тися пішки, 
footsore — adj. з натру ́дженими нога ́ми. 
footstalk — bot. стебло ́ . 
foot-step — 1) схо ́динка; підніжка; 2) bui. 
опо ́рна плита ́ . 
footstool — стільчик, ослінчик під но ́ги. 
foot, to — іти ́ пішки, 
footwalk — хідни ́к, тротуа ́р. 
foot-warmer — грілка для ніг. 
foot-way — 1) хідни ́к, тротуа ́р; 2) ming. 
східці в ша ́хті. 
footwear — collect, о́дяг на но ́ги (взуття ́, 
панчо ́хи). 
footworn — adj. 1) вто ́млений; 2) прото ́п-
таний (шлях, сте ́жка). 
foozle — colloq. пога ́на пра ́ця; невда ́ла гра. 
foozle, to — colloq. псува ́ти (пра ́цю, гру). 
fop — хлюст, франт. 
foppery — франтівство 
foppish — франтува ́тий; пустий. 
for — 1. prep. 1) для; 2) вна ́слідок, че ́рез; 
3) до, в на ́прямі; 4) про ́тягом; 5) за; 2. conj. 
бо, тому ́ що. 
forage — 1) харч, фура ́ж; 2) тії . фуражу-
ва ́ння. 
forage-cap — кашке ́т. 
forager — mil. фуражи ́р. 
forage, to — 1) mil. фуражува ́ти; 2) спусто ́-
шувати. 
for all that — все ́ таки, все ́ж таки, 
foramen — anat., zool., bot. о́твір, прохід, 
forasmuch — оскільки; че ́рез те що. 
for a while — на якийсь час. 
foray — наско ́к; мароде ́рство. 



foray, to foretaste, to 
foray, to — спусто ́шувати. 
forbear — n. 1) попере ́дник; 2) пре ́док. 
forbearance — 1) стри ́маність; 2) побла ́ж-
ливість; терплячість. 
forbearing — adj. 1) стри ́маний; 2) побла ́ж-
ливий; терпеливий. 
forbear, to — 1) утри ́муватися; 2) бу ́ти 
побла ́жливим (терпели ́вим). 
forbidden — заборонений, недозво ́лений. 
forbidding — adj. 1) непристу ́пний; 2) за-
гро ́зливий; страшнйй. 
forbid, to — забороня ́ти. 
force — 1) си ́ла; 2) при ́мус; 3) тії . озбро ́-
єний загін. 
forced — adj. 1) примусо ́вий; 2) ви ́мушений; 
3) неприро ́дний. 
forcedly — ви ́мушено. 
forceful — 1) си ́льний; 2) переко ́нливий. 
force-land, to — av. роби ́ти вимушене при-
зе ́млення. 
forceless — безси ́лий. 
force-meat — cul. фарш. 
force out, to — витісня ́ти. 
forceps — surg. хірургічні щи ́пці ́ ; пінце ́та. 
force-pump — tech. нагніта ́льна по ́мпа. 
for certain — напе ́вне, ко ́нче. 
forces — pi. mil. ві ́йсько. 
force, to — 1) зму ́шувати; 2) зла ́мувати; 
3) tech. втаскувати. 
forcible — 1) наси ́льний; 2) переко́нливий. 
forcibly — 1) наси ́льно; 2) переко ́нливо. 
forcing — n. 1) наси ́льство, при ́мус; 2) тії. 
форсува ́ння. 
ford — брід. 
fording place — брід. 
fordone — adj. obs. зму ́чений, ви ́снажений. 
ford, to — переходити вбрід. 
fore — 1. n. naut. носова ́ части ́на корабля ́; 
2. adj. 1) передній; 2) naut. носови ́й; 3. adv. 
naut. 1) попе ́ре ́ду; 2) в носові ́й части ́ні 
корабля ́. 
fore-and-aft — naut. поздо ́вжній. 
forearm — anat. передпліччя. 
forearm, to — озбро ́юватися заздалегідь. 
fore-axle — tech. пере ́дня вісь. 
forebear, to — see forbear, to. 
forebode, to — 1) передчува ́ти; 2) віщу-
ва ́ти. 
foreboding — n. передчуття ́; пога ́на озна ́ка. 
fore-cabin — naut. сальо ́н капіта ́на. 
forecast — завба ́чення, передба ́чення. 
forecastle — naut. бак. 
forecast, to — завба ́чувати, передбача ́ти. 
foreclose, to — 1) передріша ́ти (пита ́ння); 
2) jur. відмовля ́ти; позбавля ́ти пра ́ва. 
foreclosure — jur. позбавлення пра ́ва. 
foredeck — naut. бак. 
foredone — adj. знеси́лений, ви ́снажений. 
forefather — пре ́док. 
forefield — mil. передпілля. 
forefinger — вказівни ́й палець. 
forefoot — see foreleg. 
forefront — 1) центр дія ́льности; 2) mil. 
передова ́ лі ́нія. 

foregoer — попере́дн||ик (иця). 
foregoing — попере ́дній; вшцезазна ́чений. 
foregone conclusion — заздалегідь відо ́ме 
рішення. 
forego, to — 1) поступа ́тися; утри ́муватися 
(від чо ́гось); 2) передува ́ти. 
foreground — 1) пере ́дній плян; 2) theatr. 
авансце ́на. 
forehand — 1. n. 1) пере ́дня части ́на; 
2) sport, уда ́р зпра ́ва (в те ́нісі); 2. adj. 
завча ́сний. 
forehanded — adj. 1) передба ́чливий; 2) за-
вча ́сний. 
forehead — чо ́ло ́ , лоб. 
foreign — 1) закордо ́нний, чужинецький; 
2) med. чужорідний. 
foreign body — med. чуже тіло. 
foreigner — чужи́н||ець (ка); стороння 
люди ́на. 
foreign land — чужина ́. 
forejudge, to — прийма ́ти упере ́джене рі-
шення. 
forekidney — anat. передни ́рка. 
foreknowledge — передба ́чення. 
foreknow, to — зна ́ти напере ́д. 
foreland — 1) примо ́рська сму ́га; 2) мис. 
foreleg — пере ́дня нога ́ , передай ла ́па 
(про твари ́н). 
forelock — 1) чуб, чуприна; 2) tech. за ́гвіз-
док. 
foreman — 1) ма ́йстер; деся ́тник; ста ́роста; 
2) jur. старшина ́ прися ́жних. 
foremast — naut. фок-що ́гла. 
foremilk — моло ́зиво. 
foremost — 1) найголовніший; 2) пере ́дній. 
forename — ім'я ́ (на відміну від прізвища). 
forenoon — ра ́нок; час до по ́лу ́дня. 
forensic — adj. jur. судови ́й. 
foreordain, to — визнача ́ти напере ́д. 
forerunner — попере ́дник; передвісник. 
fore-run, to — передува ́ти; передвіща ́ти. 
foresail — naut. фок. 
foresee, to — передбача ́ти; завбача ́ти. 
foreshadow, to — віщува ́ти, провіща ́ти. 
foreshore — берегова ́ сму ́га. 
foreshorten, to — скоро ́чувати. 
foreshow, to — провіща ́ти, завбача ́ти. 
foresight — 1) завба ́чливість, передба ́чли-
вість; 2) тії . му ́шка. 
foreskin — anat. иашкірень. 
forest — 1) ліс; гай; 2) jur. мисли ́вський 
заповідник. 
forestall, to — запобіга ́ти; випереджа ́ти. 
forester — 1) лісівни ́к, лісни ́чий; 2) лісови ́й 
ме ́шка ́нець. 
forester's-house — лісиичівка. 
forest-protection — лісоохоро ́на. 
forestry — 1) лісни ́цтво; лісове ́ госпо-
да ́рство; 2) collect, ліси, 
forest, to — заса ́джувати лі ́сом. 
foretaste — 1) смакува ́ння напере ́д; 2) пе-
редчуття ́. 
foretaste, to — 1) смакува ́ти непере ́д; 
2) передчува ́ти. 



foreteller forthright 
foreteller — віщу ́н. 
foretelling — n. віщува ́ння; завбача ́ння. 
foretell, to — віщува ́ти; передбача ́ти. 
forethought — 1) n. передба ́чливість; 2) adj. 
заздалегідь обду ́маний; навми ́сний. 
foretoken — прикме ́та, передві ́стя. 
foretoken, to — віщува ́ти. 
foretooth — пере ́дній зуб. 
fore-top-mast — naut. форсте ́ньга. 
for ever — наза ́вжди, наві ́ки. 
forewarning — n. пересторо ́га, попере ́джен-
ня. 
forewarn, to — перестеріга ́ти, попереджа ́ти. 
forewoman — ста ́рша робітни ́ця; ма ́йстер 
(жі ́нка). 
foreword — передмо ́ва, вступ. 
for example — напри ́клад. 
forfeit — 1. n. 1) штраф; 2) конфіска ́ція; 
3) конфіско ́вана річ; 2. adj. конфіско ́ваний. 
forfeit, to — втрача ́ти (щось), позбува ́тися 
(чого ́сь). 
forfeiture — 1) втра ́та; 2) конфіска ́ція. 
for fun — жартома ́ . 
forgather, to — зустріча ́тися, збира ́тися. 
forge — ку ́зня, кова ́льня; го ́рно. 
forged — adj. 1) ко ́ваний; 2) фал(ь)ши ́вий, 
підро ́блений. 
forger — 1) кова ́ль; 2) фальсифіка ́тор, 
підро ́блювач. 
forgery — фальсифіка ́ція, підро ́бка. 
forgetful — забу ́дькуватий, забу ́тливий. 
forgetfulness — забу ́тливість. 
forget-me-not — n. bot. незабу ́дька, люби ́ -
мене. 
forge, to — 1) кува ́ти; вико ́вувати; 2) фаль-
сифікува ́ти, підробляти. 
forget, to — забува ́ти. 
forgiveness — проба ́чення, проще ́ння. 
forgive, to — пробача ́ти, вибача ́ти, про-
ща ́ти. 
forgiving — adj. виба ́чливий, побла ́жливий. 
forgivingness — згідливість, побла ́жливість. 
for good — наза ́вжди. 
forgo, to — утри ́муватися, відмовля ́тися 
(від чо ́гось). 
forgotten — забу ́тий. 
for instance — напри ́клад. 
fork — 1) виде ́лка; 2) розгалу ́ження; 
3) mus. камерто ́н; 4) ви ́ла. 
forked — adj. розгалу ́жений. 
fork-shaped — adj. вилка ́стий. 
fork, to — 1) розгалу ́жуватися; 2) працю-
ва ́ти ви ́лами. 
forlorn — 1) неща ́сний; 2) poet, поки ́нутий. 
form — 1) фо ́рма; зо ́внішній ви ́гляд; 
2) форма ́льність; 3) tech. фо ́рма, моде ́ль; 
4) бланк; 5) кля ́са (у шко ́лі). 
Form a column! — mil. В трила ́ві! 
formal — форма ́льний; офіційний; зо ́в-
нішній. 
formalin — pharm. формалін, 
formalism — формалізм; педантичність, 
formalist — формалі ́ст(ка); педа ́нт(ка). 
formality — форма ́льність; педанти ́зм. 

formalize, to — офо ́рмлювати. 
formally — форма ́льно. 
format — форма ́т. 
formation — 1) формува ́ння; утво ́рення; 
2) geol. форма ́ція; 3) тії. з'єдна ́ння, час-
тина. 
formative — 1) тво ́рчий; утво ́рюючий; 
2) Ііп. словотво ́рчий. 
Form double file! — mil. У двола ́ві! 
forme — tech. моде ́ль, фо ́рма. 
former — 1. n. 1) print, словоли ́тник; 2) rlу. 
склада ́ч поїздів; 3) уклада ́ч; 2. adj. 1) по-
пере ́дній; 2) коли ́шній. 
formerly — рані ́ше, давні ́ше; коли ́сь. 
Form extended line! — mil. В ла ́ві! 
formic — chem. мурашиний. 
formicary — мура ́шник. 
formication — n. med. мура ́шки по ті ́лу. 
formidable — 1) грізний; 2) значни ́й; 
3) величе ́зний. 
forming two deep — n. mil. вишиковування 
по дво ́є. 
formless — 1) безфо ́рмний; 2) амо ́рфний. 
formlessness — 1) безфо ́рмність; 2) амо ́рф-
ність. 
Formosa — geog. Формо ́за. 
Form single file! — mil. У ла ́ві! 
Form three ranks! — mil. У трила ́ві! 
form, to — 1) формува ́ти(ся); 2) склада ́ти, 
утво ́рювати. 
Form two ranks! — mil. У двола ́ві! 
formula — 1) фо ́рмула; 2) реце ́пт. 
formulate, to — формулюва ́ти. 
formulation — формулюва ́ння. 
formulism — безкрити ́чне дотри ́мання 
фо ́рмули. 
formulist — безкрити ́чний прихи́льн||ик 
(иця) фо ́рмули. 
Form up! — mil. Шику ́йсь! 
form up, to — mil. шикува ́ти(ся). 
fornicate, to — чинити пере ́лю ́бство. 
fornication — пере ́лю ́бство. 
for nothing — дарма ́ , даре ́мно. 
For report-eyes right! — mil. До зві ́ту — 
праворуч глянь! 
forsaken — adj. поки ́нутий. 
forsake, to — 1)покида ́ти; 2) відмовля ́тися. 
for some reason — чому ́сь, з яко ́їсь причи ́ни. 
forsooth — adv. спра ́вді, безпере ́чно. 
forspent — adj. poet, ви ́снажений, зму ́чений. 
forswear, to — зріка ́тися, відмовля ́тися. 
forsworn, the — n. клятвопору ́ш||ник (ниця). 
fort — mil. укріплення, форт. 
fortalice — mil. невели ́ке укріплення. 
forte — 1) mus. фо ́рте; 2) си ́льна сторона ́ 
(в люди ́ні). 
forth — 1) впере ́д, да ́лі; 2) назо ́вні. 
Forth — geog. Форт. 
forthcoming — 1) n. набли ́ження; поя ́ва; 
2) adj. насту ́пний; прийде ́шній. 
for the first time — впе ́рше. 
for the second time — вдру ́ге. 
forthright — 1) adv. рішу ́че; про ́сто; 2) adj. 
рішу ́чий; відве ́ртий. 



forthwith fourteen 
forthwith — нега ́йно, відра ́зу. 
forties — сороко ́ві ро ́ки ́ . 
fortieth — сороко ́вий. 
fortification — mil. укріплення, фортифі-
ка ́ція. 
fortified — adj. mil. укріплений, фортифі-
ко ́ваний. 
fortify, to — mil. укріплювати, фортифі-
кува ́ти. 
fortissimo — mus. фортіссімо. 
fortitude — мужність, си ́ла ду ́ху. 
Fort Lamy — geog. Форт-Ламі. 
fortnight — два ти ́жні. 
fortnightly — двотижне ́вий; що вихо ́дить 
раз на два ти ́жні. 
fortress — mil. форте ́ця. 
fortuitous — випадковий. 
fortuity — випадко ́вість; ви ́падок. 
fortunate — щасли ́вий, уда ́чливий. 
fortunately — на щастя. 
fortune — 1) тала ́н, до ́ля, форту ́на; 2) ба-
га ́тство. 
fortune-hunter — 1) аванту́рн||ик (иця); 
2) шука ́ч бага ́тих нарече ́них. 
fortuneless — 1) бідний; 2) нещасли ́вий. 
fortune-teller — ворожби ́т, воро ́жка. 
fortune telling — ворожба ́ . 
forty — со ́рок. 
forum — фо ́рум. 
forward — 1. n. sport, напада ́ючий (у фу ́т-
бо ́лі); 2. adj. 1) пере ́дній; 2) завча ́сний; 
3. adv. впере ́д; да ́лі. 
Forward double-march! — mil. Впере ́д бі-
гом — руш! 
forwarder — експеди ́тор. 
forward-looking — adj. далекогля ́дний, 
передба ́чливий. 
forwardness — 1) гото ́вність; 2) само-
впе ́вненість; 3) ра ́нній ро ́звиток. 
Forward quick-march! — mil. Впере ́д кро ́ком 
— руш!; Напря ́м кро ́ком — руш! 
forwards — впере ́д; да ́лі. 
forward, to — посила ́ти, надсила ́ти. 
forworn — poet, зму ́чений, сто ́млений. 
fosse — 1) anat. запа ́дина; 2) mil. транше ́я. 
fossil — 1. n. скаменілість; викопна тва-
ри ́на; 2. adj. 1) скаменілий; ви ́копний; 
2) fig\ старомо ́дний. 
fossilized — adj. 1) скаменілий; 2) fig. 
старомо ́дний. 
fossilize, to — 1) перетво ́рювати(ся) на 
ка ́мінь; 2) fig. закосніти. 
fosterage — 1) заохо ́чування; 2) до ́гляд 
(чужо ́ї дити ́ни); 3) відда ́ння ́ дитини на ви-
хова ́ння. 
foster-brother — моло ́чний брат, 
foster-child — годо ́ван||ець (ка). 
foster-father — на ́зва ́ний ба ́тько. 
fosterling — годо ́ван||ець (ка). 
foster-mother — 1) на ́зва ́на ма ́ти; 2) agric. 
бру ́дер (для курча ́т). 
foster-sister — моло ́чна сестра ́ . 
foster, to — 1) заохо ́чувати; 2) догляда ́ти 
діте ́й, хво ́рих; 3) пе ́сти ́ти. 

fougasse — mil. фуґа ́с. 
foul — 1. adj. 1) брудни ́й; 2) оги ́дний; 
3) непорядний; нече ́сний; 2. adv. 1) брудно; 
2) нече ́сно. 
foul language — ла ́йка, лихослів'я, 
foully — adv. 1) брудно; 2) нече ́сно. 
foul-mouthed — adj. що ла ́ється, що лихо-
сло ́вить. 
foulness — бруд; гидо ́та. 
foul, to — 1) забру ́днювати(ся); 2) зне-
сла ́влювати. 
foumart — zool. тхір, 
found — adj. забезпе ́чений. 
foundation — 1) осно ́ва, фунда ́мент; 
2) заснува ́ння (міста); 3) фонд, вне ́сений на 
культурні за ́ходи; 4) устано ́ва, за ́клад. 
foundationer — стипендія ́т(ка) за ́кладу, за-
сно ́ваного на благодійні ко ́шти. 
foundation school — шко ́ла, що існу ́є благо-
дійним ко ́штом. 
foundation-stone — 1) ка ́мінь фунда ́менту; 
2) fig. осно ́ва. 
founder — 1) фунда ́тор; основополо ́жник; 
2) лива ́рник. 
founder, to — 1) осідати (про будо ́ву); 
2) пуска ́ти на дно (про корабе ́ль); 3) fig. 
зроби ́ти необа ́чний вчи ́нок. 
foundling — n. підкидьок, зна ́йда (про ди-
ти ́ну). 
foundling-hospital — дитя ́чий будинок, при-
ту ́лок. 
foundress — фунда ́торка; основополо ́ж-
ниця. 
foundry — 1) гама ́рня, лива ́рний цех; 
2) литво ́ . 
foundry hand — лива ́рник. 
found, to — 1) засно ́вувати; 2) обґрунтову-
вати; 3) met. вилива ́ти, ли ́ти (мета ́л). 
fount — 1) джерело ́; 2) print, компле ́кт 
шри ́фту. 
fountain — 1) водогра ́й; 2) джерело ́. 
fountain-head — 1) джерело ́; 2) першо-
джерело. 
fountain-pen — автомати ́чна ру ́чка. 
four — 1) чоти ́ри; 2) тії . стрій по чоти ́ри; 
3) at cards четвірка, 
four-cornered — adj. чотирикутній, 
fourfold — 1) adj. чотириразо ́вий; 2) adv. 
вче ́тверо. 
four-footed — adj. чотирино ́гий. 
four-handed — adj. 1) mus. що вико ́нується в 
чоти ́ри руки ́ на піяніно; 2) для чотирьо ́х 
осіб (про гру), 
four hundred — чоти ́риста. 
four-oar — sport, чо ́ве ́н-четвірка. 
four-poster — ліжко з фіра ́нками на чоти-
рьо ́х стовпчиках, 
fourscore — obs. вісімдеся ́т. 
four-seater — mot. а́вто́ на чоти ́ри осо ́би. 
four-sided — adj. чотирибічний, 
foursome — colloq. гру ́па з чотирьо ́х осіб, 
four-square — 1. n. geom. квадра ́т; 2. adj. 
1) квадрато ́вий; 2) colloq. че ́сний. 
fourteen — чотирнадцять. 



fourteenth free labour 
fourteenth — чотирна ́дцятий. 
fourth — четве́ртий. 
fourthly — почетве ́рте. 
fowl — 1) пти ́ця; дичина ́; 2) свійська пти ́ця. 
fowler — hunt, мисливець на птахів. 
fowling bag — hunt, мисли ́вська то ́рба, яґд-
та ́ша. 
fowling-piece — hunt, мисли ́вська рушниця, 
fowl-run — agric. пта ́шник. 
fowl, to — hunt, полюва ́ти на птахів, 
fox — zool. лис, лисиця, 
fox-brush — colloq. лисячий хвіст, 
fox-cub — лисеня, 
fox-earth — ли ́сяча нора ́ . 
foxfire — фосфоресціююче світло (трух-
лого пенька ́). 
foxglove — bot. наперстя ́нка. 
foxhole — ли ́сяча нора ́ . 
foxhound — hunt, гінча ́к. 
foxtail — 1) ли ́сячий хвіст; 2) bot. лисохвіст. 
fox-terrier — фокстер'єр. 
fox, to — colloq. хитрува ́ти. 
fox-trap — hunt, па ́стка для лиси ́ці. 
fox-trot — фокстро ́т (тано ́к). 
foxy — 1) ли ́сячий; 2) fig. хи ́трий. 
foyer — фойє ́. 
frab, to — colloq. набрида ́ти, надокуча ́ти. 
fracas — сканда ́л; бійка, 
fraction — 1) math, дріб; 2) ча ́стка, ула ́мок; 
3) chem. фра ́кція. 
fractional — adj. 1) math, дробови ́й; 
2) частко ́вий; 3) chem. фракційний, 
fractionary — see fractional, 
fractious — вередливий; неспокійний, 
fracture — 1) surg. злам, надла ́м; 2) трі-
щина. 
fracture, to — лама ́ти, розла ́мувати. 
fraenum — n. anat. вузде ́чка. 
fragile — 1) ламки ́й, крихки ́й; 2) fig. тен-
дітний. 
fragility — 1) ла ́мкість, кри ́хкість; 2) fig. 
тендітність. 
fragment — 1) фраґме ́нт; ури ́вок; 2) об-
ри ́вок; ула ́мок. 
fragmentary — 1) фраґмента ́рний; 2) geol. 
ула ́мковий. 
fragmentation — фраґмента ́ція. 
fragrance — аромат, па ́хощі. 
fragrant — арома ́тний, пахучий, запашний. 
fragrantly — арома ́тно, за ́па ́шно. 
frail — 1. n. 1) очере ́т; 2) ко ́шик з очере ́ту; 
2. adj. 1) слабки ́й; тендітний; 2) крихки ́й; 
3) мора ́льно нестійки́й. 
frailness — сла ́бість; тендітність, 
fraise — mech. фре ́за. 
fraise, to — mech. фрезерува ́ти. 
frame — 1) ра ́ма; 2) структура; систе ́ма; 
3) кістя ́к; осто ́в; 4) cinemat. кадр; 5) bui. 
карка ́с. 
frame aerial — radio ра ́мочна анте ́на. 
frame-house — bui. карка ́сний будинок, 
frame of mind — на ́стрій. 
frame-saw — пилорама. 

frame, to — 1) обрамо ́вувати; 2) утво ́рю-
вати; 3) споруджувати, 
frame-up — 1) змо ́ва; 2) інсцено́ваний су-
дови ́й проце ́с. 
framework — 1) обра ́млення; 2) bui. карка ́с. 
framing — n. обра ́млення; ра ́ма; карка ́с. 
franc — франк (моне ́та). 
France — geog. Фра ́нція. 
franchise — 1) вибо ́рче пра ́во; 2) привіле ́й. 
Franciscan — rel. 1) n. черне ́ць-франціска ́-
нець; 2) adj. франціска́нський. 
frangible — крихки ́й, ламки ́й. 
frank — відве ́ртий, щйрий. 
Frank — hist, франк. 
frankincense — rel. ла ́дан. 
frankly — відве ́рто, щи ́ро. 
frankness — відве ́ртість, щи ́рість. 
frantic — несамовитий, шале ́ний. 
Franz Josef Land — geog. Земля Фра ́нца 
Йосипа. 
fraternal — братерський; побрати ́мський. 
fraternity — брате ́рство; побрати ́мство. 
fraternization — брата ́ння. 
fraternize, to — брата ́тися. 
fratricidal — братовби ́вчий. 
fratricide — 1) братовби ́вство; 2) брато-
вби ́вця. 
fraud — 1) шахра ́й(ка); дури ́світ; 2) шах-
ра ́йство, ошука ́нство. 
fraudulent — шахра ́йський, ошука ́нський. 
fraught — adj. 1) по ́вний; 2) обтя ́жений. 
fray — сутичка, сва ́рка. 
fray, to — зно ́шувати(ся), протира ́ти(ся). 
frazzle — зно ́шеність (про о́дяг). 
frazzle, to — зно ́шувати(ся) до лахміття. 
freak — 1) химе ́ра; дива ́цтво; 2) ненор-
ма ́льний пере ́біг якогось природного про-
це ́су. 
freaked — adj. поцяцько ́ваний. 
freakish — перебірливий; примхли ́вий; 
дива ́цький. 
freaks — pi. fig. викрута ́си. 
freak, to — 1) вкривати сму ́гами або ́ пля-
мами; цяцькува ́ти; 2) різноманітити, 
freckle — веснянка, ластови ́нка. 
freckles — pi. ластови ́ння. 
freckle, to — вкрива ́тися ластовинням, 
free — 1. adj. 1) вільний; 2) добровільний; 
3) неви ́мушений; 2. adv. 1) вільно; 2) добро-
вільно; 3) невимушено, 
free balloon — av. вільний аероста ́т. 
free-board — naut. висота ́ надво ́дного 
бо ́рту. 
freebooter — розбійник, піра ́т. 
freedom — во ́ля, свобо ́да, вільність, 
freedom-loving — adj. волелю ́бний. 
free-for-all — 1) n. colloq. зага ́льна бійка; 
2) adj. загальнодосту ́пний. 
free-hand — 1) свобо ́да дій; 2) малю ́нок 
від руки ́. 
free-handed — adj. ще ́дрий. 
free kick — sport, вільний коп. 
free labour — пра ́ця людей, що не нале ́жать 
до профспіло ́к. 



free lance fritter, to 
free lance — n. 1) hist, на ́йманець, ландс-
кне ́хт; 2) журналіст, що не нале ́жить до 
яко ́їсь па ́ртії або ́реда ́кції. 
free list — 1) ли ́ста осіб, що кори ́сту ́ються 
яки ́мись пільгами; 2) comm. ли ́ста това ́рів, 
що ми ́том не обклада ́ються. 
free liver — жуї ́р, бонвіва ́н. 
freely — 1) вільно; 2) ще ́дро. 
freemason — масо ́н. 
freemasonry — масо ́нство. 
free of charge — даровий, безкопгго ́вний. 
free oneself, to — звільнитися, 
free-spoken — відве ́ртий. 
free-thinker — вільноду ́мець. 
free, to — звільняти, визволяти. 
Freetown — geog. Фріта ́ун. 
free trade — есоп. безмитна торгівля, 
free-trader — рої. прихильник вільної тор-
гівлі, фрітре ́йдер. 
free verse — верлібр, 
freeway — автостра ́да. 
free-wheel — tech. вільне ко ́лесо. 
free will — n. 1) вла ́сне бажа ́ння; 2) attr. 
добровільний, 
freezer — холоди ́льник. 
freeze, to — 1) заморо ́жувати, моро ́зити; 
2) ме ́рзнути. 
freezing — 1. n. замерза ́ння, заморо ́жу-
вання; 2. adj. 1) заморо ́жуючий; 2) льо-
дови ́й. 
freezing-point — phys. то ́чка замерза ́ння. 
freight — 1) ванта ́ж; 2) фрахт, 
freightage — 1) переве ́зення вантажів; 
2) фрахтува ́ння; 3) ва ́ртість перево ́зу. 
freight-car — rly. ванта ́жний ваго ́н. 
freighter — 1) фрахтува ́льник; 2) naut. 
ванта ́жне судно ́ . 
freight, to — 1) ванта ́жити; 2) фрахтува ́ти. 
freight-wag(g)on — биндю ́г. 
French — 1) adj. францу ́зький; 2) n. фран-
цу ́зька мо ́ва. 
Frenchman — францу ́з. 
Frenchwoman — францу ́женка. 
frenzied — adj. безтя ́мний; шале ́ний. 
frenzy — n. несамови ́тість; шал. 
frequency — elect., med. частота ́ . 
frequent — багаторазо ́вий, ча ́стий. 
frequentative — багаторазо ́вий; gram, на-
воротни ́й. 
frequenter — ча ́стий відвідувач, 
frequently — багаторазо ́во, ча ́сто. 
frequent, to — ча ́сто відвідувати; colloq. 
вчаща ́ти. 
fresco — фре ́ска. 
fresco, to — прикрашати фре ́сками. 
fresh — adj. 1) свіжий; 2) прісний (прісна 
вода ́); 3) colloq. недосвідчений, 
freshen, to — 1) освіжа ́ти; 2) свіжішати, 
fresher — n. colloq. новачо ́к (нова ́чка) в 
університе ́ті. 
freshet — 1) потік прісної води ́ , що впада ́є 
в мо ́ре; 2) по ́вінь. 
freshly — 1) свіжо; 2) нещодавно ́. 
freshly salted — adj. cul. малосольний. 

freshman — 1) новачо ́к у шко ́лі; 2) mil 
colloq. новобра ́нець. 
freshness — свіжість. 
fret — 1) хвилюва ́ння; 2) прямокутній 
орнаме ́нт; 3) лад у гіта ́рі. 
fretful — дражливий. 
fret-saw — tech. ло ́бзик. 
fret, to — 1) роз'їда ́ти; 2) хвилюва ́тися. 
fretwork — різьба ́ , різьблення. 
friability — кри ́хкість. 
friable — крихки ́й. 
friar — rel. черне ́ць. 
friary — rel. чоловічий манасти ́р. 
fribble — ле ́дар, неро ́ба. 
fribble, to — ледарюва ́ти. 
fricative — phon. 1) n. фрикативний звук; 
2) adj. фрикативний. 
friction — 1) тертя; 2) fig. незго ́ди, розхб-
дження. 
friction-gear — tech. фрикційна переда ́ча. 
Friday — п'ятниця. 
fried — adj. сма ́жений, жа ́рений. 
friend — 1) друг, по ́друга; 2) това ́риш(ка); 
3) прихи́льн||ик (иця). 
friendless — самітни ́й, одино ́кий. 
friendliness — дру ́жність, привітність. 
friendly — 1. adj. 1) дру ́жній; 2) сприя ́тли-
вий; 2. adv. дру ́жньо. 
friendship — приятелюва ́ння, дру ́жба. 
friend, to — poet, допомага ́ти. 
frieze — 1) archi. фриз; 2) text, ба ́йка. 
frig — colloq. холоди ́льник. 
frigate — naut. фреґа ́та. 
fright — страх; пере ́ля ́к. 
frighten away, to — відстра ́шувати. 
frightened — adj. наляканий, переляканий, 
frighten off, to — відстра ́шувати. 
frighten, to — страха ́ти, лякати, 
frightful — 1) жахли ́вий, страшни ́й; 2) col-
loq. бридки ́й. 
frightfully — жахли ́во, страше ́нно. 
fright, to — poet, ляка ́ти; триво ́жити. 
frigid — 1) холо ́дний; 2) fig. байдужий, 
frigidity — 1) холодність; 2) fig. байду ́жість. 
frigidly — 1) хо ́лодно; 2) fig. ба ́йду ́же. 
frill — 1) вузька ́ обо ́рка; 2) pi. непотрібні 
прикра ́си. 
frill, to — 1) прикраша ́ти обо ́рками; 
2) роби ́ти скла ́дки. 
fringe — 1) торочки ́ ; 2) о́бвідка; 3) чубо ́к, 
гри ́вка. 
frippery — 1) деше ́ві прикра ́си; 2) лахміття. 
Frisco — geog. colloq. Сан-Франсіско. 
frisette — шту ́чні ку ́чері на ло ́бі. 
Frisian — adj. фри ́зький. 
frisk — стрибо ́к; пу ́стощі. 
frisk, to — стриба ́ти; пустува ́ти. 
frisky — грайливий, жва ́вий. 
frit — фри ́та, скляна ́су ́міш. 
fritter — 1) cul. шмато ́к сма ́женого м'яса; 
2) cul. шмато ́к яблука (анана ́са), заце ́чений 
в тісті; 3) уривок. 
fritter, to — 1) діли ́ти на дрібні части ́ни; 
2) розтри ́нькувати. 



frit, to frustration 
frit, to — спіка ́ти(ся), сплавля ́ти. 
frivolity — легкова ́жність, фриво ́льність. 
frivolous — легкова ́жний, фриво ́льний. 
frivolous woman — жі ́нка сумнівної пове-
ді ́нки. 
frivol, to — га ́яти час; ледарюва ́ти. 
friz(z) — ку ́чері, кучеря ́ве воло ́сся. 
frizzle — за ́чіска (воло ́сся). 
frizzle, to — 1) жа ́ритися з шкварча ́нням; 
2) fig. терпі ́ти від спе ́ки. 
frizzly — кучеря ́вий. 
friz(z), to — 1) кучеря ́витися; 2) шкварча ́ти 
(на сковороді ́). 
frizzy — кучеря ́вий. 
frock — 1) rel. ря ́са; 2) су ́кня; 3) сюрту ́к. 
frock-coat — сюрту ́к. 
frog — zool. жа ́ба. 
froggy — adj- жа ́б'ячий. 
frog-in-the-throat — colloq. хрипота ́ . 
frogskin — colloq. до ́лярова асиґна ́ція. 
frog-spawn — жабури ́ння. 
frolic — 1) n. pl. зби ́тки, пу ́стощі; 2) adj. 
грайли ́вий, пустотли ́вий. 
frolicsome — грайли ́вий, пустотли ́вий. 
frolic, to — гра ́тися, пустува ́ти. 
from — від, із, з, з-за. 
from above — згори ́. 
from a distance — здалека. 
from behind — зза ́ду. 
from childhood — зма ́лку. 
from every where — звідусіль. 
from here — зві ́дси. 
from long ago — зда ́вна. 
from now on — відтепе ́р. 
from outside — ззо ́вні; знадво ́ру. 
from somewhere — зві ́дкись. 
from the bottom — зіспо ́ду. 
from the evening — зве ́чора. 
From the left — number! — mil. Злі ́ва — від-
числи ́! 
from there — зві ́дти, звідтіля ́. 
From the right — number! — mil. Зпра ́ва — 
відчисли ́! 
from under — з-під. 
front — 1. n. 1) mil. фронт; 2) фаса ́да, пе ́ред; 
2. adj. пере ́дній. 
frontage — 1) фаса ́да; 2) паліса ́дник. 
frontal — 1. adj. 1) mil. фронта ́льний, ло-
бови ́й; 2) tech. торце ́вий; 3) anat. лобови ́й; 
2. n. archi. фронто ́н, фаса ́да. 
frontier — n. 1) кордо ́н; 2) attr. прикор-
до ́нний. 
frontier-guard — прикордо ́ниик. 
frontlet — пля ́ма на ло ́бі твари ́ни. 
fronton — archi. фронто ́н. 
front-pager — colloq. важли ́ве повідо ́м-
лення. 
front-palatal — adj. phon. передньопідне-
бінний. 
front sight — му ́шка (про збро ́ю). 
front sight cover — наму ́шник (про збро ́ю). 
front, to — 1) протистоя ́ти; 2) вихо ́дити на. 
frontward — adv. обли ́ччям упере ́д. 
frost — 1) моро ́з; 2) fig. холо ́дність. 

frostbite — med. відморо ́ження. 
frostbitten — adj. med. відморо ́жений. 
frost-bound — adj. ску ́тий моро ́зом. 
frost-cleft — 1) n. морозобо ́їна; 2) adj. що 
тріснув від моро ́зу. 
frost-crack — морозобо ́їна, тріщина від 
моро ́зу. 
frosted — adj. 1) вкри ́тий Інеєм; 2) ма ́товий 
(про скляні ви ́роби). 
frost-hardy — agric. морозостійки ́й (про 
росли ́ни). 
frost-hole — морозобо ́їна. 
frostily — fig. хо ́лодно. 
frost, to — 1) побива ́ти моро ́зом (про 
росли ́ни); 2) підморо ́жувати; 3) fig. роз-
холоджувати; 4) роби ́ти ма ́товим (про 
скло). 
frost-work — моро ́зяний взір (на склі). 
frosty — 1) моро ́зний; холодний; 2) си ́вий; 
3) fig. холо ́дний, ду ́же стри ́маний. 
froth — 1) піна; шум; 2) fig. пусті слова ́ . 
frothing — n. шумува ́ння. 
froth, to — 1) пінитися, шумува ́ти; 2) fig. 
базікати. 
frothy — піни ́стий. 
frou-frou — ше ́лест, шелестіння, 
frounce, to — роби ́ти збо ́рки, скла ́дки. 
froward — неслухня ́ний; вередли ́вий. 
frown — n. насу ́плені бро ́ви; похму ́рий 
по ́гляд. 
frown, to — насу ́плюватися, хму ́ритися. 
frowst — за ́тхле повітря; духо ́та ́ . 
frowst, to — ледарюва ́ти. 
frowsy — 1) за ́тхлий, заду ́шливий; 2) не-
оха ́йний; нече ́саний. 
frozen — 1) заме ́рзлий, заморо ́жений; 
2) fig. ду ́же стри ́маний, холо ́дний. 
fructification — bot. запліднення, 
fructify, to — bot. запліднювати, 
fructose — chem. фрукто ́за. 
frugal — 1) скро ́мний; 2) оща ́дливий. 
frugality — 1) скро ́мність; 2) оща ́дливість. 
fruit — 1) о́воч, плід; 2) fig. pi. на ́слідки. 
fruitage — 1) плодоно ́шення; 2) poet, плоди ́ . 
fruitarian — люди ́на, що харчу ́ється тільки 
о́вочами. 
fruiter — 1) садово ́д; 2) плодове ́ де ́рево. 
fruiterer — торгове ́ць о́вочами. 
fruitful — родю ́чий, плодючий, 
fruition — здійснення (наді ́й, сподівань), 
fruitless — 1) неплідний; 2) даремний, 
ма ́рний. 
fruits — collect, садовина ́. 
fruit salad — cul. солодка стра ́ва з о́вочів 
(садовини ́). 
fruit, to — роди ́ти, плодоно ́сити. 
fruity — 1) овоче ́вий; 2) схо ́жий на о́вочі. 
frump — colloq. сварли ́ва жі ́нка. 
frumpish — colloq. сварли ́вий. 
frustrate, to — розбива ́ти (надії); зрива ́ти 
(пля ́ни). 
frustration — розбиття ́ (надій); зрив 
(пля ́нів). 



fry furiosity 
fry — 1) cul. печеня, сма ́жене м'ясо; 
2) дрі ́бна ́ ри ́бка. 
frying pan — сковорода ́. 
fry, to — сма ́жити(ся). 
fubsy — 1) огрядни ́й; 2) приса ́дкуватий. 
fuchsine — chem. фукси ́н. 
fuddle — пия ́ти ́ка. 
fuddle, to — 1) напива ́тися; 2) одурма ́-
нювати(ся). 
fudge — ви ́гадка. 
fudge, to — 1) бреха ́ти; 2) несумлі ́нно 
працюва ́ти. 
fuel — па ́ливо, пальне ́. 
fuel, to — заправля́ти(ся) пальним. 
fug — 1) духо ́та ́ , заду ́шливе повітря; 
2) смі ́ття ́ . 
fugacious — скоромину ́щий, коротко-
ча ́сний. 
fugacity — скоромину ́щість, коротко-
ча ́сність. 
fuggy — заду ́шливий, душний. 
fugitive — 1) n. утіка ́ч(ка); 2) adj. побіжний; 
скоромину ́щий. 
fugleman — 1) ватажо ́к; верхово ́да; 2) про-
мо ́вець. 
fugle, to — 1) керува ́ти; 2) бу ́ти зразко ́м. 
fug, to — сиді ́ти в духо ́ті ́ . 
fugue — mus. фу ́га. 
Fujiyama — geog. Фудзія ́ма (вулка ́н у 
Япо ́нії). 
fulcrum — 1) phys., mech. то ́чка о́пору; 
то ́чка оберта ́ння; 2) fig. за ́сіб для дося ́г-
нення мети. 
fulfilled — adj. спо ́внений, ви ́конаний. 
fulfilQ), to — 1) спо ́внювати, вико ́нувати; 
2) заве ́ршувати. 
fulfilment — 1) спо ́внення, викона ́ння; 
2) заве ́ршення. 
fulgent — poet, блиску ́чий. 
fulgurate, to — бли ́снути бли ́скавкою. 
fuliginous — вкри ́тий са ́жею, заку ́рений. 
full — 1) по ́вний; цілковитий; 2) бага ́тий 
(на щось). 
full-back — n. sport, захи ́сник (у ко ́паному 
м'ячі ́). 
full-blooded — adj. 1) чистокро ́вний; 
2) повнокро ́вний. 
full-blown — у по ́вному цвіті (про квітку). 
full-bodied — adj. огрядни ́й. 
full dress — colloq. пара ́дний о́дяг. 
fuller — 1) сукнова ́л, шапова ́л* 2) tech. 
молото ́к для ви ́роблення жолобів. 
full-faced — adj. повнови ́дий. 
full-fashioned — adj. text, фасо ́нний. 
full-fledged — adj. 1) цілко ́м опе ́рений; 
2) fig• розви́нений, закінчений. 
full gallop — кар'єр. 
Full gallop! — mil. Марш-ма ́рш! 
fulling-mill — сукнова ́льня. 
full-length — на всю довжину ́. 
full-mouthed — adj. fig. гучни ́й, повно-
зву ́чний. 
fullness — повнота ́; наси ́ченість. 
full stop — gram, кра ́пка. 

full-timer — 1) робітни ́к, що працює цілий 
ти ́ждень; 2) у́чень, що відвідує всі ле ́кції. 
fully — ґрунто ́вно, цілко ́м, зо ́всім. 
fulminant — 1) блискави ́чний; 2) med. 
скороте ́чний. 
fulminate, to — 1) гриміти; 2) бли ́скати. 
fulminatory — 1) гримля ́чий; 2) розгро ́мний 
(розгро ́мна кри ́тика). 
fulsome — 1) гидкий, бридки ́й; 2) нещи ́рий. 
fulvous — червонуватожо ́втий, бу ́рий. 
fumade — ву ́джена сарди ́нка. 
fumble, to — 1) ми ́мрити; 2) м'я ́ти в рука ́х; 
3) невміло поводитися. 
fume — 1) чад, дим; 2) па ́ра; випар; 
3) збу ́дження. 
fume, to — 1) обку ́рювати; 2) випаро ́-
вуватися; 3) гніватися, се ́рдитися. 
fumigate, to — обку ́рювати; дезинфікува ́ти. 
fumigation — обку ́рювання; дезинфе́кція. 
fumy — 1) чадни ́й, димний; 2) по ́вний 
ви ́парів. 
fun — жарт; весе ́лоші. 
funambulist — канатохо ́дець. 
function— n. 1)physiol. фу ́нкція (організму); 
2) pl. обо ́в'я ́зки; 3) math, функціона ́л. 
functional — adj. функціональний, 
functionary — 1. n. урядо ́вець; урядо ́ва 
осо ́ба; 2. adj. 1) офіційний; 2)physiol., med. 
функціона ́льний. 
functionate, to — діяти; вико ́нувати фу ́нкції. 
function, to — функціонувати; діяти, 
fund — есоп. капіта ́л; фонд, 
fundamental — 1. adj. фундамента ́льний, 
ґрунто ́вний; 2. n. 1) основне ́ пра ́вило; 
2) pl. осно ́ви. 
fundamentally — фундаментально, ґрун-
то ́вно. 
fund, to — есоп. вклада ́ти капіта ́л. 
funeral — 1) n. по ́хорон; 2) adj. похоро ́нний. 
funeral litter — ма ́ри. 
funereal — похоро ́нний. 
fungous — ніздрюва ́тий, губча ́тий. 
fungus — 1) bot. грибо ́к; цвіль; 2) med. 
ди ́ке м'я ́со. 
funicle — bot. сім'яніжка, 
funicular — rly. фунікуле ́р, кана ́тна заліз-
ниця. 
funk — страх, пере ́ля ́к. 
funk, to — боя ́тися. 
funnel — 1) лійка; 2) tech. труба ́ , бо ́вдур. 
funny — 1) n. я́лик, двовесловий чо ́ве ́н; 
2) adj. смішний, куме ́дний. 
funny-man — штука ́р, потішник, 
funny story — сміховинка, жарт, 
funster — colloq. жартівни ́к. 
fur — 1) ху ́тро; шку ́ра; 2) на ́кип. 
furbish, to — ґлянсува ́ти; полірува ́ти. 
furcate — adj. розгалужений, роздвоєний, 
furcate, to — розгалу ́жувати(ся), роздво ́-
ювати(ся). 
furcation — розгалу ́ження, роздво ́єння. 
fur-dresser — кушнір, 
furfur — n. лупа ́ . 
furiosity — лють. 



furioso Gael 
furioso — mus. фуріо ́зо. 
furious — розлюто ́ваний, оскаженілий. 
furiously — розлюто ́вано, оскажені ́ло. 
furl — склада ́ння, згорта ́ння. 
furlong — во ́сьма части ́на ми ́лі. 
furlough — відпу ́стка. 
furlough, to — звільня ́ти у відпу ́стку. 
furl, to — склада ́ти, згорта ́ти (парасо ́льку, 
ві ́яло). 
furnace — tech. го ́рно; піч; доме ́нна піч. 
furnace-bar — tech. колосник, 
furnace-charge — tech. засипка печі, 
furnished — adj. мебльо ́ваний. 
furnisher — постача ́льник (ме ́блів). 
furnishings — n. pi. умеблюва ́ння; ха ́тні 
ре ́чі. 
furnish, to — 1) меблюва ́ти; 2) уряджа ́ти; 
3) постача ́ти. 
furniture — 1) ме ́блі; 2) обладна ́ння. 
furor — see furore, 
furore — фуро ́р. 
furred — adj. 1) оздо ́блений ху ́тром; 
2) вкри ́тий на ́кипом. 
furrier — хутряни ́к; кушні ́р. 
furriery — 1) кушні ́рство; 2) collect, хутра; 
furrow — 1) борозна ́ ; 2) жо ́лоб; 3) змо ́рш-
ка; 4) tech. ґвинтова ́ нарі ́зка; паз. 
furrow, to — 1) борозни ́ти; 2) ора ́ти; 
3) вкрива ́ти зморшками. 
furry — 1) хутря ́ни ́й; 2) підбйтий ху ́тром. 
fur-seal — zool. морськи ́й ко ́тик. 
further — 1. adj. 1) да ́льший; 2) насту ́пний; 
3) додатко ́вий; 2. adv. 1) да ́лі; 2) по ́тім. 
furtherance — допомо ́га, підтри ́мка. 
furthermore — крім то ́го; вдода ́ток. 
furthermost — найда ́льший. 
further, to — сприя ́ти; просува ́ти. 
furthest — 1) adj. найвідда ́леніший, най-
да ́льпшй; 2) adv. найда ́лі. 
furtive — прихо ́ваний; потайни ́й. 
furtively — ни ́шком, крадькома ́ . 
fur, to — 1) оторо ́чувати (підбива ́ти) ху ́т-
ром; 2) зчища ́ти на ́кип. 

furuncle — med. фуру ́нкул, чиря ́к. 
furunculosis — med. фурункульо ́за. 
fury — 1) несамови ́тість; лють; 2) myth. 
фу ́рія. 
furze — bot. дрік. 
fuse — 1) elect, запобіжник; 2) tech. запа ́л. 
fuselage — av. фюзеляж. 
fuse, to — 1) топи ́ти(ся); розто ́шповати(ся); 
2) tech. припасо ́вувати запа ́л. 
fusibility — met. пла ́вкість, то ́пкість. 
fusible — met. плавки ́й, тошси ́й. 
fusillade — 1) стрільба ́ ; о́бстріл; 2) ро ́з-
стріл. 
fusillade, to — 1) обстрілювати; 2) роз-
стрілювати. 
fusion — 1) phys. фу ́зія; 2) met. сплав, 
fuss — 1) колотне ́ча, метушня ́ ; 2) хвилю-
ва ́ння. 
fuss, to — 1) метуши ́тися; 2) хвилюва ́тися. 
fussy — метушливий, клопітливий, 
fust — archi. стри ́жень коло ́ни. 
fustian — 1) adj. пиха ́тий, бундю ́чний; 
2) n. пишномо ́вний стиль, 
fustigate, to — j o k . би ́ти дрючко ́м. 
fust}7 — 1) прі ́лий, задушливий; 2) старо-
мо ́дний. 
futile — 1) даре ́мний, марний; 2) пусти ́й, 
нікче ́мний. 
futility — 1) ма ́рність; 2) нікче ́мність. 
future — 1. n. 1) бу ́дучина ́ , майбутнє; 
2) майбу ́тній час; 2. adj. майбу ́тній. 
futurism — lit. футури ́зм. 
futurist — lit. футури ́ст(ка). 
futuristic — lit. футуристи ́чний. 
futurity — 1) майбу ́тнє; 2) pi. поді ́ї май-
бу ́тнього; 3) rel. загро ́бне життя ́ . 
futurology — футуроло ́гія. 
fuzz — пуши ́нка, пух. 
fuzz, to — вкрива ́тися пуши ́нками (пу ́хом). 
fuzzy — 1) вкри ́тий пу ́хом; 2) colloq. не-
пе ́вний, нея ́сни ́й. 
fyke — fish, риба ́льська сі ́тка. 
fylfot — сва ́стика. 

G — mus. соль. 
gab — 1) tech. гак, крюк; 2) зару ́бка; 
3) colloq. тереве ́ні, базі ́кання. 
gabardine — text, ґабарди ́на. 
gabarit — tech. габари ́т. 
gabble — мимрення. 
gabbler — базіка, ми ́мря. 
gabble, to — ми ́мрити, бубоні ́ти. 
gabby — colloq. балаку ́чий. 
gaberdine — text, ґабарди ́на. 
gabion — hydrotech. габіо ́н. 
gable — 1) гре ́бінь да ́ху; 2) tech. пі ́дпірка; 
3) archi. фронто ́н. 
gabled — adj. гострокінце ́вий (про дах). 

Gaboon — geog. Габо ́н. 
gab, to — colloq. базі ́кати. 
gaby — ду ́рник, проста ́к. 
gad — 1) n. ві ́стря; 2) n. tech. зубило; 
3) int. невже ́. 
gadder — 1) волоцю ́га, гультя ́й; 2) ming. 
перфора ́тор. 
gadfly — ent. ґедзь, бурчи ́муха. 
gadget — colloq. пристосування, технічна 
нови ́нка. 
gadoid — ich. риба з поро ́ди тріско ́вих. 
gad, to — тиня ́тися, ве ́штатися. 
Gael — гел, кельт. 



Gaelic gamma 
Gaelic — 1) n. ге ́льська мо ́ва; 2) adj. 
ге ́льський. 
gaff — 1) гак, баго ́р; 2) naut. га ́фель; 
3) деше ́вий теа ́тр. 
gaffer — colloq. діду ́сь. 
gaff, to — fish, ба ́грити (ри ́бу). 
gag — за ́тичка, кляп. 
gage — заста ́ва, закла ́д. 
gage, to — би ́тися об закла ́д; ручи ́тися. 
gaggle — ґелґота́ння (гусе ́й). 
gaggle, to — ґелґота́ти (про гусе ́й). 
gag, to — затика ́ти ро ́та, вставляти кля ́па. 
gaiety — 1) весе ́лість; 2) pl. розва ́ги. 
gaily — 1) ве ́село; 2) яскра ́во. 
gain — 1) прибу ́ток, зиск; 2) збільшення; 
при ́ріст; 3) ming. горизонта ́льна ви ́робка. 
gained — adj. набу ́тий, добу ́тий. 
gainful — прибутко ́вий, вигі ́дний. 
gainings — pi. 1) заробіток; 2) ви ́граш. 
gainly — 1) краси ́вий; 2) такто ́вний (у 
поведінці). 
gains — see gainings. 
gainsay, to — суперечити; запере ́чувати. 
gain, to — 1) добува ́ти; 2) ма ́ти ко ́ри ́сть; 
3) поліпшуватися. 
gait — 1) хода ́ ; 2) алю ́р. 
gaiters — pi. ґама ́ші, ґе ́три, підколінниці. 
gala — 1) n. свя ́то, святкува ́ння; 2) adj. 
святко ́ви ́й, урочи ́стий. 
galactic — astron. галактичний. 
galactite — той галакти ́т. 
galactose — chem. галакто ́за. 
galantine — cul. холоде ́ць, заливне ́. 
galanty show — кита ́йські тіні. 
Galapagos bis — geog. Галапаго ́ські 
осгрови ́. 
galaxy — astron. гала ́ктика, Чумацький 
Шлях. 
gale — 1) шторм, си ́льний вІтер; 2) bot. 
воща ́нка. 
galena — тіп. галеніт. 
Galicia — geog. Галичина ́. 
Galician — 1) n. галича́н||ин (ка); 2) adj. 
галицький. 
Galilean — adj. галіле ́йський. 
Galilee — Галіле ́я. 
gall — 1) жовч; 2) anat. жо ́вчний міху ́р; 
3) fig. роздратованість. 
gallant — 1. adj. 1) ґаля ́нтний, ли ́ца ́рський; 
2) Хоро ́брий; 2. n. 1) залицяльник; 2) світ-
ська люди ́на. 
gallantly — 1) ґаля ́нтно; 2) Хоро ́бро. 
gallantry — 1) ґаля ́нтність; 2) Хоро ́брість; 
3) залиця ́ння. 
gallant, to — залицятися; бути ґаля ́нтним 
кава ́ліром. 
gall-bladder — anat. жо ́вчний міХу ́р. 
gallery — 1) ґалері ́я; 2) theatr. ґальо ́рка; 
3) ming. што ́льня. 
galley — 1) hist, naut. гале ́ра, ґале ́ра; 
2) naut. вельбо ́т; ка ́мбуз; 3) print, гра ́нка. 
galley-proof — print. гра ́нка. 
gallic — chem. галовий. 
Gallic — 1) га ́лльський; 2) францу ́зький. 

galligaskins — pi. jok. пшро ́кі штани ́. 
gallimaufry — colloq. вся ́ка всячина. 
gallinule — orn. очеретя́нка. 
Gallipoli — geog. Галліполі. 
gallium — chem. га ́лій. 
gallivant, to — 1) тинятися, шве ́ндяти; 
2) залиця ́тися. 
gall-nut — bot. чорни́льний горішок, 
gallon — ґальо ́н (міра ріди ́ни). 
galloon — галу ́н, позуме ́нт. 
gallop — гало ́п. 
galloper — mil. 1) ле ́гка ́ польова ́ гарма ́та; 
2) ординарець. 
gallop, to — галопува ́ти, гна ́ти щоду ́ху. 
galloway — поро ́да сильних ко ́ней. 
gallows — вішальниця, ши ́бениця. 
gallows-bird — шибеник, негідник. 
gallows-ripe — що заслуго ́вує шибениці. 
gallows-tree — see gallows. 
gall-stone — med. жо ́вчний ка ́мінь. 
gall, to — 1) дратува ́ти; 2) уража ́ти го ́рдість. 
galop — гало ́п (тано ́к). 
galop, to — танцюва ́ти гало ́п. 
galore — adv. бага ́то. 
galosh — гальо ́ша, кало ́ша. 
galumph, to — colloq. стриба ́ти з ра ́дощів. 
galvanic — adj. phys. Гальванічний. 
galvanism — 1) phys. гальванізм; 2) med. 
ґальваніза ́ція. 
galvanization — phys. ґальваніза ́ція. 
galvanize, to — phys. ґальванізува ́ти. 
galvanometer — phys. ґальвано ́метр. 
galvanoscope — phys. ґальваноско ́п. 
galvanotechnics — pi. tech. гальванотехніка, 
galvanotherapeutics — pi. med. Гальвано-
терапія. 
Galveston — geog. Ґа ́лвестон. 
gambado — стрибо ́к. 
Gambia — geog. Ґа ́мбія. 
gambit — 1) пе ́рпшй крок у чо ́мусь; 2) at 
chess ґа ́мбіт. 
gamble — 1) газардо ́ва гра; 2)ризико ́вана 
спра ́ва. 
gambler — грач. 
gamble, to — 1) гра ́ти в газардо ́ві гри; 
2) дуже ризикувати, 
gambling-house — казино. 
gambol — 1) ви ́брик; стрибо ́к; 2) весе ́лощі. 
gambol, to — стриба ́ти, плига ́ти. 
game — 1. n. 1) гра; 2) sport, змага ́ння; 
3) hunt, дичина ́; 4) хи ́трість; ви ́верт; 2. adj. 
скалічений. 
game-bag — sport, мисли ́вська то ́рба, яґд-
та ́ша. 
game-cock — sport, бойови ́й півень, 
gamekeeper — лісни ́к, що охороня ́є дичину ́. 
game-laws — hunt, пра ́вила полюва ́ння. 
gamesome — жартівли ́вий, весе ́лий. 
gamester — картя ́р, грач, 
gaming-house — кази ́но ́ . 
gaming-table — картярський стіл; гра ́льний 
стіл. 
gamma — 1) га ́мма (тре ́тя лі ́тера грецької 
абетки); 2) ent. сбвка-га ́мма (мете ́лик). 



gamma-rays gas-producer 
gamma-rays — phys. га ́мма-промі ́ння. 
gammer — colloq. бабу ́ся. 
gammon — 1) беко ́н, ши ́нка, о́кіст; 2) дур-
ни ́ця; обдурювання. 
gammon, to — 1) cul. готува ́ти беко ́н, 
ши ́нку; 2) обду ́рювати. 
gamut — mus. ґа ́ма. 
gamy — adj. 1) завзя ́тий, сміливий; 2) hunt. 
бага ́тий на дичину. 
gander — 1) гуса ́к; 2) colloq. ду ́рень, йо ́лоп. 
gang — 1) гру ́па, бриґа ́да; 2) ба ́нда. 
gang-board — сходні. 
ganger — 1) наглядач, бриґади ́р; 2) пішо-
хід; 3) швидки ́й кінь. 
Ganges — geog. Ґанґ. 
gangling — adj. незґра ́бний. 
gang-plank — схо ́дні. 
gangrene — med. ґанґре ́на, змертві ́ння. 
gangrene, to — med. мертві ́ти. 
gangrenous — med. ґанґрено ́зний, змерт-
вілий. 
gangsman — нагля ́дач, бриґади ́р. 
gangster — ґа ́нґстер, банди ́т. 
gang-way — 1) naut. схо ́дні; 2) ming. штрек. 
ganoid — adj. 1) ich. гано ́їдний; 2) гла-
де ́нький і блискучий. 
gantry — 1) поміст; 2) rly. сиґна ́льний міс-
то ́к; 3) radio льокаці ́йна анте ́на. 
gantry-crane — tech. порта ́льний кран. 
gaol — 1) в'язни ́ця, тюрма ́ ; 2) ув'я ́знення. 
gaoler — нагля ́дач у в'язни ́ці. 
gaol, to — ув'я ́знювати. 
gap — 1) щі ́лина; проло ́м; діра ́ ; 2) вели ́ка 
розбіжність (у по ́глядах); 3) тії . ро ́зрив 
(лінії фро ́нту). 
gaper — colloq. ґа ́ва. 
gape-seed — colloq. те, на що задивля ́ються. 
gape, to — 1) дивува ́тися; 2) позіха ́ти; 
3) ґа ́вити. 
gappy — непо ́вний; з проміжками, 
garage — ґара ́ж. 
garage, to — ста ́вити а́вто́ в ґара ́ж. 
garb — о́дяг. 
garbage — 1) ну ́трощі; 2) покидьки. 
garble, to — перекру ́чувати, підтасо ́вувати. 
garb, to — одяга ́ти(ся). 
garden — 1) сад, садо ́к; 2) парк; 3) горо ́д. 
gardener — 1) садівни ́к; садово ́д; 3) го-
ро ́дник. 
garden-frame — парнико ́ва ра ́ма. 
gardenia — bot. ґарде ́нія. 
gardening — n. садівни ́цтво. 
gardenbed — грядка. 
garden-party — прийняття ́ госте ́й в саду, 
garden-plot — діля ́нка землі під са ́дом. 
garden-staff — горо ́дина; квіти, 
garden, to — обробля ́ти сад або ́ горо ́д. 
garden-walk — доріжка в саду, 
gargle — полоска ́ння (для го ́рла). 
gargle, to — полоска ́ти (го ́рло). 
gargling — n. полоска ́ння (го ́рла). 
garibaldi — жіно ́ча або ́ дитяча блю ́за. 
garish — 1) яскра ́вий; сліпу ́чий; 2) крик-
ливий; 3) уда ́ваний. 

garland — 1) віно ́к, віне ́ць; ґірля ́нда; 
2) приз пе ́ршости. 
garland, to — прикраша ́ти вінка ́ми, гір-
ляндами. 
garlic — bot. часни ́к. 
garlicky — часнико ́вий. 
garment — о́дяг, но ́ша, убра ́ння. 
garner — схо ́вшце; жи ́тниця. 
garner, to — зсипа ́ти (склада ́ти) в комо ́ру. 
garnet — тіп. ґрана ́т. 
garnish — 1) прикра ́са; 2) cul. ґарні ́р. 
garnish, to — 1) прикраша ́ти; 2) cul. ґар-
нірува ́ти. 
Garonne — geog. Ґаро ́нна. 
garret — манса ́рда; гори ́ще. 
garrison — mil. ґарнізо ́н, зало ́га. 
garrison, to — mil. ста ́вити ґарнізо ́н (за-
ло ́гу). 
garrulity — балакучість. 
garrulous — балакучий. 
garter — підв'язка. 
garter, to — одяга ́ти підв'язку. 
garth — двір, садо ́к. 
Gary — geog. Іері. 
gas — 1) газ; 2) пальне ́, бензи ́на; 3) med. 
га ́зи. 
gas-alarm — mil. хемічний алярм, 
gas-bag — га ́зовий бальо ́н. 
gas-bottle — га ́зовий бальо ́н. 
gas-burner — га ́зовий пальни ́к (ріжо ́к). 
gas-catcher — tech. газовло ́влювач. 
gas-collector — tech. газовло ́влювач. 
gas-cylinder — га ́зовий бальо ́н. 
gaselier — obs. га ́зова лю ́стра. 
gas-engine — tech. га ́зовий двигу ́н. 
gaseous — газоподібний; га ́зовий. 
gas-field — geol. по ́клади приро ́дного га ́зу. 
gas-fire — colloq. га ́зова піч. 
gas-fitter — газопровідник, 
gash — 1) розріз; надріз; 2) med. глибо ́ка 
ра ́на. 
gas-helmet — протига ́з. 
gas-holder — tech. газосхо ́вище, газго ́льдер. 
gash, to — гли ́бо ́ко пора ́нити. 
gasification — 1) перетво ́рення на газ; 
2) газифіка ́ція. 
gasiform — газоподібний, 
gasify, to — 1) перетво ́рювати(ся) на газ; 
2) газифікува ́ти. 
gasing — n. tech. газува ́ння. 
gas-jet — га ́зовий пальни ́к (ріжо ́к). 
gasket — tech. са ́льник, прокла ́дка. 
gas-light — га ́зова ля ́мпа; га ́зове освіт-
лення. 
gas-main — tech. газопро ́від. 
gas-man — інкаса ́тор по раху ́нках за газ. 
gas-mantle — tech. сітка розжа ́рення. 
gas-mask — протига ́з. 
gas meter — газомір, га ́зовий лічильник. 
gasoline — газолін; бензи ́на. 
gasp — утруднене дихання. 
gas-plant — tech. газоґенера ́торний за ́клад 
(заво ́д). 
gas-producer — tech. газоґенера ́тор. 



gas-proof generator 
gas-proof — tech. газонепроникний. 
gasp, to — ва ́жко ди ́хати; задиха ́тися. 
gas-ring — горі ́лка (га ́зової пе ́чі). 
gassed — adj. отру ́єний га ́зом. 
gas-separator — tech. газовіддільник, 
gas-shell — mil. хемі ́чний набій, га ́рматень. 
gas-shelter — mil. газосхо ́вище. 
gas-stove — га ́зова піч. 
gassy — 1) газоподі ́бний; 2) по ́вний га ́зу, 
gas tank — tech. газосхо ́вище, газго ́льдер. 
gas-tight — see gas-proof, 
gas, to — 1) виділя ́ти газ; 2) отру ́ювати 
га ́зом; 3) заправля ́ти пальним, 
gas trap — tech. газовло ́влювач. 
gastric — med. шлунковий, гастри ́чний. 
gastritis — med. гастри ́т. 
gastronome — гастроно ́м, гурма ́н. 
gastronomer — see gastronome. 
gastronomic — гастрономічний, 
gastronomist — see gastronome. 
gastronomy — гастрономія, кулінарія. 
gas-warfare — mil. хемі ́чна війна ́ . 
gas-welder — газозва ́рник. 
gas-works — see gas-plant, 
gate — 1) воро ́та; бра ́ма; 2) вхід; 3) шляї-
ба ́вм; 4) theatr. збір. 
gate-crasher — 1) незва ́ний гість; 2) без-
пла ́тиий глядач. 
gatehouse — сторо ́жка біля воріт (бра ́ми). 
gate-keeper — сто ́рож біля воріт, ворота ́р. 
gate-post — ворітний стовп. 
gateway — 1) воро ́та; бра ́ма; 2) вхід; 
3) fig. шлях. 
gatherer — збира ́ч(ка). 
gathering — n. 1) збірка, збір; 2) збо ́ри. 
gather, to — 1) збира ́ти(ся); ску ́пчувати(ся); 
2) розуміти; роби ́ти ви ́сновки. 
gaud — n. pl. 1) позба ́влені смаку ́ прикра ́си; 
2) пи ́шні святкува ́ння. 
gaudy — 1) зро ́блений без смаку ́ ; 2) гти́тп-
ний. 
gauffer, to — ґофрува ́ти. 
gauge — 1) міра, ро ́змір; 2) tech. шабльо ́н; 
етало ́н; 3) вимірювальний прилад; 4) rly. 
ширина ́ ко ́лії. 
gauge-glass — tech. водомірна ру ́рка. 
gauge, to — 1) міряти, виміря ́ти; 2) ґрадую-
ва ́ти; 3) оцінювати (люди ́ну). 
gauging-station — hydrotech. гідрометри ́чна 
ста ́нція. 
Gaul — n. hist. 1) галл; 2) Га ́ллія. 
Gaulish — adj. hist, га ́лльський. 
gaunt — 1) до ́вгий; 2) худи ́й; 3) похму ́рий. 
gauntlet — рукави ́ця. 
gauze — 1) ма ́рля; 2) tech. метале ́ва сітка; 
3) імла ́ , серпа ́нок. 
gauze bandage — med. ма ́рльовий біит. 
gauzy — тонки ́й, серпа ́нко ́вий (про тка-
нину). 
gavel — молото ́к (голови ́ збо ́рів). 
gavotte — mus. ґаво ́та. 
gawk — роззява, йо ́лоп. 
gawky — незґра ́бний. 
gay — 1) яскра ́вий; 2) весе ́лий. 

gaze — пильний по ́гляд. 
gazebo — 1) archi. ви ́шка; 2) colloq. па ́рубок. 
gazelle — zool. газе ́ля. 
gazette — урядо ́ва газе ́та. 
gazetteer — obs. працівник газе ́ти, журна-
ліст. 
gazette, to — опубліко ́вувати в урядо ́вій 
газе ́ті. 
gaze, to — пи ́льно диви ́тися. 
Gdansk — geog. Ґданськ. 
Gdynia — geog. Ґди ́ня. 
gear — 1) механізм, прилад; 2) tech. шес-
терня; зубча ́та переда ́ча; 3) colloq. бдяг. 
gear-box — tech. скри ́нька переда ́ч (бігів), 
gear-case — see gear-box. 
gearing — n. tech. зубча ́та переда ́ча. 
gear-ratio — tech. переда ́тне число ́ . 
gear-wheel — tech. триб, зубча ́те кблесо. 
gee! — int. оце ́здо ́рово! 
geese — pi. гу ́си. 
geezer — colloq. бабу ́ся; діду ́сь. 
Gehenna — пекло, 
geisha — ґе ́йша. 
gelatine — желяти ́на, драглі, 
gelatinous — желяти ́новий. 
gelding — n. кастрована твари ́на. 
geld, to — каструва ́ти (про твари ́н). 
gelid — холо ́дний; крижани ́й. 
gem — 1) дорогоцінний ка ́мінь, самоцвіт; 
2) fig. дорогоцінність, 
geminate — adj. здво ́єний, розташо ́ваний 
па ́рами. 
geminate, to — здво ́ювати. 
gemination — здво ́єння. 
Gemini — astron. Близня ́та. 
gemma — bot. бру ́нька. 
gemmate, to — bot. пуска ́ти бруньки ́. 
gemmation — bot. брунькува ́ння. 
gem, to — прикраша ́ти дорогоцінним ка-
мінням. 
gendarme — жанда ́рм. 
gender — gram. рід. 
gene — biol. ген. 
genealogical — генеалогічний, родовідний, 
genealogy — генеало ́гія, родовід, 
general — 1. n. mil. генера ́л; полково ́дець; 
2. adj. 1) зага ́льний; 2) звича ́йний; 3) го-
ловний. 
General-in-Chief — mil. головнокома ́нду-
ючий. 
generalissimo — mil. генералісимус, 
generality — 1) зага ́льність; 2) неви ́зна-
ченість. 
generalization — узага ́льнення. 
generalize, to — узага ́льнювати. 
generally — загало ́м; здебільшого, 
generalship — mil. 1) зва ́ння генера ́ла; 
2) військо ́ве ́ мистецтво, 
generate, to — ґенерува ́ти; спричиня ́ти. 
generation — 1) ґенера ́ція; покоління; 
2) tech. утво ́рення. 
generative — продукти ́вний; що поро ́джує. 
generator — 1) той, хто поро ́джує; 2) tech. 
ґенера ́тор; джерело ́ене ́рґії. 



generatrix gestation 
generatrix — math, твірна ́ . 
generic — 1) biol. родови ́й; 2) зага ́льний. 
generosity — 1) великоду ́шність; 2) ще ́д-
рісгь, жертве ́нність. 
generous — 1) великоду ́шний; 2) ще ́дрий, 
жертве ́нний; 3) родючий (про ґрунт). 
generously — 1) великодушно; 2) ще ́дро. 
genesis — геяе ́за, похо ́дження. 
genet — zool. гене ́та. 
genetic(al) — biol генети ́чний. 
genetics — pi. biol. гене ́тика. 
geneva — джин, горі ́лка. 
Geneva — geog. Жене ́ва. 
Genevan — 1) n. жене́в||ець (ка); 2) adj. 
женевський. 
genial — 1) до ́брий, доброду ́шний; 2) те ́п-
лий, м'який (про клі ́мат). 
geniality — 1) доброта ́ , доброду ́шність; 
2) м'я ́кість (про клі ́мат). 
genista — bot. дрік. 
genital — 1) n. pl. стате ́ві о́ргани; 2) adj. 
статевий, діторо ́дний. 
genitive — gram. 1) n. родови ́й відмінок; 
2) adj. родови ́й. 
genius — n. 1) ге ́ній, дух; 2) генія ́льна лю-
ди ́на; 3) генія ́льність. 
Genoa — geog. Ге ́нуя. 
genocide — n. ґеноци ́д. 
Genoese — 1) n. ґе́ну||єць (йка); 2) adj. 
ґе ́нуйський. 
genre — жанр, стиль. 
genteel — adj. 1) родови ́тий; 2) ввічливий; 
3) вишуканий, елеґа ́нтний. 
gentian — bot. терли ́ч. 
gentility — 1) родовитість; 2) ввічливість; 
3) вишуканість, елеґа ́нтність. 
gentle — 1) ла ́гідний; до ́брий; 2) поло ́гий; 
3) вельможний; 4) ніжний, ласка ́вий. 
gentlefolk(s) — n. pl. па ́нство. 
gentleman — 1) пан; 2) до ́бре ви ́хований 
і гли ́бо ́ко поря ́дний чоловік, 
gentlemanlike — ви ́хований; ввічливий, 
gentlemanly — see gentlemanlike, 
gentleness — 1) ла ́гідність; ніжність; 
2) поло ́гість. 
gentlewoman — да ́ма; ле ́ді. 
gently — 1) ла ́гідно; ніжно; 2) сти ́ха; 
3) поло ́го. 
gentry — дрібномає ́тне па ́нство. 
gents — colloq. чоловіча вбира ́льня. 
genuflect, to — схиляти коліна. 
genuflexion — колінопреклоніння, 
genuine — 1) спра ́вжній; невда ́ваний; 
2) щи ́рий. 
genuinely — 1) спра ́вжньо; невда ́вано; 
2) щи ́ро. 
genuineness — 1) справжність; невда ́ва-
ність; 2) щи ́рість. 
genus — biol. рід; вид. 
geocentric — геоцентри ́чиий. 
geochemical — геохемічний. 
geochemistry — n. геохе ́мія. 
geodesist — геодези ́ст. 
geodesy — n. геоде ́зія. 

geographer — гео ́граф. 
geographical — географічний, 
geography — n. геогра ́фія. 
geography teacher — n. гео ́граф. 
geological — геологічний, 
geologist — n. гео ́лог. 
geologize, to — вивча ́ти геоло ́гію. 
geology — n. геоло ́гія. 
geometer — n. гео ́метр. 
geometrical — геометри ́чний. 
geometrician — n. гео ́метр. 
geometry — n. геоме ́трія. 
geophysical — геофізи ́чний. 
geophysicist — n. геофізик, 
geophysics — n. pl. геофізика. 
George — іОрій. 
Georgetown — geog. Джорджтаун. 
Georgia — geog. 1) Гру ́зія; 2) Джо ́рджія 
(штат США). 
Georgian — 1) n. грузи ́н(ка); 2) adj. гру-
зи ́иський. 
geostatics — n. pl. геоста ́тика. 
geranium — bot. гера ́нія, пеларго ́нія. 
germ — 1) biol. за ́родок; ембріо ́н; 2) bact. 
бакте ́рія, мікро ́б. 
German — 1) n. німець; німке ́ня; 2) adj. 
німецький. 
German Democratic Republic — geog. Hi-
ме ́цька Демократи ́чна Респу ́бліка. 
germane — adj. доре ́чний. 
German Federal Republic — geog. Федера-
ти ́вна Респу ́бліка Німе ́ччини. 
Germanic — 1) n. герма ́нська прамо ́ва; 
2) adj. герма ́нський. 
Germanism — 1) lin. германізм; 2) германо-
фільство. 
Germanist — phil. германі ́ст. 
germanium — chem. герма ́ній, 
germanize, to — оніме ́чувати, германізу-
ва ́ти, 
German measles — med. черво ́на висипка, 
красну ́ха. 
Germanophile — германофі ́л. 
Germanophobe — германофо ́б. 
Germany — geog. Німе ́ччина. 
germicide — pharm. 1) n. речови ́на ́ , що 
вбива ́є бакте ́рії; 2) adj. що вбива ́є бакте ́рії. 
germinal — adj. зародко ́вий; зачатко ́вий. 
germinate, to — bot. кільчитися, пророс-
та ́ти. 
germination — bot. пророста ́ння, ро ́звиток. 
germ, to — bot. дава ́ти ростки ́, розвива ́-
тися. 
gerrymander — colloq. передви ́борні ма-
хінації. 
gerrymander, to — colloq. підтасо ́вувати 
ви ́бори. 
gerund — n. gram, ґерунди ́в. 
gerund-grinder — n. iron, вчи ́тель лати ́нської 
мо ́ви. 
gerundive — gram. 1) n. ґерунди ́в; 2) adj. 
ґерун дивний. 
gesso — гіпс для скульптури, 
gestation — період вагі ́тности. 



gesticulate, to girded round 
gesticulate, to — жестикулюва ́ти. 
gesticulation — жестикуля ́ція. 
gesture — 1) жест; 2) мі ́міка. 
gesture, to — жестикулюва ́ти. 
get accustomed, to — звика ́ти. 
get across, to — перехо ́дити. 
get-at-able — adj. доступний. 
getaway — n. colloq. вте ́ча. 
getaway, to — втіка ́ти. 
get back, to — верта ́тися. 
get dirty, to — забру ́днювати(ся). 
get drunk, to — напива ́тися (про алького ́ль-
ні напо ́ї). 
get dry, to — висиха ́ти. 
get in, to — вхо ́дити; проника ́ти. 
get into, to — вхо ́дити; проника ́ти. 
get irritated, to — дратува ́тися. 
get lost, to — загуби ́тися. 
get ready for, to — 1) збира ́тися; 2) під-
готовля ́тися. 
get ready, to — підготовлялася). 
get rich, to — багаті ́ти. 
get rid of, to — позбавлятися. 
get rusty, to — іржа ́віти. 
get soaked, to — намока ́ти, розмока ́ти. 
get stronger, to — міцні ́шати. 
get stuck, to — colloq. застрява ́ти. 
getter — n. 1) набува ́ч(ка); 2) ming. ви-
бі ́йник. 
get tired, to — вто ́млюватися. 
get, to — 1) дістава ́ти, оде ́ржувати; 
2) заробля ́ти; 3) прино ́сити; 4) приму ́шу-
вати; 5) colloq. збагнути. 
get together, to—збира ́тися; об'є ́днуватися. 
Gettysburg — geog. Іеттісберґ. 
get-up — n. colloq. стиль; мане ́ра вдяга ́тися. 
get up, to — встава ́ти. 
get used to, to — звика ́ти. 
get warm, to — нагріва ́тися. 
get wet, to — намока ́ти. 
gewgaw — n. colloq. дрібничка. 
geyser — 1) ґе ́йзер; 2) га ́зова коло ́нка для 
нагріва ́ння води ́. 
Ghana — geog. Ґа ́на. 
ghastly — 1) adj. страшний, жахли ́вий; 
2) adv. стра ́шно, жахли ́во. 
Ghent — geog. Іент. 
gherkin — корнішо ́н (маленький огіро ́к). 
ghetto — ґе ́тто. 
ghost — привид, мара ́ , прима ́ра. 
ghostly — схо ́жий на при ́вид; прима ́рний. 
ghoul — myth., fig. упи ́р, вовкула ́к. 
G I — 1) n. солда ́т; 2) adj. військо ́во ́го 
зразка ́. 
giant — 1) n. ве ́лет, гіга ́нт; 2) adj. веле-
те ́нський, гіга ́нтський. 
giantess — жі ́нка-ве ́летень. 
giantism — med. гіганти ́зм. 
giantlike — велете́нський, величе́зний. 
giant(s)'-stride — sport, гіга ́нтські кро ́ки. 
giaour — n. ґяву ́р, неві ́ра. 
gib — tech. ско ́ба ́ . 
gibber — n. нерозбірлива мо ́ва; бурмо-
ті ́ння. 

gibberish — n. нерозбірлива мо ́ва. 
gibber, to — говори ́ти нерозбі ́рливо. 
gibbet — 1) ши ́бениця; 2) tech. стріла ́ кра ́на; 
уко ́сина. 
gibbet, to — ві ́шати. 
gibbon — zool. ґібо ́н. 
gibbosity — 1) опу ́клість; 2) горба ́тість. 
gibbous — 1) опу ́клий; 2) горба ́тий. 
gibe — насмі ́шка, глум, глузува ́ння. 
giber — насмі́шн||ик (иця). 
gibe, to — насміха ́тися, глузувати. 
giblets — pi. гу ́сячі потрухи ́. 
Gibraltar — geog. Ґібральта ́р. 
gibus — шапокля ́к. 
giddiness — 1) легкова ́жнісгь; 2) запа ́мо-
рочення, головокру ́т. 
giddy — 1) легкова ́жний; 2) у ко ́го па ́мо-
рочиться голова ́. 
giddy, to — запаморочувати. 
gift — 1) подару ́нок, дар, гости ́нець; 
2) хист, обдаро ́ваність. 
gifted — adj. таланови ́тий, зді ́бний. 
gift, to — дарува ́ти. 
gig — 1) naut. ґі ́чка (швидкохідний човен); 
2) кабріоле ́т; 3) fish, о́стень. 
gigantic — гіга ́нтський, велете́нський. 
giggle — смішо ́к, Хихотіння. 
giggle, to — хихи ́кати. 
giglet — реготу ́ха. 
gigman — міщанин, 
gig, to — fish, лови ́ти ри ́бу о́стенем. 
gilded — adj. позоло ́чений. 
gilder — позоло ́тник, золота ́р. 
gilding — позоло ́та; позоло ́чення. 
gild, to — 1) золоти ́ти; 2) прикраша ́ти. 
gill — 1) глибо ́кий яр; 2) гі ́рськи ́й стру-
мок. 
Gill — дівчина; коха ́на. 
gillarco — ich. ірля ́ндська форе ́ля. 
gills — pi. жа ́бри. 
gilly-flower — bot. левко ́нія. 
gilt — 1) n. позоло ́та; 2) adj. позоло ́чений. 
gimbals — n. pl. tech. карда ́нів підвіс. 
gimcrack — 1) n. нікчемна прикра ́са; 2) adj. 
нікче ́мний. 
gimlet — tech. све ́рдел. 
gin — 1) mech. ко ́ло ́ворот; 2) па ́стка; 
3) джин (алького ́льний напій), 
ginger — bot. імбе ́р. 
ginger-bread — медови ́к, медівник, 
gingerly — 1. adj. 1) обере ́жний; 2) боязки ́й; 
2. adv. 1) обере ́жно; 2) бо ́язко. 
gingery — fig. дратли ́вий, запальни ́й. 
gingham — смуга ́ста ткани ́на. 
gingivitis — med. запа ́лення я́сен. 
ginnery — бавовноочисна фа ́брика. 
gin-shop — пшно ́к, пивна, 
gin, to — hunt, лови ́ти в па ́стку. 
Gipsy — 1) n. ци ́ган; цига ́ика; 2) adj. ци-
га ́нський. 
giraffe — zool. жира ́фа. 
girandole — канделя ́бр. 
gird — насмішка, 
girded round — підперезаний. 



girder gleaning» 
girder — 1) bui. сво ́лок, фе ́рма; 2) radio 
що ́гла. 
girdle — по ́яс. 
girdle, to — 1) підпері ́зувати(ся); 2) ото ́ -
чувати. 
gird, to — 1) підпері ́зувати(ся); 2) ото ́чу-
вати, обляга ́ти; 3) глузува ́ти, насміха ́тися. 
girl — 1) ді ́вчинка; ді ́вчина; 2) служни ́ця. 
girl-clerk — службо ́вка. 
girl-friend — при ́ятелька. 
girlhood — діво ́цтво; дівува ́ння. 
girlish — дівочий. 
girth — 1) по ́яс; 2) обхва ́т; 3) попру ́га. 
girth, to — 1) підтяга ́ти попру ́гу; 2) ви-
міря ́ти обхва ́том. 
gist — суть; головне ́. 
gith — bot. кукіль. 
give! — exclam. дай!, да ́йте! 
give a good crop, to — agric. уроди ́ти. 
give a lift, to — colloq. підве ́зти ́ (а ́вто ́м). 
give-away — n. colloq. зра ́да, розголо ́шення 
таємни ́ці. 
give away, to — 1) відцава ́ти, роздава ́ти; 
2) розголо ́шувати (таємни ́цю). 
give back, to — віддава ́ти, поверта ́ти. 
give evidence, to — jur. пока ́зувати. 
give in, to — покори ́тися. 
give milk, to — agric. дої ́тися. 
given — adj. да ́ний; подаро ́ваний. 
given away — adj. відда ́ний. 
give oneself up, to — здава ́тися. 
give orders, to — кома ́ндувати, дава ́ти 
розпоря ́дження. 
giver — той, хто дає; жертвода ́вець. 
give, to — 1) дава ́ти; 2) приділяти; 3) зав-
дава ́ти. 
give to drink, to — напува ́ти. 
give up, to — втрача ́ти; залиша ́ти. 
gizzard — дру ́гий шлу ́нок (у птахі ́в). 
glabrous — гладе ́нький, позба ́влений во-
лосся. 
glacial — 1) крижани ́й, льодови ́й; 2) geol. 
льодовико ́вий. 
glacier — geol. льодови ́к, ґле ́чер. 
glad — 1) ради ́й, задово ́лений; 2) приєм-
ний, втішний. 
gladden, to — ра ́дувати, звеселя ́ти. 
glade — 1) галя ́вина; просі ́ка; 2) pl. боло-
ти ́сті місця ́ . 
gladiator — hist, ґлядія ́тор. 
gladiatorial — adj. hist, ґлядія ́торський. 
gladiolus — bot. ґлядіо ́лус. 
gladly — залюбки ́ , охо ́че. 
gladness — радість, радощі. 
glair — яє ́чний біло ́к. 
glair, to — нама ́зувати яєчним білко ́м. 
glairy — 1) білко ́вий; 2) нама ́заний яєчним 
білко ́м. 
glamor — see glamour. 
Glamorganshire) — geog. Гламо ́рґан (шір). 
glamorous — see glamourous, 
glamour — 1) ча ́ри; очарува ́ння; 2) роман-
тичний орео ́л. 
glamourize, to — вихваляти; реклямува ́ти. 

glamourous — чарівни ́й. 
glamour, to — зачаро ́вувати. 
glamoury — see glamourous. 
glance — 1) побіжний погляд; 2) блиск, 
виблискування. 
glance back, to — огляда ́тися. 
glance, to — 1) гля ́нути побіжно; 2) ви-
бли ́скувати; 3) tech. полірува ́ти. 
gland — 1) anat. за ́ло ́за; ґля ́нда; 2) tech. 
са ́льник. 
glanderous — vet. са ́пний. 
glanders — pi. vet. can. 
glandiform — adj. 1) мигдалеподібний; 
2) med. за ́ло ́зистий. 
glandular — med. за ́ло ́зний. 
glandule — med. за ́ло ́зка. 
glare — 1) сліпу ́чий блиск; 2) пи ́льний 
по ́гляд. 
glare, to — 1) сліпу ́че блища ́ти; 2) пи ́льно 
диви ́тися. 
glaring — adj. яскра ́вий; разю ́чий. 
Glasgow — geog. Гла ́зґо. 
glass — 1) скло; 2) скляни ́й по ́суд; 3) скля ́н-
ка; 4) colloq. люсте ́рко. 
glass-blower — склоду ́в. 
glass case — вітри ́на. 
glass-culture — agric. парнико ́ва культу ́ра. 
glass-cutter — 1) скляр; 2) при ́лад для 
різання скла. 
glass-dust — tech. нажда ́к. 
glasses — pi. colloq. окуляри. 
glassful — скля ́нка, як міра є́мности. 
glass-house — 1) заво ́д скла, гу ́та; 2) оран-
жерія, тепли ́ця. 
glass metal — розто ́плене скло. 
glass-paper — tech. шку ́рка, нажда ́чний 
папір. 
glass, to — bui. скли ́ти. 
glass wool — tech. скляна ́ ва ́та. 
glass-work — 1) скляні ви ́роби; 2) скляне ́ 
виробни ́цтво. 
glassy — 1) склови ́дний; 2) fig. тьмя ́ний 
(про по ́гляд). 
Glaswegian — 1) n. ме ́шка ́н||ець (ка) міста 
Гла ́зґо; 2) adj. що стосу ́ється міста Ґла ́зґо. 
Glauber's salt(s) — pharm. ґля ́вберова сіль. 
glaucoma — med. глауко ́ма. 
glaze — tech. ґлязу ́ра; поли ́ва; ґлянс. 
glazed — adj. 1) скле ́ний; 2) tech. ґлязо ́-
ваний. 
glazed tile — ка ́хля. 
glaze, to — 1) bui. скли ́ти; 2) tech. ґлязуру-
ва ́ти; 3) tech. полірува ́ти. 
glaze up, to — bui. заскли ́ти. 
glazier — 1) скляр; 2) ганча ́р-ґлязува ́льник. 
glazy — 1) б лиску ́чий, ґлянсува ́тий; 2) тьмя ́-
ний (про по ́гляд). 
gleam — 1) слабке ́ світло; мерехтіння! 
2) fig; про ́блиск. 
gleaming — adj. мерехтли ́вий. 
gleam; to — світи ́ти(ся) (сла ́бо); мерехтіти; 
відсвічувати. 
gleanings — pi. 1) колоски, зібрані після 
жнив; 2) ури ́вки, кри ́хітки (нови ́н, фа ́ктів). 



glean, to gnomic(al) 
glean, to — 1) збира ́ти коло ́сся (після ́ жнив); 
2) збира ́ти з різних джерел (новини, фа ́кти). 
glee — весе ́лощі, ра ́дість. 
gleeful — весе ́лий, ра ́дісний. 
glen — вузька ́ доли ́на. 
glib — 1) жва ́вий, метки ́й; 2) говірки ́й. 
glide — 1) ко ́взання; 2) av. плянерува ́ння. 
glider — av. пшря ́к, пляне ́р. 
glide, to — 1) ко ́взати(ся); су ́нути(ся); 
2) av. плянерува ́ти. 
gliding — n. sport, ширя ́цтво. 
glim — сві ́тло (слабке ́). , 
glimmer — 1) миготі ́ння, мерехтіння; 
2) про ́блиск (наді ́ї). 
glimmering — adj. мерехтли ́вий. 
glimmer, to — миготі ́ти, мерехтіти; тьмяно 
світи ́ти. 
glimpse — 1) швидкий по ́гляд; 2) по ́гляд 
на мить; 3) спа ́лах. 
glimpse, to — 1) поба ́чити на мить; 2) про-
майну ́ти. 
glint — яскра ́ве сві ́тло; спа ́лах. 
glint, to — 1) спала ́хувати; 2) відбива ́ти 
сві ́тло. 
glissade — 1) ко ́взання; 2) av. ко ́взання на 
крило ́ . 
glissade, to — 1) ко ́взати(ся); 2) роби ́ти 
ґлісе ́ (у та ́нцях). 
glisten — ві ́дблиск. 
glisten, to — ся ́яти, виблискувати. 
glitter — 1) вибли ́скування; 2) пи ́шність. 
glitter, to — блшца ́ти. 
gloaming — poet, при ́смерк, су ́тінки. 
gloating — adj. злора ́дий. 
gloat, to — злора ́діти. 
global — 1) ґльоба ́льний; 2) що ма ́є фо ́рму 
ку ́лі. 
globe — 1) земна ́ ку ́ля; ґльоб; 2) гло ́бус; 
3) ку ́ля. 
globe-flower — bot. повня ́к. 
globe lightning — meteor, кулеви ́дна бли ́с-
кавка. 
globe-trotter — jok. тури ́ст(ка). 
globe-trotting — n. jok. подорожува ́ння, 
тури ́зм. 
globose — сфери ́чний, куля ́стий. 
globosity — сфери ́чність, куля ́стість. 
globular — 1) сфери ́чний, куля ́стий; 2) що 
склада ́ється з куля ́стих части ́нок. 
globule — 1) physiol. червонокрівець; 
2) ку ́лька; крапли ́на. 
glomerate — adj. anat., bot. скручений у 
клубо ́чок. 
gloom — 1) сму ́ток, сум; 2) мо ́рок, те ́мрява. 
gloomily — 1) су ́мно; 2) похму ́ро. 
gloominess — 1) сум; 2) похму ́рість. 
gloom, to — ма ́ти похмурий ви ́гляд; 
тьма ́ритися. 
gloomy — 1) сумни ́й; 2) похму ́рий. 
glorification — звели ́чення, прославля ́ння. 
glorify, to — звели ́чувати, прославля ́ти. 
gloriole — сяйво, німб. 
glorious — adj. 1) славе ́тний; 2) чудо ́вий, 
розкішний. 

glory — 1) сла ́ва; 2) орео ́л. 
Glory be to You, Lord! — rel. Сла ́ва Тобі, 
Го ́споди! 
glory, to — 1) тріюмфува ́ти; 2) пиша ́тися. 
gloss — 1) ґлянс, лиск; 2) тлума ́чення. 
glossary — глоса ́рій, словни ́к. 
glossiness — ґлянс, лиск. 
glossitis — med. запа ́лення язика ́. 
glossology — терміноло ́гія. 
gloss, to — 1) глянсува ́ти; 2) склада ́ти 
глоса ́рій. 
glossy — блиску ́чий, ґлянсува ́тий. 
glottal — що стосу ́ється голосово ́ї щілини. 
glottic — anat. язико ́вий. 
glottis — anat. голосова ́ щілина. 
Gloucester(shire) — geog. Ґло ́стер(шір). 
glo*e — рукави ́чка. 
glover — рукави́чн||ик (иця). 
glove, to — надіти рукави ́чку. 
glow — 1) жар, розжарення; 2) свічення; 
3) відблиск; загра ́ва. 
glower — 1) elect, ни ́тка розжа ́рювання; 
2) fig. серди ́тий по ́гляд. 
glowing — adj. 1) розжа ́рений, гаря ́чий; 
2) яскра ́вий (про ко ́лір). 
glowing coals — жар. 
glowing embers — жар. 
glow-lamp — elect, ля ́мпа розжа ́рювання. 
glow, to — 1) розжа ́рюватися; 2) же ́вріти, 
тліти; 3) пала ́ти; 4) сліпу ́че ся ́яти. 
glow-worm — ent. світля ́к. 
gloze, to — obs. коментува ́ти; тлума ́чити. 
glucinium — chem. гліци ́ній. 
glucose — chem. глюко ́за. 
glue — клей. 
glue in, to — вкле ́ювати. 
glue on, to — накле ́ювати, наліплювати. 
glue, to — кле ́їти, приліплювати. 
gluey — adj. клейки ́й, липки ́й. 
glum — adj. похму ́рий, насу ́плений. 
glut — переси ́чення; наси ́чення. 
glutinous — клейки ́й, липки ́й. 
glut, to — 1) же ́рти; 2) переси ́чувати; 
наси ́чувати. 
glutton — 1) ненаже ́ра, ґурма ́н; 2) zool. 
росома ́ха. 
gluttonous — ненаже ́рливий. 
gluttony — ненаже ́рливість. 
glycerine — chem. гліцери ́н. 
glycol — chem. ґлюко ́ль. 
glyptography — різьблення на дорогоцін-
них ка ́менях. 
G-man — colloq. аґе ́нт Федера ́льного Бюра ́ 
Розслідувань. 
gnarled — adj. 1) сучку ва ́тий; 2) незґра ́бний; 
3) упе ́ртий. 
gnarly — see gnarled. 
gnash, to — скрегота ́ти зуба ́ми. 
gnat — ent. кома ́р. 
gnaw, to — 1) гри ́зти; 2) роз'їда ́ти; 3) під-
то ́чувати. 
gneiss — geol. ґнайс. 
gnome — 1) ґном, ка ́рлик; 2) афоризм. 
gnomic(al) — афористи ́чний. 



gnomish gong 
gnomish — схожий на ґно ́ма (ка ́рлика). 
gnosiology — philos. гносеоло ́гія. 
gnostic — philos. 1) n. гно ́стик; 2) adj. 
гностичний. 
gnosticism — philos. гностици ́зм. 
gnu — zool. ґну. 
go — n. 1) хід, pyx; 2) спро ́ба; намага ́ння; 
3) завзя ́ття. 
goad — сти ́мул, збудник. 
goad, to — 1) дратува ́ти; 2) підбурювати. 
go-ahead — adj. енерґі ́йний. 
goal — 1) мета ́ , ціль; 2) sport, воро ́та. 
goalee — see goalkeeper. 
goalkeeper — sport, ворота ́р, голкіпер. 
go all over a place, to — colloq. скрізь no-
бува ́ти. 
go-as-you-please — adj. 1) ві́льн||ий (а) від 
пра ́вил; 2) без будь-яко ́го пля ́ну. 
goat — козе ́л, цап; коза ́ . 
Goat — Козері ́г (сузі ́р'я і знак зодія ́ка). 
goatee — козли ́на борідка; еспаньйо ́лка. 
goatherd — кізля ́р, пасту ́х, що пасе ́ кіз. 
goatish — 1) цапи ́ний, козли ́ний; 2) хтивий. 
goatling — n. цапеня ́, козеня ́. 
goatskin — 1) сап'я ́н; 2) бурдю ́к. 
goatsucker — orn. дрімлю ́га. 
goaty — adj. цапи ́ний, козли ́ний. 
gob — 1) ming. пуста ́ поро ́да; 2) грудка; 
3) плюво ́к. 
gobbet — уривок для пере ́кладу на і́спиті. 
gobble — кулди ́кання (індика). 
gobbler — colloq. інди ́к. 
gobble, to — 1) шви ́дко ковта ́ти; ї́сти по-
жа ́дливо; 2) кулди ́кати (про інди ́ка). 
gobelin — ґобле ́н. 
go-between — посередник, медія ́тор. 
Gobi, the — geog. Го ́бі. 
goblet — ке ́ліх, ча ́ра. 
goblin — obs. домови ́к. 
gob, to — плювати. 
goby — ich. бичо ́к. 
go by rail, to — ї́хати по ́їздом. 
go by, to — мина ́ти, прохо ́дити. 
go-cart — дитячий по ́віз. 
God — rel. Бог, Госпо ́дь. 
God and Fatherland! — Бог і Ба ́тьківщина! 
God Be Praised! — rel. Хвала ́ Бо ́гові! 
God Be with you! — rel. Бог з тобо ́ю! 
godchild — хрище́н||ик (иця). 
goddaughter — хрище ́ниця. 
goddess — богиня. 
godfather — хри ́ще ́ний ба ́тько. 
godfather of one's child — кум. 
godfather, to — бу ́ти хри ́ще ́ним ба ́тьком. 
God-fearing — богобоя ́зний. 
godforsaken — поки ́нутий, зане ́дбаиий. 
Godhead — rel. Божество. 
godless — безбожний. 
godlessness — безбо ́жництво. 
godlike — богоподі ́бний; божестве ́нний. 
godliness — побо ́жність, благоче ́сгя. 
God-loving — боголю ́бний. 
godly — благочести ́вий. 
godmother — хри ́ще ́на ма ́ти. 

godmother of one's child — кума ́ . 
go down, to — опуска ́тися; па ́дати. 
godparent — see godfather, godmother. 
God's — adj. rel. Бо ́жий. 
God's-acre — кла ́до ́вшце, цви ́нтар. 
godsend — зна ́хідка, несподіване ща ́стя. 
godson — хршце ́ник. 
godspeed — побажа ́ння у́спіху. 
Godthaab — geog. Го ́тгоб (місто). 
goer — ходо ́к, хода ́к. 
gof(f)ered — adj. ґофро ́ваний. 
gof(f)er, to — ґофрува ́ти. 
go forward, to — простува ́ти, прямува ́ти. 
go-getter — n. colloq. енергійна й уда ́члива 
людина. 
goggled — що носить за ́хисні ́окуляри, 
goggle — 1) переляканий по ́гляд; 2) pl. за ́ -
хисні окуля ́ри; 3) рl. vet. вертя ́чка (хворо ́ба 
ове ́ць). 
goggle, to — витріщувати о́чі. 
going — 1) n. ходіння; ходьба ́ ; 2) adj. дію-
чий; існуючий. 
goings-on — n. pl. вчинки, поведінка (не-
схва ́льно). 
goitre — med. зоб. 
goitrous — adj. med. 1) хво ́рий на базе ́дову 
хворо ́бу; 2) зо ́бний. 
gold — 1. n. 1) зо ́лото; 2) золоти ́стий ко ́лір; 
2. adj. 1) золоти ́й; 2) золоти ́стого ко ́льору. 
gold coin — золоти ́й, золота ́ моне ́та. 
gold-digger — 1) золотошука ́ч; 2) fig. 
шантажи ́ст(ка). 
gold-diggings — n. pl. ming. копа ́льні зо ́лота. 
gold-dust — ming. золотоно ́сний пісо ́к. 
golden — 1) золоти ́й; 2) золоти ́стий, золо-
тавий. 
golden eagle — orn. берку ́т. 
gold-field — ming. золотоно ́сний райо ́н. 
goldfinch — orn. дзи ́нґель, щиголь. 
goldfish — золота ́ ри ́бка. 
goldilocks — n. pl. bot. золоти ́стий жов-
те ́ць. 
gold-mine — ming. копальня зо ́лота. 
gold-plate — adj. з накладно ́го зо ́лота. 
gold-plate, to — золоти ́ти, вкрива ́ти по-
золотою. 
goldsmith j— золота ́р, ювелір. 
golf — sport, ґолф. 
golfer — sport, граве ́ць у ґолф. 
golf, to — sport, гра ́ти в ґолф. 
Golgotha — bibl. Голґо ́та, Голго ́фа. 
Goliath — bibl. Ґолія ́т, Голія ́ф. 
golliwog — опудало. 
golly! — exclam. colloq. їйбо ́! 
goloptious — see goluptious. 
golosh — ґальо ́ша, кало ́ша. 
goluptious — jok. чарівни ́й, чудо ́вий. 
gombeen — лихва ́рство. 
gombeen-man — лихва ́р. 
gondola — ґо ́ндоля. 
gondolier — ґондольє ́р. 
goner — colloq. пропа ́ща люди ́на. 
gonfalon — хору ́гва ́ , корогва ́ . 
gong — ґонґ. 



goniometer govern, to 
goniometer — tech. кутомі ́р. 
gonococcus — bact. гоноко ́к. 
gonorrhoea — med. гоноре ́я. 
good — 1. n. добро ́ ; 2) ко ́ри ́сть; 2. adj. 
1) до ́брий; 2) га ́рний, хоро ́ший; 3) кори ́с-
ний; 4) вмі ́лий. 
good-bye — n. проща ́ння. 
good-bye! — до поба ́чення!; прощава ́й(те)! 
good day! — добри ́день! 
good evening! — добри ́вечір! 
good-for-nothing — 1) n. нікче ́ма; 2) adj. 
нікче ́мний. 
Good Friday — rel. Велика П'я ́тниця, Страс-
на ́ П'я ́тниця. 
good-humoured — благоду ́шний, добро-
ду ́шний. 
good-looker — colloq. кра ́сень; красу ́ня. 
good-looking — adj. вродли ́вий, га ́рний. 
good looks — n. pl. colloq. краса ́ . 
goodly — 1) прекра ́сний; 2) га ́рний; 
3) значни ́й. 
goodman — obs. госпо ́дар. 
good-natured — га ́рної вда ́чі, добродушний, 
good-neighbourhood — 1) доброзичливість; 
2) добросусідські відно ́сини. 
goodness — 1) доброта ́ ; великоду ́шність; 
2) га ́рні я́кості. 
goodnight! — добра ́ніч!, надобра ́ніч! 
goods — 1. n. pl. 1) това ́р, крам; 2) майно ́ ; 
2. attr. ванта ́жний. 
goods exchange — comm. товаро ́ва бі ́ржа. 
goods (freight) traffic — econ. вантажопотік. 
good-tempered — adj. добродушний, з 
до ́брою вда ́чею. 
good turn — colloq. послу ́га. 
goodwife — господи ́ня; дружи ́на. 
good will — 1) comm. репута ́ція; 2) до ́бра 
во ́ля; 3) добрози ́чливість. 
goody — colloq. цуке ́рка. 
go-off — n. 1) поча ́ток; 2) ви ́бух. 
go off, to — 1) почина ́тися; 2) вибухати. 
goose — 1) гу ́ска; гуса ́к; 2) краве ́цька 
пра ́ска; 3) fig. ду ́рень. 
gooseberry — bot. а́ґрус. 
goose-egg — 1) гу ́сяче яйце ́ ; 2) sport, нуль. 
goose-flesh — n. 1) гуся ́тина; 2) fig. гу ́сяча 
шкі ́ра (від стра ́ху, хо ́лоду). 
goose-grass — bot. подоро ́жник. 
goose-neck — 1) tech. коліно; 2) fig. вузьке ́ 
місце. 
goose-skin — n.fig. гу ́сяча шкі ́ра (від стра ́ху, 
хо ́лоду). 
go out, to — 1) вихо ́дити; 2) затуха ́ти, 
га ́снути. 
gopher — zool. ховра ́х. 
gopher, to — 1) ри ́ти; 2) ming. прова ́дити 
безсистемні ро ́звідки. 
Gordian knot — myth. Горді ́їв ву ́зол. 
gore — 1) клин; 2) згу ́сла кров. 
gore, to — 1) вирізувати клин; зрізувати 
кли ́ном; 2) проко ́лювати. 
gorge — 1) ба ́лка, яр; 2) оги ́да; переси ́-
чення; 3) па ́ща. 
gorge oneself, to — нажира ́тися. 

gorgeous — 1) розкішний; 2) яскра ́во за-
ба ́рвлений. 
gorget — 1) пля ́ма на ши ́ї птаха ́ ; 2) нами ́сто. 
gorge, to — пожа ́дливо ї́сти. 
Gorgon — 1) myth. Іорґо ́на; 2) страхо ́вище. 
gorilla — zool. ґори ́ля. 
gormandize — обже ́рливість. 
gormandize, to — ї́сти надміру. 
go round, to — обхо ́дити. 
gorse — bot. дрік. 
gory — 1) заюшений, закрива ́влений; 
2) крива ́вий; 3) poet, яскра ́во черво ́ний. 
goshawk — orn. я́струб-тетерев'я́тник. 
gosling — гуся ́ , гуся ́тко. 
go-slow — n. італійський страйк. 
Gospel — n. rel. 1) Єва ́нгеліє, Євангелія; 
2) про ́повідь. 
Gospeller — n. rel. 1) Євангели ́ст; 2) про-
повідник. 
gossamer — 1) осіннє павути ́ння; 2) тонка ́ 
ткани ́на. 
gossamery — ле ́гки ́й; тонки ́й, як павутина, 
gossip — 1) поговір, плітка; 2) базікання, 
gossiper — n. плітка ́р(ка). 
gossip, to — 1) розпуска ́ти плітки; 2) ба-
зікати. 
gossipy — язика ́тий; балаку ́чий. 
gossoon — па ́рубок, юна ́к. 
go straight, to — іти ́ пря ́мо, простува ́ти. 
Goth — hist. гот. 
Gothic — 1) n. готи ́чний стиль; 2) adj. 
ґоти ́чний. 
Gothicism — archi. ґо ́тика. 
Got(h)land — geog. Го ́тланд (о ́стрів). 
go, to — 1) іти ́ , ходи ́ти, ї́здити; 2) від'їжджа ́-
ти; 3) бу ́ти в дії; 4) вмира ́ти; 5) збанкро-
тува ́ти; 6) ли ́чити (про о́дяг); 7) става ́ти, 
роби ́тися. 
go to bed, to — ляга ́ти (спа ́ти). 
Go to ground! — mil. В діл!, Долів! 
gouge — tech. долото ́ , стаме ́сжа. 
gouge, to — tech. довба ́ти, видо ́вбувати. 
Goulard — pharm. свинце ́ва примо ́чка. 
gourd — n. 1) гарбу ́з; 2) бу ́тель з гарбуза ́ . 
gourmand — 1) n. ласу ́н, ґурма ́н; 2) adj. не-
нажерливий. 
gout — 1) med. пода ́гра, артри ́т; 2) кра ́пля. 
gouty — med. подагри ́чний, артрити ́чний. 
governable — adj. слухня ́ний. 
governance — 1) вла ́да; 2) про ́від. 
governess — 1) гуверна ́нтка, вихова ́телька; 
2) аг. прави ́телька. 
governing — n. урядува ́ння, керува ́ння. 
government — 1) у́ряд; 2) урядува ́ння, ке-
рува ́ння; 3) gram, керува ́ння. 
governmental — урядо ́вий. 
Government house — резиде ́нція губерна ́-
тора. 
governor — 1) губерна ́тор; 2) tech. реґу-
ля ́тор. 
governor general — генера ́л-губерна ́тор. 
governorship — губерна ́торство. 
govern, to — 1) керува ́ти, пра ́вити; 2) tech. 
регулювати. 



gowk grandstand 
gowk — 1) colloq. зозу ́ля; 2) fig. ду ́рень, 
те ́лепень. 
gown — 1) су ́кня, суко ́ика; 2) ма ́нтія (адво-
ка ́тів, суддів); 3) hist, ри ́мська то ́ґа. 
gownsman — осо ́ба, що но ́сить ма ́нтію 
(адвока ́т, суддя ́). 
grab — n. 1) захо ́плення, зага ́рбання; 
2) tech. екскава ́тор. 
grabber — colloq. хапу ́га, рвач, 
grabble, to — шука ́ти навпо ́мацки. 
grab, to — хапа ́ти; привла ́снювати. 
grace — 1) ґра ́ція; ви ́тонченість; 2) rel. 
моли ́тва до (після ́) ї́жі; 3) милосе ́рдя; 
прихи ́льність; 4) фо ́рма зверта ́ння до ви-
со ́ких духо ́вних осі ́б. 
grace-cup — заздоро ́вний ке ́ліх. 
graceful — ґраці ́йний; витончений; еле-
ґа ́нтиий. 
gracefulness — ґра ́ція; ви ́тонченість; еле-
ґа ́нтність. 
graceless — 1) неприва ́бливий; 2) мора ́льно 
зіпсо ́ваний. 
grace, to — 1) відзнача ́ти, нагороджувати; 
2) прикраша ́ти. 
gracious — 1) ласка ́вий, милости ́вий; 
2) виба ́чли ́вий. 
graciousness — 1) ласка ́вість; 2) виба ́чли ́-
вість. 
gradation — 1) ґрада ́ція; поступо ́вість; 
2) Ііп. чергува ́ння голосни ́х. 
grade — 1) гра ́дус; 2) сту ́пінь; 3) ґату ́нок; 
4) кля ́са (у шко ́лі); 5) rlу. ґрадіє ́нт, у́хил. 
grader — tech. гре ́йдер. 
grade school — початко ́ва шко ́ла. 
grade, to — 1) сортува ́ти; 2) розміща ́ти 
за ра ́нґом; 3) rlу. нівелюва ́ти. 
gradient — 1) phys. ґрадіє ́нт; 2) ming. схил. 
grading — n. сортува ́ння. 
gradual — ступне ́вий, поступо ́вий; послі-
до ́вний. 
gradually — ступне ́во, поступо ́во; послі-
до ́вно. 
graduand — абітуріє ́нт(ка). 
graduate — 1) той, хто закінчи ́в навча ́льний 
за ́клад; 2) той, хто ма ́є науко ́вий сте ́пень; 
3) chem. мензу ́рка. 
graduated — adj. phys. калібро ́ваний, ґра-
дуйо ́ваний. 
graduate school — аспіранту ́ра. 
graduate student — аспіра ́нт(ка). 
graduate, to — 1) закі ́нчувати університет 
з уче ́ним степенем; 2) закі ́нчувати навча ́ль-
ний за ́клад; 3) phys. калібрува ́ти, ґрадую-
ва ́ти. 
graduating — n. phys. калібрува ́ння, ґра-
дуюва ́ння. 
graduation — 1) оде ́ржання вче ́ного сте-
пеня; 2) закінчення навча ́льного за ́кладу; 
3) phys. калібрува ́ння, ґрадуюва ́ння. 
graft — 1) agric. живе ́ць; ще ́плення; 
2) хаба ́рництво; хаба ́р. 
grafter — 1) agric. прище ́па; 2) садо ́ви ́й 
ніж; 3) хаба ́рник; шахрай, 
grafting — n. agric. ще ́плення. 

graft, to — 1) agric. пршці ́плювати; 2) med• 
пересаджувати ткани ́ну; 3) дава ́ти або ́ 
бра ́ти хаба ́р. 
grain — 1) collect, зе ́рно, збіжжя; 2) зер-
ни ́на; 3) найдрібніша ча ́стка чого ́сь. 
grain binder — agric. снопов'я ́зка. 
grain cleaner — agric. зерноочисна ́ маши ́на. 
grain dryer — agric. зерносуша ́рка. 
grain grower — хліборо ́б, фе ́рмер. 
grains — n. pi. fish, гарпу ́н. 
grain tank — agric. зерносхо ́вище. 
grain, to — роздрібнювати. 
grainy — 1) зерни ́стий, ґранульо ́ваний; 
2) нерівний. 
gram — грам. 
graminivorous — травоїдний. 
grammar — грама ́тика. 
grammarian — грама ́тик. 
grammar school — сере ́дня шко ́ла. 
grammatical — грамати ́чно пра ́вильний; 
грамати ́чний. 
gramme — грам. 
gram(me)-atom — phys. грам-а ́том. 
gram(me)-molecule — phys. грам- моле ́куля. 
gramophone — патефо ́н, грамофо ́н. 
Grampians — geog. Ґрампія ́нські го ́ри. 
grampus — 1) північний дельфін-каса ́тка; 
2) tech. вели ́кі кліщі, 
granadilla — bot. ґренади ́на. 
granary — 1) закро ́м, комо ́ра; 2) жи ́тниця. 
grand — adj. 1) вели ́кий; 2) важли ́вий; 
3) прекра ́сний. 
gran-dad — see grand-dad. 
grand chess-master — at chess ґросма ́йстер. 
grandchild — внук, ону ́к; вну ́чка, ону ́ка. 
grand-dad — діду ́сь. 
granddaughter — вну ́чка, ону ́ка. 
grand-ducal — adj. великокня ́жий. 
Grand Duke — вели ́кий кня ́зь. 
grandee — вельможа, 
grandeur — 1) ве ́лич, ґрандіо ́зність, маєс-
та ́т; 2) благородство душі, 
grandfather — діду ́сь. 
grandiloquence — пишномо ́вність. 
grandiloquent — пишномовний, 
grandiose — 1) ґрандіо ́зний, вели ́чний; 
2) претенсійний. 
grandiosity — 1) ґрандіо ́зність; 2) претен-
сійність. 
grand jury — jur. присяжні, які вирішують 
пита ́ння про відда ́ння ́ під суд. 
grandma — see grandmamma. 
grandmamma — бабу ́ся. 
grandmaster — at chess ґросма ́йстер. 
grandmother — бабу ́ся. 
grandmotherly — що виявля ́є піклування. 
grandpa — see grandpapa. 
grandpapa — діду ́сь. 
grandparents — n. pi. діду ́сь і бабу ́ся. 
grand piano — mus. роя ́ль. 
grandsire — ar. 1) дід; 2) пре ́док. 
grandson — внук, ону ́к. 
grandstand — 1) n. трибу ́на для глядачів; 
2) adj. показни ́й, розрахо ́ваний на ефе ́кт. 



grange greasy 
grange — фе ́рма, сади ́ба з будівлями. 
granger's cattle — м'я ́со-моло ́чна худо ́ба. 
granite — 1) n. ґраніт; 2) adj. гранітовий. 
granitic — adj. гранітовий. 
grannie — бабу ́ся. 
granny — see grannie. 
grant — 1) дар, дару ́нок; 2) субси ́дія, до-
та ́ція; 3) усту ́пка; до ́звіл. 
grantee — той, хто оде ́ржує дар. 
grant-in-aid — субси ́дія; дота ́ція. 
granting — n. дарува ́ння. 
Grant, О Lord! — rel. Пода ́й, Го ́споди! 
grantor — дарува ́льник. 
grant, to — 1) дарува ́ти; 2) дава ́ти (субси ́-
дію, дота ́цію); 3) погоджуватися; дозво-
ля ́ти. 
granular — adj. зерни ́стий; ґранульо ́ваний. 
granulated sugar — цу ́кор-пісо ́к. 
granulate, to — ґранулюва ́ти(ся). 
granulation — med. ґрануля ́ція. 
granule — зе ́рнятко. 
granulous — see granular. 
grape — 1) виногра ́д; ґро ́но виногра ́ду; 
2) pi. vet. мокре ́ць. 
grape-cure — лікува ́ння виногра ́дом. 
grape-fruit — ґрейпфру ́т. 
grapery — тепли ́ця, оранжерія для вино-
гра ́ду. 
grape-shot — mil. карте ́ч. 
grape-sugar — виногра ́дний цу ́кор. 
grape-vine — bot. виногра ́дна лоза ́ . 
graph — діягра ́ма; графа ́ . 
graphic — adj. 1) графічний; 2) о́бразний, 
живий (о ́бразна розповідь). 
graphite — min. графіт. 
graphology — графоло ́гія. 
graphomania — med. графома ́нія. 
grapnel — 1) гак, крюк; 2) naut. дрек. 
grapple — су ́тичка, боротьба ́ . 
grapple, to — 1) боро ́тися; 2) намага ́тися 
здола ́ти (перешко ́ди). 
grasp — 1) стиск; за ́тиск; 2) держа ́к; 
3) опанува ́ння (пре ́дме ́та). 
grasper — хапу ́га, рвач. 
grasping — adj. 1) скупи ́й; 2) жадібний, 
grasp, to — 1) хапа ́ти, затиска ́ти (в руці); 
2) зрозуміти. 
grass — 1) трава; 2) пасо ́ви ́сько. 
grass-cutter — ґазонокоса ́рка. 
grass-cutting — n. av. низьки ́й полі ́т. 
grasshopper — ent. ко ́ник; цвірку ́н. 
grass-lawn — ґазо ́н. 
grass-plot — ґазо ́н. 
grass-snake — zool. вуж. 
grass, to — 1) засіва ́ти траво ́ю; 2) па ́сти(ся): 
виганя ́ти на па ́шу. 
grass widow — соло ́м'яна вдова ́ . 
grassy — 1) трав'янистий; 2) вкри ́тий 
траво ́ю. 
grate — 1) ґра ́ти; 2) tech. колоснико ́ва 
реші ́тка. 
grate-bar — tech. колосни ́к. 
grateful — вдячний. 
grater — 1) те ́ртка; 2) tech. ра ́шпіль. 

grate, to — 1) те ́рти, скребти ́; 2) скрипіти; 
3) fig. дратува ́ти. 
gratification — 1) ґратифіка ́ція, задово ́-
лення; 2) ви ́нагоро ́да. 
gratifying — adj. приє ́мний; задовольня-
ючий. 
gratify, to — 1) задовольня ́ти; 2) винаго-
роджувати. 
grating — 1) n. ґра ́ти, решітка; 2) adj. 
скрипу ́чий. 
gratis — зада ́рма, безпла ́тно. 
gratitude — 1) дя ́ка, подя ́ка; 2) вдячність, 
gratuitous — 1) безплатний; 2) добро-
вільний. 
gratuity — 1) грошови ́й дару ́нок; 2) чайові ́ . 
gratulatory — вітальний, поздоро ́вний. 
gravamen — ска ́рга. 
grave — 1. n. 1) моги ́ла, домовина; 
2) смерть; 2. adj. 1) пова ́жний; 2) похму ́рий. 
grave-clothes — n. pl. са ́ван. 
grave-digger — гра ́ба ́р, моги ́льник. 
grave-digging — n. гра ́ба ́рство. 
gravel — 1) ґра ́вій; 2) золотоно ́сний пісо ́к; 
3) med. пісо ́к або ́ ка ́мені сечово ́го міхура ́ . 
gravel-blind — adj. майже сліпи ́й. 
gravelly — що склада ́ється з ґра ́вію. 
gravel, to — посипа ́ти ґра ́вієм. 
gravely — 1) пова ́жно; 2) похму ́ро. 
graver — 1) різьба ́р, ґраве ́р; 2) різе ́ць. 
grave-stone — моги ́льна плита ́ , надгро ́бок. 
grave, to — 1) вирізьблювати; ґравірува ́ти; 
2) naut. чистити й смоли ́ти підво ́дну час-
тішу судна ́ . 
graveyard — кла ́до ́ви ́ще. 
gravid — adj. вагітна, 
gravimetric — adj. вагови ́й. 
graving-dock — naut. ремо ́нтний док. 
gravitate, to — 1) phys. притяга ́ти(ся); 
2) fig. пра ́гнути, тяготіти. 
gravitation — phys. ґравіта ́ція; притяга ́ння; 
тяжіння. 
gravity — 1) phys. вага ́ ; тяжіння; 2) по-
ва ́жність; 3) важли ́вість. 
gravy — cul. підле ́ва, со ́ус. 
gravy-boat — со ́усник. 
gray — see grey. 
grayling — ich. ха ́ріус. 
graze — n. зачіпа ́ння, торка ́ння. 
grazer — твари ́на на па ́ші. 
graze, to — 1) agric. па ́сти(ся); 2) agric. 
використовувати як пасо ́ви ́сько; 3) зле ́гка 
торка ́тися. 
grazier — скота ́р, твари ́нник. 
grazing fire — mil. насти ́льний вого ́нь. 
grease — 1) сма ́лець; лій; 2) tech. масти ́ло, 
таво ́т; 3) vet. мокре ́ць. 
grease-box — tech. бу ́кса; масля ́нка. 
grease-paint — theatr. ґрим. 
greaser — мастильник. 
grease, to — масти ́ти, зма ́щувати. 
greasing — n. tech. зма ́щування, зма ́зу-
вання. 
greasy — 1) масни ́й, са ́льний; 2) слизьки ́й; 
3) fig. підлесливий. 



great grimace 
great — 1) вели ́кий; 2) вели ́чний; 3) чу-
до ́вий. 
Great Bear Lake — geog. Вели ́ке Ведме ́же 
бзеро. 
Great Bear, the — astron. Вели ́ка Ведме ́-
диця, Вели ́кий Віз. 
Great Britain — geog. Великобріта ́нія. 
greatcoat — 1) пальто ́ ; 2) шине ́ля. 
great-grandchild — пра ́внук; пра ́внука. 
great-granddaughter — пра ́внука. 
great-grandfather — пра ́дід. 
great-grandmother — праба ́ба. 
great-grandson — пра ́внук. 
great-hearted — adj. великодушний, 
greatly — ду ́же, си ́льно. 
Great Martyr — rel. Великомученик, Ве-
ликомучениця. 
greatness — 1) ве ́лич, си ́ла; 2) величина ́. 
Grecian — adj. гре ́цький (про стиль). 
Greece — geog. Гре ́ція. 
greed — жадо ́ба, жаді ́бність, пожа ́дливість. 
greediness — 1) жаді ́бність; 2) ненаже ́рли-
вість. 
greedy — 1) жаді ́бний, заже ́рливий; 2) не-
нажерливий. 
Greek — 1) n. грек(и ́ня); 2) adj. гре ́цький. 
Greek-Catholic — rel. 1) n. гре ́ко-като ́л||и ́к 
(и ́чка); 2) adj. гре ́ко-като ́ли ́цький. 
green — 1. n. 1) зеле ́ний ко ́лір; 2) зеле ́на 
лука ́ ; 3) pl. горо ́дина, о́вочі; 2. adj. 1) зе-
ле ́ний; 2) неспілий. 
greenbacks — n. pl. colloq. паперо ́ві гро ́ші 
(в Аме ́риці). 
green-blind — adj. med. хво ́рий на дальто-
нізм. 
green-blindness — med. дальтонізм, 
green cheese — cul. молодий сир. 
green cloth — 1) зеле ́не сукно ́ ; 2) fig. гра ́ль-
ний стіл. 
greener — 1) новачо ́к; недосві ́дчений ро-
бітни ́к; 2) еміґра ́нт, що неда ́вно приї ́хав 
у крашу. 
greenery — 1) росли ́нність; 2) тепли ́ця, 
оранжері ́я. 
green-eyed — fig. завиду ́щий; ревни ́вий. 
green goods — pi. сві ́жа горо ́дина (о ́вочі). 
green-grocer — зеленя ́р, торгове ́ць горо ́ -
диною і о́вочами. 
green-grocery — крамни ́ця горо ́дини й 
о́вочів. 
greenhorn — нова ́к; недосвідчена люди ́на. 
greenhouse — тепли ́ця, оранжері ́я. 
greenish — 1) зеленува ́тий; 2) не цілко ́м 
спі ́лий. 
Greenland — geog. Ґренля ́ндія. 
greenness — 1) зе ́лень; 2) неспілість; 3) fig. 
недосвідченість. 
green-peak — orn. зеле ́ний дя ́тел. 
green-room — theatr. акто ́рська вбира ́льня. 
greens — pi. colloq. горо ́дина, о́вочі. 
greenshank — orn. наболо ́тник. 
greensickness — med. бліда ́ не ́міч. 
greenstone — 1) тіп. неАри ́т; 2) geol. діори ́т, 
діяба ́з, зеле ́ний порфір. 

greensward — дерен; ґазо ́н; муріжо ́к. 
green, to — 1) фарбува ́ти в зеле ́ний ко ́лір; 
2) става ́ти зеле ́ним. 
Greenwich — geog. Грінвіч (місто). 
greeny — 1) зеленува ́тий; 2) не цілко ́м 
спі ́лий. 
greenyard — agric. за ́горо ́да для худо ́би, 
що відби ́лася від череди ́. 
greeting — n. віта ́ння; привіт, 
greet one another, to — віта ́тися. 
greet, to — віта ́ти(ся). 
gregarious — 1) товари ́ський; компанійсь-
кий; 2) що живе ́ ота ́рами, че ́редами (про 
твари ́н). 
Gregorian calendar — григорія ́нський ка-
лендар. 
grenade — mil. ґрана ́та. 
Grenada — geog. Ґрена ́да. 
grenade-thrower — mil. ґранатоме ́т. 
grenadier — mil. ґренади ́р. 
grenadine — 1) ґренади ́н (шовко ́ва ткани ́-
на) ; 2) ґрана ́товий ліке ́р. 
grey — 1) сірий; 2) сивий. 
greybeard — colloq. стари ́й чоловік. 
grey-bearded — adj. сивоборо ́дий. 
grey-coat — colloq. солда ́т у сірій пшне ́лі. 
grey goose — ди ́ка гу ́ска. 
grey hair — сивина. 
grey-haired — adj. сивоволо ́сий. 
grey-hen — orn. тете ́рка. 
greyhound — 1) хорт; 2) авто ́бус далекого 
прямува ́ння. 
greyish — 1) сірува ́тий; 2) сивува ́тий. 
greylag — see grey goose. 
grey matter — 1) anat. сіра речови ́на ́ мо ́зку; 
2) colloq. ро ́зум. 
greyness — n. сірість. 
grid — 1) ґра ́ти; 2) elect, енергосистема; 
3) radio сітка. 
griddle — 1) ming. си ́то, ре ́шето; 2) сково-
рода з ру ́чкою. 
gride — скрип; скребу ́чий звук, 
gride, to — скрипіти; скребти ́. 
gridiron — 1) tech. решітка, сітка; 2) гіу. 
парж для прийма ́ння і розбира ́ння по-
їздів; 3) colloq. sport, по ́ле для фу ́тбо ́лу, 
ко ́паного м'яча ́ . 
grief — журба ́ , сму ́ток. 
grievance — 1) наріка ́ння; ска ́рга; 2) обра ́за. 
grieve, to — 1) жури ́тися, сумува ́ти; 2) за-
сму ́чувати. 
grievous — тяжкий, сумни ́й. 
grievously — тя ́жко, су ́мно. 
griffin — 1) orn. ґриф; 2) myth, ґрифо ́н. 
griffon — 1) orn. ґриф; 2) myth, ґрифо ́н; 
3) ґрифо ́н (довгоше ́рстий соба ́ка). 
grig — 1) ich. вуго ́р; 2) ent. ко ́ник; цвірку ́н. 
grill — 1) решітка; 2) cul. сма ́жене м'я ́со 
або ́ри ́ба. 
grille — решітка. 
grill, to — 1) сма ́жити; 2) пали ́ти, пекти ́. 
grim — 1) жорсто ́кий; суво ́рий; 2) похму ́ -
рий. 
grimace — ґрима ́са. 



grimace, to grout, to 
grimace, to — ґримасува ́ти. 
grime — бруд, що гли ́бо ́ко в'ї ́вся. 
grime, to — брудни ́ти. 
grimly — 1) жорсто ́ко; суво ́ро; 2) похму ́ро. 
grimy — 1) брудний; 2) смуглявий, 
grin — 1) усмішка; 2) оска ́л зубі ́в. 
grind — n. 1) розме ́лювання; 2) fig. одно-
манітна пра ́ця. 
grinder — 1) ве ́рхнє жо ́рно; 2) точильник, 
шліфува ́льник; 3) tech. точильний ка ́мінь, 
точи ́ло. 
grinding in — n. tech. притира ́ння. 
grind in, to — tech. притира ́ти. 
grindstone — 1) жо ́рно; 2) tech. точи ́льний 
ка ́мінь, точи ́ло. 
grind, to — 1) моло ́ти; 2) розтира ́ти; 
3) tech. точи ́ти; шліфува ́ти. 
grin, to — 1) посміха ́тися; 2) шкірити зу ́би. 
grip — 1) по ́тиск руки ́ ; стиска ́ння; 2) ру ́чка; 
3) tech. ле ́щата; 4) орієнтува ́ння. 
grip-brake — ручне ́гальмо ́ . 
gripe — 1) стиск, за ́тиск; 2) ру ́чка. 
gripe, to — 1) схо ́плювати; 2) сти ́скувати; 
3) зрозуміти, збагну ́ти. 
grippe — med. ґри ́па, інфлюе ́нца. 
gripsack — саквояж. 
grip, to — 1) схо ́плювати; 2) сти ́скувати, 
затаскувати; 3) зрозумі ́ти, збагну ́ти. 
grisly — 1) жахли ́вий; 2) неприє ́мний. 
grist — 1) зерно для поме ́лу; поме ́л; 
2) со ́лод; 3) бари ́ш. 
gristle — anat. хрящ, хру ́стка. 
gristly — anat. хрящови ́й. 
grist-mill — млин. 
grit — 1) пісо ́к; ґра ́вій; 2) colloq. тве ́рдість, 
ви ́тримка. 
grits — n. pl. вівся ́ні крупи ́, ґрис. 
gritstone — geol. зерни ́стий піскови ́к. 
grit, to — скрипіти. 
gritty — 1) піскови ́й; 2) colloq. витрива ́лий, 
тверди ́й. 
grizzle — 1) сірий ко ́лір; 2) си ́ва люди ́на. 
grizzled — adj. си ́вий; що си ́віє. 
grizzle, to — сіріти; си ́віти. 
grizzly — сірий; си ́вий. 
groan — стогін. 
groan, to — стогна ́ти; кректа ́ти. 
groats — n. pl. крупи ́. 
grocer — бакалійн||ик (иця). 
grocery — 1) бакалія; 2) бакалійна крам-
ниця. 
grog — ґроґ (напій). 
groggy — 1) напідпи ́тку; 2) fig. хитки ́й. 
grog-shop — крамни ́ця алького ́льних на-
по ́їв. 
groin — 1) archi. хрестове ́ склепіння; 
2) anat. пах. 
groin, to — зво ́дити хрестове ́ склепіння. 
groom — 1) ко ́нюх, ґрум; 2) жених. 
groomsman — дружко ́ , боя ́рин (на весіллі). 
groom, to — догляда ́ти коня. 
groove — 1) tech., bui. фальц, шунт, паз; 
2) fig- зви ́чка; рути ́на. 
grooved drift — ming. виїмчастий штрек. 

groove, to — tech., bui. фальцюва ́ти, роби ́ти 
паз. 
groovy — fig. схильний до рутини, 
grope, to — іти ́ навпо ́мацки; нама ́цувати. 
gropingly — adv. навпо ́мацки. 
grosbeak — orn. костогри ́з. 
gross — 1. n. 1) ґрос; 2) ма ́са; 2. adj. 1) ве-
ли ́кий; 2) огрядни ́й; 3) вульґа ́рний; бру-
та ́льний; 4) comm. валови ́й, бру ́тто. 
grossness — вульґа ́рність; брута ́льність. 
grossweight — comm. бру ́тто. 
grotesque — 1) adj. ґроте ́скний; безглу ́здий; 
2) n. ґроте ́ск, ша ́ржа. 
grotto — печера, ґро ́та. 
grouch — наріка ́ння; пога ́ний на ́стрій. 
grouch, to — бурча ́ти, наріка ́ти. 
ground — 1. n. 1) земля ́ ; ґрунт; 2) місце-
вість; 3) пляц, діля ́нка землі; 4) підста ́ва, 
моти ́в; 5) elect, зазе ́млення; 2. adj. ґрун-
тови ́й. 
Ground-arms! — mil. До-стопи ́ ! 
ground-colour — ґрунт (про малюнок). 
Ground-flag! — mil. Пра ́пор — до стопи! 
ground floor — ни ́жній по ́верх. 
ground forces — pi. mil. сухопутне військо, 
ground game — hunt, дичина ́. 
ground glass — ма ́тове скло, 
ground-in — adj. tech. пришліфо ́ваний. 
grounding — n. 1) elect, зазе ́млення; 2) naut. 
поса ́дка на мілину. 
groundless — безґрунто ́вний, безпідста ́вний. 
groundlessly — безґрунтовно, безпідста ́вно. 
groundlessness — безґрунтовність, безпід-
ста ́вність. 
groundling — n. повзу ́ча або ́ низькоро ́сла 
росли ́на. 
ground-man — 1) sport, осо ́ба, що догляда ́є 
спорто ́вий майда ́н; 2) землеко ́п. 
ground-nut — ара ́хіс, земляни ́й горі ́х. 
ground-panel — av. сиґна ́льне поло ́тншце. 
grounds — pi. 1) парк (садо ́к) біля до ́му; 
2) гу ́ща, о́сад. 
groundsel — 1) bot. жовтозілля; 2) bui. 
ле ́жень. 
groundsman — see ground-man. 
ground-squirrel — zool. бурундук, 
ground-swell — мертва хви ́ля. 
ground, to — 1) обґрунтовувати; 2) засно ́-
вувати; 3) elect, зазе ́млювати; 4) naut. на-
ско ́чити на мілину ́ ; 5) Ьиі. заклада ́ти фун-
да ́мент. 
groundwork — 1) bui. фунда ́мент; 2) rly. 
полотно ́ залізни ́ці. 
group — 1) гру ́па; 2) chem. радика ́л. 
group-captain — mil. полко ́вник авія ́ції (в 
Англії). 
groupment — групува ́ння. 
group, to — 1) групува ́ти(ся); 2) клясифі-
кува ́ти. 
grouse — orn. шотля ́ндська куріпка, 
grouse, to — colloq. бурча ́ти; наріка ́ти. 
grout — bui. цеме ́нто ́вий ро ́зчин. 
grout, to — 1) bui. залива ́ти це ́ме ́нтом; 
2) ри ́ти землю (про свиню ́). 



grove guinea-fowl 
grove — 1) гай, лісо ́к; 2) ming. што ́льня. 
groveller — підлабу ́зн||ик (иця). 
grovel, to — прини ́жуватися; плазува ́ти. 
grow dark, to — темні ́ти, ме ́ркнути. 
grow deaf, to — глу ́хнути. 
grow dirty, to — робитися брудни ́м. 
grower — плянта ́тор, фе ́рмер. 
growing — n. 1) agric. виро ́щування; 
2) зроста ́ння, ріст. 
grow in, to — вроста ́ти. 
growl — 1) гарча ́ння; 2) гу ́ркіт (гро ́му). 
growler — colloq. буркоту ́н. 
growl out, to — colloq. бу ́ркнути. 
growl, to — 1) гарча ́ти; 2) гримі ́ти (про 
грім). 
grow merry, to — веселішати, 
grown-up — 1) n. доро ́сла люди ́на, дорос-
лий; 2) adj. доро ́слий. 
grow pale, to — блі ́днути. 
grow poor, to — бідні ́шати. 
grow rich, to — багатіти, 
grow ripe, to — спіти, 
growth — 1) зроста ́ння; ро ́звиток; 2) збіль-
шення; 3) agric. культивува ́ння; виро ́шу-
вання. 
grow, to — 1) рости ́ ; збільшуватися; 
2) agric. культивува ́ти; виро ́щувати. 
grow up, to — вироста ́ти; підроста ́ти. 
groyne — naut. хвилеріз. 
groyne, to — naut. захища ́ти Хвилерізом 
(бе ́рег). 
grub — 1) личи ́нка; гу ́сінь; 2) colloq. Харч, 
їжа. 
grubby — colloq. брудни ́й. 
grub, to — 1) ско ́пувати (зе ́млю); 2) colloq. 
ї́сти. 
grub up, to — colloq. викорчо ́вувати. 
grudge — 1) за ́видки, за ́здрість; 2) недобро-
зичливість. 
grudge, to — 1) за ́здрити; 2) бу ́ти недобро-
зи ́чливим (до ко ́гось). 
grudgingly — adv. неохо ́че. 
gruel — cul. рідка ́ ка ́ша. 
gruelling — adj. висна ́жливий. 
gruel, to — 1) суво ́ро кара ́ти; 2) позбавля ́ти 
сил. 
gruesome — огидний, жахливий. 
gruff — 1) сердитий; 2) хрипкий (про го ́лос). 
grumble — 1) ска ́рга; наріка ́ння; 2) гу ́ркіт 
(гро ́му). 
grumbler — colloq. буркоту ́н. 
grumble, to — 1) ска ́ржитися; наріка ́ти; 
2) гуркотіти. 
grumbling — n. наріка ́ння. 
grume — med. згу ́сток кро ́ви. 
grumpy — colloq. сварли ́вий, сердитий, 
grunt — хрюкання, ро ́хкання. 
grunt, to — хрю ́кати, ро ́хкати. 
Guadeloupe — geog. Ґваделу ́па. 
Guam — geog. Гуа ́м (о ́стрів). 
guano — гуа ́но. 
guarantee — забезпе ́чення, ґара ́нтія. 
guarantee, to — забезпе ́чувати, ґарантува ́ти. 
guarantor — поручи ́тель(ка), ґара ́нт. 

guaranty — запору ́ка, ґара ́нтія. 
guaranty, to — ґарантува ́ти. 
guard — 1) mil. ґва ́рдія; 2) ва ́рта, сторо ́жа; 
3) пи ́льність; 4) rly. конду ́ктор. 
guard-boat — naut. mil. сторожове ́судно ́ . 
guarded — охоро ́нюваний. 
guardhouse — приміщення для ва ́рти. 
guardian — опіку ́н(ка). 
Guardian-Angel — rel. Ангел-Храни ́тель. 
guardianship — опіка. 
guard of honour — поче ́сна ва ́рта. 
guard-rail — пору ́ччя. 
guardroom — see guardhouse. 
guardsman — 1) mil. Гвардієць; 2) вартови ́й. 
guard, to — 1) охороня ́ти; захшца ́ти; 
2) берегти ́ся. 
Guatemala — geog. Ґватема ́ла. 
Guayaquil — geog. Ґуаякіль (місто), 
gudgeon — 1) ich. писка ́р; 2) tech. болт; 
3) роззя ́ва. 
guelder-rose — bot. кали ́на. 
guerdon — нагорода, 
guerdon, to — нагоро ́джувати. 
Guernsey — geog. Ге ́рнсі (о ́стрів). 
guerrilla — 1) партиза ́н(ка); 2) партиза ́нсь-
ка війна ́. 
guess — 1) здо ́гад; 2) припу ́щення. 
guess, to — 1) уга ́дувати; 2) припуска ́ти. 
guess-work — припу ́щення. 
guest — гість, го ́стя, відвідувачка). 
guest artist — theatr. ґастроле ́р(ка). 
guff — colloq. тереве ́ні. 
guffaw — ре ́гіт. 
guffaw, to — регота ́ти. 
guggle — бу ́лькання. 
guggle, to — булькотіти. 
Guiana — geog. Гвія ́на. 
guidance — про ́від, керівни ́цтво. 
guide — 1) провідни ́к, ґід; 2) провідний 
при ́нцип; 3) ming. обса ́дна труба ́ . 
guide-book — путівни ́к; посібник. 
guided missile — mil. керо ́ваний набій 
(га ́рматень). 
guide mark — помітка. 
guide-post — вказівни ́й стовп. 
guide-rope — tech. гайдро ́п. 
guide, to—1) бу ́ти провіднико ́м; 2) керува ́ти. 
guild — hist, гільдія; цех. 
Guildhall — ра ́туша в Ло ́ндоні. 
guile — підсту ́пність; хи ́трість. 
guileful — підсту ́пний; хитрий. 
guileless — простоду ́шний. 
guillemot — orn. ка ́йра. 
guillotine — ґільйоти ́на. 
guillotine, to — ґільйотинува ́ти. 
guilt — вина ́ , прови ́на. 
guiltiness — ви ́нність, провинність. 
guiltless — неви ́нний, безви ́нний. 
guiltlessness — неви ́нність. 
guilty — ви ́нний. 
guinea — ґіне ́я (англійська грошова ́ оди-
ни ́ця). 
Guinea — geog. Гвіне ́я. 
guinea-fowl — orn. цеса ́рка. 



guinea-pig gyves, to 
guinea-pig — zool. мурча ́к, морська ́ свинка. 
guinea-squash — bot. си ́ній баклажа ́н. 
guise — 1) obs. о́дяг; 2) зо ́внішність; по-
до ́ба; 3) обма ́нливий ви ́гляд. 
guitar — mus. гіта ́ра. 
guitarist — mus. гітари ́стГка). 
gulf — 1) прова ́лля, прірва; 2) зато ́ка 
(морська ́). 
Gulf of Finland, the — geog. Фі ́нська зато ́ка. 
Gulfstream — geog. Ґо ́льфштром. 
gull — 1) orn. ча ́йка; 2) fig. проста ́к, ду ́рень. 
gullet — 1) anat. стравохі ́д; 2) го ́рло. 
gullibility — легковірність. 
gullible — легковірний. 
gull, to — обду ́рювати. 
gully — 1) ба ́лка, байра ́к; 2) водостік. 
gully-hole — водостічний коло ́дязь. 
gulp — ковто ́к; ковта ́ння. 
gulp, to — ковта ́ти. 
gum — n. 1) pi. anat. я́сна; 2) ґу ́ма. 
gumboil — n. med. флюс. 
gumgum — ґонґ. 
gummy — липкий, клейки ́й. 
gumption — кмітли ́вість; винахідливість. 
gums — n. pl. anat. я́сна. 
gum, to — скле ́ювати(ся). 
gum tree — bot. евкаліпт. 
gun — 1) рушни ́ця, пісто ́ль; 2) mil. гарма ́та. 
gunboat — naut. mil. канонірка. 
gun-carriage — mil. ляфе ́т. 
gun-cotton — піроксилін. 
guncrew — mil. гарма ́тна обслу ́га. 
gun fire — mil. гарма ́тний по ́стріл; гар-
ма ́тний вого ́нь. 
gun-layer — mil. навідни ́к. 
gun-lock — рушничний замо ́к. 
gunman — colloq. злочи ́нець, банди ́т. 
gunnel — see gunwale. 
gunner — mil. стріле ́ць, гарма ́ш, артилери ́ст. 
gunnery — mil. артилерійська спра ́ва. 
gunning — n. 1) mil. о́бстріл; 2) hunt, полю-
ва ́ння з рушни ́цею. 
gunny — джу ́това ткани ́на. 
gun-powder — по ́рох. 
gun-running — n. протизако ́нне вве ́зения 
збро ́ї. 
gunshot — colloq. да ́льність по ́стрілу. 
gun-shy — hunt, що ляка ́ється по ́стрілів 
(про мисли ́вських соба ́к). 
gunsmith — збройови ́к, зброя ́р. 
gun-stick — шо ́мпол. 
gun-stock — рушничне ло ́же. 
gun, to — 1) стріля ́ти; 2) hunt, полюва ́ти. 
gunwale — naut. плянши ́р. 
gurgitation — дзюрча ́ння води ́ . 
gurgle — кле ́кіт, бу ́лькання, дзюрча ́ння. 
gurgle, to — клекота ́ти, булькотіти, дзюр-
ча ́ти. 
gush — си ́льний потік; зли ́ва. 
gusher — 1) ming. на ́фтовий фонта ́к; 
2) colloq. люди ́на, що вилива ́є свої ́почуття ́. 
gushing — adj. fig. експанси ́вний. 
gush, to — ли ́тися пото ́ком. 
gusset — tech. кутове ́ з'єдна ́ния. 

gust — 1) смак; 2) пори ́в (вітру); ви ́бух 
(гніву). 
gusto — 1) obs. смак; 2) fig. задово ́лення. 
gusty — пори ́вчастий, бурхли ́вий. 
gut — n. 1) pl. кишки ́ ; ну ́трощі; 2) вузьки ́й 
прохід; 3) pi. colloq. си ́ла во ́лі, му ́жність. 
guts — see gut 3). 
guttapercha — ґутапе ́рча. 
gutter — 1) рівча ́к, кана ́ва; стік; 2) fig. 
поки ́дьки. 
gutter-man — colloq. вуличний торгове ́ць. 
gutter press — colloq. бульва ́рна пре ́са. 
gutter-snipe — colloq. вуличний Хлопчи ́сько. 
guttler — ненаже ́ра. 
guttle, to — жадібно ї́сти. 
guttural — 1) n. phon. задньопіднебінний 
звук; 2) adj. горта ́нний, горлови ́й. 
gutty — sport, ґутапе ́рчовий м'яч для го ́лфу. 
guy — 1) tech., naut. відтя ́жка, трос; 2) па-
рубійко; 3) опу ́дало. 
Guyana — geog. Ґайа ́на. 
guy-rope — tech., naut. відтя ́жка, трос, 
guy, to — 1) tech., naut. укріплювати від-
тяжками ; 2) тіка ́ти; 3) глузува ́ти, висмі-
ювати. 
guzzler — 1) п'яни ́ця; 2) ненаже ́ра. 
guzzle, to — пропива ́ти; проїда ́ти. 
gym — abbr. 1) gymnasium; 2) gymnastics, 
gymnasia — pi. gymnasium, 
gymnasium — 1) гімна ́?ія; 2) sport, гімнас-
ти ́чна за ́ля. 
gymnast — sport, гімна ́ст(ка). 
gymnastic — adj. гімнасти ́чний. 
gymnastics — pi. sport, гімна ́стика; фіз-
культура ; ру ́Ханка. 
gynaecological — med. гінекологічний. 
gynaecologist — med. гінеко ́лог. 
gynaecology — med. гінеколо ́гія. 
gyp — colloq. 1) біль; страждання; 2) шаХ-
ра ́й; шахрайство. 
gyps — abbr. gyps(um). 
gypseous — adj. гіпсовий. 
gypsous — see gypseous. 
gyps(um) — min. гіпс. 
gyps(um), to — agric. гіпсува ́ти (ґрунт). 
Gypsy — see Gipsy. 
gyp, to — colloq. кра ́сти; шахрува ́ти. 
gyrate — adj. скру ́чений у спіра ́лю. 
gyrate, to — оберта ́тися по ко ́лу; ру ́хатися 
по спіра ́лі. 
gyration — 1) обертальний рух; 2) naut. 
циркуля ́ція. 
gyratory — adj. оберта ́льний. 
gyre — 1) ко ́ло; кільце ́; 2) спіра ́ля. 
gyre, to — кружляти, 
gyro — abbr. gyroscope, 
gyrocompass — av. гіроко ́мпас. 
gyropilot — av. автопіло ́т. 
gyroplane — av. жиропля ́н. 
gyroscope — tech. гіроско ́п. 
gyroscopic — tech. гіроскопічний, 
gyrostat — tech. гіроста ́т. 
gyves — pi. poet, кайда ́ни. 
gyve, to — poet, зако ́вувати в кайда ́ни. 



ha! half-holiday 

ha! — int. ra! 
haberdasher — 1) ґалянтері ́йник; 2) colloq. 
торгове ́ць чолові ́чою біли ́зною. 
haberdashery — 1) ґалянте ́рі ́я; 2) colloq. 
чолові ́ча біли ́зна. 
habiliment — 1) ша ́та; 2) убра ́ння ́ . 
habit — 1) зви ́чай; зви ́чка; 2) особли ́вість; 
Характерна ри ́са; 3) rel. о́дяг; 4) будо ́ва 
тіла; 5) жіно ́чий о́дяг для їзди ́на коні ́ . 
habitable — прида ́тний на житло ́ . 
habitant — ме ́шка ́н||ець (ка). 
habitat — 1) житло ́ ; 2) мі ́сце поши ́рення 
(твари ́ни, росли ́ни). 
habitation — мешкання; житло ́ . 
habitual — 1) зви ́чний; 2) налого ́вий. 
habituate, to — 1) привча ́ти; 2) colloq. ча ́сто 
відві ́дувати. 
habitude — 1) власти ́вість; 2) схи ́льність. 
habitue — постійний відвідувач. 
hack — n. 1) tech. гаряче зуби ́ло; 2) ки ́рка, 
моти ́ка; 3) fig. люди ́на, обтя ́жена важко ́ю 
робо ́тою. 
hack-hammer — молото ́к муляра, 
hackle — 1) гре ́бінь для льо ́ну; 2) fish. 
шту ́чна прина ́да. 
hackle, to — 1) чеса ́ти льон; 2) руба ́ти; 
шматува ́ти. 
hackly — adj. зазу ́блений. 
hackney-coach — hist, на ́йманий екіпа ́ж. 
hackneyed — adj. бана ́льний. 
hack-saw—tech. ножі ́вка, пи ́лка для мета ́лу. 
hack, to — 1) руба ́ти; розбива ́ти на шмат-
ки ́ ; 2) роби ́ти зару ́бку; 3) розпу ́шувати 
ґрунт. 
hackwriter — компілятор. 
haddock — ich. пі ́кша. 
haematin — physiol. гемати ́н. 
haematite — тіп. гемати ́т. 
haemoglobin — physiol. гемоґльобі ́н. 
haemophilia — med. гемофі ́лія. 
haemorrhage — med. 1) кровоте ́ча; 2) крово-
ви ́лив. 
haemorrhoidal — adj. med. гемороїда ́льний. 
haemorrhoids — n. pi. med. геморо ́й. 
haemostatic — med. кровоспи ́нний за ́сіб. 
haft — держа ́к, ру ́чка (ножа ́). 
hag — карга ́ ; відьма. 
haggard — 1) ди ́кий, неприру ́чений; 2) ви ́-
снажений, зму ́чений. 
haggle, to — 1) торгува ́тися; 2) знахо ́дити 
недо ́ліки. 
hagridden — зму ́чений страшни ́ми сна ́ми. 
Hague, the — geog. Га ́ґа (мі ́сто). 
ha-ha — n. низькі загоро ́жа. 
ha-ha! — int. ха-ха! 
ha-ha, to — colloq. смія ́тися. 
Haifa — geog. Га ́йфа (мі ́сто). 
hail — 1) о́клик; 2) віта ́ння; 3) град. 
hail-stone — гра ́дина. 
hail-storm — meteor, градови ́ця; гроза ́ з 
гра ́дом. 

hail, to — 1) оклика ́ти; 2) віта ́ти; 3) си ́пати 
гра ́дом. 
Hainan — geog. Гайна ́нь (о ́стрів). 
Haiphong — geog. Гайфо ́н (мі ́сто). 
hair — 1) волос; волосина; 2) воло ́сся; 
3) во ́вна, шерсть (у твари ́н). 
hairbreadth — дуже мала ́ віддаль, 
hairbrush — щі ́тка для воло ́сся. 
hairclipper — машинка для стриження во-
ло ́сся. 
haircloth — матерія з воло ́сся. 
hair-cut — стри ́ження воло ́сся, стри ́жка. 
hair-do — за ́чіска. 
hairdresser —• перука ́р. 
hairdresser's saloon — перука ́рня. 
hairiness — волоса ́тість. 
hairless — безволо ́сий; ли ́сий. 
hair-line — 1) fish, волосі ́нь ву ́дки; 2) ду ́же 
тонка ́ лі ́нія. 
hair-net — сі ́тка для воло ́сся. 
hairpin — шпилька. 
hair's breadth — see hairbreadth. 
hair-splitting — n. fig. дріб'язко ́вий педан-
ти ́зм. 
hairspring — волоско ́ва пружи ́нка (в го-
диннику). 
hairy — волоса ́тий; волоха ́тий. 
Haiti — geog. Гаї ́ті (о ́стрів). 
hake — ich. мерлу ́за. 
Hakodate — geog. Гакода ́те (мі ́сто). 
halation — phot, світлові плями. 
hale — adj. бадьо ́рий, здоро ́вий. 
hale, to — obs. тягти ́. 
half — 1. n. 1) полови ́на; 2) jur. сторона ́ ; 
2. adj. полови ́нний; 3. adv. наполови ́ну. 
half-and-half — 1) n. суміш двох складників; 
2) adj. змішаний в рівних до ́зах; 3) adv. 
попола ́м. 
half an hour — півгодини. 
half-asleep — в півсні. 
half-awake — в півсні ́ . 
half-back — sport. 1) півзахи ́сник; 2) пів-
за ́хист. 
half-baked — adj. 1) недопе ́чений; 2) fig. 
недозрі ́лий; неопрацьо ́ваний. 
half-blood —п. 1) мети ́с; 2) брат або ́сестра ́ , 
рі ́дні лише по одному з батьків. 
half-bred — adj. мішаного похо ́дження. 
half-breed — n. 1) мети ́с; 2) гібри ́д. 
half-brother — брат, рідний тільки по од-
но ́му ́ з батькі ́в. 
half-cell — elect, півелеме ́нт. 
half-cock — n. запобіжний звід у вогне-
па ́льній збро ́ї. 
halfcrown — півкро ́ни (монета), 
half-dead — fig. напівме ́ртвий. 
half-done — adj. недова ́рений, недосма ́-
жений; зро ́блений наполови ́ну. 
half-hearted — adj. 1) нерішу ́чий; 2) бай-
ду ́жий. 
half-holiday — n. непо ́вний робо ́чий день. 



half-length handle, to 
half-length — colloq. портре ́т до по ́яса, 
погру ́ддя. 
half-measure — півза ́сіб. 
half-mile — півми ́лі. 
half-moon — півмісяць. 
half pay — полови ́нна пла ́та. 
halfpenny — 1) n. півпе ́нні; 2) adj. fig. ко-
пійча ́ний, дешевий. 
halfpennyworth — щось ціною в півпе ́нні. 
half-price — n. півціни ́. 
half-roll — av. поворо ́т че ́рез крило ́ . 
half-seas-over — colloq. напідпи ́тку. 
half-sister—сестра ́ , рідна тільки по одно ́му ́ 
з батьків. 
half-time — 1) непо ́вний робо ́чий день; 
2) sport, половина гри. 
half-timer — робітн||и́к (и ́ця), що працю ́є 
непо ́вний тиждень. 
half-title — print, шмуцти ́тул. 
half-watt — elect, півва ́т. 
half-way — 1. adj. 1) що перебува ́є на пів-
доро ́зі; 2) компромісо ́вий; 2. adv. на пів-
доро ́зі. 
half-wit — ду ́рень. 
half-witted — приду ́ркуватий. 
half-word — fig. на ́тяк. 
half-year — півро ́ку. 
half-yearly — 1) adj. піврічний; 2) adv. раз 
у півро ́ку. 
halibut — ich. па ́лтус. 
Halifax — geog. Га ́ліфакс (мі ́сто). 
hall — 1) за ́ля; 2) приміщення громадської 
інститу ́ції. 
Halleluiah — rel. Алілу ́я. 
Hallelujah — rel. Алілу ́я. 
Halleluyah — rel. Алілу ́я. 
hallmark — озна ́ка; розпізнава ́льний знак; 
про ́ба. 
hallmark, to — познача ́ти; ста ́вити про ́бу. 
hallo(a)! — int. алло ́ ! ; гей! 
hallo(a), to — оклика ́ти; віта ́тися. 
Hallow — rel. Святи ́й, Свята ́ . 
hallow, to — 1) rel. освя ́чувати; 2) шанува ́ти. 
hallucinate, to — виклика ́ти галюцина ́цію. 
hallucination — med. галюцина ́ція. 
hallway — передпо ́кі ́й, вестибюль. 
halm — 1) bot. стебло ́ ; 2) соло ́ма; 3) collect. 
бадилля. 
halo — 1) ся ́йво, орео ́л; 2) німб. 
halogen — n. chem. галоге ́н. 
haloid — n. chem. гало ́їд. 
halo, to — ото ́чувати орео ́лом. 
halt — 1) зу ́пи ́нка; 2) відпочи ́нок; 3) гіу. 
полуста ́нок. 
Halt! — mil. Стій! 
halter — недо ́уздок, по ́від. 
halt, to — 1) спиня ́ти(ся); 2) запина ́тися. 
halve, to — 1) ділити попола ́м; 2)зме ́ншу-
вати наполови ́ну. 
halving — n. tech. з'єдна ́ння, зро ́щування. 
halyard — n. naut. фал. 
Halychyna — geog. Галичині, 
ham — 1) стегно ́ ; 2) cul. ши ́нка. 
Hamburg — geog. Га ́мбурґ (місто). 

hamburger — cul. котле ́та; шніцель. 
Hamilton — geog. Га ́мільтон (місто), 
hamlet — слобідка, сільце ́, ху ́тір. 
hammer — tech. 1) мо ́лот; молото ́к; 
2) уда ́рник. 
hammer-blow — тяжкий уда ́р. 
hammerer — молотобо ́єць. 
hammer-fish — ich. мо ́лот-ри ́ба. 
hammer-head — 1) голо ́вка молотка ́ ; 2) ich. 
мо ́лот-ри ́ба. 
hammering — 1. n. 1) сту ́кіт; 2) кува ́ння; 
2. adj. що сту ́кає, б'є. 
hammering in — n. вбива ́ння, забива ́ння 
(про цвях). 
hammer in, to — вбива ́ти, забива ́ти (цвях). 
hammerman — молотобо ́єць. 
hammersmith — кова ́ль. 
hammer, to — 1) забива ́ти, прибива ́ти; 
2) сту ́кати; 3) кува ́ти. 
hammock — гама ́к. 
hammock chair — скла ́да ́ний стіле ́ць. 
hamper — ко ́шик. 
hamper, to — перешкоджа ́ти, заважа ́ти; 
затри ́мувати рух. 
Hampshire — geog. Ге ́мпшір. 
hamster — zool. хом'я ́к. 
hamstring — 1) anat. підколінне сухожилля; 
2) pi. colloq. жи ́жки ́. 
hamstring, to — 1) підріза ́ти жи ́жки ́ ; 2) fig. 
калічити. 
ham, to — облямо ́вувати. 
hand — 1. n. 1) рука ́ ; 2) робітни ́к; 3) письмо ́ ; 
підпис; 4) стрілка годи ́нника; 2. attr. 
ручни ́й. 
handbag — 1) валі ́зка, саквояж; 2) жіно ́ча 
торби ́нка. 
handball — sport, ручни ́й м'яч. ^ 
hand-barrow — ручни ́й двоколісний візо ́к. 
handbell — дзвіно ́чок. 
handbill — рекля ́мний листо ́к. 
handbook — посібник; довідник. 
hand-brace — tech. на ́вірток. 
handcuffs — n. pl. нару ́чники. 
handful — 1) жме ́ня, пригорща; 2) мале ́нька 
кількість. 
handglass — 1) люсте ́рко; 2) ручна ́ лю ́па. 
hand-grenade — mil. ґрана ́та. 
handgrip — 1) по ́тиск руко ́ю; 2) бійка 
врукопа ́шну. 
handhold — 1) по ́ручень; 2) держа ́к. 
handicap — 1) перешко ́да, зава ́да; 2) sport. 
гандіка ́п. 
handicap, to — перешкоджа ́ти, заважа ́ти. 
handicraft — 1) ремесло ́ ; 2) майстерність 
у ручній робо ́ті. 
handicraftsman — ремісник, 
handiness — 1) зру ́чність; 2) зви ́нність. 
handiwork — 1) рукоділля; 2) ручни ́й ви ́ріб. 
handkerchief — ху ́сточка-носівочка, хус-
ти ́нка. 
handle — держа ́к, ру ́чка, ке ́рма. 
handle-bar — ке ́рма (вельосипе ́да). 
handle, to — 1) бра ́ти (руко ́ю); 2) керува ́ти. 



hand-made hards 
hand-made — 1) ручно ́ї робо ́ти; 2) само-
ро ́бний. 
handmaid(en) — аг. служниця, 
hand-me-down — n. colloq. 1) деше ́вий го-
товий о́дяг; 2) ио ́шений о́дяг. 
handmill — млино ́к. 
handout — n. ми ́лостиня. 
hand out, to — дава ́ти; видава ́ти. 
hand-picked — adj. піді ́браний, ви ́браний. 
handrail — пору ́ччя. 
hand-saw — ручна ́ пилка, ножі ́вка. 
handsel — 1) comm. завда ́ток; 2) подару ́нок 
на Нови ́й рік. 
handshake — рукостиска ́ння. 
handsome — 1) краси ́вий, вродли ́вий; 
2) чима ́ли ́й; 3) ще ́дрий. 
handsome man — кра ́сень. 
handspring — n. sport, перекида ́ння «ко ́-
лесом». 
handwork — ручна ́ робо ́та. 
handwriting — n. письмо ́ , по ́черк. 
handy — 1) зру ́чний; що є під руко ́ю; 
2) умілий. 
handyman — n. 1) підру ́чний; 2) colloq. на 
всі ру ́ки ма ́йстер. 
hangar — анґа ́р. 
hangdog — 1) n. підла люди ́на; 2) adj. 
підлий. 
hang down, to — відвиса ́ти, звиса ́ти. 
hanger — 1) гак, крюк; 2) tech. кронште ́йн. 
hanger-on — colloq. дармої ́д. 
hang-fire — mil. затяжни ́й по ́стріл (запі ́з-
нений ви ́бух). 
hanging — 1. n. 1) вішання, підвішування; 
2) стра ́та; 2. adj. вися ́чий. 
hang loose, to — відвиса ́ти. 
hangman — вішатель, кат. 
hangnail — colloq. задирка на па ́льці. 
hangout — n. 1) постійне місце зу ́стрічів; 
2) кубло ́ (злочи ́нців). 
hang out, to — вивішувати. 
hangover — colloq. похмі ́лля. 
hang over, to — нависа ́ти; звиса ́ти. 
hang, to — 1) ві ́шати; 2) ви ́сіти; 3) ві ́шати 
(стра ́чувати). 
hang up, to — ві ́шати; чіпля ́ти. 
hank — 1) naut. бу ́хта тро ́са; 2) text, міто ́к. 
hanker, to — жада ́ти, па ́лко бажа ́ти. 
hankie — colloq. ху ́сточка-носі ́вочка. 
Hankow — geog. Ханько ́у (мі ́сто). 
hanky — see hankie. 
hanky-panky — colloq. ви ́тівки. 
Hannibal — hist. Ганніба ́ль. 
Hanoi — geog. Гано ́й (мі ́сто). 
Hanover — geog. Ганно ́вер (мі ́сто). 
Hansard — офіційний звіт засідання пар-
ля ́ме ́нту. 
hansel — see handsel. 
hansom — 1) двоколісний екіпа ́ж; 2) colloq. 
таксі. 
hap — obs. ви ́падок. 
haphazard — 1. adj. 1) випадко ́вий; 2) tech. 
безсисте ́мний; 2. n. ви ́падок; випадко ́-
вість. 

hapless — нещасливий; невда ́лий. 
happening — n. подія; ви ́падок. 
happen, to — бува ́ти, відбува ́тися, трап-
ля ́тися. 
happily — щасли ́во; на ща ́стя. 
happiness — ща ́стя. 
happy — 1) щасли ́вий; ра ́дісний; 2) colloq. 
напідпи ́тку. 
happy-go-lucky — 1. adj. 1) безтурботний; 
2) випадко ́вий; 2. adv. навмання ́, як ви ́йде. 
hap, to — obs. відбува ́тися, трапля ́тися. 
hara-kiri — гаракірі. 
harangue — палке ́ зве ́рнення; промо ́ва. 
harangue, to — виголо ́шувати промо ́ву. 
harass, to — 1) турбува ́ти; 2) знеси ́лювати. 
Harbin — geog. Харбін (місто). 
harbinger — 1) провісник; 2) тії . квартир'є ́р. 
harbor — see harbour. 
harbour — 1) naut. га ́вань, порт; 2) fig. 
приту ́лок. 
harbourage — n. 1) naut. місце для стоя ́нки 
су ́ден у порту ́ ; 2) fig. приту ́лок. 
harbour pilot — naut. ло ́цман. 
harbour, to — 1) naut. става ́ти на кітву ́ (в 
га ́вані); 2) fig. перехо ́вувати; дава ́ти або ́ 
знаходити приту ́лок. 
hard — 1. adj. 1) тверди ́й; 2) суво ́рий; 3) тяж-
ки ́й (про пра ́цю); 4) сйльний (про уда ́р); 
5) пе ́вний; 6) пожадливий; 2. adv. 1) тве ́рдо; 
2) суво ́ро; 3) си ́льно; 4) пе ́вно. 
hardbitten — adj. впе ́ртий; стійки ́й. 
hard-boiled — adj. 1) крути ́й (круте ́ яйце ́); 
2) fig. непідца ́тливий. 
hard-coal — антраци ́т. 
hard-earned — тя ́жко заро ́блений. 
hardened — tech. гарто ́ваний. 
hardener — met. речови ́на ́ , що сприя ́є гар-
тува ́нню мета ́лів. 
harden oneself, to — загарто ́вуватися. 
harden, to — 1) тве ́рднути, става ́ти твер-
ди ́м; 2) met. гартува ́ти. 
Harden yourself! — Гарту ́йсь! 
hard-faced — adj. fig. суво ́рий (про зо ́в-
нішній ви ́гляд). 
hard-featured — з різки ́ми ри ́сами обличчя, 
hard-fisted — що ма ́є си ́льні кулаки ́. 
hard-grained — adj. 1) міцни ́й, тверди ́й 
(міцне ́, тверде ́ де ́рево); 2) fig. суво ́рий; 
безду ́шний. 
hard-headed — adj. fig. 1) практи ́чний; роз-
ва ́жливий; 2) досвідчений, 
hard-hearted — adj. fig. жорсто ́кий, без-
серде ́шний. 
hardihood — 1) зухвальство; 2) відва ́га. 
hardily — 1) зухва ́ло; 2) відва ́жно. 
hardiness — 1) витрива ́лість; 2) відва ́га. 
hardly — 1) навря ́д; 2) ле ́две, насипу, 
hard-mouthed — adj. fig. 1) різки ́й (в слова ́х); 
2) свавільний, упе ́ртий. 
hardness — 1) тве ́рдість; міцність; 2) су-
ворість. 
hard of hearing — глухи ́й, глухува ́тий. 
hard-pan — geol. підґрунто ́вий шар. 
hards — pi. па ́чо ́си. 



hard set hatch, to 
hard set — 1) упе ́ртий; 2) у скру ́ті. 
hardshell — adj. colloq. стійки ́й, упе ́ртий. 
hardship — зли ́дні, нужда ́ . 
hardtack — colloq. суха ́р. 
hard-tempered — tech. загарто ́ваний. 
hard times — n. pi. лихолі ́ття, тяжкі ́часи ́ . 
hard to understand — adj. малозрозумілий, 
hard up — adj. colloq. у матерія ́льній скру ́ті. 
hardware — залі ́ззя, метале ́ві ви ́роби. 
hardwood — тверда ́дереви ́на. 
hard working — adj. працьови ́тий; тя ́жко 
працюючий. 
hardy — 1. adj. 1) загарто ́ваний; 2) відва ́ж-
ний; 2. n. 1) tech. кова ́льське зуби ́ло; 
2) ніж, різа ́к. 
hare — zool. за ́єць. 
harebell — bot. дзво ́ники. 
hare-brained — adj. fig. безрозсу ́дливий, 
легкова ́жний. 
harelip — med. за ́яча губа ́ . 
harem — гаре ́м. 
haricot — 1) cul. раґу ́ ; 2) квасо ́ля. 
hark! — int. слу ́хай(те)!; ува ́га! 
hark, to — слухати. 
harlequin — 1. n. 1) бла ́зень; 2) арлекі ́н; 
2. adj. барви ́стий, строка ́тий. 
harlequinade — 1) блазе ́нство; 2) арлекі-
на ́да. 
harlot — пові ́я. 
harlotry — розпу ́ста. 
harm — 1) зло; обра ́за; 2) зби ́ток; шко ́да. 
harmful — ппсідли́вий. 
harmfully — шкідли ́во. 
harmfulness — шкідли ́вість. 
harmless — 1) нешкідли ́вий; 2) неви ́нний. 
harmonic — 1) гармонійний (про спів); 
2) math.у phys. гармонічний. 
harmonious — 1) гармонійний (про спів); 
2) дру ́жній. 
harmoniously — 1) гармонійно; 2) дру ́жньо. 
harmonist — mus. гармоніст. 
harmonium — mus. фісгармо ́нія. 
harmonization — mus. гармоніза ́ція. 
harmonize, to — mus. гармонізува ́ти. 
harmony — 1) mus. гармо ́нія; 2) зго ́да. 
harm, to — 1) роби ́ти зло; обража ́ти; 
2) шко ́дити. 
harness — збру ́я, у́пряж. 
harness, to — впряга ́ти, запряга ́ти. 
harp — mus. а́рфа, га ́рфа. 
harp-antenna — radio анте ́на віялом. 
harper — mus. арфя ́р(ка), гарфя ́р(ка). 
harpist — see harper. 
harpoon — fish, гарпу ́на. 
harpoon, to — fish, би ́ти гарпу ́ною. 
harpsichord — mus. клявеси ́н. 
harp, to — mus. гра ́ти на а́рфі (га ́рфі). 
harpy — 1) myth, га ́рпія; 2) fig. грабіжник. 
harridan — colloq. стара ́ карга ́ . 
harrier — 1) orn. лунь; 2) hunt, гінча ́к; 3) fig. 
грабіжник. 
harrow — agric. борона ́ . 
harrower — agric. боронува ́льник, скоро-
дільник. 

harrowing — n. agric. боронува ́ння, ско-
ро ́дження. 
harrow, to — agric. боронува ́ти, скоро ́дити. 
harrow up, to — agric. заскоро ́джувати. 
harsh — 1) жорсто ́кий, суво ́рий; 2) різки ́й; 
3) шорстки ́й. 
harshness — 1) жорсто ́кість; 2) різкість; 
3) шо ́рсткість. 
hart — zool. о́лень. 
hartshorn — 1) оле ́нячий ріг; 2) ню ́хальна 
сіль; 3) нашати ́рний спирт, 
harum-scarum — 1) n. легковажна людина; 
2) adj. легкова ́жний. 
harvest — agric. 1) врожа ́й; 2) збира ́ння 
врожа ́ю; жнива ́ . 
harvester — agric. 1) жнець, жни ́ця; 2) зби-
ра ́льна маши ́на; жа ́тка. 
harvesting — n. agric. збира ́ння врожа ́ю; 
жнива ́ . 
harvest, to — agric. 1) збира ́ти врожа ́й; 
2) жа ́ти. 
Harwell — geog. Га ́рвелл (місто). 
Harwich — geog. Га ́рідж (місто), 
has-been — n. 1) colloq. коли ́шній (про лю-
ди ́ну); 2) те, що втра ́тило коли ́шні я́кості. 
hash — n. 1) cul. стра ́ва з січе ́ного м'я ́са 
й о́вочів; 2) fig. мішани ́на. 
hasher — м'ясору ́бка. 
hashish — гашиш. 
hash, to — криши ́ти, сікти (про м'я ́со). 
hasn't — abbr. has not. 
hasp — 1) гак, за ́сув; 2) за ́стібка; 3) text. 
шпу ́лька. 
hasp, to — 1) запира ́ти на за ́сув; 2) засті-
ба ́ти. 
hassock — 1) поду ́шечка (щоб става ́ти на 
коліна під час моли ́тви); 2) жмут трави, 
haste — по ́спіх; поспішність; квапли ́вість. 
hasten, to — ква ́пити(ся); поспіша ́ти; при-
ско ́рювати. 
hastily — 1) спішно, поспішно; 2) по ́хап-
цем, нашвидку ́; 3) необду ́мано. 
hastiness — 1) поспішність; 2) необду ́ма-
ність; 3) запа ́льність. 
hastings — pi. ра ́нні о́вочі. 
Hastings — geog. Га ́стінґс (місто). 
hasty — 1) поспішний; 2) необду ́маний; 
3) запальни ́й. 
hat — 1) капелю ́х, ша ́пка, бриль; 2) geol. 
ве ́рхній шар. 
hatch — 1) люк; ля ́да; за ́слінка; 2) ви ́водок 
(пташеня ́т). 
hatchel — tech. гре ́бінь. 
hatcher — 1) інкуба ́тор; 2) кво ́чка; 3) fig. 
змо́вн||ик (иця). 
hatchery — інкуба ́торна ста ́нція. 
hatchet — 1) соки ́ра; 2) різа ́к, вели ́кий ніж. 
hatchet-face — продо ́вгувате обли ́чя з 
гострими ри ́сами. 
hatching — n. висаджування (пташеня ́т). 
hatchment — герб. 
hatch, to — 1) виси ́джувати, виво ́дити 
(пташеня ́т); 2) вилу ́плюватися з яйця ́ ; 
3) fig. затіва ́ти, замишля ́ти. 
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hatchway — tech., naut. лю ́ка. 
hate — нена ́висть. 
hateful — нена ́ви ́сний; оги ́дний. 
hater — нена́ви́сн||ик (иця). 
hate, to — нена ́видіти. 
hath — obs. has. 
hatred — n. нена ́висть. 
hat-stand — вішалка для капелю ́хів. 
hatter — 1) шапка ́р, капелюшний ма ́йстер; 
2) торговець капелюхами. 
haughtiness — пиха ́тість; зарозумілість. 
haughty — пиха ́тий; зарозумілий. 
haul — 1) тя ́га; 2) рейс; 3) fish. уло ́в; 4) гіу. 
переве ́зений ванта ́ж; переві ́з. 
haulage — 1) тя ́га; 2) перевіз; 3) ва ́ртість 
перево ́зу. 
haulm — 1) bot. стебло ́ ; 2) соло ́ма; 3) collect. 
бади ́лля. 
haul, to — 1) тягти ́ ; 2) перево ́зити; 3) naut. 
трима ́ти(ся) про ́ти вітру, 
haunch — 1) за ́дня нога ́ ; 2) стегно ́. 
haunt — 1) схо ́вище, пристано ́вшце; 2) міс-
це, яке ́ ча ́сто відвідують; 3) кубло ́ (зло-
чйнців). 
haunter — постійний відвідувач, 
haunt, to — 1) ча ́сто відвідувати ; 2) з'явля-
тися (про при ́види); 3) переслідувати, 
hautboy — mus. гобо ́й. 
Havana — 1) geog. Гава ́на (місто); 2) га-
ва ́нська сиґа ́ра. 
have a drink, to — напитися, 
have a look! — exclam. подив||и́ся (іться)! 
have a look, to — подиви ́тися. 
have an influence, to — впливати, ма ́ти 
вплив. 
have breakfast, to — снідати, 
have confidence in, to — довіряти, 
have faith in, to — вірити; довіря ́ти. 
haven — 1) naut. га ́вань; 2) fig. притулок, 
haversack — 1) mil. ра ́нець; 2) мішо ́к на 
харчі. 
have supper, to — вече ́ряти. 
have, to — 1) ма ́ти; 2) місти ́ти; 3) зазнава ́ти. 
have to, to — му ́сіти. 
havings — pi. майно ́ ; вла ́сність. 
havoc — розгро ́м; спусто ́шення. 
havoc, to — руйнувати; спусто ́шувати. 
Havre — geog. Гавр (місто). 
haw — 1) bot. глід, ґлід; 2) я́года гло ́ду 
(ґло ́ду). 
Hawaii — geog. Гава ́ї (острови ́ і штат 
США). 
Hawaiian — 1) n. гава ́||єць (йка); 2) adj. 
гава ́йський. 
Hawaiian Isls — geog. Гава ́йські острови ́ . 
hawbuck — colloq. селю ́к, мужла ́й. 
hawk — 1) orn. я́струб; шуліка; 2) со ́кіл 
(інструме ́нт штукатура); 3) fig. хижа ́к. 
hawker — 1) hunt, мисли ́вець з я́струбом; 
2) ву ́личний торгове ́ць. 
hawk-eyed — adj. гострозо ́рий; пильний, 
hawking — n. відка ́шлювання; ха ́ркання. 
hawk-nosed — adj. горбоно ́сий. 

hawk, to — 1) відка ́шлювати(ся); 2) hunt. 
полюва ́ти з я́струбом; 3) торгува ́ти, роз-
но ́сячи това ́ри; 4) наліта ́ти, як я́струб. 
hawser — naut. стале ́вий трос. 
hawthorn — bot. глід, ґлід. 
hay — сіно. 
haycock — копи ́ця сіна. 
hay fever — med. сінна ́гаря ́чка. 
hay-fork — ви ́ла. 
haying season — agric. сіно ́жа ́ть, косовиця, 
hayloft — ожере ́д (місце зберіга ́ння сіна), 
haymaker — agric. коса ́р. 
haymaking — n. agric. сіно ́жа ́ть, косови ́ця. 
hayrick — agric. стіжо ́к сіна, 
hayseed — 1) насіння трав; 2) colloq. селю ́к. 
hay spreader — agric. сіноворушилка, 
haystack — agric. стіжо ́к сіна, 
hay-stacker — agric. уклада ́ч (стіжка ́) сіна, 
hazard — 1) ри ́зико; небезпека; 2) шанс, 
hazardous — ризикований; небезпе ́чний. 
hazard, to — 1) ризикува ́ти; 2) насмілю-
ватися. 
haze — тума ́н, імла ́ . 
hazel — 1) n. горішина, ліщи ́на; 2) adj. 
карий. 
hazel-bush — горішина, ліщи ́на. 
hazel eyes — ка ́рі о́чі. 
hazel-grouse — orn. оря ́бка. 
hazel-hen — orn. ря ́бчик. 
hazel-nut — горіх звича ́йний (ліщиновий). 
haze, to — затуманювати. 
hazily — тума ́нно; нея ́сно. 
haziness — тума ́нність; нея ́сність. 
hazy — тума ́нний; нея ́сни ́й. 
H-bomb — mil. водне ́ва бо ́мба. 
he — він. 
head — 1) голова ́ ; 2) люди ́на; 3) нача́льн||ик 
(иця); 4) ро ́зум; 5) заголо ́вок; 6) піна; 
7) верхів'я (річки); 8) hydrotech. гідроста-
ти ́чний тиск. 
headache — n. 1) біль голови ́ ; 2) colloq. 
неприє ́мність. 
headachy — що спричи ́нює біль голови ́ . 
headband — пов'я ́зка на голові, 
head-dress — 1) за ́чіска; 2) убір, прикра ́са 
голови ́ . 
header — 1) маґістра ́ля; 2) tech. наса ́дка; 
3) стрибо ́к у во ́ду вниз голово ́ю. 
headgear — 1) radio наву ́шники; 2) tech. 
бурова ́ ви ́шка; 3) colloq. головний убір, 
heading — n. 1) заголо ́вок; ру ́брика; 2) naut. 
на ́прям. 
headland — 1) agric. незао ́раний кіне ́ць 
ла ́ну; 2) мис. 
headless — безголо ́вий. 
headlight — mot. фа ́ра. 
headline — 1) заголо ́вок; 2) pi. коро ́ткий 
зміст оста ́нніх нови ́н. 
head-liner — colloq. популя ́рна книжка. 
headlong — 1) adv. напропа ́ле, прожо ́гом; 
2) adj. нестри ́мний; необа ́чний. 
headman — 1) ватажо ́к; 2) ма ́йстер. 
head master — дире ́ктор шко ́ли. 
head mistress — дире ́кторка шко ́ли. 
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head-money — винагорода за затримання 
злочи ́нця. 
headmost — adj. пере ́дній. 
head-nurse — ста ́рша сестра ́ (в ліка ́рні). 
head office — правління. 
head-on — adj. пере ́дньою части ́ною, но ́ -
сом. 
head-phone — radio наву ́шник. 
head-piece — 1) mil. шоло ́м; 2) radio на-
ву ́шник; 3) colloq. кмітли ́вість. 
headquarters — 1) mil. штаб; 2) головне 
управління. 
head-resistance — av. лобови ́й о́пір. 
head-sea — naut. зустрічна хвиля, 
headsman — кат. 
headstall — недо ́уздок. 
headstone — 1) наріжний ка ́мінь; 2) мо-
гильний ка ́мінь, надгро ́бок. 
headstrong — упе ́ртий, свавільний, 
head, to — 1) очо ́лювати; 2) дава ́ти заго-
ло ́вок; 3) прямува ́ти; 4) бра ́ти поча ́ток 
(про річку); 5) sport, гра ́ти голово ́ю (про 
фу ́тбо ́л). 
head waiter — метрдотель. 
headwater — 1) hydrotech. ве ́рхній горизо ́нт 
води ́ ; 2) во ́ди з верхів'я річки. 
headway — 1) просува ́ння; поступа ́льний 
рух; 2) проґре ́с; 3) ming. скат. 
head-work — 1) розумо ́ва пра ́ця; 2) ming. 
копе ́р. 
heady — 1) п'янки ́й, міцний; 2) бурхли ́вий. 
heal-all — colloq. універса ́льний за ́сіб, па-
наце ́я. 
healed — adj. ви ́лікуваний; заго ́єний. 
healer — 1) зцілитель; 2) цілющі ліки. 
healing — 1) n. лікува ́ння; зцілення; 2) adj. 
лікувальний, цілющий. 
health — n. 1) здоро ́в'я; 2) тост; 3) attr. 
саніта ́рний, гігієнічний. 
healthful — 1) здоро ́вий; 2) цілю ́щий. 
health-officer — саніта ́рний лікар. 
health-resort — курорт. 
healthy — 1) здоро ́вий; 2) кори ́сний для 
здоро ́в'я. 
heal, to — 1) виліко ́вувати; 2) го ́їтися, за-
жива ́ти. 
heap — 1) ку ́па; ску ́пчення; 2) colloq. 
бе ́зліч; бага ́то; 3) ming. відва ́л. 
heap, to — нагрома ́джувати; ску ́пчувати. 
hearer — слуха ́ч(ка). 
hearing — n. 1) слух; 2) слухання; 3) jur. 
слухання справи. 
hearken, to — слу ́хати, вислу ́хувати. 
hear out, to — переслу ́хувати, вислу ́хувати. 
hearsay — чу ́тка. 
hearse — катафа ́льк. 
heart — 1) anat. се ́рце; 2) fig. відва ́га, му ́ж-
ність; 3) pi. at cards чи ́рва. 
heartache — n. fig. душе ́вний біль, 
heartbeat — 1) physiol. биття се ́рця; 2) fig. 
хвилюва ́ння. 
heart-breaking — adj. нестямний; розпа ́ч-
ливий. 
heartbroken — adj. fig. вби ́тий го ́рем. 

heart-burn — зга ́га, печія. 
heart-burning — n. fig. почуття доса ́ди, 
за ́здрощів. 
heart-disease — захво ́рювання се ́рця. 
hearten, to — підбадьо ́рювати. 
heart failure — med. пара ́ліч се ́рця. 
heartfelt — adj. схвильо ́ваний; щиросе ́р-
дий. 
hearth — 1) во ́гншце; 2) камін; 3) tech. 
го ́рно. 
hearthrug — ки ́лим біля каміна, 
hearthstone — черінь. 
heartily — 1) сердешно; щи ́ро; 2) ду ́же, 
си ́льно. 
heartiness — 1) серде ́шність; щи ́рість; 
2) міцність. 
heartless — безсерде ́шний; безжа ́лісний. 
heartlessness — безсерде ́пшість; безжа ́ліс-
ність. 
hear, to — 1) чу ́ти; 2) слу ́хати. 
heart-rending — adj. нестя ́мний, несамо-
ви ́тий. 
hearts — pi. at cards чи ́рва. 
heartsease — bot. пере ́стріч, бра ́тки. 
heart's ease — see heartsease, 
heartshake — for. радія ́льна тріщина в 
де ́реві. 
heartsick — adj. пригнічений, 
heart-to-heart — adj. щирий; серде ́шний. 
hearty — 1) щи ́рий; серде ́шний; 2) си ́льний, 
міцни ́й; 3) ситий. 
heat — 1) спе ́ка; жар; 2) phys. теплота ́ ; 
3) період парува ́ння (у твари ́н). 
heat absorption —rphys. тепловбира ́ння. 
heated — 1) нагрітий; 2) збуджений; пал-
ки ́й. 
heatedly — збу ́джено; па ́лко. 
heat-engine — tech. теплови ́й двигун, 
heater — огріва ́ч; кальори ́фер; піч. 
heath — 1) bot. ве ́рес; 2) пу ́стшце, поро ́сле 
вересом. 
heath-bell — квітка ве ́ресу. 
heath-berry — ягоди, що ростуть се ́ред 
ве ́ресу (чорни ́ці, журавлина), 
heathcock — orn. глуха ́н, тетеру ́к. 
heathen — 1) n. пога́н||ець (ка); 2) adj. 
пога ́нський. 
heathendom — пога ́нство. 
heathenish — пога ́нський. 
heathenism — пога ́нство. 
heather — bot. ве ́рес. 
heathery — поро ́слий вересом. 
heath-hen — orn. тете ́ря, тете ́рка. 
heathy — 1) ве ́ресовий; 2) поро ́слий ве ́ -
ресом. 
heating — 1. n. 1) нагріва ́ння; опа ́лення; 
2) tech. розжа ́рювання; 2. adj. нагріва ́ль-
ний; опа ́лювальний. 
heat-lightning — n. блискави ́ця, зірниця, 
heat-proof — tech. теплостійкий, 
heat-resistant — tech. теплостійкий, 
heat-spot — веснянка (на обличчі), 
heat-stroke — med. теплови ́й уда ́р. 
heat, to — нагріва ́ти(ся). 
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heat treatment — tech. термі ́чна обро ́бка. 
heat-wave — meteor, період вели ́кої спе ́ки. 
heave — 1) підійма ́ння; 2) vet. поту ́ги; 
3) geol. горизонта ́льне зміщення, 
heave ho! — naut. ра ́зом!, дру ́жньо! 
heaven — не ́бо, небеса ́. 
heavenly — 1) небе ́сний, неземни ́й; 2) пре-
красний, чудо ́вий. 
heaver — 1) ванта ́жник (робітник); 2) tech. 
підо ́йма. 
heave, to — 1) підійма ́ти, тягти ́; 2) ванта ́-
жити; 3) напру ́жуватися. 
heaviest, the — найтя ́жчий, найва ́жчий. 
heavily — 1) тя ́жко; 2) си ́льно. 
heaviness — 1) тяга ́р; 2) депре ́сія; 3) не-
зґра ́бність. 
heavy — 1) тяжки ́й, важки ́й; 2) вели ́кий 
(про дощ); 3) бурхли ́вий (про океа ́н,мо ́ре); 
4) неви́печений (про хліб). 
heavy athletics competition — sport, тяжко-
зма ́ги, важкоатлети ́чні змага ́ння. 
heavy-handed — adj. 1) деспоти ́чний; 2) не-
зграбний. 
heavy-hearted — adj. невесе ́лий, сумни ́й. 
heavy-laden — ду ́же наванта ́жений. 
heavy-weight — n. sport, тяжкоатле ́т. 
Hebe — colloq. ке ́льнерка, дівчина в ши ́нку ́ . 
Hebraic — гебраїсти ́чний. 
Hebraism — гебраї ́зм. 
Hebraistic — гебраїсти ́чний. 
Hebrew — 1) n. юде ́й(ка); 2) adj. гебраїс-
ти ́чний, юде ́йський. 
Hebrides — geog. Гебрі ́дські острови ́. 
hecatomb — гекато ́мба. 
heck — клямка. 
heckle, to — перебива ́ти промо ́вця ви ́гу-
ками. 
hectare — гекта ́р. 
hectic — adj. 1) гарячко ́вий; 2) med. су-
хо ́тний. 
hectograph — гекто ́граф. 
hector — хуліга ́н, задира ́ка. 
hector, to — хуліга ́нити. 
hedge — 1) тин, живоплі ́т; 2) fig. перешко ́да. 
hedgehog — 1) zool. їжа ́к; 2) tech. земле-
черпа ́лка; 3) bot. колю ́ча насі ́нна коро ́-
бочка. 
hedge hopping — n. av. colloq. низький полі ́т. 
hedge-school — colloq. ппсо ́ла для діте ́й 
бідних. 
hedge, to — 1) обгороджувати; 2) fig. 
ухиля ́тися. 
heed — ува ́га; обере ́жність. 
heedful — ува ́жний; обере ́жний. 
heedless — неува ́жний; необере ́жний. 
heedlessly — неува ́жно; необере ́жно. 
heedlessness — неува ́жність; необере ́жність. 
heed, to — зверта ́ти ува ́гу; бу ́ти обере ́жним. 
hee-haw — 1) крик осла ́ ; 2) гучни ́й ре ́гіт. 
hee-haw, to — 1) крича ́ти (про осла ́ ); 
2) го ́лосно регота ́ти. 
heel — 1) п'ята ́ , п'я ́тка; 2) каблу ́к, закаблу ́к; 
3) шпо ́ра (півня). 
heel-and-toe walk — спорти ́вна хода ́ . 

heeler — 1) той, хто набива ́є каблуки ́; 
2) colloq. злодій; зра ́дник. 
heel(ing) — n. naut. крен. 
heel-piece — 1) каблу ́к; 2) набійка на 
каблуці. 
heel-piece, to — підбива ́ти набійки. 
heels — pi. каблуки ́, закаблу ́ки. 
heel-tap — набійка на каблуці. 
heel, to — 1) ходи ́ти слідом; 2) набива ́ти 
каблуки ́ ; 3) naut. крени ́тися. 
heft — 1) вага ́ ; 2) більша части ́на. 
heft, to — зва ́жувати, визнача ́ти вагу ́ . 
hefty — важки ́й; вели ́кий. 
hegemonic — провідний, керівний. 
hegemony — гегемо ́нія. 
he-goat — козе ́л, цап. 
Heidelberg — geog. Га ́йдельберґ (місто). 
heifer — тели ́ця; я́лівка. 
height — 1) висота ́ ; зріст; 2) височінь; 
підви ́щення. 
heighten, to — 1) підви ́щувати(ся); 2) пере-
більшувати. 
height-indicator — висотомір, 
heinous — жахли ́вий; оги ́дний. 
heir — спадкоє ́мець; наслі ́дник. 
heirdom — спадкоємство; успадкува ́ння. 
heiress — спадкоємиця; наслі ́дниця. 
heirloom — 1) спа ́дщина, спа ́док; 2) успад-
ко ́вана родова ́ річ. 
Не Is Risen Indeed! — rel. Вої ́стину Воскре ́с! 
heliacal — 1) со ́няшний; 2) що збіга ́ється 
зі сходом або ́ за ́ходом со ́нця. 
helical — 1) спіра ́льний; 2) tech. ґвинтови ́й. 
helicopter — av. геліко ́птер. 
Heligoland — geog. Ге ́льґоланд (о ́стрів). 
heliograph — геліо ́граф. 
heliogravure — геліогравюра. 
helioscope — геліоско ́п. 
heliotherapy — med. лікува ́ння со ́нцем. 
heliotrope — bot. геліотро ́п. 
helium — chem. ге ́лій. 
helix — 1) спіра ́ля; 2) anat. за ́вито ́к вушно ́ї 
порожни ́ни; 3) zool. ра ́влик, слима ́к; 4) elect. 
солено ́ід. 
hell — пе ́кло, геє ́нна. 
he'll — abbr. he will. 
Hellas — hist. Елла ́да. 
hell-cat — відьма, 
hellebore — bot. чемериця. 
Hellene — ге ́ллен; грек. 
Hellenic — 1) n. гре ́цька мо ́ва; 2) adj. 
ге ́лленський; гре ́цький. 
Hellenism — геллені ́зм; старогре ́цька куль-
тура. 
Hellenist — знаве ́ць старогре ́цької мо ́ви 
і культу ́ри. 
Hellespont — hist. Геллеспо ́нт. 
hell-hound — myth, це ́рбер. 
hellish — пеке ́льний; пога ́ний. 
hello! — int. привіт!, здоро ́в(і)! 
hello girl — colloq. телефоністка, 
helluva — adj. colloq. пеке ́льний. 
helm — 1) naut. шту ́рва ́л, стернове ́ко ́лесо; 
2) ке ́рма. 



helmet hers 
helmet — шоло ́м. 
helminth — zool. глист. 
helmsman — naut. стерни ́чий. 
helm, to — naut. кермува ́ти, спрямо ́вувати. 
help — 1) допомо ́га, по ́міч; 2) помічн||и́к 
(и ́ця); 3) порятунок. 
help! — int. ряту ́й(те)!, ґвалт! 
helper — помічн||и́к (и ́ця). 
helpful — помічни ́й; кори ́сний. 
helping — n. 1) допомо ́га; 2) по ́рція (ї ́жі). 
helpless — безпора ́дний. 
helplessly — безпора ́дно. 
helplessness — безпора ́дність. 
helpmate — 1) помічн||и́к (и ́ця); 2) чоловік; 
дружи ́на, жі ́нка. 
help, to — помага ́ти, допомага ́ти. 
Helsinki — geog. Гельсі ́нкі (мі ́сто). 
helter-skelter — 1) n. безла ́ддя; 2) adv. 
безла ́дно; нашвидку ́. 
helve — держа ́к, ру ́чка. 
Helvetian — hist. 1) n. швайца ́р||ець (ка); 
2) adj. швайца ́рський. 
hem — 1) облямівка; кайма ́ ; 2) рубе ́ць. 
he-man — colloq. спра ́вжній мужчина. 
hemisphere — гемісфїе ́ра, півку ́ля. 
hemispheric(al) — півсферичний. 
hemistich — півві ́рш. 
hemlock — bot. боли ́голів, цику ́та. 
hemorrhage — see haemorrhage. 
hemp — 1) коно ́плі, прядиво; 2) гаши ́ш. 
hempen — adj. коно ́пля ́ний, прядив'я ́ний. 
hemstitch — стро ́чка. 
hemstitch, to — вистро ́чувати. 
hem, to — 1) облямовувати; 2) підру ́блю-
вати. 
hen — ку ́рка. 
henbane — bot. німи ́ця, блекота ́. 
hence — 1) зві ́дси; віднині; 2) о́тже, тож. 
henceforth — відни ́ні, відтепе ́р. 
henceforward — see henceforth, 
henchman — 1) політичний одноду ́мець; 
2) посіпа ́ка. 
hen-coop — клі ́тка для куре ́й. 
hendecagon — geom. одинадцятику ́тник. 
hen-harrier — orn. лунь, 
hen-hearted — adj. fig. боягузливий, 
hen-house — курни ́к. 
Henley-on-Thames — geog. Ге ́нлей-на-Те ́мзі 
(місто). 
henna — хна (фа ́рба). 
hen-roost — сідало. 
henry — elect, ге ́нрі (одини ́ця інду ́кції). 
hepatic — 1) med. печінко ́вий; 2) кори ́сний 
для печінки. 
hepatite — тіп. гепати ́т. 
hepatitis — med. гепати ́т, запа ́лення пе-
чінки. 
heptagon — geom. гептаго ́н, семику ́тник. 
heptagonal — geom. семику ́тній. 
heptahedron — geom. семигра ́нник. 
heptane — chem. гепта ́н. 
her — її ́ , їй, не ́ї, не ́ю, ній. 
herald — ві́сн||ик (иця). 
heraldic — геральдичний; ге ́рбовий. 

heraldry — гера ́льдика; гербозна ́вство. 
herald, to — оголо ́шувати, оповіща ́ти. 
Herat — geog. Гера ́т (місто), 
herb — росли ́на, трава ́(ліка ́рська). 
herbaceous — трав'яни ́стий; трав'яни ́й. 
herbage — 1) jur. пра ́во на пасо ́ви ́сько; 
2) collect, тра ́ви. 
herbalist — 1) знаве ́ць лі ́ка ́рських рослин; 
2) торговець лікарськими рослинами, 
herbaria — pi. herbarium, 
herbarium — герба ́рій. 
herbicide — agric. гербіцид, 
herbivorous — adj. zool. травоїдний, 
herborize, to — збира ́ти герба ́рій. 
Herculean — adj. велетенський. 
Hercules — myth. Гера ́кл, Геркуле ́с. 
herd — 1) табу ́н, ота ́ра; 2) fig. юрба ́ , на ́ -
товп. 
herdsman — пасту ́х, чередни ́к. 
herdswoman — пасту ́шка. 
herd, to — 1) па ́сти; 2) то ́впитися; ходи ́ти 
табуно ́м (ота ́рою). 
here — 1) тут; 2) сюди ́ ; 3) ось. 
hereabout(s) — поблизу ́ , недале ́ко. 
hereafter — 1) n. майбутнє; 2) adv. у май-
бутньому. 
here and there — де ́-де. 
hereat — obs. при цьо ́му. 
hereby — 1) таки ́м чи ́ном, о́тже; 2) obs. 
при цьо ́му; 3) obs. бли ́зько. 
hereditary — спадко ́вий. 
heredity — спадко ́вість. 
Hereford(shire) — geog. Ге ́рефорд(шір). 
herein — при цьо ́му; у цьо ́му. 
hereinafter — да ́лі; ни ́жче. 
hereof — obs. 1) про це; 2) звідси. 
here's — abbr. here is. 
heresy — rel. є́ресь. 
heretic — n. rel. єрети́||к (чка). 
heretical — adj. rel. єретичний. 
hereto — obs. до цьо ́го; до то ́го. 
heretofore — obs. раніш; коли ́сь. 
hereupon — obs. після ́ цьо ́го. 
herewith — при цьо ́му; цим. 
heritable — спадко ́вий. 
heritage — спа ́дщина. 
heritor — спадкоємець. 
hermaphrodite — biol. гермафродит. 
hermetic — герметичний, щільний. 
hermetically — гермети ́чно, щільно. 
hermit — rel. аске ́т, анахоре ́т. 
hermitage — 1) хати ́на аске ́та, анахоре ́та; 
2) відлю ́дна осе ́ля. 
hernia — med. ги ́ла ́ , гри ́жа, пропу ́клина. 
hero — геро ́й. 
Herodotus — Геродо ́т (гре ́цький істо ́рик). 
heroic — герої ́чний, геро ́йський. 
heroine — герої ́ня. 
heroism — геро ́йство, герої ́зм. 
heron — orn. ча ́пля. 
heronry — гніздів'я ча ́пель. 
herpes — med. лиша ́й. 
herring — n. оселе ́дець. 
hers — її ́ , що нале ́жить їй. 



herself high-pitched 
herself — 1) себе ́ , саму ́ себе; 2) сама ́ . 
Hertford(shire) — geog. Га ́ртфорд(шір). 
hertz — elect, герц (одиниця частоти). 
Hertzian waves — radio хвилі Ге ́рца. 
Herzegovina — geog. Герцеґові ́на. 
he's — abbr. he is; he has. 
hesitate, to — 1) вага ́тися; розду ́мувати; 
2) затина ́тися. 
hesitatingly — adv. 1) вага ́ючись; 2) зати-
на ́ючись. 
hesitation — вага ́ння; неохо ́та. 
Hesperus — вечірня зі ́рка. 
hetaera — гете ́ра. 
heterodox — adj. неортодокса ́льний. 
heterodoxy — n. неортодокса ́льність. 
heterodyne — adj. radio гетеродинний, 
heterodyne, to — radio наклада ́ти коли-
ва ́ння. 
heterogeneity — різнорідність, 
heterogeneous — 1) різнорідний; 2) sci. 
гетероге ́нний. 
hetman — ге ́тьма ́н. 
hewer — 1) дровору ́б; 2) каменотес; 3) ming. 
вибі ́йник. 
hewing — n. руба ́ння; теса ́ння. 
hew, to — 1) руба ́ти; зру ́бувати; 2) теса ́ти; 
3) ming. відбива ́ти. 
hexagon — geom. шестику ́тник, гексаґо ́н. 
hexagonal — geom. шестику ́тній. 
hexahedral — geom. шестигра ́нний. 
hexahedron — geom. шестигранник, 
hexameter — гекса ́метр. 
hey! — int. гей!, овва ́ ! 
heyday — ро ́зквіт. 
H-hour — mil. годи ́на поча ́тку опера ́ції. 
hiatus — 1) прога ́лина, гія ́тус; 2) lin. 
зя ́яння. 
hibernal — зимо ́ви ́й. 
hibernate, to — 1) бу ́ти в зимо ́ві ́й спля ́чці; 
2) зимува ́ти. 
hibernation — 1) зимо ́ва ́ спля ́чка; 2) зи-
мі ́вля. 
Hibernian — 1) n. ірля́нд||ець (ка); 2) adj. 
ірля ́ндський. 
hiccough — ги ́кавка, і́кавка. 
hiccough, to — ги ́кати, і́кати. 
hiccup — see hiccough. 
hiccup, to — see hiccough, to. 
hick — colloq. селю ́к, провінція ́л. 
hickory — гі ́корі (рід півні ́чно-америка ́нсь-
кої ліщи ́ни). 
hidden — схо ́ваний; потайний, 
hide — 1) шкі ́ра; 2) схо ́вшце. 
hide-and-seek — гра в пі ́жмурки. 
hide oneself, to — хова ́тися, перехо ́вуватися. 
hideous — бридкий, огидний, 
hide-out — n. схо ́ванка, схо ́вище. 
hide, to — 1) хова ́ти(ся); перехо ́вувати(ся); 
2) здира ́ти шкі ́ру. 
hiding — n. 1) хова ́ння; перехо ́вування; 
2) прочуха ́нка, лупцювання, 
hiding-place — n. схо ́вище, схо ́ванка. 
hierarchy— rel. ієра ́рх, гієра ́рх. 
hierarchic — rel. ієрархічний, гієрархі ́чний. 

hierarchy — rel. ієра ́рхія, гієра ́рхія. 
hieratic — rel. ієрати ́чний, гієрати ́чний. 
hieroglyph — гієроглі ́ф. 
hieroglyphic — гієрогліфі ́чний. 
hie, to — poet, поспіша ́ти, ква ́питися. 
higgledy-piggledy — 1) n. безладдя; 2) adj. 
безла ́дний; 3) adv. безла ́дно, ся ́к-так. 
higgler — ву ́личний торгове ́ць. 
higgle, to — 1) спереча ́тися; торгува ́тися; 
2) торгува ́ти, розно ́сячи това ́ри. 
high — 1. adj. 1) висо ́кий; 2) головни ́й; 
3) чудо ́вий, розкі ́шний; 4) вели ́кий; 2. adv. 
ви ́со ́ко; 3. n. найви ́ща то ́чка. 
High — colloq. середня шко ́ла. 
highbinder — colloq. політи ́чний інтриґа ́н. 
high-blown — 1) ду ́же розду ́тий; 2) fig. 
бундючний, 
highboot — чо ́біт. 
high-born — adj. родови ́тий. 
highboy — colloq. висо ́ка комо ́да. 
high-bred — adj. 1) до ́бре ви ́хований; 
2) родови ́тий. 
highbrow — 1) adj. зарозумі ́лий; 2) n. лю-
ди ́на, що занадто бага ́то про се ́бе ду ́має. 
high-coloured — 1) яскра ́вий; 2) перебіль-
шений. 
high day — свя ́то. 
higher — ви ́щий. 
higher-up — n. colloq. люди ́на, що займа ́є 
висо ́ку поса ́ду. 
highest — найвищий. 
highest possible — максима ́льний. 
high falutin(g) — 1) n. пиха ́тість; 2) adj. 
пиха ́тий. 
high-fed — 1) звиклий до розкішної ї́жі; 
2) fig. розпе ́щений. 
high fidelity — radio висо ́ка то ́чність від-
тво ́рення. 
high-flier — n. fig. 1) таланови ́та люди ́на; 
2) честолю ́бна люди ́на. 
highflown — пишномовний; перебільшений, 
high-flyer — see high-flier, 
high frequency — elect, висо ́ка частота ́ . 
high-grade — adj. високоя ́кісний. 
high-handed — adj. вла ́дний; гордовитий, 
highland — 1) гірська ́ краї ́на (місце ́вість); 
2) плоскогір'я. 
highlander — гор'я ́н||и ́н (ка), верхови́н||ець 
(ка). 
high life — n. colloq. ви ́ще товари ́ство. 
high-life — adj. colloq. життєра ́дісний. 
highly — adv. 1) ду ́же, надзвича ́йно; 
2) ви ́со ́ко. 
highly esteemed — adj. високопова ́жаний. 
highly respected — adj. високошано ́ваний. 
High Mass — rel. Слу ́жба Бо ́жа. 
high-minded — 1) великодушний; 2) obs. 
пиха ́тий. 
highness — 1) висота ́ , височінь; 2) підне ́-
сеність. 
Highness — Висо ́кість (ти ́ту ́л). 
high notes — mus. верхи ́. 
high-pitched — 1) висо ́кий, різки ́й (про 
звук); 2) висо ́кий і крути ́й (про дах). 



high-power hoard 
high-power — adj. tech. високопоту ́жний. 
high-principled — високоіде ́йний. 
high relief — горельє ́ф. 
high-resistance — adj. elect, високоо ́мний. 
high road — 1) маґістра ́ля; 2) би ́тий шлях. 
high-rolling — n. colloq. марнотра ́тство. 
high school — сере ́дня шко ́ла. 
high-sounding — adj. гучний; пишномовний, 
high speed — велика швидкість, 
high-speed — adj. швидкохідний, 
high-spirited — 1) відва ́жний; 2) весе ́лий; 
3) палкий. 
high-strung — adj. нерво ́вий; ле ́гко збу ́д-
ливий. 
high-toned — adj. з висо ́кими почуття ́ми, 
по ́глядами. 
high treason — держа ́вна зра ́да. 
high-up — 1) n. високопоставлена осо ́ба; 
2) adj. ви ́со ́ко розташо ́ваний. 
high water — 1) по ́відь, по ́вінь; 2) висо ́ка 
вода ́ під час припли ́ву. 
high-water mark — лі ́нія висоти ́ припли ́ву. 
highway — 1) маґістра ́ля; 2) би ́тий шлях. 
highwayman — розбійник. 
hike — пі ́ша екску ́рсія; мандрі ́вка. 
hike, to — подорожува ́ти пі ́шки; мандру-
ва ́ти. 
hiking — n. мандрівни ́цтво. 
hilarious — adj. весе ́лий. 
hilarity — весе ́лість. 
hfll — 1) гора ́ , горб; 2) ку ́па. 
hillock — горбо ́к, при ́горок. 
hillside — косогі ́р. 
hill, to — 1) насипа ́ти ку ́пу; 2) agric. під-
горта ́ти рослини. 
hilly — горба ́стий, гори ́стий. 
hilt — держа ́к, ефе ́с. 
him — його ́ , йому ́ , ним, на ньо ́му. 
Himalaya(s), the — geog. Гімала ́ї (го ́ри). 
himself — 1) сам; 2) себе ́ , само ́го себе ́ . 
hind — 1. n. 1) на ́ймит на фе ́рмі; 2) zool. 
ла ́ня; 2. adj. за ́дній. 
hinder — adj. за ́дній. 
hindering — n. fig. гальмува ́ння. 
hinder, to — перешкоджа ́ти; заважа ́ти. 
hindmost — за ́дній; кра ́йній. 
Hindoo — see Hindu. 
hind part — за ́дня части ́на. 
hindrance — зава ́да, перешкода. 
hindsight — 1) colloq. непередба ́чливість; 
2) mil. приці ́л. 
Hindu — 1) n. інду ́с(ка); 2) adj. інду ́ський. 
Hinduism — rel. індуї ́зм. 
Hindu Kush — geog. Гінду ́ку ́ш (го ́ри). 
Hindustan — geog. Індоста ́н. 
Hindustani adj. індоста ́нський. 
hinge — 1) tech. шарні ́р; 2) заві ́са (две ́-
ріпшя). 
hinge, to — наві ́шувати на заві ́си. 
hinnie — colloq. ми ́ла; ми ́лий. 
hinny — 1) zool. віслюк, мул; 2) see hinnie. 
hint — вказівка, на ́тяк. 
hinterland — 1) відда ́лена від бе ́рега час-
ти ́на країни; 2) тії . глибо ́ке запілля. 

hintingly — у ви ́гляді на ́тяку. 
hint, to — натяка ́ти. 
hip — 1) anat. бедро ́ , стегно ́ ; 2) я́года 
шипши ́ни; 3) colloq. нудьга ́ , сму ́ток. 
hip-bath — поясна ́ва ́нна. 
hippo — colloq. abbr. hippopotamus, 
hippodrome — 1) гіподро ́м, біго ́висько; 
2) аре ́на. 
hippopotamus — zool. гіпопота ́м, бегемо ́т. 
hippy — colloq. гіппі. 
hip, to — colloq. засму ́чувати. 
hire — 1) найма ́ння; оре ́нда; 2) пла ́та за 
оре ́нду. 
hired — adj. на ́йманий, на ́йня ́тий. 
hired labourer — на ́ймит. 
hireling — n. 1) derog. запро ́да||нець (нка); 
2) на ́йманий кінь. 
hire-purchase — купівля на ви ́плату. 
hire, to — 1) найма ́ти; 2) здава ́ти у на ́йми. 
Hiroshima — geog. Гіросіма (місто). 
hirst — 1) піща ́на річкова ́ обмілина; 
2) geol. нано ́с піску ́ . 
hirsute — adj. волоха ́тий, кудла ́тий. 
his — його ́ ; що нале ́жить йому ́ . 
hiss — шипіння, сича ́ння; theatr. свист. 
hissing — 1) n. шипіння, сича ́ння; 2) adj. 
шиплячий. 
hiss, to — шипіти, сича ́ти; theatr. осви ́сту-
вати. 
hist! — int. ти ́хше!, тс! 
histological — biol. гістологічний, 
histologist — biol. гісто ́лог. 
histology — biol. гістоло ́гія. 
historian — істо ́рик. 
historical) — істори ́чний. 
historicity — істори ́чність. 
historiographer — історіо ́гра ́ф. 
historiography — історіогра ́фія. 
history — істо ́рія. 
histrionic — 1) n. pi. театра ́льне мистецтво; 
2) adj. театра ́льний. 
hit — 1) уда ́р; 2) влуча ́ння; 3) fig. у́спіх. 
hitch — 1) по ́штовх; 2) перешкода; за-
три ́мка. 
hitched — adj. colloq. одру́жен||ий (а), 
hitch-hike, to — подорожува ́ти, кори ́сту ́ю-
чись попутними а́втами. 
hitch, to — 1) підшто ́вхувати; 2) приче ́плю-
вати(ся); 3) кульга ́ти, шкандиба ́ти; 4) col-
loq. одру ́жуватися. 
hither — 1) adv. сюди ́ ; 2) adj. бли ́жчий. 
hit the mark, to — 1) влуча ́ти в ціль; 2) fig. 
ма ́ти у́спіх. 
hit, to — 1) ударя ́ти; 2) влуча ́ти; 3) colloq. 
досяга ́ти. 
hive — 1) ву ́лик; 2) рій бджіл. 
hives — med. вітряна ́ віспа. 
hive, to — 1) рої ́тися; 2) саджа ́ти бджіл у 
ву ́лик; 3) fig. дава ́ти приту ́лок. 
ho! — int. гей там! 
hoar — 1. n. 1) ста ́рість; 2) іній; 3) густи ́й 
тума ́н; 2. adj. си ́вий. 
hoard — 1) запа ́с; 2) щось прихо ́ване. 



hoarding hollyhock 
hoarding — n. 1) нагрома ́дження; 2) при-
хо ́вування. 
hoard, to — 1) нагромаджувати; 2) при-
хо ́вувати. 
hoar-frost — па ́морозь, і́ній. 
hoarse — хрипки ́й, захри ́плий. 
hoarsely — хри ́пко. 
hoarseness — хри ́пкість. 
hoarstone — межови ́й ка ́мінь. 
hoary — 1) стари ́й; 2) си ́вий; 3) bot. вкри ́тий 
бі ́лим пушко ́м. 
hoax — облу ́рювангя: містифіка ́иія. 
hoaxer — той, хто оОду ́рюс; містифікатор  
(ка). 
hoax, to — обду ́рювати; містифікува ́ти. 
hob — 1) ма ́точина ко ́леса; 2) по ́лоз сане ́й; 
3) tech. червя ́чна фре ́за. 
hobble — 1) кульга ́юча хода ́ ; 2) пу ́та. 
hobbledehoy — незґра ́бний пі ́дліток. 
hobble skirt — вузька ́спідниця. 
hobble, to — 1) шкандиба ́ти, кульга ́ти; 
2) затина ́тися; 3) трино ́жити (коня ́). 
hobby — n. 1) orn. підсоко ́лик-білозі ́р; 
2) улю ́блене зайняття ́; улю ́блеиа розва ́га. 
hobby-horse — кінь-го ́йдалка; дерев'я ́ний 
ко ́ник (і ́грашка). 
hobgoblin — страхо ́вшце; домови ́к. 
hobnail — ше ́вський цвях, 
hob-nob, to — colloq. приятелюва ́ти. 
hobo — 1) бурла ́ка; волоцю ́га; 2) сезо ́нний 
робітни ́к. 
hobstay — naut. ватерпгга ́г. 
hock — 1) за ́клад, заста ́ва; 2) жи ́жки ́ . 
hockey — sport, гакі ́вка, го ́кей. 
hockey player — sport, гаківка ́р. 
hockey stick — sport, ковінька, клю ́чка. 
hock, to — 1) заклада ́ти (річ); 2) підрізувати 
жи ́жки ́ . 
hocus-pocus — шахра ́йство, обду ́рювання. 
hocus-pocus, to—шахраюва ́ти, обду ́рювати. 
hocus, to — 1) одурма ́нювати (нарко ́ти-
ками); 2) підмішувати нарко ́тики; 3) об-
ду ́рювати. 
hodge-podge — 1) cul. раґу ́ з м'яса й о́вочів; 
2) мішанина. 
hodman — 1) підру ́чний му ́ляра; 2) fig. 
літературний поде ́нник. 
hodometer — mot. лічильник, одо ́метр. 
hoe — agric. моти ́ка; са ́па ́ . 
hoe, to — agric. моти ́жити; сапа ́ти. 
hoe-cake — кукуру ́дзяний ко ́ржик. 
hog — 1) свиня ́, каба ́н; 2) бара ́нчик; 
3) одно ́літній бичо ́к; 4) tech. кривизна ́; 
5) щітка; скребло ́. 
hogback — 1) geol. ізокліна ́льний гре ́бінь; 
2) стрімки ́й гірський хребе ́т. 
hogging — n. tech. проги ́н, вигин. 
hoggish — 1) подібний до свині; 2) fig. 
заже ́рливий. 
hog-herd — свинопа ́с. 
hog-pen — свина ́рник. 
hog, to — 1) вигина ́ти спи ́ну; 2) tech. 
викривлятися; 3) ко ́ротко підстрига ́ти 
(гриву); 4) чистити. 

hog-wash — пі ́йло для свине ́й; поми ́ї, 
hoicks! — int. бері ́ть!, бери ́! 
hoist — tech. підй'о ́мник; елева ́тор. 
hoist-bridge — підй'о ́мний міст. 
Hoist the flag! — mil. Ви ́вісити пра ́пор! 
hoist, to — 1) підійма ́ти; 2) вивішувати 
(про пра ́пор). 
hoity-toity — adj. 1) зарозумі ́лий; 2) обра ́з-
ливий. 

hoity-toity! int. iron, чи ти ба! 
hokey-pokey — colloq. деше ́ве моро ́зиво. 
hokum —- 1) theatr. ре ́пліка, розрахо ́вана на 
дешевий ефе ́кт; 2) обду ́рювання, шах-
ра ́йство. 
hold — 1) володі ́ння; вла ́да; 2) опо ́ра; 
3) mus. па ́вза; 4) naut. трюм. 
holdall — 1) tech. скри ́нька для інструме ́н-
тів; 2) портпле ́д. 
holdback — перешко ́да. 
hold back, to— 1) перешкоджа ́ти; 2) стри ́-
мувати. 
holder — 1) оренда ́р(ка); 2) вла́сн||ик (иця); 
3) tech. опра ́ва; обо ́йма. 
holdfast — tech. 1) ско ́ба ́ , закріпка; 2) а́н-
керна плита ́ ; 3) столя ́рські ле ́щата. 
holding — n. 1) володіння; 2) трима ́ння; 
закріплення; 3) орендо ́вана діля ́нка землі. 
hold out, to — витримувати. 
hold-over — n. colloq. пережиток. 
hold, to — 1) трима ́ти; держа ́ти; 2) місти ́ти 
в собі; 3) володіти; 4) вважа ́ти; 5) jur. 
ма ́ти си ́лу (про зако ́н); 6) стри ́мувати. 
hold-up — на ́пад, пограбува ́ння. 
hold-up man — грабіжник. 
hole — 1) діра ́ ; о́твір; 2) яма; 3) нора ́ ; 
шпа ́рка; 4) ming. свердло ́вина; 5) av. 
повітря ́на ́ яма. 
hole-and-corner — adj. colloq. тає ́мний, що 
ро ́биться нишком. 
hole-gauge — tech. нутромір. 
holer — ming. бурильник. 
hole, to — 1) продірявлювати; 2) заганя ́ти 
в нору ́ (про звіра). 
holey — colloq. діря ́вий. 
holiday — n. 1) свято; 2) вака ́ції; відпу ́стка; 
3) attr. святко ́ви ́й. 
holiday-maker — n. відпочива ́юч||ий (а). 
holily — rel. свя ́то, свяще ́нно. 
holiness — rel. свя ́тість, свяще ́нність. 
Holland — 1) geog. Голля ́ндія; 2) полотно ́ . 
Hollander — голля ́ндець. 
hollo(a) — о́крик; крик. 
hollo(a)! — int. гей! 
hollo(a), to — 1) крича ́ти; 2) кликати соба ́к. 
hollow — 1. adj. 1) поро ́жній; порожни ́стий; 
2) запа ́лий; 3) глухи ́й (про звук); 4) не-
щи ́рий; 2. n. 1) порожнина; 2) запа ́дина; 
3) дупло ́ . 
hollow-eyed — adj. з запа ́лими очима, 
hollow-hearted — adj. нещи ́рий. 
hollow of a tree — дупло ́ . 
hollow, to — вико ́пувати; видо ́вбувати. 
holly — n. bot. госгроли ́ст, па ́дуб. 
hollyhock — n. bot. ма ́льва. 



Hollywood honor 
Hollywood — geog. Го ́ллівуд (мі ́сто). 
holm — 1) bot. кам'яни ́й дуб; 2) річкови ́й 
остріве ́ць. 
holocaust — заги ́бель; зни ́щення. 
holoplexia — med. зага ́льний пара ́лі ́ч. 
holster — 1) кобу ́ра для пісто ́ля; 2) tech. 
стани ́на. 
holt — 1) схо ́вшце; 2) нора ́ ; 3) poet, гай; 
ліси ́стий па ́горб. 
holus-bolus — 1) n. ці ́ле; 2) adv. ра ́зо ́м; 
відра ́зу. 
holy — rel. святи ́й, свяще ́нний. 
Holy Communion — rel. Святе ́ Прича ́стя, 
Бо ́жі Дари ́ , Да ́ра. 
holyday — rel. свя ́то. 
Holy Father — rel. Святіший Оте ́ць. 
Holy Gates — rel. Царські ́ Вра ́та. 
Holy Ghost — rel. Святи ́й Дух. 
Holy Gifts — rel. Святі ́ Дари ́ . 
Holy Place — rel. Святи ́ня. 
Holy Scripture — rel. Святе ́ Письмо ́ . 
Holy Spirit — rel. Святи ́й Дух. 
holystone — пе ́мза; naut. піскови ́к для чи ́-
щення па ́луби. 
holystone, to — naut. чи ́стити па ́лубу піско-
вико ́м. 
Holy Thing — rel. Святи ́ня. 
Holy Writ — rel. Святе ́Письмо ́ . 
homage — поша ́на, пова ́га. 
home — 1. n. 1) дім; житло ́ ; 2) дома ́шнє 
во ́гнище; 3) ба ́тьківщина; 4) приту ́лок; 
2. adj. 1) дома ́шній; 2) роди ́нний; 3. adv. 
додо ́му. 
home-bred — adj. 1) доморо ́шений; 2) про ́с-
тий. 
home-coming — n. пове ́рнення додо ́му. 
home-felt — adj. серде ́шний, звору ́шливий. 
home-keeping — adj. домосі ́дливий. 
homeland — ба ́тьківщина, вітчи ́зна. 
homeless — бездо ́мний, безприту ́льний. 
homelike — 1) дома ́шній; 2) дру ́жній. 
homeliness — 1) дома ́шній за ́тишок; 2) при-
родність. 
homely — 1) дома ́шній; зати ́шни ́й; 2) про ́с-
тий; 3) скро ́мний. 
home-made — 1) дома ́шнього ви ́робу; 
2) вітчизия ́ного виробни ́цтва. 
homer — пошто ́вий го ́луб. 
Homer — Гоме ́р (старода ́вній грецький 
пое ́т). 
Homeric — 1) гоме ́рівський; 2) гомеричний, 
homesick — що ту ́жить за ба ́тьківщиною 
або ́ за до ́мом. 
homesickness — ту ́га за ба ́тьківщиною або ́ 
за до ́мом. 
home-spun — adj. 1) домотка ́ний; 2) fig. 
доморо ́бний. 
homestead — 1) сади ́ба; 2) ділянка посе-
ленця. 
homesteader — вла ́сник сади ́би. 
home-thrust — 1) влучний уда ́р; 2) влучна 
відповідь. 
home, to — 1) поверта ́тися додо ́му; 2) да-
ва ́ти приту ́лок. 

homeward-bound — adj. naut. що поверта ́-
ється додо ́му (про судно ́). 
homeward(s) — 1) adv. додо ́му; 2) adj. що 
веде ́ додо ́му. 
homey — зати ́шни ́й, дома ́шній. 
homicidal — adj. 1) уби ́вчий, смертоно ́сний; 
2) пройня ́тий ду ́мкою про вби ́вство. 
homicide — n. 1) людиновби ́вство; 2) уби ́в-
ця. 
homily — n. геї. про ́повідь; повча ́ння. 
homing — adj. що повертається додо ́му. 
homing pigeon — пошто ́вий го ́луб. 
hominy — мамалиґа, 
homoeopathic — med. гомеопати ́чний. 
homoeopath(ist) — med. гомеопа ́т. 
homoeopathy — med. гомеопа ́тія. 
homogeneity — biol. однорідність, гомо-
генність. 
homogeneous — biol. однорідний, гомо-
генний. 
homogeneousness — biol. однорідність, го-
могенність. 
homograph — lin. гомо ́граф. 
homologate, to — 1) погоджуватися; 2) під-
тве ́рджувати. 
homologous — 1) відповідний; 2) chem. 
гомологічний. 
homonym — 1) lin. гомо ́нім; 2) тезко ́. 
homonymity — однойме ́нність. 
homophone — lin. гомофо ́н. 
homosexual — 1) adj. гомосексуальний; 
2) n. гомосексуаліст(ка). 
homosexuality — гомосексуалізм, 
homy — що нага ́дує ба ́тьківщину, рідний 
дім. 
Honduras — geog. Гондура ́с. 
hone — tech. точи ́льний ка ́мінь, брус, 
honest — 1) че ́сний; 2) спра ́вжній; 3) цнот-
ли ́вий; поря ́дний. 
honestly — 1) че ́сно; 2) правди ́во; щи ́ро. 
honesty — 1) че ́сність; порядність; 2) прав-
ди ́вість; щи ́рість. 
hone, to — tech. точи ́ти, гостри ́ти. 
honey — 1) мед; 2) colloq. ми ́лий, ми ́ла. 
honey-bee — бджола ́ (робо ́ча). 
honey-buzzard — orn. осої ́д. 
honey-cake — медови ́к, медяни ́к. 
honeycomb — щільни ́к, стільни ́к. 
honey dew — bot. падь, ме ́дяна ́ роса ́ . 
honeyed — adj. 1) медо ́ви ́й, соло ́дкий; 
2) fig. улесливий, 
honeymoon — медо ́ви ́й місяць, 
honeymoon, to — проводити медо ́ви ́й мі-
сяць. 
honey-mouthed — fig. солодкомо ́вний, уле ́с-
ливий. 
honeysuckle — bot. козели ́ст, жи ́молость. 
Hong(-)Kong — geog. Гонко ́нґ (місто). 
Honiara — geog. Гоніа ́ра. 
honk — 1) гудо ́к а́вта́; 2) крик ди ́ких гусе ́й. 
honk, to — 1) сиґна ́лити, гудіти (про а́вто́); 
2) крича ́ти (про ди ́ких гусе ́й). 
Honolulu — geog. Гонолу ́лу (місто), 
honor — see honour. 



honorable horse-flesh 
honorable — see honourable. 
honoraria — pi. honorarium. 
honorarium — гонора ́р. 
honorary — adj. 1) поче ́сний; 2) неопла ́-
чуваний. 
honorific — adj. 1) поче ́сний; 2) шанобли ́вий. 
honour — 1) поша ́на, пова ́га; 2) честь, сла ́ -
ва; 3) pl. по ́честі. 
honourable — 1) шано ́ваний, пова ́жаний; 
2) благоро ́дний; 3) поче ́сний. 
honourableness — благоро ́дність; поряд-
ність. 
honour, to — 1) поважа ́ти, шанува ́ти; 
2) відзнача ́ти нагородою; 3) comm. пла-
тити вча ́сно (по ве ́кселю). 
Honshu — geog. Го ́нсю (о ́стрів). 
hood — 1) rel. клобу ́к; 2) tech. капо ́та, 
ковпа ́к. 
hoodie — orn. сі ́ра воро ́на. 
hoodlum — хуліга ́н. 
hoodoo — 1) неща ́стя; невда ́ча; 2) люди ́на 
або ́ річ, що прино ́сить неща ́стя. 
hoodoo, to — прино ́сити неща ́стя. 
hood, to — 1) закрива ́ти; 2) tech. покрива ́ти 
капо ́тою, ковпако ́м. 
hoodwink, to — 1) завізувати о́чі; 2) об-
ду ́рювати. 
hoof — копи ́то ́ . 
hoof, to — 1) би ́ти копи ́то ́м; 2) colloq. іти ́ 
пі ́шки. 
hook — 1) гак, гачо ́к; гапли ́к; 2) баго ́р; 
3) sport, бокови ́й уда ́р зі ́гнутою руко ́ю 
(у бо ́ксі). 
hookah — кальян. 
hook-and-eye, to — застіба ́ти на гаплики ́. 
hooked — adj. 1) криви ́й; 2) що ма ́є гак 
(гачо ́к). 
hooker — fish, риба ́льське судно ́ . 
hook-nosed — горбоно ́сий, з орли ́ним 
но ́сом. 
hook, to — 1) зачіпляти; 2) лови ́ти; 3) col-
loq. кра ́сти. 
hook-up — n. з'єдна ́ння. 
hooligan — хуліга ́н. 
hooliganism — хуліга ́нство. 
hoop — 1) med. ка ́шель; 2) о́бід, обру ́ч; 
3) tech. кільце ́, обо ́йма. 
hooper — 1) бо ́ндар; 2) orn. ди ́кий ле ́бідь. 
hooping-cough — med. кашлю ́к. 
hoopoe — orn. одуд. 
hoop, to — 1) набива ́ти обручі ́ ; 2) fig. 
ото ́чувати; сти ́скувати. 
hoot — тю ́кання, улюлюкання. 
hooter — гудо ́к, сире ́на; свисто ́к. 
hooting — n. гудо ́к, гуді ́ння. 
hoot, to — 1) гуді ́ти, сиґна ́лити; 2) покати, 
улюлю ́кати. 
hoove — vet. здуття живота ́ . 
hop — 1) стрибо ́к; 2) av. перелі ́т; 3) bot. 
хміль. 
hope — сподіванка, наді ́я. 
hoped-for — adj. ба ́жа ́ний. 
hopeful — 1) що наді ́ється; 2) багатообі-
ця ́ючий. 

hopefulness — 1) наді ́я, сподіва ́ння; 2) оп-
тимізм. 
hopeless — безнадійний; безви ́хідний. 
hopelessness — безнадійність; безви ́хід-
ність. 
hope, to — сподіва ́тися, ма ́ти надію, на-
діятися. 
hop-garden — хмільни ́к. 
hop-o'-my-thumb — colloq. ка ́рлик. 
hopper — 1) стрибу ́н(ка); 2) стриба ́юча ко-
ма ́ха; 3) tech. самоски ́д; 4) збира ́ч(ка) 
хмелю. 
hopple, to — 1) перешкоджа ́ти; 2) стрино ́-
жувати коня ́. 
hop-pocket — мішо ́к хмелю. 
hops — pi. bot. хміль. 
hopscotch — дитяча гра у «кля ́си». 
hop-step-jump — sport, потрійний стрибо ́к. 
hop, to — 1) стриба ́ти, скака ́ти; 2) збира ́ти 
хміль. 
hoptoad — n. colloq. жа ́ба. 
hop-yard — see hop-garden, 
horde — 1) орда ́ ; 2) згра ́я; 3) рій (кома ́х). 
horde, to — збира ́тися доку ́пи. 
horehound — bot. шандра ́ , бджоляна ́ трава ́ . 
horizon — 1) горизо ́нт, обрій; 2) кругозір, 
horizontal — 1) n. горизонта ́ль; 2) adj. гори-
зонтальний. 
horizontal bar — sport, турнік. 
hormone — physiol. гормо ́н. 
horn — 1) ріг; 2) мисли ́вський ріг; 3) mus. 
ріжо ́к; духови ́й інструме ́нт; 4) mot. гудо ́к. 
hornbeam — bot. граб. 
Horn, Cape — geog. мис Горн. 
horned — adj. рога ́тий. 
horner — mus. горніст(ка). 
hornet — ent. ше ́ршень. 
hornpipe — mus. ду ́да, воли ́нка. 
hornrimmed — у роговій опра ́ві. 
horny — 1) що ма ́є ро ́ги; 2) рогови ́й; 
3) мозолистий. 
horology — годинника ́рська спра ́ва. 
horoscope — гороско ́п. 
horrible — 1) жахливий, страшни ́й; 2) оги ́д-
ний. 
horribly — 1) жахли ́во, стра ́шно; 2) оги ́дно. 
horrid — 1) жахливий, страшни ́й; 2) від-
воро ́тний. 
horrific — мо ́торошний; страхітливий, 
horrify, to — жаха ́ти, страши ́ти. 
horror — 1) страх; жах; 2) оги ́да. 
horror-stricken — охо ́плений жа ́хом. 
horse — 1) кінь, коня ́ка; 2) tech. ра ́ма; 
ко ́зли. 
horseback — спина коня ́. 
horse-box — rlу. ваго ́н для ко ́ней. 
horsebreeding — n. конярство, 
horse-chestnut — bot. кінський кашта ́н. 
horse-cloth — попо ́на. 
horse-collar — хому ́т. 
horse-comb — скребниця, 
horse-coper — see horse-dealer, 
horse-dealer — торгове ́ць кіньми, 
horse-flesh — конина. 



horse-fly honse-top 
horse-fly — ent. ґедзь, о́від. 
Horse Guard — mil. кінна ґва ́рдія. 
horsehair — кі ́нський во ́лос. 
horse-herd — табу ́нник. 
horse-laugh — fig. гучний сміх, 
horseleech — 1) zool. кі ́нська п'я ́вка; 2) fig. 
здирник. 
horseman — верхіве ́ць, ве ́ршник. 
horsemanship — мистецтво їзди ́ на коні ́ . 
horse-play — fig. гру ́ба розва ́га. 
horsepower — tech. кі ́нська си ́ла. 
horsepower-hour — tech. си ́ло-годи ́на. 
horse-race — кі ́нські перего ́ни. 
horse-radish — bot. хрін, 
horse sense — fig. грубува ́тий здоро ́вий 
глузд. 
horse-shoe — підко ́ва. 
horse, to — 1) сіда ́ти на коня ́ ; 2) ї́хати ве ́рхи. 
horsewhip — баті ́г. 
horsewhip, to — шмага ́ти батого ́м. 
horsewoman — ве ́ршниця. 
horsing — n. 1) тії . попо ́внення кі ́ньми; 
2) vet. злу ́чка ко ́ней. 
horsy — adj. кі ́нський. 
hortative — заспокі ́йливий; умовля ́льний. 
hortatory — see hortative. 
hortensia — bot. горте ́нсія. 
horticultural — садівничий. 
horticulture — садівни ́цтво. 
horticulturist — садово ́д. 
Hosanna! — exclam. rel. Оса ́нна! 
hose — 1) шланг (для полива ́ння); рука ́в; 
2) collect, панчо ́хи, панчі ́шний това ́р. 
hosier — торговець трикота ́жем. 
hosiery — 1) трикота ́ж, панчішний това ́р; 
2) трикота ́жна майстерня. 
hospice — 1) готель (при манастирі); 
2) богаді ́льня. 
hospitable — гостинний. 
hospital — 1) n. шпита ́ль; ліка ́рня; 2) adj. 
шпитальний. 
hospital coat — хала ́т. 
hospitality — гостинність. 
hospitalize, to — med. кла ́сти в ліка ́рню, 
шпиталізува ́ти. 
host — 1) господар, хазяїн; 2) бе ́зліч, сила-
силе ́нна. 
hostage — 1) закла́дн||ик (иця); 2) заста ́ва. 
hostel — 1) гурто ́житок; 2) тури ́стська 
ба ́за. 
hosteler — 1) студе ́нт(ка), що живе ́в гурто ́-
житку; 2) тури ́ст(ка), що живе ́в тури ́стсь-
кій ба ́зі. 
hostess — господи ́ня, хазя ́йка. 
hostile — воро ́жий; непри́язний. 
hostility — n. 1) ворогува ́ння; воро ́жість; 
2) pi. тії . воєнні дії. 
hostler — obs. конюх. 
hot — 1. adj. 1) гаря ́чий; розжа ́рений; 
2) палки ́й; 3) го ́стрий (про ї́жу); 2. adv. 
1) га ́ряче ́ , жа ́рко; 2) запа ́льно. hotbed — 1) парни ́к; 2) fig. розса ́дник (про 
Хворо ́бу). 
hot-blooded — adj. fig. палки ́й, при ́страсний. 

hotchpotch— 1) cul. раґу ́ з м'я ́са й о́вочів; 
2) мішанина. 
hot dog — cul. бутерброд з гаря ́чою ков-
ба ́скою (парі ́вкою). 
hotel — готель. 
hotfoot — adv. поспі ́шно, шви ́дко. 
hotfoot, to — colloq. шви ́дко йти. 
hot-headed — adj. fig. нерозва ́жний; за-
пальни ́й. 
hothouse — 1) оранжері ́я, тепли ́ця; 2) tech. 
суша ́рня. 
hotly — га ́ряче ́ ; па ́лко. 
hot-pot — cul. тушко ́ване м'я ́со з карто ́п-
лею. 
hot-pressing — n. text, сатинува ́ння. 
hotshot — adj. colloq. завзя ́тий, відчайду ́ш-
ний. 
hotspur — 1) нестри ́мана люди ́на; 2) colloq. 
шиба ́йголова. 
Hottentot — готтенто ́т. 
hot water bottle — med. грі ́лка. 
hot water service — постача ́ння гаря ́чої 
води ́ (в ме ́шка ́нні). 
hound — 1) пес, соба ́ка; 2) hunt, гонча ́к. 
hound, to — hunt, цькува ́ти соба ́ками. 
hour — 1) годи ́на; 2) пе ́вний час. 
hour-circle — geog. меридія ́н. 
hour-glass — піскови ́й годи ́нник (на одну ́ 
годи ́ну). 
hour-hand — стрілка годи ́нника, що пока ́-
зує годи ́ни. 
houri — myth, гу ́рія. 
hourly — 1. adj. 1) щогоди ́нний; 2) ча ́стий; 
2. adv. 1) щогоди ́ни; 2) ча ́сто. 
house — 1) ха ́та, буди ́нок; дім; 2) господа; 
роди ́на; 3) пала ́та (у парля ́ме ́нті); 4) theatr. 
глядачі. 
house-agent — комісіоне ́р по продажу та 
зда ́чі у на ́йми буди ́нків. 
housebreaker — 1) грабі ́жник; 2) робітни ́к, 
що розбира ́є буди ́нки. 
house-fly — ent. кімна ́тна му ́ха. 
houseful — colloq. по ́вний дім (люде ́й, 
рече ́й). 
household — 1. n. 1) роди ́на, сім'я; 2) до-
ма ́шнє господа ́рство; 2. adj. 1) роди ́нний; 
2) дома ́шній. 
householder — 1) голова ́ роди ́ни; 2) най-
ма ́ч(ка) буди ́нку або ́кварти ́ри, ме ́шка ́ння. 
housekeeper — 1) еконо ́мка, клю ́чниця; 
2) дома ́шня господи ́ня. 
housekeeping — n. ве ́дення дома ́шнього 
господа ́рства. 
houseless — бездо ́мний. 
housemaid — служни ́ця, покої ́вка. 
housemaster — коменда ́нт гурто ́житку. 
houseowner — вла́сн||ик (иця) буди ́нку. 
house-physician — лі ́кар(ка), що живе ́ при 
шпита ́лі. 
house-surgeon — see house-physician, 
house, to — 1) дава ́ти приту ́лок; сели ́ти; 
2) agric. збира ́ти (хліб); 3) mil. розквар-
тиро ́вувати. 
house-top — дах. 



house-warming humour, to 
house-warming — n. святкува ́ння новосілля. 
housewife — господи ́ня, хазя ́йка. 
housewifely — хазяйновитий; домови ́тий. 
housewifery — дома ́шнє господа ́рство. 
housing — n. 1) житло ́ве ́будівни ́цтво; за-
безпе ́чення житло ́м; 2) tech. ко ́рпус; ста-
ни ́на; 3) attr. житло ́ви ́й. 
Houston — geog. Г'ю ́стон (місто). 
hovel — халупа, хи ́жа; курінь. 
hover, to — 1) ширя ́ти (про птаха ́); 2) на-
виса ́ти (про хма ́ри); 3) чека ́ти поблизу. 
how — 1) як; 2) скі ́льки. 
however — 1) сопу, проте ́ , одна ́к; 2) adv. 
як би не. 
howitzer — mil. га ́вбиця. 
howl — виття ́ ; реві ́ння. 
howler — 1) пла́кальн||ик (иця) (на по ́хо-
роні); 2) tech. реву ́н. 
howling — adj. що ви ́є. 
howl, to — ви ́ти; ревіти (про дити ́ну). 
how many? — скі ́льки? 
how much? — по чі ́м, по чо ́му (про ціну ́)? 
howsoever — як би не; хоч би як. 
hoy — n. naut. невели ́ке берегове ́судно ́ . 
hoy! — int. гей! 
hoyden — 1) n. гомінлива ді ́вчина; 2) adj. 
гомінли ́вий. 
hub — 1) ма ́точина ко ́леса; 2) fig. центр 
(ува ́ги, інтере ́сів). 
hubbub — га ́лас, га ́мір. 
hubby — colloq. чоловіченько. 
huckleberry — bot. чорниці. 
huckle-bone — anat. клубова кі ́стка. 
huckster — 1) ма ́клер; бари ́шник; 2) дрі ́б-
ни ́й торгове ́ць. 
huckstress — пере ́купка. 
huddle — гармидер, безла ́ддя. 
huddle, to — 1) роби ́ти безла ́ддя; накида ́ти; 
2) то ́впитися. 
Hudson — geog. Гудзо ́н (рі ́чка). 
Hudson Bay — geog. Гудзо ́нова зато ́ка. 
Hudson Strait — geog. Гудзо ́нова прото ́ка. 
hue — 1) ві ́дті ́нок; заба ́рвлення; 2) hist. 
оголо ́шення, що заклика ́є до спійма ́ння 
злочи ́нця. 
huff — на ́пад гні ́ву або ́ роздрато ́вання. 
huff, to — 1) обража ́ти(ся); 2) заля ́кувати; 
3) зачіпа ́ти. 
huffy — 1) дратівли ́вий, що ле ́гко обража ́-
ється; 2) самозадово ́лений. 
hug — 1) міцні ́ обі ́йми; 2) за ́тиск; хва ́тка 
(в боротьбі). 
huge — adj. величе ́зний, велетенський, 
hugely — ду ́же. 
hugeness — величе ́зність. 
hugger-mugger — 1. n. 1) таємни ́ця; 2) без-
ла ́ддя; 2. adj. 1) таємний; 2) безла ́дний; 
3. adv. 1) тає ́мно; 2) безла ́дно. 
hugger-mugger, to — 1) прихо ́вувати; 
2) роби ́ти аби ́як. 
hug, to — 1) міцно обійма ́ти, сти ́скувати 
в обіймах; 2) трима ́тися чого ́сь. 
Huguenot — hist, гуґено ́т. 

hulk — 1) ко ́рпус старо ́го судна ́ , непри-
да ́тного для пла ́вання; 2) понто ́н; 3) fig. 
велика незґра ́бна люди ́на. 
hulking — adj. величе ́зний; незґра ́бний. 
hull — 1) ко ́рпус (корабля ́, та ́нка); 2) av. 
фюзеля ́ж; 3) лушпа ́йка, шкаралу ́па. 
Hull — geog. Галл, Гулль (мі ́сто). 
hullabaloo — colloq. га ́мір, крик, 
hulled — adj. облущений, обчи ́щений. 
hull, to — 1) mil. влуча ́ти набо ́єм (га ́рмат-
нем) в ко ́рпус; 2) лу ́щити, облу ́щувати. 
hum — гудіння; дзижча ́ння. 
hum! — int. гм! 
human — 1) n. люди ́на; 2) adj. людський; 
власти ́вий люди ́ні. 
human being — n. люди ́на. 
humane — adj. 1) гуманний, людяний; 
2) гуманіта ́рний. 
humanely — гума ́нно, людяно. 
humanism — гуманізм, людяність. 
humanist — гумані ́ст(ка). 
humanistic — гуманістичний. 
humanitarian — 1. n. 1) гумані ́ст(ка); 
2) філантро ́п; 2. adj. 1) гума ́нний; 2) гума-
ніта ́рний. 
humanity — 1) людство; 2) гума ́нність, лю ́ -
дяність; 3) pl. гуманітарні науки. 
humanize, to — 1) гуманізува ́ти; 2) става ́ти 
гуманним, людяним. 
humankind — людство. 
humanly — по-лю ́дському. 
humble — 1) покірливий; 2) скро ́мний; 
3) принижений, 
humble-bee — ent. джміль. 
humble, to — прини ́жувати; угамо ́вувати; 
прибо ́ркувати. 
humbly — 1) покі ́рливо; 2) скро ́мно; 
3) прини ́жено. 
humbug — 1) дури ́світ; хвалько ́; 2) дурни ́-
ця; 3) обду ́рювання. 
humbug, to — обдурювати, шахраюва ́ти. 
humdrum — 1. n. 1) нудна ́ люди ́на; 2) ба-
на ́льність; 2. adj. 1) нудни ́й; 2) бана ́льний; 
3) буде ́нний. 
humid — во ́гки ́й, воло ́гий. 
humidity — во ́гкість, воло ́гість. 
humiliate, to — принижувати, 
humiliating — adj. прини ́жуючий. 
humiliation — приниження; прини ́женість. 
humility — 1) покірність; 2) скро ́мність. 
hummer — elect, зу ́мер, пи ́щик. 
humming-bird — orn. колібрі, 
humming-top — дзи ́ґа (Іграшка), 
hummock — 1) па ́горок; 2) pl. крижані ́ 
торо ́си. 
humor — see humour. 
humorist — гумори ́ст(ка); жартів||ни́к 
(ни ́ця). 
humorous — гумористи ́чний; смішни ́й. 
humour — 1) гу ́мор; 2) на ́стрій; схи ́льність. 
humourist — see humorist, 
humoursome — примхливий; дражливий, 
humour, to — потура ́ти (кому ́сь); присто-
со ́вуватися (до ко ́гось). 



hump hydraulics 
hump — 1) горб; 2) па ́горок. 
humpback — n. горба ́нь, горба ́та люди ́на. 
humpbacked — adj. горба ́тий. 
humph! — int. гм! 
hump, to — го ́рбитися. 
humpty-dumpty — n. colloq. короту ́н, ни-
зе ́нький товсту ́н. 
hum, to — 1) гуді ́ти; дзижча ́ти; 2) наспі ́ву-
вати з закри́тим ро ́том, муги ́кати. 
humus — гу ́мус; перегні ́й; чорнозе ́м. 
Hun —- hist. гун. 
Hunan — geog. Гуна ́нь. 
hunch — 1) горб; 2) вели ́кий шмато ́к; 
3) colloq. передчуття ́ . 
hunchback — n. горба ́нь, горба ́та людина. 
hunch, to — горбити(ся), згина ́ти(ся). 
hundred — сто; со ́тня. 
hundredfold — 1) adj. сторазо ́вий; 2) adv. 
у сто раз. 
hundredth — 1) со ́тий; 2) со ́та части ́на. 
hundredweight — це ́нтнер. 
Hungarian — 1) n. ма ́дя ́р(ка); 2) adj. ма ́ -
дя ́рський. 
Hungary — geog. Ма ́дя ́рщина, Уго ́рщина. 
hunger — го ́лод. 
hunger-strike — голоді ́вка. 
hunger-strike, to — оголо ́шувати голоді ́вку. 
hunger, to — 1) голодува ́ти; 2) ду ́же хоті ́ти, 
жада ́ти. 
hungry — 1) голо ́дний; голодуючий; 2) не-
родючий (про ґрунт), 
hunk — ски ́ба, шмат, 
hunker — n. colloq. люди ́на з відста ́лими 
по ́глядами. 
hunks — n. скна ́ра. 
hunky-dory — colloq. хоро ́ший, чудо ́вий. 
hunt — полюва ́ння. 
hunter — мисливець, лове ́ць. 
hunting — 1) n. полюва ́ння; 2) adj. мисли ́в-
ський. 
hunting-box — мисли ́вський буди ́ночок. 
Huntingdon(shire) — geog. Га ́нтінґдон(шір). 
hunting-horn — мисли ́вський ріг. 
huntress — жі ́нка-мисли ́вець. 
huntsman — мисли ́вець. 
hunt, to — 1) полюва ́ти; 2) переслідувати. 
Hupeh — geog. Губе ́й. 
hup(p), to — 1) підганя ́ти; 2) ру ́хатися 
впере ́д. 
hurdle — 1) тин, пліт; 2) sport, перешко ́да; 
бар'єр. 
hurdle-race — sport, бар'є ́рні змага ́ння. 
hurdle, to — 1) обгороджувати; 2) sport. 
перестри ́бувати че ́рез бар'єр. 
hurdling — n. sport, бар'єрний біг. 
hurdy-gurdy — mus. катери ́нка. 
hurl across, to — перекида ́ти. 
hurler — той, хто ки ́дає. 
hurley — sport, клю ́чка для гри в го ́кей. 
hurl, to — ки ́дати, шпурля ́ти. 
hurly-burly — n. colloq. переполо ́х. 
Huron, Lake — geog. Гуро ́н (о ́зеро). 
hurrah! — int. гурра ́ ! 
hurrah, to — крича ́ти гурра ́ . 

hurricane — гураґа ́н. 
hurried — швидкий, поспі ́шний. 
hurriedly — шви ́дко, поспі ́шно. 
hurry — 1) по ́спіх; 2) квапли ́вість. 
hurry-scurry — 1) n. метушня; 2) adv. 
на ́спіх, сяк-та ́к. 
hurry, to — поспіша ́ти; ква ́лити(ся). 
hurst — 1) ліси ́стий па ́горб; 2) мілина́. 
hurt — 1) ра ́на, біль; 2) пошко́дження; 
3) обра ́за. 
hurtful — 1) болю ́чий; 2) шкідли ́вий. 
hurtle, to — 1) проліта ́ти з шу ́мом; 2) obs. 
ки ́дати; 3) зшто ́вхувати; 4) нашто ́вхува-
тися на щось. 
hurt, to — 1) ра ́нити; завдава ́ти бо ́лю; 
2) завдава ́ти шко ́ди; 3) обража ́ти. 
husband — чолові ́к. 
husbandman — obs. хліборо ́б, землеро ́б. 
husbandry — 1) ощадливість; 2) хлібо-
ро ́бство, сі ́льське ́ господа ́рство. 
hush — ти ́ша. 
hush! — int. цить!, тихше! 
hushaby! — int. люлі ́ -лю ́лі! 
hush-hush — adj. colloq. таємний. 
hush-money — хаба ́р за мовча ́ння. 
hush, to — 1) заспоко ́ювати; 2) доде ́ржу-
вати ти ́ші. 
hush up, to — colloq. замо ́вчувати. 
husk — шкі ́рка, лушпи ́на. 
huskily — хри ́пко. 
husk, to — здира ́ти шкі ́рку, лу ́щити. 
husky — 1. n. 1) сильна люди ́на; 2) ла ́йка 
(порода собак); 2. adj. 1) вкри ́тий лушпи ́н-
ням; 2) хрипкий. 
hussar — mil. гуса ́р. 
Hussite — rel. гуси ́т. 
hussy — n. 1) зухва ́ле дівчи ́сько; 2) скри ́нь-
ка; 3) міше ́чок. 
hustings — 1) вибо ́рча кампа ́нія; 2) трибу ́на. 
hustle — штовханина. 
hustler — colloq. енерґі ́йна люди ́на. 
hustle, to — 1) штовха ́ти; 2) ква ́пити. 
hut — 1) хати ́на, халу ́па; 2) бара ́к. 
hutch — 1) ming. цисте ́рна для промива ́ння 
руди ́ ; 2) colloq. ха ́тка; хи ́жка. 
hutch, to — ming. промива ́ти руду ́ . 
hut, to — 1) жи ́ти в бара ́ках; 2) розміща ́ти 
в бара ́ках. 
Hwang H o — geog. Гуанге ́ (рі ́чка). 
hyacinth — bot. гіяци ́нт. 
hyaena — see hyena. 
hybrid — 1) n. гібри ́д; 2) adj. гібри ́дний. 
hybridization — гібридиза ́ція, схре ́щування. 
hybridize, to — схре ́щувати(ся). 
Hyderabad — geog. Гайдараба ́д (мі ́сто). 
hydra — zool. гідра. 
hydrangea — bot. горте ́нсія. 
hydrant — гідра ́нт, водорозбі ́рний кран. 
hydrargyrum — chem. ртуть; colloq. живе ́ 
срі ́бло ́ . 
hydrate — chem. воднеки ́сень, гідра ́т. 
hydraulic — adj. tech. гідравлі ́чний. 
hydraulics — pi. tech. гідра ́вліка. 



hydride I beg your pardon! 
hydride — chem. гідри ́д, водне ́ва сполу ́ка 
елеме ́нта. 
hydroaeroplane — av. гідроліта ́к. 
hydroaviation — av. гідроавія ́ція. 
hydrobiology — гідробіоло ́гія. 
hydrocarbon — chem. вуглеводень, гідро-
карбона ́т. 
hydrocyanic — adj. chem. ціянистоводне ́вий. 
hydrodynamics — pi. mech. гідродина ́міка. 
hydroelectric — adj. гідроелектри ́чний. 
hydroelectric power station — гідроелектро-
ста ́нція. 
hydrogen — chem. во ́день. 
hydrogenous — adj. chem. водне ́вий. 
hydrogeology — гідрогеоло ́гія. 
hydrographer — гідро ́граф. 
hydrography — гідрогра ́фія. 
hydrologist — гідро ́лог. 
hydrology — гідроло ́гія. 
hydrolysis — chem. гідро ́ліз. 
hydromechanics — pi. гідромеха ́ніка. 
hydrometer — 1) tech. водовка ́з, водомі ́р; 
2) phys. аеро ́метр. 
hydropathic — adj. med. водолікува ́льний. 
hydropathy — med. водолікува ́ння. 
hydrophobia — med. водобо ́язнь, гідро-
фо ́бія. 
hydrophone — naut. гідрофо ́н. 
hydrophyte — водорость, 
hydropic — adj. med. водянковий, 
hydroplane — av. гідроліта ́к. 
hydropsy — med. водянка, 
hydrostatic — гідростати ́чний. 
hydrostatics — pi. гідроста ́тика. 
hydrotechnician — гідроте ́хнік. 
hydrotherapy — med. водолікува ́ння. 
hydro-turbine — tech. гідротурбіна, 
hydrous — adj. що містить у собі ́во ́ду. 
hydroxide — chem. гідрокси ́д. 
hydroxyl — chem. гідрокси ́л. 
hyena — zool. гієна, 
hygiene — гігієна, 
hygienic — гігієнічний, 
hygienist — med. гігієні ́ст. 
hygrologic — гігрологі ́чний. 
hygrology — гігроло ́гія. 
hygrometer — phys. гігро ́метр. 
hygroscope — phys. гігроско ́п. 
hygroscopic — adi. phys. гігроскопічний, 
hymen — anat. гімен, діво ́ча пере ́ти ́нка. 
hymeneal — adj. шлюбний, 
hymn — гімн. 

hymnal — 1) n. збірник гімнів; 2) adj. що 
стосу ́ється гімнів, 
hymn, to — співа ́ти гімни, 
hyperacoustic — adj. надзвукови ́й. 
hyperaemia — n. med. гіперемія, 
hyperesthesia — med. гіперестезія, 
hyperbola — math, гіпе ́рболя. 
hyperbole — lit. гіпе ́рб9ля, перебільшення, 
hyperbolic — гіперболічний, 
hyperoxidation — chem. пере ́кис. 
hypersensitive — надмірно чутли ́вий. 
hypersonic — надзвукови ́й. 
hypersonic speed — надзвукова ́ швидкість, 
hypertension — n. med. підви ́щений тиск 
кро ́ви. 
hypertonia — n. med. гіпертоні ́я. 
hypertrophy — n. med. гіпертрофі ́я. 
hyphen — gram, сполу ́чник, дефі ́с. 
hyphen, to — gram, писа ́ти зі сполу ́чником 
(дефі ́сом). 
hypnosis — гіпно ́за. 
hypnotic — гіпноти ́чний. 
hypnotism — гіпноти ́зм. 
hypnotist — гіпнотизе ́р. 
hypnotization — гіпнотизува ́ння; присип-
ляння гіпно ́зою. 
hypnotizer — гіпнотизе ́р. 
hypnotize, to — гіпнотизува ́ти; присипля ́ти 
гіпно ́зою. 
hypochondria — med. гіпохо ́ндрія. 
hypochondriac — med. гіпохо ́ндрик. 
hypocrisy — удава ́ння, лицемірство, 
hypocrite — гіпокри ́т, лицемір, 
hypocritical — уда ́ваний, лицемі ́рний. 
hypodermatic — see hypodermic, 
hypodermic — adj. med. підшкірний, 
hypotenuse — geom. протиле ́жник, гіпоте-
ну ́за. 
hypothecate, to — comm. заклада ́ти (неру-
хо ́ме майно ́). 
hypotheses — see hypothesis, 
hypothesis — гіпо ́теза, припу ́щення. 
hypothesize, to — будува ́ти гіпо ́тезу, роби ́ти 
припу ́щення. 
hypothetic(al) — гіпотети ́чний, га ́даний. 
hypsometric — geod. гіпсометри ́чний. " 
hyssop — bot. гісо ́п, іван-зі ́лля. 
hysteresis — elect, відстава ́ння фаз, гісте-
ре ́зис. 
hysteria — med. гісте ́рі ́я. 
hysterical — med. гістери ́чний. 
hysterics — pi. med. гісте ́рика. 

І — я. 
iamb — see iambus. 
iambic — poet. 1) n. ямбі ́чний вірш; 2) adj. 
ямбі ́чний. 
iambus — poet. ямб. 

I am sorry! — вибача ́й(те)!, прошу ́ ви ́ба-
че ́ня! 
I-beam — tech. двотавро ́ва ба ́лка. 
I beg your pardon! — вибача ́й(те)!, прошу ́ 
ви ́баче ́ння! 



Iberian ignition 
Iberian — adj. ібері ́йський. 
Iberian Peninsula — geog. Пірене ́йський 
півострів. 
ibex — zool. козорі ́г. 
ibidem — L. у то ́му ж мі ́сці. 
ibis — orn. Ібіс. 
ice — 1) кри ́га, лід; 2) cul. моро ́зиво. 
Ice-Age — льодовико ́вий період. 
ice-axe — sport, льодору ́б (альпініста). 
ice-bag — med. водонепроникна ́торби ́нка 
з льо ́дом. 
iceberg — а́йсберґ. 
iceblink — відблиск кри ́ги. 
ice-boat — 1) naut. кригола ́м; 2) sport, буєр. 
ice-bound — adj. 1) ску ́тий кри ́гою (рі ́чка, 
ску ́такри ́гою); 2) зате ́ртий кри ́гою (судно ́, 
зате ́рте кри ́гою). 
ice-box — холоди ́льник. 
ice-breaker — naut. кригола ́м. 
ice-cold — adj. льодови ́й, ду ́же холо ́дний. 
ice-cream — cul. моро ́зиво. 
iced — adj. 1) заморо ́жений; охоло ́джений; 
2) cul. ґлязо ́ваний. 
ice-drift — 1) дрейф кри ́ги; 2) торо ́си 
плаву ́чих крижин. 
ice field — крижане ́ по ́ле. 
ice floe — плавуча крижина. 
ice-hole — про ́руб, ополо ́нка. 
ice-house — 1) льодосхо ́вище; 2) крижани ́й 
буди ́нок. 
Iceland — geog. Ісля ́ндія. 
Icelander — n. ісля ́ндець. 
Icelandic — adj. ісля ́ндський. 
iceman — 1) продаве ́ць льо ́ду; 2) sport. 
альпіні ́ст. 
ice-pack — торо ́систий лід. 
ice-refrigerator — холоди ́льник. 
ice, to — 1) заморо ́жувати; охоло ́джувати; 
2) cul. ґлязува ́ти. 
ice-yacht — sport, бу ́єр. 
ichneumon — 1) zool. іхневмо ́н; 2) ent. на-
ї́зник. 
jchor — physiol. сукрова ́тиця. 
Ichorous — physiol. сукрува ́тий. 
ichthyoid — adj. рибоподібний, 
jchthyol — pharm. іхтіо ́ль. 
ichthyology — іхтіоло ́гія, рибозна ́вство. 
ichthyosaurus — pal. іхтіоса ́вр. 
icicle — крижинка, буру ́лька. 
icily — хо ́лодно. 
icing — n. 1) заморо ́жування; 2) av. обле-
деніння; 3) cul. ґлязу ́ра. 
Icon — rel. Іко ́на. 
icon-lamp — лямпа ́да. 
iconographer — іконопи ́сець. 
iconography — іконогра ́фія. 
Iconostasis — rel. Іконоста ́с. 
icteric — adj. med. хво ́рий на жовтяни ́цю. 
icterus — n. med. жовтяни ́ця. 
ictus — med. 1) со ́няшний уда ́р; 2) уда ́р 
пульсу. 
icy — adj. крижани ́й, льодови ́й; холо ́дний, 
як лід. 
I'd — abbr. I had, I should, I would. 

Idaho — geog. Айда ́го (штат США). 
ide — ich. в'яз. 
idea — 1) іде ́я; 2) ду ́мка, за ́дум; 3) по-
ня ́ття. 
ideal — 1) n. ідеа ́л; 2) adj. ідеа ́льний, доско-
налий. 
idealism — ідеалізм. 
idealist — ідеалі ́ст(ка). 
idealistic — ідеалістичний. 
ideality — ідеа ́льність. 
idealization — ідеаліза ́ція. 
idealize, to — ідеалізува ́ти. 
idem — L. 1) той са ́мий а́втор; 2) те са ́ме 
сло ́во. 
identic — see identical. 
identical — одна ́ковий; ідентичний; той 
са ́мий. 
identification — 1) розпізнава ́ння, іденти-
фіка ́ція; 2) отото ́жнення. 
identify, to — 1) розпізнава ́ти, ідентифі-
кува ́ти; 2) отото ́жнювати. 
identity — 1) осо ́ба, індивідуа ́льність; 
2) спра ́вжність; 3) тото ́жність. 
ideogram — ідеогра ́ма. 
ideograph — see ideogram. 
ideographical) — ідеографічний. 
ideological — ідеологічний. 
ideologist — ідео ́лог. 
ideology — ідеоло ́гія, світо ́гляд. 
idiocy — ідіоти ́зм. 
idiom — 1) lin. ідіо ́ма; 2) діяле ́кт; говірка, 
idiomatic — 1) ідіоматичний; 2) бага ́тий 
на ідіо ́ми. 
idiosyncrasy — med. ідіосинкра ́зія. 
idiot — ідіо ́т(ка). 
idiotic — adj. ідіо ́тський. 
idle — 1) ліни ́вий, леда ́чий; 2) безґрунто ́в-
ний; 3) tech. незаванта ́жений. 
idle life — гультя ́йство, неро ́бство. 
idleness — ле ́дарство, лінощі. 
idler — 1) гультя ́й, неро ́ба; 2) tech. пара-
зита ́рна шестірня ́. 
idle, to — 1) ледарюва ́ти, лінува ́тися; 
2) тиня ́тися. 
idol — ідол. 
idolater — ідолопокло ́нник. 
idolatress — ідолопокло ́нниця. 
idolatry — ідолопокло ́нство. 
idolize, to — поклоня ́тися; роби ́ти ку-
ми ́ром. 
idyll — іди ́лія. 
idyllic — adj. ідилічний. 
i.e. — се ́бто. 
if — 1) якщо ́ ; 2) якби ́ , коли ́ б. 
iffy — colloq. неви ́значений. 
igloo — іглу (житло ́ ескімо ́са з затверді-
лого снігу). 
igneous — adj. 1) вогне ́вий; 2) geol. вулка-
нічного похо ́дження. 
ignis fatuus — L. 1) блука ́ючий во ́гник; 
2) fig. облудна наді ́я. 
igniter — tech. запа ́льник. 
ignite, to — 1) запа ́лювати; 2) займа ́тися. 
ignition — запа ́лювання; спа ́лах. 



ignoble imbroglio 

ignoble — 1) неблагоро ́дний; 2) гане ́бний, 
пі ́длий. 
ignominious — 1) пі ́длий; 2) безче ́сний. 
ignominy — 1) підлість; 2) безче ́стя. 
ignoramus — L. не ́ук, іґнора ́нт. 
ignorance — 1) неосвіченість, не ́уцтво; 
2) незна ́ния. 
ignorant — adj. 1) неосві ́чений; не ́уцький; 
2) незнаю ́чий. 
ignore, to — 1) іґнорува ́ти; 2) jur. відхиля ́ти. 
Ikon — see Icon. 
ikon lamp — see icon lamp. 
ilex — bot. па ́дуб. 
ilk — adj. того ́ са ́мого ро ́ду. 
ill — 1. n. 1) зло; шкбда; 2) неща ́стя; 
2. adj. хво ́рий, нездоро ́вий; 3. adv. 1) зле, 
пога ́но; 2) навря ́д. 
I'll — abbr. I will, I shall. 
ill-advised — нерозсу ́дливий. 
ill-affected — adj. неприхи ́льний; неохо ́чий. 
illation — log. ви ́сновок. 
illative — log. заклю ́чний. 
ill-bred — неви ́хований, нече ́мний. 
ill-breeding — n. неви ́хованість, нече ́мність. 
ill-conditioned — adj. 1) у пога ́ному ста ́ні; 
2) сварли ́вий. 
ill-considered — необа ́чний, необду ́маний. 
ill-devised — невда ́ло заду ́маний. 
ill-disposed — 1) недобрози ́чливий; 2) у 
пога ́ному на ́строї. 
illegal — незако ́нний, нелеґа́льний. 
illegality — незако ́нність, нелеґа ́льність. 
illegally — незако ́нно, нелеґа ́льно. 
illegibility — нечіткість, нерозбірливість, 
illegible — нечітки ́й, нерозбірливий, 
illegitimacy — 1) незако ́нність; 2) незакон-
нонародженість. 
illegitimate— 1) незако ́нний; 2) незаконно-
наро ́джений. 
illegitimate, to — jur. оголо ́шувати неза-
ко ́нним. 
ill-fated — безтала ́нний, нещасливий, 
ill-found — adj. що те ́рпи ́ть неста ́тки в 
чо ́мусь. 
ill-founded — безпідста ́вний, необґрунто ́-
ваний. 
ill-gotten — colloq. нече ́сно оде ́ржаний. 
ill health — нездоро ́в'я. 
ill-humoured — у пога ́ному на ́строї. 
illiberal — 1) нетерпи ́мий; 2) скупи ́й; 3) не-
лібера ́льний (про по ́гляди). 
illicit — заборо ́нений; незако ́нний. 
illicitly — незако ́нно. 
illimitable — безме ́жний, необме ́жений. 
Illinois — geog. Ілліно ́йс (річка і штат в 
СІЛА). 
illiteracy — неписьме ́нність. 
illiterate — 1) n. неписьме ́нна люди ́на; 
2) adj. неписьме ́нний. 
ill-judged — нерозсу ́дливий, нерозу ́мний. 
ill-luck — ли ́хо. 
ill-mannered — неви ́хований. 
ill-natured — недо ́брої вда ́чі. 
illness — неду ́га, хворо ́ба. 

illogical — нелогічний. 
illogicality — нелогічність. 
illogically — нелогічно. 
ill-omened — лиховісний. 
ill-spoken — adj. що кори ́сту ́ється пога ́ною 
репута ́цією. 
ill-starred — нещасли ́вий. 
ill-tempered — пога ́ної вда ́чі. 
ill-timed — невча ́сний; неслушний, 
ill-treatment — пога ́не ста ́влення. 
ill-treat, to — пога ́но ста ́витися до. 
illuminant — 1) n. джерело ́ світла; 2) adj. 
освітлювальний, 
illuminate, to — освітлювати, 
illuminating — adj. 1) освітлювальний; 
2) fig. роз'я ́снюючий. 
illumination — освітлення, 
illuminative — 1) освітлюючий; 2) висвітлю-
ючий. 
illuminator — 1) naut. ілюміна ́тор; 2) tech. 
освітлювач. 
illumine, to — 1) освітлювати; 2) пожва ́влю-
вати. 
ill-use — невміле кори ́стува ́ння. 
ill-use, to — невміло використовувати, 
illusion — ілю ́зія; міра ́ж. 
illusionism — philos. ілюзіонізм. 
illusionist — 1) philos. ілюзіоніст; 2) мрій-
н||ик (иця). 
illusive — ілюзо ́рний; облу ́дний. 
illusory — see illusive. 
illustrate, to — 1) ілюструва ́ти; 2) поя ́сню-
вати. 
illustrating — adj. ілюстрати ́вний. 
illustration — 1) ілюстра ́ція, малю ́нок; 
2) ілюструва ́ння; 3) поя ́снення. 
illustrative — adj. 1) ілюстрати ́вний; 2) по-
я́снювальний. 
illustrious — знамени ́тий, славе ́тний. 
ill-will — недоброзичли ́вість. 
illy — несприя ́тливо; недо ́бре. 
I'm — abbr. I am. 
image — n. 1) зобра ́ження; 2) rel. іко ́на, 
образ; 3) подо ́ба; 4) відобра ́ження. 
image lamp — rel. лямпа ́да. 
imagery — 1) скульптура; різьблення; 
2) о́бразність. 
image, to — 1) зобра ́жувати; 2) уявля ́ти 
собі; 3) віддзерка ́лювати. 
imaginable — що мо ́же бу ́ти уя ́вленим. 
imaginary — уя ́вни ́й. 
imagination — уя ́ва; фанта ́зія. 
imagined — adj. уя ́вни ́й. 
imagine, to — 1) ду ́мати; вважа ́ти; 2) уяв-
ля ́ти собі, 
imam — rel. іма ́м. 
imbalance — відсу ́тність рівнова ́ги. 
imbecile — 1) n. ду ́рень, ідіо ́т; 2) adj. дур-
нйй, недоу ́мкуватий. 
imbibe, to — 1) пи ́ти; 2) всмо ́ктувати; 
3) засво ́ювати. 
imbibition — 1) вбира ́ння; 2) засво ́єння. 
imbroglio — 1) плутани ́на; 2) складна ́ си-
туація. 



imbrue, to impasse 
imbrue, to — заплямо ́вувати. 
imbue, to — 1) фарбува ́ти; 2) наси ́чувати. 
imitate, to — 1) наслідувати; підробля ́ти; 
2) передра ́жнювати. 
imitation — 1) наслідування; імітува ́ння; 
2) іміта ́ція, підро ́бка. 
imitative — 1) підро ́блений; 2) неориґі-
на ́льний. 
imitator — 1) наслідувачка); 2) іміта ́тор 
(ка). 
immaculacy — 1) непоро ́чність; чистота ́ ; 
2) бездога ́нність. 
immaculate — 1) непоро ́чний, чи ́стий; 
2) бездога ́нний. 
Immaculate Conception — rel. Непоро ́чне 
Зача ́ття. 
immaculately — 1) непоро ́чно, чи ́сто; 
2) бездога ́нно. 
Immaculate Virgin, the — rel. Пречиста 
Діва. 
immanence — 1) philos. імане ́нтність; 
2) постійність. 
immanency — see immanence, 
immanent — 1) philos. імане ́нтний; 2) по-
стійний. 
immaterial — 1) неісто ́тний; 2) немате-
рія ́льний. 
immateriality — 1) неістотність; 2) нема-
терія ́льність. 
immature — adj. недости ́глий; недорозви ́-
нений. 
immaturity — недости ́глість; недорозви ́-
неність. 
immeasurability — незмірність, 
immeasurable — adj. незмі ́рний. 
immeasurableness — незмі ́рність. 
immeasurably — незмірно. 
immediacy — 1) нега ́йність; 2) безпосеред-
ність. 
immediate — 1) нега ́йний; 2) безпосередній, 
immediately — 1) нега ́йно; 2) безпосеред-
ньо. 
immedicable — adj. med. невиліко ́вний. 
immemorial — 1) прада ́вній; відвічний; 
2) незапа ́м'ятний. 
immense — 1) величе ́зний; ґрандіо ́зний; 
2) colloq. чудо ́вий. 
immensely — надзвича ́йно, безмірно, 
immensity — безмірність, ґрандіо ́зність. 
immerse, to — зану ́рювати; умоча ́ти. 
immigrant — іміґра ́нт(ка). 
immigrate, to — іміґрува ́ти, переселятися, 
immigration — іміґра ́ція, пересе ́лення. 
imminence — бли ́зькість; немину ́чість. 
imminent — близький; немину ́чий. 
imminently — ось-о ́сь. 
immiscibility — незда ́тність змішуватися, 
immiscible — незда ́тний змішуватися, 
immitigable — adj. невтиха ́ючий; що не 
піддається поле ́гшенню (про біль), 
immixture — 1) у́часть, приче ́тність; 
2) змішування, 
immobile — нерухо ́мий. 
immobility — нерухо ́мість. 

immobilize, to — 1) робити нерухо ́мим; 
2) med. наклада ́ти ши ́ну; 3) вилуча ́ти з 
о́бігу (про грошові зна ́ки). 
immoderate — 1) нестриманий; непомірко ́-
ваний; 2) непомірний. 
immoderately — 1) нестри ́мано; непомір-
ко ́вано; 2) непомірно. 
immoderation — непомірко ́ваність. 
immodest — нескро ́мний; безсоро ́мний. 
immodestly — нескро ́мно; безсоро ́мно. 
immodesty — нескро ́мність; безсоро ́мність. 
immolate, to — 1) прино ́сити в же ́ртву; 
2) жертвувати чимсь. 
immolation — 1) жертвоприно ́шення; 
2) же ́ртва. 
immoral — амора ́льний, імора ́льний; роз-
путний. 
immorality — амора ́льність, імора ́льність. 
immorally — амора ́льно, імора ́льно. 
immortal — безсме ́ртний; вічний, 
immortality — безсме ́ртя, безсме ́ртність; 
вічність. 
immortalization — увічнення, 
immortalize, to — увічнювати, 
immortelle — bot. безсме ́ртник, сухоцвіт, 
immovability — 1) нерухо ́мість; 2) fig. бай-
дужість. 
immovable — 1. adj. 1) нерухо ́мий; 2) fig. 
байду ́жий; 2. n. pl. нерухо ́ме майно ́ . 
immune — adj. 1) med. імунний; 2) вільний 
(від чо ́гось). 
immune, to — jur. вилуча ́ти. 
immunity — n. 1) med. імунітет; відпо ́р-
ність; 2) звільнення (від чо ́гось); 3) jur. 
ви ́лучення. 
immunization — med. імуніза ́ція. 
immunize, to — med. імунізува ́ти. 
immure, to — 1) замуро ́вувати; 2) ото ́чувати 
сті ́нами. 
immutability — незмінність. 
immutable — незмі ́нний. 
immutably — незмінно. 
imp — n. colloq. пусту ́н (про дити ́ну). 
impact — 1) уда ́р; колізія; зіткнення; 
2) вплив. 
impact, to — 1) вдаря ́ти(ся); 2) щільно 
сти ́скувати. 
impairment — погіршення; пору ́шення. 
impair, to — погіршувати; псува ́ти; пору ́ -
шувати. 
impale, to — 1) протика ́ти, проко ́лювати; 
2) hist, садови ́ти на палю, 
impalpability — невідчутність, 
impalpable — невідчу ́тний. 
impark, to — використовувати під парк 
(про територію). 
impartial — справедли ́вий; безсторо ́нній. 
impartiality — справедли ́вість; безсто-
ро ́нність. 
impartially — справедли ́во; безсторо ́нньо. 
impart, to — 1) наділяти; 2) передава ́ти. 
impassable — непрохідний, непрої ́жджий. 
impasse — 1) сліпи ́й заву ́лок; 2) fig. без-
вихідь. 



impassibility implicit 

impassibility — нечутливість, 
impassible — нечутливий, 
impassioned — adj. палки ́й; охо ́плений 
при ́страстю. 
impassive — байду ́жий; безтурбо ́тний. 
impassivity — байду ́жість; безтурбо ́тність. 
impaste, to — перетво ́рювати на па ́сту. 
impatience — 1) нетерпіння; 2) дратівли ́-
вість. 
impatient — 1) нетерпели ́вий; 2) дратів-
ли ́вий. 
impatiently — нетерпели ́во. 
impawn, to — comm. віддава ́ти в заста ́ву. 
unpayable — неопла ́тний, неоціне ́нний. 
impeachment — 1) обвинува ́чення; 2) за-
су ́дження. 
impeach, to — 1) обвинува ́чувати; 2) за-
суджувати. 
impeccability — n. 1) непогрішність; 2) без-
дога ́нність. 
impeccable — 1) непогрішний; 2) бездо-
га ́нний. 
impecunious — adj. бідний; що не ма ́є 
гро ́шей. 
impedance — n. elect, о́пір, імпеда ́нс. 
impede, to — заважа ́ти, утру ́днювати. 
impediment — 1) зава ́да, утру ́днення; 
2) тії. військо ́ви ́й обо ́з. 
impedimenta — pi. mil. військо ́ви ́й обо ́з. 
impedimental — що перешкоджає, 
impellent — 1) n. рушійна си ́ла; 2) adj. 
рухаючий. 
impeller — tech. імпе ́лер, ро ́тор. 
impel, to — 1) спонука ́ти; 2) приво ́дити 
в рух. 
impendence — 1) бли ́зькість; 2) загро ́за. 
impendent — 1) що насува ́ється; 2) що за-
гро ́жує. 
impending — adj. 1) близьки ́й; 2) загро ́з-
ливий. 
impenetrability — 1) непрони ́кність; 2) не-
зрозумілість; 3) недосту ́пність. 
impenetrable — 1) непроникни ́й; 2) незро-
зумі ́лий; 3) недосту ́пний. 
impenetrate, to — гли ́бо ́ко проника ́ти. 
impenitence — нерозка ́яність. 
impenitent — що не розка ́явся. 
imperatival — adj. gram, що стосу ́ється на-
казо ́вого спо ́собу, наказо ́вий. 
imperative — 1. n. 1) gram, наказо ́вий спо ́сіб; 
2) philos. імперати ́в; 2. adj. 1) gram, нака-
зо ́вий; 2) вла ́дний; 3) категори ́чний; зо-
бов'я ́зуючий. 
imperative mood — gram, наказо ́вий спо ́сіб. 
imperceptible — непомітний; невлови ́мий. 
impercipient — що не розуміє, 
imperfect — 1) n. gram, минулий недоко ́-
наний час; 2) adj. недоскона ́лий; незаве ́р-
шений. 
imperfection — 1) хи ́ба, ва ́да; 2) недоско-
на ́лість. 
imperial — 1. adj. 1) імперський; 2) імпера ́-
торський; 2. n. імперія ́л (старовинна мо-
не ́та). 

imperialism — імперіялізм. 
imperialist — імперіяліст. 
imperialistic — імперіялісти ́чний. 
imperil, to — підцава ́ти небезпе ́ці. 
imperious — 1) нача ́льницький, вла ́дний; 
2) імперати ́вний. 
imperishability — 1) нетлінність; 2) вічність, 
imperishable — 1) нетлінний; 2) вічний, 
impermanence — мінли ́вість, несталість, 
impermanency — see impermanence. 
impermanent — adj. мінли ́вий, неста ́лий. 
impermeability — непромока ́льність; гер-
мети ́чність. 
impermeable — adj. непромока ́льний; гер-
мети ́чний. 
impermissibility — неприпусти ́мість. 
impermissible — неприпусти ́мий. 
imperscriptible — не затве ́рджений нака ́зом. 
impersonal — 1) безособо ́вий; 2) об'єкти ́в-
ний; неупере́джений. 
impersonality — 1) безособо ́вість; 2) об'єк-
ти ́вність; неупередженість. 
impersonate, to — 1) втілювати; 2) видава ́ти 
себе ́ за кого ́сь іншого. 
impersonation — 1) втілення; 2) видава ́ння 
себе ́ за кого ́сь іншого. 
impersonator — 1) втілювач; 2) самозва ́-
нець. 
impertinence — 1) грубія ́нство; наха ́бство; 
2) недоре ́чність. 
impertinent — 1) грубія ́нський; наха ́бний; 
2) недоре ́чний. 
imperturbability — незвору ́шність; спо ́кій. 
imperturbable — незвору ́шний; спокійний, 
impervious — 1) несприя ́тливий; 2) непро-
никни ́й. 
impetuosity — запа ́льність; пори ́вчастість; 
нава ́льність. 
impetuous — запальний; пори ́вчастий; на-
вальний. 
impetuously — стрі ́мголо ́в, прожо ́гом. 
impetus — 1) по ́штовх; і́мпульс; 2) руші ́йна 
си ́ла. 
impiety — 1) відсу ́тність побо ́жности; 
2) непова ́га. 
impingement — уда ́р; зі ́ткнення. 
impinge, to — вдарятися; стика ́тися. 
impious — нечести́вий. 
impish — пустотли ́вий (про дити ́ну). 
implacability — 1) невблага ́нність; 2) не-
примире ́нність. 
implacable — 1) невблага ́нний; 2) непри-
миренний. 
implantation — насаджування; впрова ́джу-
вання. 
implant, to — наса ́джувати; впроваджувати, 
implement — інструме ́нт; знаря ́ддя; при ́-
лад.# 
implicate, to — 1) вплу ́тувати, втяга ́ти; 
2) місти ́ти в собі, включа ́ти. 
implication — 1) вплу ́тування; 2) приче ́т-
ність. 
implicit — 1) безумо ́вний; цілковитий; 
2) не ви ́словлений пря ́мо або ́чі ́тко. 



Implicitly improvidence 
implicitly — без вага ́нь; беззастере ́жно. 
Implore, to — моли ́ти, блага ́ти, просиш, 
imply, to — 1) інсинуюва ́ти, натяка ́ти; 
2) ма ́ти на думці; 3) ма ́ти зна ́чення, зна ́-
чити. 
impolicy — нетакто ́вність; нерозу ́мна по-
веді ́нка. 
impolite — нетакто ́вний, неввічливий, 
impolitely — нетакто ́вно, неввічливо, 
impoliteness — нетакто ́вність, неввічли-
вість. 
impolitic — неполіти ́чний; нетакто ́вний. 
imponderable — 1. n. щось неваго ́ме; 2. adj. 
1) неваго ́мий; 2) що не піддається о́бліку. 
import — 1) імпо ́рт, ввіз; 2) важли ́вість; 
3) зна ́чення. 
importable — імпо ́ртний, ввізни ́й. 
importance — важли ́вість, вага ́ , зна ́чення. 
important — adj. важли ́вий; значни ́й. 
importation — імпо ́рт, ввіз. 
imported — імпортований; імпо ́ртний, 
ввізни ́й. 
importer — імпортер. 
importless — неважли ́вий, незначни ́й. 
import, to — 1) імпортува ́ти; вво ́зити; 
2) ма ́ти зна ́чення; 3) означа ́ти. 
importunate — насти ́рливий; докучливий, 
importunately — насти ́рливо, доку ́чливо. 
importune, to — насти ́рливо домага ́тася; 
докуча ́ти. 
importunity — насти ́рливість. 
imposer — print, верста ́льник. 
impose, to — 1) імпонува ́ти; 2) обклада ́та 
(пода ́тком); 3) нав'я ́зувати (кому ́сь щось); 
4) print, верста ́ти. 
imposing — 1) adj. імпоза ́нтний, показни ́й; 
2) n. print, верста ́ння. 
imposition — 1) обклада ́ння (ми ́том); 
2) обма ́н; 3) print, спуск (фо ́рми). 
impossibility — 1) неможли ́вість; незмо ́га; 
2) неймовірність. 
impossible — 1) неможли ́вий; 2) неймо-
вірний. 
impossibly — 1) неможли ́во; 2) неймовірно, 
impost — hist, ми ́то, пода ́ток. 
impostor — 1) шахра ́й, дурисвіт; 2) само-
званець. 
imposture — 1) шахра ́йство; 2) само-
званство. 
impotable — неприда ́тний для пиття, 
impotence — 1) med. імпотенція; 2) сла ́ -
бість, безси ́лля. 
impotent — adj. 1) med. імпотентний; 
2) слаби ́й, безси ́лий. 
impound, to — 1) конфіскувати; 2) заганя ́та 
(худо ́бу). 
impoverished — adj. 1) збіднілий; 2) ви ́сна-
жений (про ґрунт). 
impoverishment — n. 1) збідніння; 2) висна-
ження (про ґрунт). 
impoverish, to — 1) доводити до бідности; 
2) висна ́жувати (про ґрунт), 
impracticability — 1) нездійсне ́нність; 2) не-
досту ́пність. 

impracticable — 1) нездійсне ́нний; 2) не-
досту ́пний. 
impractical — непракти ́чний. 
impracticality — непракти ́чність. 
imprecate, to — кля ́сти ́ , проклина ́ти. 
imprecation — проклін, прокля ́ття. 
imprecatory — що кляне ́. 
impregnability — непристу ́пність; непо-
хи ́тність. 
impregnable — непристу ́пний; непохитний, 
impregnate, to — 1) запліднювати; 2) на-
сичувати. 
impregnation — 1) запліднення; 2) насичу-
вання. 
impresario — імпреса ́ріо. 
imprescriptible — jur. невід'ємний, 
impress — n. 1) вра ́ження; 2) пгге ́мпель. 
impressibility — вразли ́вість. 
impressible — вразли ́вий. 
impression — 1) вра ́ження; 2) відби ́тка; 
3) ви ́друкування. 
impressionability — 1) вразли ́вість; 2) chem. 
чутливість. 
impressionable — вразли ́вий. 
impressionism — імпресіонізм, 
impressionist — імпресіоніст, 
impressionistic — імпресіоністи ́чний. 
impressive — імпоза ́нтний; імпонуючий; 
разючий. 
impressment — 1) реквізиція; 2) наси ́льне 
вербува ́ння до війська, 
impress, to — 1) справляти вра ́ження; 
вража ́ти; 2) штампува ́ти; друкува ́ти. 
imprest — comm. підзвітна су ́ма. 
imprimatur — L. 1) схва ́лення; 2) до ́звіл 
цензури (на друкува ́ння). 
imprint — відби ́тка. 
imprint, to — 1) друкува ́ти; 2) залиша ́ти 
слід. 
imprisonment — ув'я ́знення, арештува ́ння. 
imprison, to — ув'я ́знювати, арештовувати, 
improbability — неправдоподібність, ней-
мовірність. 
improbable — неправдоподібний, неймо-
вірний. 
improbity — безче ́сність, нече ́сність. 
impromptu — 1) n. експро ́мт; 2) adj. імпро-
візо ́ваний; 3) adv. експро ́мтом. 
improper — 1) непристо ́йний; 2) непри-
да ́тний; 3) непра ́вильний. 
impropriety — 1) непристойність; 2) непра ́-
вильність. 
improvable — adj. що мо ́же бу ́ти покра ́ще-
ним, удосконаленим. 
improved — adj. покра ́щений, удоскона ́-
лений. 
improvement — покра ́щання, удоскона ́-
лення. 
improver — той, хто покра ́щує, удоско-
на ́лює. 
improve, to — покра ́щувати(ся), удоско-
налюватися). 
improvidence — 1) непередба ́чливість, не-
далекогля ́дність; 2) марнотра ́тство. 



improvident incandesce, to 

improvident — 1) непередба ́чливий, неда-
лекоглядний; 2) марнотра ́тний. 
improvidently — 1) непередба ́чливо, неда-
лекоглядно; 2) марнотра ́тно. 
improvisation — імпровіза ́ція. 
improvisator — імпровіза ́тор(ка). 
improvise, to — 1) імпровізува ́ти; 2) mus. 
імпровізува ́ти, фантазува ́ти. 
improvisor — імпровіза ́тор(ка). 
imprudence — 1) необа ́чний вчи ́нок; 2) не-
оба ́чність, необере ́жність. 
imprudent — adj. необа ́чний, необере ́жний. 
impudence — 1) наха ́бство; 2) безсоро ́м-
ність. 
impudent — 1) наха ́бний; 2) безсоро ́мний. 
impudently — 1) наха ́бно; 2) безсоро ́мно. 
impugnable — спросто ́вний; запере ́чний. 
impugnment — спростовування; запере ́чу-
вання. 
impugn, to — спростовувати; запере ́чувати. 
impulse — 1) спону ́ка; по ́штовх; 2) і́мпульс; 
3) elect, збу ́дження. 
impulsion — спону ́ка; і́мпульс. 
impulsive — спонука ́льний; імпульси ́вний. 
impulsiveness — імпульси ́вність, пори ́в-
частість. 
impunity — безка ́рність. 
impure — 1) нечистий; 2) змі ́шаний. 
impurity — 1) нечистота ́; 2) до ́мішка. 
imputation — 1) ста ́влення за прови ́ну ко-
му ́сь; 2) fig. пляма. 
impute, to — ста ́вити за прови ́ну кому ́сь. 
Іп — в, у, на. 
inability — незда ́тність, неспромо ́жність. 
inaccessibility — недосту ́пність, недосяж-
ність. 
inaccessible — недосту ́пний, недося ́жний. 
inaccuracy — неточність, 
inaccurate — неточний, 
inaction — бездіяльність; іне ́ртність. 
inactive — бездіяльний; іне ́ртний. 
inactivity — бездія ́льність; іне ́ртність. 
inadaptability — 1) незастосо ́вність; 2) не-
вміння пристосо ́вуватися. 
inadequacy — 1) недоста ́тність; 2) невід-
повідність до вимо ́г. 
inadequate — 1) недоста ́тній; 2) невідпо-
відний до вимо ́г. 
inadhesive — adj. неклейки ́й. 
inadmissibility — недопустимість, 
inadmissible — adj. недопустимий. 
in advance — заздалегі ́дь. 
inadvertence — 1) неува ́жність; 2) недо ́гляд; 
3) ненавми ́сність. 
inadvertency — see inadvertence, 
inadvertent — 1) неува ́жний; 2) ненавми ́с-
ний. 
inadvertently — 1) неува ́жно; 2) ненавми ́сне, 
ненаро ́ком. 
in a hurry — colloq. нашвидку ́. 
inalienable — невід'ємний, 
inalterability — незмінність, 
inalterable — незмі ́нний. 
inamorata — 1) коха ́на; 2) закохана. 

inamorato — 1) коха ́ний; 2) закоханий, 
inane — 1) дурни ́й, безглу ́здий; 2) поро ́ж-
ній. 
inanimate — adj. 1) неживи ́й; 2) млявий, 
inanimation — 1) відсу ́тність життя; 
2) мля ́вість. 
inanition — вйснаження. 
inanity — 1) ду ́рість, безглу ́здість; 2) по-
рожне ́ча. 
inapplicability — незастосо ́вність; непри-
да ́тність. 
inapplicable — незастосо ́вний; неприда ́т-
ний. 
inapposite — adj. недоречний, 
inappreciable— 1) неоціненний, безцінний; 
2) непомітний, незначний, 
inappreciation — недооцінка, 
inapprehensible — незрозумілий, незбаг-
не ́нний. 
inapproachable — недосту ́пний, недося ́ж-
ний. 
inappropriate — невідповідний, недоре ́чний. 
inapt — 1) незда ́тний, нездібний; 2) невід-
повідний. 
inaptitude — 1) незда ́тність; 2) невідпо-
відність. 
inarch, to — agric. пршце ́плювати збли ́-
женням (про росли ́ну). 
inartful — adj. невмілий. 
inarticulate — 1) мовчазни ́й; німи ́й; 2) не-
вира ́зний. 
inartificial — непідро ́блений; природний. 
inartistic — нехудо ́жній. 
inasmuch as — беручи до ува ́ги, що; 
оскільки. 
inattention — n. неува ́жність. 
inattentive — неува ́жний. 
inaudibility — 1) невира ́зність; 2) tech. 
безшумність. 
inaudible — 1) невира ́зний; 2) tech. без-
шу ́мний. 
inaudibly — 1) невира ́зно; 2) tech. без-
шумно. 
inaugural — вступни ́й (про ви ́клад, про-
мо ́ву). 
inaugurate, to — урочи ́сто відкрива ́ти, інав-
ґурува ́ти. 
inauguration — урочи ́сте відкриття, інав-
ґура ́ція. 
in-between — adj. проміжний, 
inboard — naut. всере ́дині судна ́ . 
inborn — природжений; природний, 
inbound — що поверта ́ється додо ́му (про 
судно ́ , літа ́к). 
inbreathe, to — вдиха ́ти. 
inbred — adj. 1) природжений; 2) народже-
ний від батьків, що є спорі ́днені між собо ́ю. 
inbreeding — n. шлю ́би між спорідненими, 
incalculable — 1) незліче ́нний; 2) неперед-
ба ́чений. 
incandescence — бі ́лий жар. 
incandescent — adj. розжа ́рений. 
incandesce, to — розжа ́рювати(ся) до бі ́ -
лого. 



incantation incomprehensibility 
incantation — чаклу ́нство, ча ́ри. 
incapability — незда ́тність, незді ́бність. 
incapable — незда ́тний, незді ́бний. 
incapacitate, to — 1) роби ́ти незда ́тним; 
2) mil. виво ́дити з ладу ́ . 
incapacity — 1) незда ́тність, незді ́бність; 
2) jur. неправозда ́тність. 
incarcerate, to — ув'язнювати, 
incarceration — ув'я ́знення. 
incarnate — adj. вті ́лений. 
incarnate, to — 1) втілювати; 2) здійсню-
вати. 
incarnation — втілення, 
in case — якщо ́ . 
incautious — adj. необа ́чний, необере ́жний. 
incautiously — необа ́чно, необере ́жно. 
incendiarism — n. 1) підпа ́л; 2) fig. підбу ́-
рювання. 
incendiary — 1. tt. 1) палій; 2) запа ́лювальна 
речови ́на ́ ; 2. adj. запа ́лювальний. 
incense — rel. тимія ́м, фімія ́м, ла ́дан. 
incense, to — 1) rel. кади ́ти; 2) се ́рдити, 
обу ́рювати. 
incensing — n. геї. ка ́дження. 
incensory — rel. кади ́ло. 
incentive — 1) n. спону ́ка, сти ́мул; 2) adj. 
спонука ́льний. 
inception — n. почина ́ння; поча ́ток. 
inceptive — adj. початко ́вий; що заро ́джу-
ється. 
incept, to — почина ́ти. 
incertitude — розду ́мування; нерішу ́чість. 
incessant — безпереста ́нний, невпи ́нний. 
incessantly — безпере ́ста ́нку, невпи ́нно. 
incest — кровозмішання. 
incestuous — винний у кровозмішанні. 
inch — цаль. 
inchoate — 1) зача ́тковий; 2) що ́йно роз-
поча ́тий. 
inchoate, to — покла ́сти поча ́ток. 
inchoative — gram. 1) n. почина ́льне діє-
сло ́во; 2) adj. почина ́льний. 
inch, to — ру ́хатися повільно, 
incidence — n. 1) охо ́плення; 2) схил; 
3) phys. падіння; 4) av. mil. кут ата ́ки. 
incident — 1. n. приго ́да; інциде ́нт; 2. adj. 
1) випадко ́вий; 2) phys. падаючий, 
incidental — випадко ́вий; другорядний, 
incidentally — 1) випадко ́во; 2) між Іншим, 
incinerate, to — спа ́лювати, спопеля ́ти. 
incineration — спа ́лення, спопелі ́ння. 
incinerator — сміттєпа ́льня; спа ́лювач. 
incipient — adj. початко ́вий; що почина ́-
ється. 
incise, to — 1) надрізати; 2) вирізувати, 
incision — 1) надріз, ро ́зріз; 2) chem. роз-
чи ́нення. 
incisive — 1) ріжучий; 2) го ́стрий; 3) chem. 
що розчинює. 
incisor — 1) anat. пере ́дній зуб; 2) tech. 
різе ́ць. 
incitement — 1) спону ́ка, сти ́мул; 2) підбу ́-
рювання, підбива ́ння. 
Inciter — інспіра ́тор; заводій. 

incite, to — спонукувати; підбу ́рювати; 
нацько ́вувати. 
incivility — неввічливість, нече ́мність. 
inclemency — немилосе ́рдя; суво ́рість. 
inclement — adj. немилосе ́рдний; суво ́рий. 
inclinable — прихи ́льний, схильний, 
inclination — 1) уподо ́бання, прихи ́льність; 
2) на ́хил, по ́тяг; 3) phys. схи ́лення. 
incline — n. 1) на ́хил, схил; 2) phys. схи ́-
лення. 
inclined — adj. 1) схи ́льний; 2) поХи ́лий. 
inclined plane — n. ming. бре ́мсберґ. 
incline, to — 1) бу ́ти схи ́льним; 2) нахи-
лятися). 
inclinometer — 1) av. креномір; 2) geod. 
схиломір. 
including — prep, включа ́ючи, в то ́му числі ́ . 
inclusion — вклю ́чення; вміщення, 
inclusive — adj. що містить у собі, 
incognito — 1) n. інко ́ґніто; 2) adj. під чужи ́м 
ім'я ́м. 
incognizable — adj. непізна ́ваний, яко ́го не 
можна впізна ́ти. 
incognizant — adj. не знаю ́чий. 
incoherence — незв'я ́зність; непослідо ́в-
ність. 
incoherent — 1) незв'я ́зний; непослідо ́вний; 
2) ming. крихки ́й. 
incoherently — незв'я ́зно; непослідо ́вно. 
incombustibility — вогнетри ́вкість; него-
рю ́чість. 
incombustible — вогнетривки ́й; негорю ́чий. 
income — дохід; прибуток; заробіток, 
incomer — 1) той, хто зайшо ́в; 2) іміґра ́нт. 
income tax — прибутко ́вий пода ́ток. 
incoming — adj. 1) вступа ́ючий; 2) що над-
ходить. 
incommensurable — 1) неспівмірний, 2) math. 
іраціона ́льний. 
incommensurate — 1) неспівмірний; 2) не-
відповідний. 
incommode, to — заважа ́ти; турбува ́ти. 
incommodious — тісни ́й, незру ́чний. 
incommunicable — що не ма ́є зв'язку ́; від-
рі ́заний. 
incommunicado — adj. ізольо ́ваний. 
incommunicative — стриманий; відлюдний, 
incommutable — незмі ́нний. 
incompact — некомпа ́ктний. 
incomparable — незрівнянний, 
incompatibility — несумісність, 
incompatible — несумі ́сний. 
incompetence — 1) некомпетентність; 2) jur. 
неправозда ́тність. 
incompetent — 1) некомпетентний; 2) jur. 
неправозда ́тний. 
incomplete — adj. непо ́вний; незаве ́ршений. 
incompleteness — недове ́ршеність, незакін-
ченість. 
incompliance — 1) незгода; 2) непоступли-
вість. 
incomprehensibility — незбагне ́нність, незро-
зумілість. 



incomprehensible incurable 
incomprehensible — незбагне ́нний, незро-
зумілий. 
incomprehension — нерозуміння, 
incomputable — незліченний, незчисленний, 
inconceivability — неймовірність, 
inconceivable — неймовірний, 
inconclusive — 1) неостато ́чний; 2) непере-
ко ́нливий. 
incondensable — adj. незгу ́щуваний; не-
стисливий. 
incondite — adj. необро ́блений; недоско-
на ́лий. 
inconformity — невідповідність, неузгодже-
ність. 
incongruity — 1) недоре ́чність; 2) невідпо-
відність. 
incongruous — 1) недоре ́чний; 2) невідпо-
відний. 
inconsecutive — непослідо ́вний. 
inconsequence — непослідо ́вність. 
inconsequent — непослідо ́вний. 
inconsequently — непослідо ́вно. 
inconsiderate — 1) необду ́маний; 2) нероз-
су ́дливий; 3) неува ́жний, нече ́мний. 
inconsiderately — 1) необду ́мано; 2) нероз-
су ́дливо; 3) неува ́жно, нече ́мно. 
inconsiderateness — 1) безо ́глядність; 2) не-
че ́мність. 
inconsistency — 1) непослідо ́вність; супе-
ре ́чність; 2) мінли ́вість; 3) несумі ́сність. 
inconsistent — 1) непослідо ́вний; супере ́ч-
ний; 2) мінливий; 3) несумісний, 
inconsistently — 1) непослідо ́вно; 2) мін-
ли ́во; 3) несумісно, 
inconsolable — безутішний, невтішний, 
inconsolably — безутішно, невтішно, 
inconsonant — adj. негармонійний, неспів-
звучний. 
inconspicuous — непомітний, 
inconstancy — 1) непостійність, мінли ́вість; 
2) нереґуля ́рність. 
inconstant — 1) непостійний, мінливий; 
2) нереґуля ́рний. 
inconsumable — adj. 1) не призна ́чений для 
спожива ́ння; 2) незншце ́нний. 
incontestability — безпере ́чність; неспрос-
товність. 
incontestable — adj. безпере ́чний; неспрос-
товний. 
incontinence — 1) нестри ́маність; 2) med. 
нетрима ́ння. 
incontinent — 1) нестри ́маний; 2) med. що 
хворіє на нетрима ́ння. 
incontinently — 1) нестри ́мано; 2) нега ́йно, 
відра ́зу. 
incontrovertible — adj. безумо ́вний, неспрос-
товний. 
inconvenience — турбо ́та; незру ́чність. 
inconvenience, to — турбува ́ти; завдава ́ти 
незру ́чности. 
inconvenient — adj. незру ́чний. 
inconveniently — adv. незру ́чно. 
inconvertible — 1) comm. що не підляга ́є 
ббміну; 2) що не підляга ́є перетво ́ренню. 

inconvincible — яко ́го не мо ́жна перекона ́ти-
incoordination — непого ́дженість, відсут-
ність координа ́ції. 
incorporate — adj. об'є ́днаний; сполу ́чений. 
incorporate, to — об'є ́днувати(ся); сполу-
ча ́ти(ся). 
incorporation — 1) об'єдна ́ння, інкорпо-
ра ́ція; 2) корпора ́ція. 
incorporeal — adj. безтілесний; немате-
рія ́льний. 
incorrect — непра ́вильний; некоре ́ктний. 
incorrectly — непра ́вильно; некоре ́ктно. 
incorrectness — непра ́вильність; некоре ́кт-
ність. 
incorrigibility — непопра ́вність. 
incorrigible — непопра ́вний. 
incorrodible — tech. що не підцає ́ться ко-
ро ́зії. 
incorruptibility — 1) непідку ́пність; 2) влас-
ти ́вість не піддава ́тися псува ́нню. 
incorruptible — 1) непідку ́пний; 2) що не 
псує ́ться. 
increase — збільшення; зроста ́ння. 
increased — adj. збільшений, 
increase, to — збільшувати(ся); зроста ́ти. 
incredibility — неймовірність, неправдопо-
ді ́бність. 
incredible — неймовірний, неправдопо-
дібний. 
incredibly — неймовірно, неправдоподібно, 
incredulity — недовірливість, 
incredulous — adj. недовірливий, 
increment — 1) при ́ріст; 2) math, інкреме ́нт. 
incretion — physiol. вну ́трішня секре ́ція. 
incriminate, to — обвинува ́чувати, інкримі-
нува ́ти. 
incriminatory — adj. обвинува ́льний. 
incrustation — 1) інкруста ́ція; 2) утво ́рення 
шкірки або ́ на ́кипу; 3) шкірка, на ́кип. 
incrust, to — 1) інкрустува ́ти; 2) покрива ́ти 
(ся) шкіркою або ́ на ́кипом. 
incubate, to — 1) висаджувати (пташеня ́т); 
2) розво ́дити (бакте ́рії). 
incubation — n. 1) висиджування (пташе-
ня ́т); інкуба ́ція (бактерій); 2) med. інку-
баційний пері ́од. 
incubator — інкуба ́тор. 
incubatory — 1) інкубаційний; 2) інкуба ́-
торний. 
inculcate, to — 1) вті ́лювати; 2) прище ́п-
лювати. 
inculcation — 1) втілювання; 2) прище ́п-
лення. 
inculpate, to — 1) викрива ́ти; 2) обвинува ́-
чувати. 
inculpation — 1) викрива ́ння; 2) обвину-
ва ́чування. 
inculpatory — adj. обвинува ́льний. 
incumbency — 1) покла ́дення (обо ́в'я ́зку); 
2) обо ́в'я ́зок. 
incumbent — покла ́дений; доручений, 
incurability — невиліко ́вність, незціле ́н-
ність. 
incurable — невиліко ́вний, незціле ́нний. 



incur debt(s), to indifference 
incur debt(s), to — заборгува ́тися. 
incuriosity — відсу ́тність ціка ́вости. 
incurious — неціка ́вий; байду ́жий, індифе-
ре ́нтний. 
incursion — на ́скок, на ́пад. 
incur, to — зазнава ́ти, підпада ́ти. 
incurvation — згина ́ння; кривизна ́. 
incurve, to — вгина ́ти(ся); вигина ́ти(ся). 
incuse — 1) n. ви ́карбуване зобра ́ження; 
2) adj. ви ́карбуваний. 
incuse, to — карбува ́ти (зобра ́ження на 
папе ́рі, меда ́лі). 
indebted — adj. що заборгува ́вся; зобо-
в'я ́заний. 
indebtedness — 1) заборго ́ваність; 2) по-
чуття ́ обо ́в'я ́зку. 
indecency — непристо ́йність. 
indecent — непристо ́йний. 
indecently — непристо ́йно. 
indecipherable — нерозбірливий, нечітки ́й. 
indecision — вага ́ння, нерішу ́чість. 
indecisive — 1) нерішу ́чий; 2) неостато ́чний; 
3) невира ́зний. 
indeclinable — gram, невідмінюваний, 
indecorous — 1) неподо ́бний; 2) непристо ́й-
ний. 
indecorum — непристо ́йність; пору ́шення 
присто ́йности. 
indeed — да ́лебі, дійсно. 
indeed? — невже ́? 
indefatigability — 1) невто ́мність; 2) не-
осла ́бність. 
indefatigable — 1) невто ́мний; 2) неосла ́б-
ний. 
indefatigably — 1) невто ́мно; 2) неосла ́бно. 
indefeasible — 1) непору ́шний; 2) невід'є ́м-
ний. 
indefectible — adj. доскона ́лий, бездо-
га ́нний. 
indefensibility — неможли ́вість захища ́ти; 
безза ́хисність. 
indefensible — 1) неприда ́тний для оборо ́ни; 
безза ́хисний; 2) недоказо ́вий. 
in defiance of — наперекір. 
indefinable — що не мо ́же бу ́ти ви ́значений. 
indefinite — 1) неозна ́чений; 2) необме ́-
жений. 
indefinite article — gram, неозна ́чений ро-
дівни ́к. 
indefinite pronoun — gram, неозна ́чений 
займе ́нник. 
indelibility — n. незгла ́дність, незглади ́-
мість. 
indelible — adj. незгла ́дний, незглади ́мий, 
незми ́вний. 
indelicacy — брак та ́кту; неделікатність, 
indelicate—adj. нетакто ́вний; неделіка ́тний. 
indelicately — adv. нетакто ́вно; неделіка ́тно. 
indemnification — відшкодува ́ння; ви ́на-
горо ́да. 
indemnify, to — 1) відппсодо ́вувати, ком-
пенсува ́ти; 2) ґарантува ́ти безпе ́ку. 
indemnity — 1) відшкодува ́ння, компен-
сація; 2) ґара ́нтія про ́ти зби ́тків. 

indemonstrable — adj. недо ́відни ́й; недо-
казо ́вий. 
indent — n. 1) зубе ́ць, зазу ́блина; 2) comm. 
замо ́влення на това ́ри; 3) print, ві ́дступ; 
абза ́ц. 
indentation — 1) зубе ́ць; ви ́різ; 2) вда ́влю-
вання. 
indented — adj. зазу ́блений; зубча ́стий. 
indention — print, відступ; абза ́ц. 
indent, to — 1) зазу ́блювати; виріза ́ти; 
2) реквізувати; 3) comm. замовля ́ти това ́ри; 
4) print, робити відступ; роби ́ти абза ́ц. 
indenture — 1) зубе ́ць, ви ́різ; 2) уго ́да в 
двох примірниках. 
independence — n. незале ́жність, само-
стійність. 
independent — adj. незале ́жний, само-
стійний. 
independently — adv. незале ́жно, само-
стійно. 
indescribable — що ва ́жко описа ́ти. 
indestructibility — незла ́мність, незруйно ́в-
ність. 
indestructible — adj. незла ́мний, незруй-
но ́вний. 
indestructibly — adv. незла ́мно, незруй-
но ́вно. 
indeterminate — 1) неви ́значений, неозна ́че-
ний; 2) неостато ́чний. 
indeterminate equation — math, неви ́значене 
рівня ́ння. 
index — 1) пока ́жчик; індекс; 2) math, по-
ка ́жчик ступеня; 3) стрілка (при ́ладу). 
index, to — склада ́ти пока ́жчик; вно ́сити 
в пока ́жчик. 
India — geog. Індія. 
Indian — 1) n. інді||єць (йка); 2) adj. індій-
ський. 
Indiana — geog. Індія ́на (штат США). 
Indian blue — і́ндиґо (фа ́рба). 
Indian сапе — бамбу ́к. 
Indian club — sport, гімнастична булава ́ . 
Indian Ocean, the — geog. Індійський океа ́н. 
india-rubber — 1) каучу ́к, ґу ́ма; 2) ґу ́мка 
для стирання. 
indicate, to — 1) пока ́зувати; вка ́зувати; 
2) означа ́ти. 
indication — 1) вказівка; 2) озна ́ка; med. 
симпто ́м. 
indicative — 1. adj. 1) що вка ́зує; 2)gram. 
ді ́йсний (про спо ́сіб); 2. n. gram, дійсний 
спо ́сіб. 
indicator — 1) пока ́жчик, індика ́тор; 
2) стрілка (при ́ладу). 
indicatory — 1) вказівни ́й; 2) що пока ́зує. 
indictable — jur. що підляга ́є судово ́му 
ро ́зглядові. 
indicting — adj. jur. обвинува ́льний. 
indictment — n. jur. обвинува ́льний акт. 
indict, to — jur. 1) обвинува ́чувати; 2) від-
дава ́ти до суду. 
indifference — 1) знеохо ́та; байду ́жість; 
2) невтра ́льність; 3) посере ́дність; не-
зна ́чність. 



indifferent industry 

indifferent — 1) байду ́жий; 2) невтра ́льний; 
3) посередній; незначни ́й. 
indifferently — 1) ба ́йду ́же; 2) посередньо. 
indigence — бідність, зли ́дні, нужде ́нність. 
indigene — n. 1) тубілець; 2) місце ́ва тва-
ри ́на або ́ росли ́на. 
indigenous — adj. 1) тубі ́льний; 2) місце ́вий. 
indigent — бідний, нужде ́нний. 
indigested — adj. неперетра ́влений. 
indigestible — adj. нестра ́вний. 
indigestion — med. ро ́злад тра ́влення. 
indigestive — що виклика ́є ро ́злад тра ́в-
лення. 
indignant — adj. розгніваний, обу ́рений. 
indignation — гнів, обу ́рення. 
indignity — прини ́ження кого ́сь; знева ́га. 
indigo — і́ндиґо (росли ́на і фа ́рба). 
indirect — 1) непрями ́й; 2) побічний; 
ухильний. 
indiscernible — нерозрізни ́мий; невира ́зний. 
indiscipline — недисципліно ́ваність. 
indiscreet — 1) необа ́чний, необере ́жний; 
2) нетакто ́вний. 
indiscretion — 1) необа ́чність, необере ́ж-
ність; 2) нетакто ́вність. 
indiscriminate — adj. неперебірливий; не-
виба ́гливий. 
indiscrimination — неперебірливість; не-
вміння розрізня ́ти. 
indispensability — необхідність, 
indispensable — adj. необхідний, 
indispensably — adv. необхідно, 
indisposed — adj. 1) нездоровий; 2) непри-
хи ́льний. 
indispose, to — 1) спричиня ́ти незду ́жання; 
2) виклика ́ти неприхи ́льне ста ́влення. 
indisposition — 1) нездоро ́в'я, незду ́жання; 
2) неприхильність. 
indisputability — безпере ́чність, незапе-
ре ́чність. 
indisputable — adj. безпере ́чний, незапе-
ре ́чний. 
indisputably — adv. безпере ́чно, незапе-
ре ́чно. 
indissoluble — adj. нерозчи ́нний. 
indistinct — adj. невира ́зний, нея ́сни ́й. 
indistinctive — adj. нехарактерний, 
indistinctly — невира ́зно, неясно, 
indistinctness — невира ́зність, неясність, 
indistinguishable — adj. нерозрізни ́мий. 
indite, to — писа ́ти, виража ́ти в слова ́х. 
indivertible — adj. неминучий, невідхильний, 
individual — 1. n. осо ́ба; 2. adj. 1) особи ́с-
тий; 2) особли ́вий, окре ́мий. 
individualist — n. індивідуалі ́ст(ка). 
individualistic — adj. індивідуалістичний, 
individuality — n. особи ́стість, індивідуа ́ль-
ність. 
individualization — індивідуаліза ́ція. 
individualize, to — 1) надава ́ти індивіду-
а́льного хара ́ктеру; 2) дета ́льно визнача ́ти. 
indivisibility — n. неподільність, 
indivisible — adj. неподільний. 
Indo-China — geog. Індокита ́й. 

Indo-Chinese — adj. індокита ́йський. 
indocile — 1) непокірливий, неслухня ́ний; 
2) важковихо ́вуваний. 
indocility — непокірність, неслухня ́ність. 
indoctrinated — adj. про ́йнятий яко ́юсь 
доктри ́ною. 
indoctrinate, to — навіва ́ти, нав'я ́зувати 
(доктри ́ну, ду ́мку). 
indoctrination — навіва ́ння, нав'я ́зування 
(доктри ́ни, ду ́мки). 
Indo-European — adj. індоевропе ́йський. 
indolence — лінощі; мля ́вість. 
indolent — ліни ́вий; мля ́вий. 
indomitable — неприбо ́ркний, невгамовний; 
упе ́ртий. 
Indonesia — geog. Індонезія. 
Indonesian — 1) індонезі́||єць (йка); 2) adj. 
індонезійський. 
indoor — adj. 1) що знахо ́диться всере ́дині 
буди ́нку; 2) вну ́трішній. 
indoors — adv. всере ́дині буди ́нку. 
indorsation — see endorsement, 
indorsement — see endorsement, 
indorse, to— see endorse, to, 
indraft — припли ́в; втіка ́ння (води ́, па ́ри). 
indraught— see indraft, 
indubitable — adj. безсумнівний, 
induced — adj. 1) змушений; 2) elect, інду-
кований. 
inducement — 1) сти ́мул; 2) споку ́са, при-
нада. 
induce, to — 1) спонука ́ти; 2) спричиня ́ти; 
3) elect, індукува ́ти. 
inductance — elect, індукти ́вність; (само)-
інду ́кція. 
inductee — n. mil. новобра ́нець. 
inductile — adj. met. нековки ́й. 
induction — 1) elect, індукція; 2) вступ; 
3) введення на посаду, 
induction-coil — elect, індукти ́вна кату ́шка. 
induction-valve — tech. впускни ́й хлипа ́к. 
inductive — elect, індукти ́вний. 
inductor — elect, інду ́ктор. 
induct, to — 1) втяга ́ти, залуча ́ти; 2) see in-
duce, to 3); 3) признача ́ти на посаду, 
indulgence — 1) побла ́жливість; терпели ́-
вість; 2) rel. відпу ́щення гріхі ́в. 
indulgent — побла ́жливий; терпели ́вий. 
indulge, to — 1) роби ́ти собі ́ приємність; 
2) colloq. ду ́же пиячити, 
indurate, to — 1) роби ́ти(ся) тверди ́м; 
2) fig. роби ́ти(ся) нечулим, 
induration — 1) затверді ́ння; 2) fig. нечу ́лість. 
Indus — geog. Інд (рі ́чка). 
industrial — 1) індустрія ́льний, промисло ́-
вий; 2) виробни ́чий. 
industrialist — індустріялі ́ст, промисло ́-
вець. 
industrialization — індустріяліза ́ція. 
industrialize, to — індустріялізува ́ти. 
industrious — працелюбний, працьови ́тий. 
industriously — працьови ́то, стара ́нно. 
industry — 1) інду ́стрія, промисло ́вість; 
2) стара ́нність, працьови ́тість. 



indweller infelicity 
indweller — ме ́шка ́н||ець (ка). 
indwelling — 1) n. перебува ́ння; 2) adj. що 
перебува ́є, ме ́шка ́є. 
indwell, to — 1) жи ́ти; 2) не покида ́ти (про 
думку). 
inebriate — 1) n. п'я ́ний; 2) adj. сп'яні ́лий, 
п'я ́ний. 
inebriate, to — п'яни ́ти. 
inebriation — сп'яніння, 
inebriety — п'я ́нство; алькоголі ́зм. 
inedibility — n. неїсті ́вність. 
inedible — adj. неїстівний, 
inedited — adj. нередаґо ́ваний. 
ineffable — adj. невимо ́вний. 
ineffaceable — adj. незгладний, 
ineffective — adj. 1) недійсний; 2) невмі ́лий. 
ineffectiveness — 1) недійсність; 2) невмі-
лість. 
ineffectual — adj. 1) ма ́рний; 2) невда ́лий. 
inefficacious — adj. неефекти ́вний, недійс-
ний. 
inefficiency — n. неефекти ́вність; непри-
да ́тність. 
inefficient — adj. неефекти ́вний; непродук-
тивний; незда ́тний. 
inefficiently — adv. неефекти ́вно; непро-
дукти ́вно. 
inelastic — adj. неелясти ́чний, негнучки ́й. 
inelasticity — n. неелясти ́чність, негну ́ч-
кість. 
inelegance — n. неелеґа ́нтність. 
inelegant — adj. неелеґа ́нтний. 
ineligible — 1) неприда ́тний; 2) яки ́й не 
може бу ́ти о́браним. 
ineluctability — n. немину ́чість; невідворо ́т-
ність. 
ineluctable — adj. немину ́чий; невідворо ́т-
ний. 
inept — 1) недоре ́чний; 2) безглу ́здий; 
3) jur. недійсний. 
ineptitude — 1) недоре ́чність; 2) безглу ́здя. 
inequality — неоднаковість; нерівність, 
inequilateral — нерівносторо ́нній. 
inequitable — adj. несправедли ́вий, небез-
сторо ́нній. 
inequity — n. несправедли ́вість. 
ineradicable — adj. невикорінний. 
inerasable — незглади ́мий; незабу ́тній. 
inerasible — see inerasable. 
inerrable — adj. безпомилко ́вий. 
inerrancy — n. безпомилко ́вість. 
inert — іне ́ртний; недіяльний. 
inertia — 1) phys. іне ́рція; 2) іне ́ртність; 
недіяльність. 
inertness — іне ́ртність; недія ́льність. 
inescapable — adj. немину ́чий. 
inessential — adj. неважлйвий. 
inessentials — n. pi. предмети ро ́зкоші. 
inestimable — adj. неоціне ́нний, неоціни ́мий. 
inevitability — n. немину ́чість; невідворо ́т-
ність. 
inevitable—adj. немину ́чий; невідворо ́тний. 
inevitably — adv. немину ́че. 
inexact — adj. нето ́чний. 

inexactitude — n. нето ́чність. 
inexactness — n. нето ́чність. 
inexcusable — непроба ́чний, непрости ́мий. 
inexhaustibility — n. 1) невиче ́рпність; 2) не-
вто ́мність. 
inexhaustible — adj. 1) невиче ́рпний; 2) не-
вто ́мний. 
inexorability — n. невблага ́нність, безжа ́-
лісність. 
inexorable — adj. невблага ́нний, безжа ́ліс-
ний. 
inexpediency — n. недоцільність, 
inexpedient — adj. недоцільний, 
inexpensive — недороги ́й, деше ́вий. 
inexperience — n. недосвідченість, 
inexperienced — adj. недосвідчений, 
inexpert — 1) необізнаний; 2) невмі ́лий. 
inexpiable — 1) неспоку ́туваний; 2) невмо-
ли ́мий. 
inexplicability — нез'ясо ́вність; незрозу-
мілість. 
inexplicable — adj. нез'ясо ́вний; незрозу-
мілий. 
inexplicit — невира ́зний, непе ́вний. 
inexpressible — adj. невимо ́вний; неопи-
са ́нний. 
inexpressive — adj. невира ́зний. 
inexpugnable — непристу ́пний; непере-
бо ́рний. 
inextinguishable — adj. невгаси ́мий. 
inextricable — складни ́й; нерозв'я ́зний; 
безвихідний. 
infallibility — n. 1) непогріши ́мість, непо-
ми ́льність; 2) надійність; 3) немину ́чість. 
infallible — adj. 1) непогріши ́мий, непо-
ми ́льний; 2) надійний; 3) немину ́чий. 
infamous — 1) гане ́бний; 2) оги ́дний. 
infamy — 1) га ́ньба ́ ; 2) гане ́бна поведінка, 
infancy — 1) дитинство; 2) jur. неповно-
ліття. 
infant — 1) n. немовля ́, дити ́на; 2) adj. ди-
тячий. 
infanticide — n. 1) дітовби ́вця; 2) діто-
вбивство. 
infantile — adj. дитя ́чий. 
infantile paralysis — med. поліомієліт, 
infantine — see infantile, 
infant prodigy — винятко ́ва дити ́на, вундер-
кінд. 
infantry — n. mil. 1) стріле ́цтво, піхо ́та; 
2) attr. стріле ́цький, піхо ́тний. 
infantryman — mil. стріле ́ць, піхоти ́нець. 
infant-school — дошкільний дитя ́чий за ́ -
клад. 
infatuated — adj. 1) захо ́плений чимсь; 
засліплений; 2) зако ́ханий до нестя ́ми. 
infatuate, to — зво ́дити з ро ́зуму; засліп-
лювати. 
infatuation — захо ́плення; засліплення, 
infection — інфе ́кція; зара ́ження. 
infectious — adj. інфекційний; зара ́зли ́вий. 
infect, to — заража ́ти. 
infelicitous — нещасливий; невда ́лий. 
infelicity — неща ́стя; невда ́ча. 



inferable infusible 

Inferable — adj. що мо ́же бу ́ти зро ́блений 
(про ви ́сновок). 
inference — 1) ви ́сновок; 2) те, що ма ́ється 
на ува ́зі. 
inferential — що ро ́биться, як ви ́сновок. 
inferior — 1) n. підле ́глий; 2) adj. ни ́жчий; 
неповноцінний. 
inferiority — 1) підле ́глість; 2) гі ́рша я́кість; 
неповноці ́нність. 
inferiority complex — відчуття ́ вла ́сної не-
повноці ́нности. 
infernal — adj. пеке ́льний, жахливий, 
inferno — n. пе ́кло. 
infertile — неплідний; неродю ́чий. 
infertility — неплідність; неродю ́чість. 
infer, to — ма ́ти на ува ́зі. 
infest, to — кишіти; бу ́ти в вели ́кій кіль-
кості. 
infidel — 1. n. 1) пога ́н||ець (ка); 2) атеї ́ст 
(ка); 2. adj. невіруючий, 
infidelity — 1) невір'я; 2) атеї ́зм; 3) не-
вірність. 
infield — 1) о́рна земля ́ ; 2) земля ́ ко ́ло 
сади ́би; 3) sport, части ́на по ́ля ко ́ло воріт 
(у кри ́ке ́ті). 
infighting — n. тії . бли ́жній бій. 
infiltrate, to — просяка ́ти, просо ́чуватися. 
infiltration — 1) пррсяка ́ння, просо ́чування; 
2) med. інфільтра ́т. 
infinite — 1) безконе ́чний, безме ́жний; 
2) gram, неозна ́чений. 
infinitely — безконе ́чно, безме ́жно. 
infinite series — math, безконе ́чний ряд. 
infinitesimal — math. 1) n. безконе ́чно мала ́ 
величина ́; 2) adj. безконе ́чно мали ́й. 
Infinitival — adj. gram, неозна ́чений, інфі-
нітивний. 
infinitive — gram. 1) n. неозна ́чена фо ́рма 
дієсло ́ва, інфініти ́в; 2) adj. неозна ́чений, 
інфініти ́вний. 
infinitude — math. 1) безконе ́чно вели ́ке 
число ́ ; 2) безконе ́чність. 
infinity — math, безконе ́чність; безме ́ж-
ність. 
infirm — adj. 1) хворий, неду ́жий; 2) не-
стійкий. 
infirmary — n. ліка ́рня. 
infirmity — не ́міч, сла ́бість. 
infix — gram, інфікс. 
infix, to — вставля ́ти; зафіксо ́вувати. 
inflame, to — 1) запа ́лювати; 2) збуджувати 
(ся); 3) med. виклика ́ти запа ́лення. 
inflammability — 1) горю ́чість, займи ́стість; 
2) збу ́дливість. 
inflammable — 1) горю ́чий; вогненебезпе ́ч-
ний; 2) ле ́гко збу ́дливий. 
inflammation — 1) запа ́лення; займа ́ння; 
2) med. запа ́лення, інфляма ́ція. 
inflammatory — 1) med. запальний; 2) збу ́д-
ливий. 
inflated — 1) наду ́тий; 2) есоп. підвищений 
(підви ́щена ціна ́). 

inflate, to — 1) надувати, напомпо ́вувати; 
2) есоп. підви ́щувати (ціни). 
inflation — 1) надува ́ння, напомпо ́вування; 2) есоп. інфля́ція. 
inflection — see inflexion, 
inflectional — gram, флекси ́вний. 
inflective — gram, що відмінюється, 
inflect, to — 1) гну ́ти; 2) phys. відхиляти; 
3) gram, змінювати закінчення сло ́ва; 
4) mus. модулюва ́ти (го ́лос). 
inflexibility — n. негну ́чкість. 
inflexible — негнучки ́й. 
inflexion — 1) згина ́ння; 2) mus. модуляція; 
3) gram, фле ́ксія. 
infliction — 1) стражда ́ння; 2) наклада ́ння 
(ка ́ри); покара ́ння. 
inflict, to — 1) завд(ав)а ́ти (уда ́ру); 2) на-
клада ́ти (ка ́ру). 
inflorescence — bot. 1) цвітіння; 2) суцвіття, 
inflow — 1) припли ́в; 2) впада ́ння; вли-
вання. 
inflowing — 1) n. впада ́ння; 2) adj. що впа-
да ́є. 
influence — n. 1) вплив; 2) осо ́ба або ́ фа ́ктор, 
що вплива ́є. 
influence, to — вплива ́ти, ма ́ти вплив, 
influent — 1) n. прито ́ка; 2) adj. що впада ́є; 
що влива ́ється. 
influential — adj. впливо ́вий. 
influenza — med. ґри ́па, інфлюе ́нца. 
influx — 1) припли ́в (повітря); 2) місце 
впада ́ння (прито ́ки в річку); 3) fig. наплив 
(наро ́ду). 
informal — 1) неофіційний; 2) неви ́му-
шений. 
informality — 1) неофіційність; 2) неви ́-
мушеність. 
informant — 1) інформа ́тор; 2) доно ́щик; 
3) jur. обвинува ́ч. 
information — 1) повідо ́млення, інформа ́-
ція; 2) обізнаність, поінформо ́ваність; 
3) jur. обвинува ́чення. 
informative — інформу ́ючий; інформа-
ти ́вний. 
informed — adj. 1) освічений, знаючий; 
2) обізнаний; поінформо ́ваний. 
informer — 1) доно ́щик; 2) інформа ́тор. 
inform, to — 1) повідомля ́ти, інформува ́ти; 
2) доно ́сити; 3) jur. обвинува ́чувати. 
infra — L. adv. ни ́жче, внизу ́ . 
infraction — n. пору ́шення. 
infractor — пору́шн||ик (иця). 
infract, to — лама ́ти, порушувати, 
infra-red — phys. інфрачерво ́ний. 
infrastructure — bui. фунда ́мент, основа, 
infrequent — рідки ́й, що трапля ́ється рідко, 
infringement — пору ́шення (зако ́ну). 
infringer — пору ́шн||ик (иця) (зако ́ну). 
infringe, to — пору ́шувати (зако ́н). 
infuriate, to — розлю ́чувати. 
infuse, to — 1) навіва ́ти, вселя ́ти ду ́мку; 
2) влива ́ти. 
infusible — 1) нерозчи ́нний; 2) неплавки ́й; 
3) вогнетривки ́й. 



infusion inkling 
infusion — 1) навіювання, вселя ́ння (ду ́м-
ки); 2) влива ́ння; 3) до ́міппса. 
infusoria — рl. zool. інфузо ́рії. 
nfusorial — adj. інфузо ́рний. 

ingathering — agric. збира ́ння (врожа ́ю). 
ingeminate, to — повто ́рювати. 
in general — загалом, взагалі, 
ingenious — 1) винахідливий; спри ́тний; 
2) доте ́пний. 
ingeniously — 1) спри ́тно; 2) доте ́пно. 
ingenuity — 1) винахідливість; 2) дотеп-
ність. 
ingenuous — adj. відве ́ртий, щиросе ́рдий. 
ingest, to — ковта ́ти. 
ingle — по ́лум'я, вого ́нь (у каміні). 
ingle-nook — colloq. місци ́на біля каміна. 
inglorious — гане ́бний, безсла ́вний. 
ingoing — 1) n. вхід; 2) adj. що вхо ́дить. 
in good time — заздалегідь. 
ingot — зли ́вок (зо ́лота); брусо ́к (мета ́лу). 
ingraft, to — see engraft, to. 
ingrain — adj. 1) пофарбо ́ваний у пря ́жі; 
2) застарілий. 
ingrained — adj. 1) застарілий; 2) geol. 
вкра ́плений. 
ingrate — n. невдя ́чна люди ́на. 
ingratiate, to — запобіга ́ти, здобува ́ти 
чию ́сь прихи ́льність. 
ingratitude — n. невдя ́чність. 
ingravescence — med. поступо ́ве погір-
шення. 
ingravescent — med. що поступо ́во погір-
шується. 
ingredient — складни ́к, інґредіє ́нт. 
ingress — 1) вхід; 2) пра ́во вхо ́ду; 3) вступ-
ни ́й вне ́сок. 
ingrowing — 1) n. вроста ́ння; 2) adj. врос-
та ́ючий. 
inguinal — adj. anat. пахови ́й. 
ingulf, to — see engulf, to. 
ingurgitate, to — 1) жадібно ковта ́ти; 2) fig. 
поглина ́ти. 
inhabitable — прида ́тний для життя ́ . 
inhabitancy — прожива ́ішя, мешкання, 
inhabitant — ме ́шка ́н||ець (ка). 
inhabitant of Kyiv — кия́н||ин (ка). 
inhabitation — 1) прожива ́ння, ме ́шка ́ння; 
2) житло ́ . 
inhabit, to — населя ́ти, жи ́ти, ме ́шка ́ти. 
nhalation — 1) вдиха ́ння, вдих; 2) med. 

інґаля ́ція. 
inhalator — med. інґаля ́тор. 
inhaler — 1) med. респіра ́тор; інґаля ́тор; 
2) завзя ́тий куре ́ць. 
inhale, to — 1) вдиха ́ти; 2) затяга ́тися 
(цига ́ркою). 
inharmonic — adj. що пору ́шує гармо ́нію, 
зла ́году. 
inharmonious — негармонійний, неблаго-
зву ́чний. 
inhaust, to — всмо ́ктувати повітря, 
inherence — власти ́вість, притама ́нність. 
nherent — властивий, притама ́нний. 

inhere, to — 1) бу ́ти, перебува ́ти; 2) ма ́тися 
на ду ́мці, на ува ́зі. 
inheritable — 1) спадко ́вий; 2) що ма ́є 
пра ́во на спа ́дщину. 
inheritance — спадкоємство; спа ́дщина. 
inherited — adj. успадко ́ваний. 
inheritor — спадкоємець. 
inheritress — спадкоємиця. 
inheritrix — спадкоємиця. 
inherit, to — успадко ́вувати, дістава ́ти у 
спа ́дщину. 
inhesion — власти ́вість. 
inhibition — 1) перешкоджа ́ння, стри ́му-
вання; 2) physiol. затри ́мка, гальмува ́ння. 
inhibitor — chem. стабіліза ́тор. 
inhibitory — 1) стри ́муючий; 2) physiol. 
гальмівни ́й. 
inhibit, to — 1) перешкоджа ́ти, стри ́мувати; 
2) physiol. затри ́мувати, гальмува ́ти. 
inhospitable — негости ́нний. 
inhospitably — негости ́нно. 
inhospitality — негостинність, 
inhuman — adj. нелю ́дяний, жорсто ́кий. 
inhumane — adj. негуманний, жорсто ́кий. 
inhumanity — n. нелю ́дяність, жорсто ́кість. 
inhumation — по ́хорони. 
inhume, to — хова ́ти, похова ́ти. 
inimical — 1) воро ́жий; 2) шкідли ́вий. 
inimitable — неповто ́рний; непереве ́р-
шений. 
iniquitous — незако ́нний; несправедли ́вий. 
iniquity — беззако ́ння; несправедливість. 
initial — 1. n. 1) початко ́ва літера; 2) іні -
ція ́ля; 2. adj. початко ́вий. 
initials — n. pl. ініція ́лі. 
initiate, to — 1) ініціюва ́ти; почина ́ти; 
2) ознайо ́млювати; 3) прийма ́ти (до това-
ри ́ства). 
initiation — прийняття ́ (в товари ́ство). 
initiative — ініціяти ́ва; почи ́н. 
initiator — ініція ́тор(ка). 
initiatory — вступни ́й; початко ́вий. 
injection — n. 1) med., tech. впо ́рскування; 
2) med. ліки для впо ́рскування. 
injector — tech. інже ́ктор. 
inject, to — med., tech. впо ́рскувати. 
injudicious — нерозсу ́дливий; необду ́маний. 
injunction — n. 1) нака ́з; 2) jur. судова ́ 
заборо ́на. 
injure, to — 1) ра ́нити; 2) обража ́ти; 
3) шко ́дити. 
injurious — 1) шкідли ́вий; 2) образливий; 
3) несправедли ́вий. 
injuriously — 1) шкідли ́во; 2) обра ́зливо; 
3) несправедли ́во. 
injury — 1) ра ́на, пора ́нення; 2) обра ́за. 
injustice — кри ́вда, несправедли ́вість. 
ink — 1) атра ́мент, чорни ́ло; 2) print. 
друка ́рська фа ́рба. 
ink-bottle — чорни ́льниця. 
inker — print, вало ́к для нане ́сення фа ́рби. 
ink-eraser — ґу ́мка для стирання чорни ́ла. 
inkle — широ ́ка тасьма ́ . 
inkling — n. 1) підо ́зра; 2) на ́тяк. 



ink-pencil insatiable 

ink-pencil — хемі ́чний оліве ́ць. 
ink-pot — чорни ́льниця. 
ink-roller — see inker. 
ink-slinger — colloq. канцеляри ́ст(ка). 
inkstand — калама ́р, чорни ́льниця. 
ink, to — print, вкрива ́ти друка ́рською 
фа ́рбою. 
ink-well — чорни ́льниця (в па ́рті, столі ́). 
inky — adj. 1) в чорни ́лі; 2) fig. ду ́же чо ́рний. 
inlaid — мозаї ́чний, інкрусто ́ваний. 
inland — 1. adj. 1) відда ́лений від мо ́ря або ́ 
кордо ́ну; 2) вну ́трішній; 2. n. сере ́ди ́на 
країни. 
inlander — той, хто живе ́ всере ́дині краї ́ни. 
inlaws — colloq. рідня ́ з бо ́ку чолові ́ка або ́ 
жі ́нки. 
inlay — мозаї ́чна робо ́та, інкруста ́ція. 
inlay, to — 1) вистила ́ти; 2) покрива ́ти мо-
за ́їкою, інкруста ́цією. 
inlet — 1) tech. впускни ́й о́твір; 2) elect. 
ввід; 3) бу ́хта, фйорд. 
inly — adv. poet. 1) щи ́ро; 2) вну ́трішньо. 
inlying — adj. вну ́трішній, що знахо ́диться 
всере ́дині. 
inmate — n. домівн||и́к (и ́ця), ме ́шка ́н||ець 
(ка). 
inmost — see innermost. 
inn — шинок, ко ́рчма ́ ; сі ́льськи ́й готе ́ль. 
innate — 1) природжений, природний; 
2) притама ́нний. 
innateness — 1) приро ́дженість; 2) прита-
ма ́нність. 
innavigable — несуднопла ́вний. 
inner — вну ́трішній. 
innermost — 1) що знахо ́диться гли ́бо ́ко 
всере ́дині; 2) fig. потаємний, 
innervated — adj. anat. що ма ́є не ́рви. 
innervate, to — інервува ́ти, збуджувати, 
innervation — інерва ́ція, збудження, 
innholder — see innkeeper, 
innings — pi. 1) наму ́л; земля ́ , відвойо ́вана 
від мо ́ря; 2) збира ́ння врожа ́ю; 3) sport. 
пода ́ча. 
innkeeper — шинка ́р(ка), корчма ́р(ка); 
господарча) сі ́льсько ́го готе ́лю. 
innocence — 1) чистота ́ ; неви ́нність; 2) не-
шкідливість; 3) наї ́вність. 
innocent — 1. n. неви ́нна осо ́ба; 2. adj. 
1) неви ́нний; 2) нешкідли ́вий; 3) наї ́вний. 
innocuous — adj. неотру ́йний, нешкідли ́вий. 
innominate — adj. безіменний, 
innovate, to — роби ́ти змі ́ни; запрова ́джу-
вати нове ́ . 
innovation — нова ́торство; нововведення, 
innovator — нова ́тор(ка). 
innovatory — нова ́торський. 
innoxious — нешкідли ́вий. 
innuendo — інсинуа ́ція; непрями ́й на ́тяк. 
innuendo, to — інсинуюва ́ти; роби ́ти не-
прямі на ́тяки. 
innumerable — adj. незліче ́нний, незчис-
ле ́нний. 
innutrition — непожи ́вність. 
innutritious — непожи ́вний. 

inobservance — недоде ́ржання (пра ́вил); 
неува ́жність. 
inoculate, to — 1) med. пршці ́плювати, 
щепити; 2) bot. очкува ́ти. 
inoculation — 1) med. ще ́плення; 2) bot. 
очкува ́ння. 
inoculative — щепни ́й. 
inodorous — adj. без за ́паху. 
inoffensive — ми ́рний; нешкідли ́вий. 
inofficial — неофіційний. 
inofficially — неофіційно. 
inofficious — adj. 1) що не відловіда ́є мо-
ра ́льному обо ́в'я ́зку; 2) недійсний, не-
чи ́нний. 
inoperative — 1) недіючий (про зако ́н); 
2) бездія ́льний. 
inoperativeness — бездія ́льність. 
inopportune — невча ́сний; недоре ́чний. 
inopportunely — невча ́сно; недоре ́чно. 
inopportuneness — невча ́сність; недоре ́ч-
ність. 
inordinate — 1) надмірний; 2) безла ́дний. 
inorganic — 1) неорганічний; 2) невлас-
ти ́вий. 
inorganic chemistry — chem. неорганічна 
хе ́мія. 
inosculate, to — 1) зроста ́тися; 2) з'є ́дну-
ватися. 
in-parallel — elect, парале ́льно. 
in-patient — n. med. стаціона ́рний хво ́рий. 
in place of — нато ́мість. 
in private — приватно, без сторо ́нніх. 
input — tech. підвід, ввід. 
inquest — jur. розпи ́тування, слідство. 
inquietude — занепоко ́єння, неспо ́кій. 
inquirer — 1) дослідник; 2) слідчий. 
inquire, to — 1) розпитувати, пита ́ти; 
2) довідуватися; 3) досліджувати. 
inquiry — n. 1) розпи ́тування; 2) jur. 
слідство. 
inquisition — 1) розслідування; 2) hist. 
інквізи ́ція. 
inquisitional — що стосу ́ється розсліду-
вання. 
inquisitive — допи ́тливий, заціка ́влений. 
inquisitively — допи ́тливо, заціка ́влено. 
inquisitiveness — допи ́тливість, заціка ́в-
леність. 
inquisitor — hist, інквізитор. 
inquisitorial — see inquisitional. 
in return — за це, взамін. 
inroad — нава ́ла, на ́скок. 
inrush — на ́тиск; обва ́л. 
insalubrious — adj. шкідли ́вий для здоро ́в'я, 
нездоро ́вий. 
insalubrity — n. шкідли ́вість для здоро ́в'я. 
insane — adj. психічнохво ́рий, божевільний, 
ненорма ́льний. 
insanitary — антисаніта ́рний. 
insanity — психічне захво ́рювання, боже-
вілля, ненорма ́льність. 
insatiability — ненаситність; заже ́рливість. 
insatiable — adj. ненаситний; заже ́рливий, 
жадібний. 



insatiate instalment 
insatiate — adj. ненаси ́тний; неси ́тий. 
inscribed — adj. 1) надпи ́саний; 2) присвя ́-
чений. 
inscribe, to — 1) надпи ́сувати; 2) присвя ́-
чувати. 
inscription — 1) на ́дпис; 2) присвя ́та. 
inscriptive — adj. 1) надпи ́саний; 2) зро ́б-
лений у ви ́гляді на ́дпису. 
inscrutability — загадко ́вість, незбагне ́н-
ність. 
inscrutable — загадко ́вий, незбагне ́нний. 
insect — кома ́ха. 
insecticide — за ́сіб від кома ́х; agric. ін-
сектиси ́д. 
insectivorous — adj. комахої ́дний. 
insectology — ентомоло ́гія. 
insecure — ненадійний; небезпе ́чний. 
insecurity — ненадійність; небезпе ́чність. 
inseminate, to — 1) запліднювати; 2) на-
са ́джувати; сі ́яти. 
insemination — 1) запліднення; 2) наса ́джу-
вання; сі ́яння. 
insensate — adj. 1) безтя ́мний; 2) нечут-
ли ́вий. 
insensibility — 1) безтя ́мність; непритом-
ність; 2) нечутли ́вість. 
insensible — 1) неприто ́мний; 2) нечутли ́-
вий; байду ́жий. 
insensibly — поступо ́во, непомітно, 
insensitive — нечутли ́вий. 
insentient — adj. 1) неживи ́й ; 2) нечутли ́вий. 
inseparability — нерозлу ́чність; невідділь-
ність. 
inseparable — нерозлу ́чний; невіддільний, 
inseparably — нерозлу ́чно; невіддільно, 
in-series — adv. elect, послідо ́вно. 
insert — n. 1) вкла ́дка, вста ́вка; 2) tech. 
вту ́лка. 
insertion — 1) вставля ́ння; 2) вміщення; 
3) tech. прокла ́дка. 
insert, to — 1) вставля ́ти; 2) вміща ́ти; 
3) elect, вмика ́ти. 
inset — n. вста ́вка; вкла ́дка. 
inset, to — вставляти; вклада ́ти. 
inseverable — нерозлу ́чний; невіддільний. 
inshore — 1) adj. прибере ́жний, недале ́кий 
від бе ́рега; 2) adv. бли ́зько бе ́рега. 
inside — 1. n. 1) сере ́ди ́на; 2) вну ́трішня 
сторона ́ ; 3) colloq. ну ́трощі; 2. adj. вну ́т-
рішній; 3. adv. всередині. 
insider — не чужи ́й, не сторо ́нній; член 
товари ́ства. 
insidious — 1) віроло ́мний; зра ́дницький; 
2) непомітний, прихо ́ваний. 
insight — n. 1) розуміння; 2) прозорли ́-
вість; 3) інтуїція. 
insignia — L. 1) знаме ́но ́ ; 2) ембле ́ма; 
3) рі. нагороди. 
insignificance — 1) малова ́жність, незна ́ч-
ність; 2) беззмістовність, 
insignificant — 1) маловажний, незначни ́й; 
2) беззмістовний. 
insignificantly — 1) малова ́жно; 2) беззміс-
то ́вно. 

insincere — нещи ́рий. 
insincerity — нещи ́рість. 
In single file — to the left — quick-march! — 
mil. У ла ́ві ліво ́руч — руш! 
In single file — to the right — quick-march!— 
mil. У ла ́ві право ́руч — руш! 
insinuate, to — натяка ́ти; інсинуюва ́ти. 
insinuating — adj. вкра ́дливий; що натяка ́є. 
insinuation — на ́тяк; інсинуа ́ція. 
insinuative — 1) що вдається до інсинуа ́ції; 
2) вкра ́дливий. 
insipid — 1) прісний, несма ́чни ́й; 2) fig. 
мля ́вий. 
insipidity — 1) відсу ́тність смаку ́ ; 2) fig. 
мля ́вість. 
insipidly — 1) несма ́чно; 2) fig. мля ́во. 
insipidness — see insipidity. 
insistence — 1) настійливість; 2) вимо ́га. 
insistency — see insistence. 
insistent — adj. настійливий. 
insistently — adv. настійливо. 
insist, to — 1) наполяга ́ти, твердити; 
2) вимага ́ти. 
insobriety — нетвере ́зість. 
insofar — поскільки. 
insole — у́стілка (черевика), 
insolence — зухва ́льство. 
insolent — зухва ́лий, наха ́бний. 
insolubility — нерозчйнність. 
insoluble — нерозчинний, 
insolvency — банкру ́тство. 
insolvent — 1) n. банкру ́т; 2) adj. неспро-
можний (боржни ́к). 
insomnia — med. неспання ́, безсо ́ння. 
insomuch — adv. тако ́ю мірою, 
inspection — обслідування, ревізія, інспе ́к-
ція. 
inspector — нагля ́дач(ка), інспе ́ктор(ка). 
inspectoral — see inspectorial, 
inspectorate — n. 1) інспе ́кція; 2) поса ́да 
інспе ́ктора. 
inspectorial — інспе ́кторський, ревізійний. 
inspect, to — 1) огляда ́ти; 2) інспектору-
ва ́ти, ревізува ́ти. 
inspiration — n. надхне ́ння. 
inspired — adj. надхне ́нний. 
inspirer — ініція ́тор(ка); інспіра ́тор(ка). 
inspire, to — 1) надиха ́ти; 2) вселя ́ти, на-
віва ́ти. 
inspirit, to — 1) запа ́лювати; 2) підбадьо ́-
рювати. 
inspissate, to — згуща ́ти(ся). 
in spite of — незважаючи, всу ́переч. 
in spring-time — весно ́ю, навесні, 
instability — неста ́лість, нестійкість, 
installation — 1) tech. проведення, інста-
ля ́ція; 2) спору ́да. 
install, to — tech. встано ́влювати, монту-
ва ́ти. 
instalment — 1) ра ́та, черговий вне ́сок гро ́ -
шей (при купівлі на ви ́пла ́ту); 2) lit. частина 
тво ́ру, надруко ́вана в періоди ́чному ви-
да ́нні. 



instance integrate, to 

instance — n. 1) окре ́мий ви ́падок; при ́клад; 
2) jur. інстанція. 
instancy — нега ́йність, невідкла ́дність. 
instant — 1. n. моме ́нт, мить; 2. adj. 1) мо-
ментальний ; 2) нега ́йний; 3) пото ́чний. 
instantaneous — 1) момента ́льний; 2) не-
га ́йний. 
instantaneously — 1) момента ́льно; 2) не-
га ́йно. 
instantly — уми ́ть, зра ́зу, нега ́йно. 
instead — за ́мі ́сть. 
instead of — за ́мі ́сть кого ́сь, чого ́сь. 
instep — під'йо ́м (ноги ́, взуття ́). 
instigate, to — намовля ́ти; підбу ́рювати; 
провокува ́ти. 
instigation — намо ́влення; підбу ́рювання. 
instigator — заводіяка, підбу ́рювач. 
instillation — 1) влива ́ння по кра ́плі; 2) по-
ступо ́ве навіювання. 
instilO), to — влива ́ти по кра ́плі. 
instilment — see instillation. 
instinct — гін, інсти ́нкт. 
instinctive — підсвідо ́мий, інстинкто ́вий. 
institute — інститу ́т; за ́клад. 
institute, to — засно ́вувати; встано ́влювати. 
institution — 1) устано ́ва; 2) заснува ́ння. 
instruction — 1) розпорядження; 2) нав-
ча ́ння. 
instructive — 1) інструктивний; 2) повча ́ль-
ний. 
instructiveness — повча ́льність. 
instructor — інстру ́ктор; керівни ́к; вихо-
ва ́тель. 
instructress — керівни ́ця; вихова ́телька. 
instruct, to — 1) нака ́зувати, дава ́ти роз-
поря ́дження; 2) вчи ́ти. 
instrument — 1) знаряддя; інструме ́нт; 
при ́лад; 2) jur, доку ́ме ́нт. 
instrumental — adj. 1) інструмента ́льний; 
2) fig. що сприя ́є. 
instrumental case — gram, ору ́дний відмі ́нок. 
instrumentality — спо ́сіб, за ́сіб. 
instrumentation — 1) tech. кори ́стува ́ння 
при ́ладами; 2) obs. за ́сіб. 
instrument, to — 1) tech. обла ́днувати при ́-
ладами; 2) прово ́дити в життя ́ ; 3) mus. 
інструментува ́ти. 
insubordinate — adj. непокі ́рливий, неслух-
ня ́ний. 
insubordinated — adj. непідвладний, 
insubordination — непокірливість, неслух-
няність. 
insubstantial — 1) незначни ́й; неґрунто ́вний; 
2) poet, ілюзо ́рний, нереа ́льний. 
insufferable — нестерпний, 
insufficiency — недостатність, недоста ́ток; 
незадовільність. 
insufficient — недостатній; непо ́вний. 
insufficiently — недоста ́тньо. 
insufflate, to — вдува ́ти. 
insufflation — вдування. 
insufflator — n. med. апара ́т для вдува ́ння. 
insular — 1) вузький; 2) стри ́маний; 
3) острівни ́й. 

insularity — 1) стри ́маність; 2) обме ́же-
ність; 3) острівне ́стано ́вище. 
insulate, to — 1) tech. ізолюва ́ти; 2) від-
окре ́млювати. 
insulating — adj. 1) tech. ізоляційний; 
2) відокре ́млюючий. 
insulating tape — elect, ізоляційна стрічка, 
insulation — 1) tech. ізоляція; 2) відокре ́м-
лення. 
insulator — 1) elect, ізоля ́тор; непровідни ́к; 
2) tech. ізоляційний матерія ́л. 
insulin — pharm. інсулін. 
insult — обра ́за; скри ́вдження. 
insulting — adj. 1) обража ́ючий; 2) обра ́з-
ливий. 
insult, to — обража ́ти; кри ́вдити. 
in summer — влітку, літом, 
insuperability — n. неперебо ́рність. 
insuperable — adj. неперебо ́рний. 
insupportable — нестерпний, 
insupportably — нестерпно, 
insurance — 1) асекура ́ція, страхува ́ння; 
2) асекураційна пре ́мія; 3) асекураційний 
вне ́сок. 
insurance policy — асекураційний по ́ліс. 
insurant — пла ́тник асекураці ́йних вне ́сків. 
insurer — асекураці ́йне товари ́ство; стра-
хува ́льник. 
insure, to — асекурува ́ти, страхува ́ти. 
insurgency — повста ́ння; бунт, 
insurgent — 1) n. повста́н||ець (ка); бунта ́р 
(ка); 2) adj. повстанський, 
insurmountable — adj. неперебо ́рний, не-
здола ́нний. 
insurrection — повста ́ння; бунт, 
insurrectional — повста ́нський. 
insurrectionary — повста ́нський. 
insurrectionist — повста́н||ець (ка). 
insusceptibility — нечутли ́вість. 
insusceptible — нечутливий, 
inswept — adj. tech. обтічни ́й; що зву ́жу-
ється. 
intact — ці ́лий; непошко ́джений; неза ́й-
маний. 
intaglio — 1) глибо ́ке різьблення на мета ́лі; 
2) кошто ́вний ка ́мінь з різьбленням, 
intaglio printing — print, глибо ́кий друк, 
intaglio, to — різьби ́ти, ґравірува ́ти. 
intake — n. 1) спожива ́ння; 2) tech. всмо ́к-
тування. 
intangibility — невідчу ́тність; незбагне ́н-
ність. 
intangible — невідчу ́тний; незбагне ́нний. 
integer — 1) щось ціле; 2) math, ціле число ́ . 
integral — 1. n. 1) щось ціле; 2) math. 
інтеґра ́ля; 2. adj. 1) цілий; по ́вний; 2) істот-
ний; 3) math, інтеґра ́льний. 
integrality — цілість. 
integrant — 1. n. невід'ємна части ́на цілого; 
2. adj. 1) що склада ́є елеме ́нт цілого; 
2) math, інтеґру ́ючий. 
integrate — adj. по ́вний, цілий; складови ́й. 
integrate, to — 1) об'єднувати; склада ́ти 
ціле; 2) math, інтеґрува ́ти. 



Integration interfere, to 
integration — 1) об'єдна ́ння в одне ці ́ле; 
2) math, інтеґра ́ція. 
integrity — 1) цілість, неза ́йманість; 
2) порядність, че ́сність. 
integument — зо ́внішня оболо ́нка. 
intellect — ро ́зум, інтеле ́кт. 
intellection — розумо ́ва дія ́льність. 
intellective — adj. розумо ́вий. 
intellectual — 1. n. 1) інтеліґе ́нт(ка); 2) pl. інтеліґе ́нція; 2. adj. інтелектуа ́льний. 
intellectuality — інтелектуа ́льність. 
intelligence — 1) ро ́зум; 2) тяму ́чість; 
3) інформа ́ція. 
intelligence officer — mil. and other старшина ́ 
розвідувальної слу ́жби. 
intelligencer — 1) інформа ́тор; 2) розві ́дач; 
3) шпигу ́н. 
intelligence service — mil. and other розві-
дувальна служба. 
intelligent — 1) розу ́мний; 2) тяму ́чий. 
intelligentsia — інтеліґе ́нція. 
intelligentzia — інтеліґе ́нція. 
intelligibility — зрозумілість, 
intelligible — зрозумілий, 
intemperance — незде ́ржливість; непомір-
ність. 
intemperate — adj. незде ́ржливий; непо-
мірний. 
intemperately — незде ́ржливо; непомірно, 
intendance — 1) керува ́ння; 2) тії . інтен-
да ́нтство. 
intendant — 1) нача ́льник, керівни ́к; 2) тії . 
інтенда ́нт. 
intended — adj. напере ́д заду ́маний; на-
вми ́сний. 
intend, to — ма ́ти на ́мір, збира ́тися (щось 
роби ́ти). 
intense — си ́льний; інтенси ́вний; напру ́-
жений. 
intense desire — жага ́ . 
intense heat — спе ́ка. 
intensification — підси ́лення, інтенсифі-
ка ́ція. 
intensify, to — підси ́лювати(ся), інтенси-
фікува ́ти(ся). 
intension — напру ́женість; зуси ́лля. 
intensity — напру ́женість; інтенси ́вність. 
intensive—adj. 1) напру ́жений, інтенси ́вний; 
2) gram, підсилювальний. 
intent — 1) n. на ́мір; 2) adj. ува ́жний, 
пильний; що прагне. 
intention — 1) за ́дум, за ́мір, на ́мір; 2)philos. 
поня ́ття. 
intentional — навми ́сний, нарочитий, 
intentionally — навми ́сне, нарочи ́то. 
interact — n. theatr. 1) антра ́кт; 2) інтер-
медія. 
interaction — взаємодія, 
interactive — взаємний, взаємодіючий, 
interact, to — взаємодіяти, 
interarticular — anat. міжсугло ́бний. 
interatomic — phys. внутрішньоатомо ́вий. 
interbed, to — прошаро ́вувати. 
interblend, to — змішувати(ся). 

interbreed, to — схре ́щувати(ся) (про різні 
поро ́ди твари ́н). 
intercalary — adj. інтерпольо ́ваний, до ́ -
даний. 
intercalate, to — додава ́ти, вставля ́ти. 
intercalation — дода ́ток, вста ́вка. 
intercede, to — заступа ́тися, клопота ́тися 
(за кого ́сь). 
intercellular — adj. physiol. міжкліти ́нний. 
interception — 1) перехо ́плення; 2) підслу ́-
хування (телефо ́нної розмо ́ви). 
interceptor — n. mil. av. перехо ́плювач. 
intercept, to — 1) перехоплювати; 2) math. 
познача ́ти відрізок на лінії, 
intercession — 1) заступництво, клопота ́н-
ня; 2) посередництво, 
intercessor — 1) засту́пн||ик (иця); 2) посе-
ре́дн||ик (иця). 
intercessory — 1) заступницький; 2) посе-
редницький. 
interchange — о́бмін; чергува ́ння. 
interchangeability — замінність; взаємоза-
мінність. 
interchangeable — замінний; взаємоза-
мінний. 
interchange, to — 1) міня ́ти(ся); 2) чергу-
ва ́тися. 
intercommunicate, to — ма ́ти взаємні 
зв'язки ́. 
intercommunication — зв'язо ́к, комуніка ́ція. 
intercommunion — близькі стосу ́нки; вза-
ємозв'язо ́к. 
intercommunity — 1) спільність; 2) спільне 
володіння чимсь, 
interconnection — взаємозв'язо ́к. 
interconnect, to — з'є ́днувати(ся). 
interconnexion — see interconnection, 
intercontinental — міжконтинента ́льний. 
interconvertible — adj. tech. взаємозамінний, 
intercostal — adj. anat. міжребе ́рний. 
intercourse — 1) зно ́сини; стосу ́нки; 2) спіл-
кува ́ння. 
intercross, to — 1) перетина ́ти(ся); 2) схре ́-
щувати(ся). 
intercurrent — adj. проміжний (про час). 
interdepartmental — міжвідомчий. 
interdependence — взаємозале ́жність. 
interdependent — взаємозале ́жний. 
interdepend, to — взаємно зале ́жати. 
interdict — заборо ́на. 
interdiction — заборо ́на. 
interdictory — заборо ́нний. 
interdict, to — 1) забороняти; 2) зніма ́ти 
з посади. 
interest — 1) заціка ́влення; 2) рl. інтереси; 
ко ́ри ́сть; 3) bank, відсо ́тки. 
interested — заціка ́влений. 
interesting — adj. ціка ́вий. 
interestingly — ціка ́во. 
interest, to — ціка ́вити. 
interference — 1) перешко ́да; 2) втруча ́ння; 
3) radio перешкоди; 4) інтерфере ́нція. 
interfere, to — 1) перешкоджа ́ти; 2) втру-
ча ́тися; 3) phys. інтерферува ́ти. 



interflow interstate 
interflow — злиття ́. 
interflow, to — злива ́тися, з'є ́днуватися. 
interfluent — що злива ́ється ра ́зом. 
interfuse, to — змі ́шувати(ся). 
interfusion — су ́міш; змі ́шування, 
interim — 1) adj. промі ́жний; тимчасо ́вий; 
2) n. відрі ́зок ча ́су ́ . 
interior — 1. n. 1) середи ́на; 2) внутрішня 
частина країни; 3) colloq. ну ́трощі; 2. adj.  
вну ́трішній. 
interjacent — промі ́жний; що розташо ́-
ваний між. 
interjection — 1) о́клик; 2) gram. ви́гук. 
interject, to — вставля ́ти заува ́ження. 
interlaced — пле ́тений, перепле ́тений. 
interlacement — переплетення. 
interlace, to — впліта ́ти, перепліта ́ти(ся). 
interlard, to — cul. шпигува ́ти (м'я ́со). 
interleaf — n. прокла ́дка з білого папе ́ру 
між сторінка ́ми кни ́ги. 
interleave, to — 1) проклада ́ти білий папір 
між сторінка ́ми кни ́ги; 2) прошаро ́вувати. 
inter-library — adj. міжбібліотечний. 
interline — n. print, шпо ́на. 
interlinear — 1) міжрядко ́вий; 2) підряд-
ко ́вий. 
interlineation — вста ́вка між рядка ́ми. 
interline, to — 1) впи ́сувати між рядка ́ми; 
2) print, вставля ́ти шпо ́ни. 
interlink, to — тісно пов'я ́зувати. 
interlock, to — з'є ́днувати(ся); спліта ́ти(ся). 
interlocution — дія ́ло ́г, розмо ́ва, бе ́сіда. 
interlocutor — співрозмо ́вник, співбе ́сідник. 
interlocutory — що ма ́є хара ́ктер бе ́сіди. 
interlocutory decree — jur. неостато ́чна 
постанова. 
interlocutress — співрозмо ́вниця, співбе ́-
сідниця. 
interlocutrix — співрозмо ́вниця, співбе ́сід-
ниця. 
interloper — 1) контрабандне судно ́ ; 2) той, 
хто втруча ́ється в чужі спра ́ви. 
interlope, to — 1) займа ́тися контраба ́ндою; 
2) втруча ́тися в чужі спра ́ви. 
interlude — 1) проміжний епізо ́д; 2) mus., 
theatr. інтерлю ́дія; 3) theatr. антра ́кт. 
intermarriage — 1) шлюб між спорідненими 
людьми; 2) шлюб між людьми ́різних рас, 
націона ́льностей. 
intermarry, to — 1) одру ́жуватися з спо-
рідненою осо ́бою; 2) одру ́жуватися з осо ́ -
бою іншої ра ́си, націона ́льности. 
intermaxillary — adj. anat. міжще ́лепний. 
intermeddle, to — втруча ́тися в чужі спра ́ви. 
intermediary — 1) n. посере́дн||ик (иця); 
2) adj. проміжний. 
intermediate — adj. проміжний; сере ́дній. 
intermediation — посередництво, 
intermediator — посередник, 
interment — по ́хорони, похова ́ння. 
intermezzo — 1) mus. інтерме ́ццо; 2) theatr. 
інтермедія. 
interminable — вічний, нескінче ́нний. 
intermingle, to — змішувати(ся). 

intermission — n. 1) зу ́пи ́нка, па ́вза; 2) med. 
перебій пу ́льсу; 3) theatr. антра ́кт. 
intermittent — adj. перери ́вчастий. 
intermit, to — зупиня ́ти(ся) на де ́який час. 
intermix, to — змішувати(ся). 
intermixture — змі ́шування; су ́міш. 
internal — вну ́трішній. 
international — adj. міжнаро ́дній, інтерна-
ціона ́льний. 
internationale — інтернаціона ́л (пі ́сня). 
internationalism — інтернаціоналі ́зм. 
internationalize, to — інтернаціоналізува́ти. 
internecine — adj. 1) міжусо ́бний; 2) смер-
те ́льний. 
internee — n. інтерно ́ваний. 
internment — інтернува ́ння. 
intern, to — інтернува ́ти. 
interpellate, to — pol. інтерпелюва ́ти, ро-
би ́ти за ́пит. 
interpellation — pol. інтерпеля ́ція, за ́пит. 
interpenetrate, to — гли ́бо ́ко проника ́ти. 
interplanetary — adj. astron. міжпляне ́тний. 
interplay — взаємовпли ́в, взаємодія. 
Interpol — міжнаро ́дня поліція, 
interpolar — міжпо ́люсний. 
interpolate, to — 1) math, інтерполюва ́ти; 
2) вставля ́ти слова ́ або ́ заува ́ження. 
interpolation — 1) math, інтерполя ́ція; 
2) вста ́вка. 
interpose, to — 1) втруча ́тися; 2) вставля ́ти, 
вво ́дити. 
interposition — втруча ́ння. 
interpretation — 1) пере ́клад; 2) поя ́снення, 
тлума ́чення; інтерпрета ́ція. 
interpreter — 1) перекладач; 2) тлума ́ч; 
інтерпрета ́тор. 
interpretress — перекла ́дачка. 
interpret, to — 1) переклада ́ти; 2) поя ́сню-
вати, тлума ́чити. 
interrelation — співвідношення; взаємо-
відно ́шення. 
interrelationship — взаємна спорідненість; 
взаємний зв'язо ́к. 
interrogate, to — 1) опи ́тувати, розпи ́ту-
вати; 2) jur. допи ́тувати. 
interrogation — 1) запи ́тування; 2) jur. 
до ́пит. 
interrogative — запита ́льний, пита ́льний. 
interrogative pronoun — gram, пита ́льний 
займе ́нник. 
interrogator — jur. слідчий, допи ́тувач. 
interrogatory — запита ́льний, пита ́льний. 
interruption — 1) пере ́рва; 2) elect, роз'є ́д-
на ́ння. 
interrupter — elect, роз'єднувач, 
interrupt, to — 1) перерива ́ти; 2) заважа ́ти. 
intersection — 1) пере ́ти ́н; 2) то ́чка пере ́-
ти ́ну. 
intersect, to — перетина ́ти, перерізувати, 
interspace — проміжок; інтерва ́л. 
intersperse, to — 1) усіва ́ти; 2) різномані-
тити; 3) вставля ́ти в промі ́жки. 
interstate — adj. 1) міждержа ́вний; 2) що 
зв'я ́зує окре ́мі шта ́ти. 



interstellar intrusiveness 
interstellar — adj. astron. міжзоряний, 
interstice — щі ́лина; проміжок, 
inter, to — хова ́ти, зако ́пувати. 
intertown — adj. міжміський, 
intertribal — adj. міжплемі ́нний. 
intertwine, to — перепліта ́ти(ся). 
intertwist, to — перепліта ́ти(ся). 
interurban — adj. міжміськи ́й. 
interval — пере ́рва, па ́вза, інтерва ́л. 
interval, to — роби ́ти пере ́рву, па ́взу. 
intervene, to — 1) втруча ́тися; 2) заважа ́ти. 
intervening — adj. промі ́жний. 
intervention — втруча ́ння; інтерве ́нція. 
interventionist — 1) інтерве ́нт; 2) рої. при-
хи ́льник інтерве ́нції. 
interview — 1) інтерв'ю ́ ; 2) бе ́сіда; поба ́ -
чення. 
interviewer — інтерв'юе ́р. 
interview, to — 1) інтерв'юва ́ти; 2) ма ́ти 
бе ́сіду (поба ́чення). 
interweave, to — впліта ́ти; перепліта ́ти. 
intestacy — n. 1) спа ́дщина, зали ́шена без 
заповіту; 2) відсу ́тність заповіту, 
intestate — n. поме ́рлий, який не залиши ́в 
запові ́ту. 
intestinal — adj. anat. кишкови ́й. 
intestinal worm — глист. 
intestine — 1) n. pi. anat. кишки; 2) adj. 
вну ́трішній. 
in the autumn — восени ́. 
in the daytime — вдень, уде ́нь. 
in the evening — вве ́чорі, уве ́чорі. 
in the morning — ра ́нком, вра ́нці. 
In the name of the Father, and of the Son, and 
of the Holy Spirit — rel. В ім'я ́ Отця ́і Си ́на, 
і Свято ́го Ду ́ха. 
in the winter — зимо ́ю, взи ́мку. 
intimacy — 1) інти ́мність; 2) бли ́зькість. 
intimate — 1. n. близьки ́й друг, близька ́ 
по ́друга; 2. adj. 1) інти ́мний; 2) близьки ́й. 
intimately — інти ́мно. 
intimate, to — 1) повідомля ́ти; 2) натяка ́ти. 
intimation — 1) повідо ́млення; 2) на ́тяк. 
intimidate, to — застра ́шувати, заля ́кувати. 
intimidation — застра ́шування, заля ́ку-
вання. 
intimity — 1) інти ́мність; 2) відлю ́ддя. 
intitule, to — дава ́ти заголо ́вок. 
into — у, в, на. 
in-toed — adj. colloq. клишоно ́гий. 
intolerability — нестерпність; неприпусти ́-
мість. 
intolerable — нестерпний; неприпусти ́мий. 
intolerably — нестерпно; неприпусти ́мо. 
intolerance — нетерпи ́мість, нетолера ́нт-
ність. 
intolerant — нетерпи ́мий, нетолера ́нтний. 
intonate, to — see intone, to. 
intonation — інтона ́ція; модуля ́ція (го ́лосу). 
intone, to — 1) інтонува ́ти; модулюва ́ти 
(го ́лос); 2) заспівувати. 
in total — загало ́м. 
intoxicant — 1) adj. п'янки ́й; 2) n. п'янки ́й 
напі ́й. 

intoxicated — adj. п'я ́ний. 
intoxicate, to — п'яни ́ти; напо ́ювати; збу ́ -
джувати. 
intoxicating — adj. п'янки ́й; збуджуючий, 
intoxication — 1) med. інтоксика ́ція; 2) сп'я-
ні ́ння; збу ́дження. 
intractability — незговірливість; непідда ́т-
ливість. 
intractable — незгові ́рливий; непідда ́тли-
вий. 
intramural — що знахо ́диться в ме ́жах 
мі ́ста, буди ́нку. 
intramuscular — adj. med. внутрішньом'я ́-
зови ́й. 
intransitive — gram, неперехідни ́й. 
intransitive verb — gram, неперехідне ́ діє-
сло ́во. 
intrant — 1) adj. що вступа ́є; 2) n. той, що 
вступа ́є (в шко ́лу, на поса ́ду). 
intranuclear — phys. внутрішньояде ́рний. 
intravenous — med. внутрішньове ́нний. 
intrench, to — see entrench, to. 
intrepid — adj. відва ́жний, безстра ́шний. 
intrepidity — відва ́га, безстра ́шність. 
intricacy — скла ́дність; заплутаність. 
intricate — складнйй; заплу ́таний. 
intrig(u)ant — інтриґа ́н. 
intrig(u)ante — інтриґа ́нка. 
intrigue — інтри ́ґа, махіна ́ція. 
intriguer — інтриґа ́н(ка). 
intrigue, to — 1) займа ́тися інтри ́ґами; 
2) заціка ́вити, заінтриґува ́ти. 
intrinsic — 1) істо ́тний; 2) притама ́нний, 
власти ́вий. 
introduce, to — 1) знайо ́мити; рекоменду-
ва ́ти; 2) запрова ́джувати, вво ́дити; 3) вно ́-
сити на обгово ́рення. 
introduction — 1) знайо ́млення; рекоменду-
ва ́ння; 2) вступ, передмо ́ва; 3) mus. інтро-
ду ́кція. 
introductory — вступни ́й; ввідний, 
intromission — допу ́щення; вхо ́дження. 
intromit, to — допуска ́ти; вміща ́ти. 
introspection — самоаналі ́за; самоспосте-
ре ́ження. 
introspective — інтроспекти ́вний; що зай-
ма ́ється самоаналізою. 
introspect, to — 1) займа ́тися самоаналі ́зою; 
2) диви ́тися всере ́дину. 
introversion — зосередження на само ́му 
собі ́ , інтрове ́рсія. 
introvert — n. людина, що зосереджена на 
самі ́й собі ́ . 
introvert, to — зосереджуватися на само ́му 
собі ́ . 
intruder — n. 1) jur. люди ́на, яка ́ незако ́ино 
привла ́снює чуже ́ майно ́ або ́ права ́ ; 2) не-
про ́ханий гість; набри ́длива люди ́на. 
intrude, to — вдира ́тися; втруча ́тися. 
intrusion — 1) втруча ́ння (без запро ́шення 
або ́ до ́зволу); 2) geol інтру ́зія. 
intrusive — 1) насти ́рливий; 2) geol. інтру-
зи ́вний. 
intrusiveness — насти ́рливість. 



intrust, to inwardly 
intrust, to — довіря ́ти; доруча ́ти. 
intuition — інтуї ́ція. 
intuitive — adj. інтуїти ́вний. 
intuitively — інтуїти ́вно. 
inundate, to — залива ́ти, зато ́плювати. 
inundation — розлиття, по ́відь. 
inurbane — adj. нече ́мний, неввічливий. 
inure, to — 1) привча ́ти; 2) jur. набира ́ти 
чи ́нности. 
inutile — adj. некори ́сний. 
inutility — некори ́сність. 
invader — інтерве ́нт, зага ́рбник. 
invade, to — вдира ́тися, напада ́ти. 
in vain — дарма ́ , ма ́рно. 
invalid — 1. n. Хво ́рий; інвалі ́д; 2. adj. 
1) нечи ́нний; 2) необґрунто ́ваний. 
invalidate, to — позбавля ́ти чи ́нности. 
invalidation — позба ́влення чи ́нности. 
invalidism — непрацезда ́тність, інвалід-
ність. 
invalidity — 1) непрацезда ́тність, інвалід-
ність; 2) нечи ́нність, недійсність, 
invaluable — безцінний; неоціне ́нний. 
invariability — незмінність; незмінюва-
ність. 
invariable — 1) незмінний; 2) math, по-
стійний. 
invariably — незмінно. 
invariant — n. math, інварія ́нт. 
invasion — нава ́ла, інва ́зія. 
invasive — adj. зага ́рбницький; аґреси ́вний. 
invective — 1) викрива ́льна промо ́ва; 
го ́стрий ви ́ступ; 2) pl. ла ́йка. 
inveigh, to — 1) ла ́яти; 2) викрива ́ти. 
inveigle, to — спокуша ́ти; зама ́нювати. 
invented — adj. 1)ви ́найдений; 2)ви ́гаданий. 
invention — 1) ви ́нахід; 2) ви ́гадка; 3) mus. 
інвенція. 
inventive — adj. винахідливий, 
inventiveness — винахідливість, 
inventor — 1) винахідник; 2) вига ́дник. 
inventory — 1) пе ́ре ́пис, інвента ́р; 2) това ́ри, 
вне ́сені в інвента ́р. 
inventory, to — склада ́ти інвента ́р. 
inventress — 1) винахідниця; 2) вига ́дниця. 
invent, to — 1) винаходити; 2) вигадувати. 
inveracity — брехли ́вість, неправди ́вість. 
inverse — 1. n. 1) протиле ́жність; 2) зво-
ротний поря ́док; 2. adj. протиле ́жний; 
обе ́рнений. 
inversely — обе ́рнено; навпаки ́. 
inverse proportion — math, обе ́рнена про-
по ́рція. 
inversion — 1) переве ́рнутість; перевер-
та ́ння; 2) gram, інве ́рсія; 3) geol. зворо ́тне 
напластува ́ння. 
invertebrate — adj. zool. безхребе ́тний. 
inverted — adj. 1) обе ́рнений; 2) зворо ́тний. 
inverted commas — gram, лапки ́. 
invert, to — переверта ́ти; переставля ́ти. 
investigate, to — 1) досліджувати; 2) роз-
відувати; 3) jur. розслідувати, 
investigation — 1) дослідження; 2) jur. 
слідство. 

investigative — дослідницький, 
investigator — n. 1) дослідн||ик (иця); 
2) jur. слідчий. 
investigatory — дослідницький, 
investiture — 1) форма ́льне вве ́дення на 
посаду, інвеститу ́ра; 2) облаче ́ння; о́дяг; 
3) нагородження. 
investment — 1) bank, вкла ́дення (капіта ́лу); 
2) облаче ́ння; о́дяг; 3) нада ́ння (повно-
ва ́жень); 4) ті ї . обло ́га. 
investor — bank. вкла́дн||ик (иця) (капі-
та ́лу). 
invest, to — 1) bank, вклада ́ти (капіта ́л); 
2) надава ́ти (повнова ́ження). 
inveteracy — закоренілість (зви ́чки); заста-
рілість (хворо ́би). 
inveterate — adj. закоренілий (закореніла 
зви ́чка); застарілий (застаріла Хворо ́ба). 
invidious — обра ́зливий; нена ́ви ́сний. 
invigilate, to — пильнува ́ти. 
invigorate, to — зміцнювати; підбадьо ́рю-
вати. 
invigorative — зміцнюючий; підбадьо ́рю-
ючий. 
invincibility — неперемо ́жність, нездола ́н-
ність. 
invincible — неперемо ́жний, нездола ́нний. 
inviolability — недото ́рканість; непору ́ш-
ність. 
inviolable — недото ́рканий; непору ́шний. 
inviolate — adj. непору ́шний. 
invisibility — невиди ́мість. 
invisible — невидимий. 
invisibly — невиди ́мо. 
invitation — запро ́шення. 
invite, to — 1) запро ́шувати; 2) прива ́б-
лювати. 
inviting — adj. прива ́бливий, прина ́дний. 
invocation — poet, благання; зве ́рнення до 
му ́зи. 
invocatory — блага ́льний. 
invoice — comm. факту ́ра, накладна ́ . 
invoice, to — comm. фактурува ́ти. 
invoke, to — заклина ́ти, благати, 
involuntarily — недобровільно. 
involuntary — мимовільний, ненавми ́сний. 
involute — 1. n. math, евольве ́нта, розго ́рт-
ка; 2. adj. 1) складни ́й, заплу ́таний; 2) bot. 
зго ́рнутий. 
involute, to — math, підно ́сити до сте ́пеня. 
involution — 1) заплу ́таність; 2) згорта ́ння. 
involved — adj. 1) складни ́й; 2) приче ́тний. 
involvement — 1) вплутування, втяга ́ння; 
2) заплу ́таність. 
involve, to — 1) вплу ́тувати, втяга ́ти; 
2) ускла ́днювати; 3) math, підно ́сити до 
сте ́пеня. 
invulnerability — невразли ́вість. 
invulnerable — невразли ́вий. 
inward — 1. adj. 1) дуХо ́вний, розумо ́вий; 
2) вну ́трішній; 2. adv. 1) в душі, вну ́тріш-
ньо; 2) всере ́дині; 3. n. pl. colloq. ну ́трощі. 
inwardly — adv. 1) в душі, вну ́трішньо; 
2) всередині. 



inwardness irreplaceability 
inwardness — 1) духовна си ́ла; 2) спра ́вжнє 
єство ́ , суть. 
inweave, to — впліта ́ти. 
in whisper — по ́шепки. 
inwrought — adj. візеру ́нчастий. 
iodine — chem. йод. 
iodize, to — med. ма ́зати йо ́дом. 
iodoform — pharm. йодофо ́рм. 
ion — phys. іо ́н. 
Ionian Sea — geog. Іоні ́чне мо ́ре. 
ionic — phys. іо ́нний, що стосу ́ється іо ́нів. 
Ionic — adj. 1) archi. іонічний; 2) hist. 
іонійський. 
ionization — phys. іоніза ́ція. 
ionize, to — phys. іонізува ́ти. 
ionosphere — іоносфе ́ра. 
iota — йо ́та. 
iotated — adj. gram, йото ́ваний. 
I O U — abbr. я ви ́нен вам. 
Iowa — geog. Айо ́ва (штат США). 
ipecacuanha — pharm. блюво ́тний ко ́рінь. 
Irak — see Iraq. 
Iraki — see Iraqi. 
Iran — geog. Іра ́н, Пе ́рсія. 
Iranian — 1) n. жи ́тель Іра ́ну; 2) adj. іра ́н-
ський, пе ́рський. 
Iraq — geog. Іра ́к. 
Iraqi—1) n. жи ́тель Іра ́ку; 2) adj. іра ́кський. 
irascibility — запа ́льність, дратівли ́вість. 
irascible — запальни ́й, дратівли ́вий. 
irate — adj. гнівний, серди ́тий. 
ire — злість, гнів. 
ireful — adj. злий, гнівний. 
Ireland — geog. Ірля ́ндія. 
iridescence — 1) ра ́йдужність; 2) мінли ́вість. 
iridescent — 1) ра ́йдужний; 2) мінливий. 
iridium — chem. іридій. 
iris — 1) anat. промі ́нниця, ра ́йдужна обо-
ло ́нка (о ́ка); 2) ра ́йдуга, весе ́лка; 3) bot. 
і́рис, коси ́тень, пі ́вники. 
Irish — 1) adj. ірля ́ндський; 2) n. ірля ́ндська 
мова. 
Irishman — ірландець. 
Irish Sea — geog. Ірля ́ндське мо ́ре. 
Irish woman — ірля ́ндка. 
Irksome — набри ́дливий, доку ́чливий. 
irksomeness — набридливість, надокучли-
вість. 
irk, to — дратува ́ти, набрида ́ти. 
iron — 1. n. 1) залі ́зо; 2) залі ́зні ви ́роби; 
2. adj. 1) залізний; 2) fig. міцни ́й. 
iron-bound — 1) покри ́тий залізом; 2) fig. 
суво ́рий. 
ironclad — 1) n. тії. па ́нцерник; 2) adj. 
панцеро ́ваний, па ́нцерний. 
ігопег — прасува́льн||ик (иця). 
iron-fall — astron. падіння метеорита, 
iron-foundry — чавунолива ́рний заво ́д. 
ironic(al) — іронічний; насмішкуватий, 
ironing — n. 1) прасува ́ння; 2) біли ́зна, яку ́ 
тре ́ба попрасува ́ти. 
ironmaster — фабрика ́нт залізних ви ́робів. 
ironmonger — торгове ́ць залі ́зними ви ́ро- І 
бами. 

ironmongery — торгівля залізними ви-
робами. 
iron-mould — met. виливниця, 
iron-plate — бляха. 
ironside — 1) mil. па ́нцерник; 2) fig. рішу ́ча 
люди ́на. 
iron-stone — ming. залізня ́к. 
Iron, to — 1) прасува ́ти; 2) покрива ́ти за-
лізом; 3) зако ́вувати в кайда ́ни. 
ironware — залізний това ́р. 
ironwork — 1) залізна части ́на констру ́кції; 
2) pl. чавунолива ́рний заво ́д. 
irony — 1) adj. залізний; схо ́жий на залізо; 
2) n. іро ́нія. 
irradiance — 1) сяяння; 2) джерело ́ світла, 
irradiant — що ся ́є, що випромінює, 
irradiate, to — освітлювати; випроміню-
вати. 
irradiation — 1) освітлення; випроміню-
вання; 2) phys. ірадія ́ція. 
irrational — 1) adj. нераціона ́льний; нело-
гічний; 2) n. math, іраціона ́льне число ́ . 
irrationality — n. 1) нераціона ́льність; не-
логічність; 2) math, іраціона ́льність. 
irreclaimable — adj. 1) agric. неприда ́тний 
для обро ́бки (про ґрунт); 2) безповоро ́тний. 
irrecognizable — невпізна ́нний. 
irreconcilability — непримире ́нність. 
irreconcilable — 1) непримире ́нний; 2) су-
пере ́чливий. 
irrecoverable — безповоро ́тний; непопра ́в-
ний. 
irrecoverably — безповоро ́тно; непопра ́вно. 
irredeemable — 1) безви ́хідний, безнадій-
ний ; 2) що не підляга ́є ви ́купу або ́ о́бміну. 
irreducible — 1) неперебо ́рний; 2) мініма ́ль-
ний; 3) math, нескоро ́тний. 
irrefragable — незапере ́чний, неспросто ́в-
ний. 
irrefrangible — adj. 1) непору ́шний; 2) phys. 
незало ́млюваний (про про ́мені, сві ́тло). 
irrefutability — незапере ́чність. 
irrefutable — незапере ́чний. 
irrefutably — незапере ́чно. 
irregular— 1) непра ́вильний; нереґуля ́рний; 
2) безла ́дний. 
irregularity — 1) непра ́вильність; нереґу-
ля ́рність; 2) безла ́дця. 
irrelevance — 1) недола ́дність; 2) пита ́ння, 
що не стосу ́ється спра ́ви. 
irrelevant — 1) недола ́дний; 2) що не сто-
су ́ється спра ́ви. 
irreligious — безбо ́жний, нерелігі ́йний. 
irremediable — 1) невиліко ́вний; 2) непо-
пра ́вний. 
irremissible — 1) непроба ́чний; непрости-
мий; 2) обов'язко ́вий (для викона ́ння). 
irremovability — незмінність, незмінюва-
ність. 
irremovable — що не мо ́же бу ́ти усу ́нутим. 
irreparability — непопра ́вність. 
irreparable — непопра ́вний. 
irreparably — непопра ́вно. 
irrepentance — rel. нерозка ́яність. 
irreplaceability — незамінність. 



irreplaceable Izmir 
irreplaceable — незамінний, 
irrepressible — невтри ́мний, невгамо ́вний. 
irreproachability — бездога ́нність. 
irreproachable — бездога ́нний. 
irresistibility — невідхи ́льність; непере-
бо ́рність. 
irresistible — невідхи ́льний; неперебо ́рний. 
irresolute — нерішучий, що вага ́ється. 
irresolution — нерішу ́чість, вага ́ння. 
irresolvable — нерозв'я ́зний. 
irrespective — adj. безвідно ́сний. 
irresponsibility — безвідповіда ́льність. 
irresponsible — безвідповіда ́льний. 
irresponsive — нечутли ́вий, нереаґу ́ючий. 
irretention — нетрима ́ння. 
irretention of memory — слабка ́ па ́м'ять. 
irretentive — що не тримає, 
irretrievable — adj. невідно ́вний; непо-
пра ́вний. 
irreverence — непоша ́на, нешанобли ́вість. 
irreverent — нешанобливий, 
irreversible — adj. що не мо ́же бу ́ти скасо ́-
ваний або ́ анульо ́ваний; необоротний, 
irrevocability — незмінність; нескасо ́вність. 
irrevocable — незмінний; нескасо ́вний. 
irrevocably — незмі ́нно; нескасо ́вно. 
irrigate, to — 1) зро ́шувати, полива ́ти; 
2) med. промива ́ти. 
irrigation — 1) зро ́шення, іриґа ́ція; 2) med. 
промива ́ння. 
irrigative — зро ́шувальний, іригаційний. 
irrigator — іриґа ́тор. 
irritability — дражливість. 
irritable — adj. дражли ́вий. 
irritably — дражли ́во. 
irritant — 1) n. подра ́зншс, збудник; 2) adj. 
що спричиня ́є подра ́знення. 
irritate, to — 1) се ́рдити, дратува ́ти; 
2) теа. спричиня ́ти подра ́знення. 
irritation — 1) роздратува ́ння; 2) med. 
подра ́знення. 
irritative — 1) що драту ́є; 2) med. що викли-
ка ́є подра ́знення. 
irruption — нава ́ла, інва ́зія. 
Isfahan — geog. Ісфага ́н (мі ́сто). 
isinglass — 1) риб'ячий клей; 2) желяти ́на. 
is it? — чи? 
is it not so? — пра ́вда? 
Islam — rel. ісля ́м. 
Islamic — rel. ісля ́мський, мусулма ́нський. 
Islamite — rel. 1) n. мусулма ́н||ин (ка); 
2) adj. мусулма ́нський. 
island — о́стрів. 
islander — остров'янин. 
island, to — f i g . ізолюва ́ти. 
isle — о́стрів. 
islet — остріве ́ць. 
Islington — geog. їслінґтон (місто). 
isobar — meteor, ізоба ́ра. 
isochronous — adj. одноча ́сний, ізохро ́нний. 
isoclinal — g^g. 1) n. ізокліна ́ль; 2) adj. 
ізокліна ́льний. 
isoclinic — adj. geog. ізокліна ́льний. 
isolated — adj. 1) відокре ́млений, ізольо ́-
ваний; 2) chem. ви ́ділений. 

isolate, to — 1) відокре ́млювати, ізолюва ́ти; 
2) chem. виділя ́ти. 
isolation — 1) відокре ́млення, ізоля ́ція; 
2) chem. ви ́ділення. 
isolationism — рої. ізоляціонізм. 
isolation ward — med. ізолятор. 
isolator — elect, and other ізоля ́тор. 
isometric — adj. ізометри ́чний. 
isosceles — adj. geom. рівнораме ́нний. 
isotherm — n. ізоте ́рма. 
isothermal — adj. ізотермічний. 
isotope — chem. ізото ́п. 
Israel — geog. Ізраїль. 
Israelite — 1) n. юде ́й(ка); 2) adj. юде ́й-
ський. 
issuance — ви ́пуск, ви ́хід. 
issue — 1) вида ́ння (газе ́ти, журна ́ла); 
2) пробле ́ма, спірне ́ пита ́ння; 3) діти, на-
ща ́дки; 4) ви ́слід, результа ́т; 5) витіка ́ння; 
ви ́хід. 
issue, to — 1) видава ́ти (газе ́ту, журна ́л); 
2) ма ́ти на ́слідком; кінча ́тися; 3) випли-
ва ́ти; вихо ́дити. 
Istanbul — geog. Стамбу ́л (мі ́сто). 
isthmus — geog. переши ́йок. 
Istria — geog. Істрія, 
it — це, воно ́ . 
Italian — 1) n. італі́||єць (йка); 2) adj. 
італійський. 
italicize, to — print, виділя ́ти курси ́вом. 
italics — pi. print, курсив, 
italic type — print, курсив. 
Italy — geog. Іта ́лія. 
itch — 1) med. коро ́ста; 2) свербля ́чка; 
3) fig. бажа ́ння, пра ́гнення. 
itching — adj. що сверби ́ть. 
itch-mite — ent. коро ́стяний кліщ. 
itch, to — 1) свербіти; 2) fig. бажа ́ти чого ́сь. 
itchy — що сверби ́ть, що виклика ́є сверб-
ля ́чку. 
item — 1) пре ́дме ́т; пункт; 2) math, до-
да ́нок. 
itemize, to — перелічувати по пу ́нктах. 
iterate, to — повто ́рювати. 
iteration — повторення. 
iterative—1)що повторюється; повторний; 
2) lіп. ітерати ́вний. 
itineracy — see itinerancy. 
itinerancy — переї ́зд з місця на місце, 
мандрува ́ння. 
itinerant — 1) мандрівни ́й; 2) що об'їжджа ́є 
свою окру ́гу (про суддю). 
itinerary — 1) n. маршрут; шлях; 2) adj. 
подоро ́жній; шляхови ́й. 
itinerate, to — 1) мандрува ́ти; 2) jur. 
об'їжджа ́ти свою ́ окру ́гу (про суддю ́). 
itineration — see itinerancy. 
its — його ́ , її ́ , свій. 
itself — себе ́ , собі. 
ivied — adj. заро ́слий плюще ́м. 
ivory — 1) слоно ́ва кістка; 2) ко ́лір слоно ́-
вої кістки. 
Ivory Coast — geog. Бе ́рег Слоно ́вої Ко ́сти. 
ivy — bot. плющ. 
Izmir — geog. Ізмір (місто). 



jabber jaw-bone 

jabber — шваргота ́ння; ми ́мрення; бала-
канина. 
jabber, to — шварґота ́ти; ми ́мрити. 
jab, to — 1) штовха́ти; 2) встромля́ти; 
3) проко́лювати. 
jacinth — min. гіяцинт. 
jack — 1) хло́пець, 2) .матро́с; 3) tech.  
домкра́т: ва́жіль: 4) міх для вина́; 5) naut.  
гюйс. 
Jack — at cards хло́пець, хлап. 
Jack-a-dandy — colloq. франт, чепуру ́н. 
jackal — zool. шакал. 
jackal, to — colloq. вико ́нувати неприє ́мну 
робо ́ту. 
jackanapes — 1) наха ́ба; 2) фе ́ртик; 3) пус-
тотли ́ва дити ́на. 
jackass — 1) осе ́л; 2) fig. дурень. 
jack-boot — чо ́біт ви ́ще коліна. 
jackdaw — orn. га ́лка. 
jacket — 1) блю ́зка, ку ́ртка; 2) tech. 
кожу ́х, оболо ́нка. 
jacket, to — tech. надяга ́ти кожу ́х, покри-
ва ́ти оболо ́нкою. 
Jack Frost — Моро ́з Черво ́ний Ніс. 
jackhammer — tech. пневматичний моло-
ток. 
jack-horse — bui. ко ́зли. 
jack-in-the-box — tech. ґвинтови ́й домкра ́т. 
Jack Ketch — кат. 
jack-knife — вели ́кий скла ́да ́ний ніж. 
jack-o'-lantern — блука ́ючий во ́гник. 
jack-plane — tech. руба ́нок, струг. 
jack pudding — бла ́зень. 
jack rabbit — вели ́кий північноамерика ́н-
ський за ́єць. 
jack-snipe — orn. боло ́тяна ку ́рочка. 
Jacksonville — geog. Дже ́ксонвілл (мі ́сто). 
jack-staff — naut. гюйс-што ́к. 
jack-straw — опу ́дало. 
jack-towel — рушник для зага ́льного ко-
ристування. 
jacobin — чуба ́тий го ́луб. 
Jacobin — n. 1) rel. домініка ́нець (черне ́ць); 
2) hist, якобі ́нець. 
Jacobinic(al) — adj. hist, якобі ́нський. 
Jacobite — n. hist, якобі ́т. 
Jacob's ladder — 1) bibl. драби ́на Іа ́кова; 
2) colloq. крута ́ драби ́на; 3) bot. синю ́ха 
(росли ́на з си ́німи кві ́тами). 
Jacob's staff — bibl. патериця Іа ́кова. 
jactitation — 1) хва ́стощі; 2) med. сі ́пання  
(під час сну або ́ ма ́рення). 
jade — 1) тіп. нефрит; гага ́т; 2) пйса ́па. 
jaded — adj. зму ́чений, ви ́снажений. 
jade, to — 1) заї ́жджувати (коня); 2) colloq. 
зму ́чувати(ся). 
Jaffa — geog. Яффа (мі ́сто). 
jag — 1) го ́стрий ви ́ступ; зубе ́ць; 2) ді ́рка  
(в о́дязі). 
jagged — adj. 1) нері ́вний, зазу ́блений; 
2) colloq. п'яний. 

jag, to — щерби ́ти, зазу ́блювати. 
jaguar — zool. яґуа ́р. 
jail — в'язни ́ця. 
jailbird — colloq. арешта ́нт; злочи ́нець. 
jailer — в'язни́чий сторож. 
jail, to — ув'я ́знювати. 
Jaipur — geog. Джайпу ́р (місто). 
Jakarta — geog. Джа ́карта (місто). 
jalousie — што ́ри, жалюзі ́ . 
jam — 1) tech. зупинка, перешкода; 2) за-
три ́мка ву ́личного ру ́ху; 3) cul. мармеля ́да,  
джем, пави ́дло. 
Jamaica — 1) geog. Яма ́йка; 2) ром. 
Jamaican — 1) n. жи ́тель Яма ́йки; 2) adj . 
яма ́йський. 
jamb — 1) лу ́тка (вікна ́); 2) одві ́рок (две-
рей). 
jamboree — 1) пластови ́й зліт; 2) святку-
вання. 
jam-jar — сло ́їк на мармеля ́ду, пави ́дло. 
jamming — n. 1) radio заглу ́шення; 2) tech, 
заще ́млення; затиска ́ння. 
jam-nut — tech. контр-га ́йка. 
jam, to — 1) radio заглуша ́ти; 2) tech. 
защемля ́ти; затиска ́ти. 
Jane — colloq. молода ́ жі ́нка. 
jangle — га ́мір; го ́мін. 
jangle, to — 1) рі ́зко говори ́ти; 2) гомоні ́ти. 
janitor — двірни ́к, сто ́рож. 
janizary — hist, янича ́р. 
jannissary — see janizary. 
January — n. 1) сі ́чень; 2) attr. січне ́вий. 
japan — colloq. ляко ́ваний япо ́нський ви ́ріб. 
Japan — geog. Япо ́нія. 
Japanese — 1) n. япо́н||ець (ка); 2) adj. 
япо ́нський. 
Japanesque — adj. у япо ́нському сти ́лі. 
Japan, Sea of — geog. Япо ́нське мо ́ре. 
japan, to — colloq. лякува ́ти. 
jape — жарт. 
jape, to — жартува ́ти. 
jar — 1) сло ́їк, гле ́чик, глек, ба ́нька; 
2) деренча ́ння; дрижа ́ння; 3) струс. 
jargon — жарґо ́н. 
jargonize, to — говори ́ти жарґо ́ном. 
jar, to — 1) деренча ́ти; 2) трясти; 3) обу ́ -
рювати. 
jasmin(е) — bot. жасми ́н, ясми ́н. 
jasper — тіп. лискове ́ць, яшма, 
jaundice — med. жовтяни ́ця, розлиття ́ 
жо ́вчі. 
jaunt — весе ́ла прогу ́лянка. 
jaunt, to — роби ́ти весе ́лу прогу ́лянку. 
jaunty — весе ́лий; безтурбо ́тний. 
Java — geog. Ява (о ́стрів). 
Javanese — 1) n. ява́н||ець (ка); 2) adj. 
ява ́нський. 
javelin — кидальний спис, 
jaw — n. 1) anat. ще ́лепа; 2) tech. ле ́щата, 
затиска ́ч; 3) colloq. балаку ́чість. 
jaw-bone — anat. ще ́лепна кі ́стка. 



Jaw-breaker jiffy 
Jaw-breaker — colloq. сло ́во, яке ́ ва ́жко 
ви ́мовити. 
jaw, to — colloq. говори ́ти до ́вго і ну ́дно. 
jay — n. 1) orn. со ́йка; 2) colloq. дурни ́й; 
базі ́ка. 
jay-walker — colloq. необере ́жний пішохо ́д. 
jazz — mus. 1) rt. джаз; 2) adj. джа ́зовий. 
jazz band — mus. джа ́зо ́ва орке ́стра. 
jazz, to — 1) mus. вико ́нувати джа ́зову 
му ́зику; 2) танцюва ́ти під джа ́зову му ́зику. 
jealous — adj. 1) за ́здрісний; 2) ревни ́вий; 
3) ре ́вний, стара ́нний. 
jealousy — 1) за ́здрість; 2) ре ́внощі. 
jean — 1) text, тик, баво ́вня ́на цупка ́ тка-
нина ; 2) pi. colloq. джи ́нси (штани ́з баво ́в-
ня ́ної цупкої ткани ́ни). 
Jedda — see Jidda. 
jeep — 1) mot. а́вто́-всюдихі́д; 2) av. роз-
відувальний літа ́к. 
jeer — 1) глум, глузува ́ння; 2) naut. та ́лі 
для нідійма ́ння ни ́жніх рей. 
jeerer — глузівн||и́к (и ́ця), насмі́шн||ик 
(иця). 
jeering — n. глузува ́ння. 
jeer, to — глузува ́ти, насміха ́тися. 
jehad — see jihad. 
Jehovah — rel. Єгова ́ . 
jejune — 1) охля ́лий, худи ́й; 2) неродю ́чий 
(про ґрунт). 
jellied — adj. cul. засти ́глий. 
jelly — cul. кисі ́ль, желе ́ ; холоде ́ць. 
jellyfish — 1) меду ́за; 2) fig. слабово ́льна 
люди ́на. 
jellygraph — копіюва ́льний апара ́т. 
jelly, to — cul. застига ́ти. 
jemmy — 1) cul. бара ́няча голова ́ (стра ́ва); 
2) відми ́чка (злодійська). 
jenny — tech. мостови ́й під'йо ́мний кран; 
лебі ́дка. 
jenny-ass — осли ́ця. 
jenny wren — orn. корольо ́к (сами ́чка). 
jeopardize, to — наража ́ти на небезпе ́ку, 
ризикува ́ти чимсь. 
jeopard, to — see jeopardize, to. 
jeopardy — небезпе ́ка. 
jerboa — zool. туппса́нчик. 
jeremiad — ієремія ́да. 
Jericho — bibl. Єрихо ́н. 
jerk — 1) по ́штовх, риво ́к; 2) сі ́пання 
(м'я ́за). 
jerk, to — 1) рі ́зко штовха ́ти; 2) сі ́пати(ся). 
jerky — adj. 1) рвучки ́й; 2) ури ́вчастий. 
jerque, to — прова ́дити ми ́тний о́гляд 
морськи ́х вантажі ́в. 
Jerry — colloq. mil. німе ́цький солда ́т або ́ 
літа ́к. 
jerry-building — n. colloq. неміцна ́ спору ́да. 
jerry-built — adj. colloq. збудо ́ваний на-
швидку ́ . 
jerry-shop — colloq. шино ́к ни ́жчого ґа-
тунку. 
jersey — 1) све ́тер; 2) трикота ́жна ткани ́на 
джерсе ́ ; 3) джерсе ́йська поро ́да моло ́чної 
худо ́би. 
Jersey — geog. Дже ́рсі (о ́стрів). 

Jersey City — geog. Дже ́рсі-Сі ́ті (мі ́сто). 
Jerusalem — geog. Єрусали ́м (мі ́сто). 
jessamin(e) — see jasmin(e). 
jest — жарт; до ́теп. 
jester — жартівни ́к, штука ́р. 
jesting — n. жартува ́ння, зби ́тки. 
jest, to — жартува ́ти, шуткува ́ти. 
Jesuit — rel. єзуї ́т. 
Jesuitic — adj. rel. єзуїтський. 
Jesuitism — rel. єзуї ́тство. 
Jesuitry — see Jesuitism. 
Jesus — rel. Ісу ́с. 
Jesus Christ — rel. Ісу ́с Христо ́с. 
jet — 1. n. 1) стру ́мінь (га ́зу, па ́ри, води ́); 
2) tech. па ́трубок, жикле ́р; реакти ́вний 
двигу ́н; 3) av. реакти ́вний літа ́к; 4) тіп. 
чо ́рний буршти ́н; 2. adj. реакти ́вний. 
jet-black — adj. чо ́рний, як смола ́ . 
jet-fighter — mil. av. реакти́вний вини ́щувач. 
jet-projectile — mil. реакти́вний набі ́й. 
jet-propelled — adj. tech. з реакти ́вним 
двигуно ́м. 
jet propulsion — n. tech. реакти ́вний рух. 
jetsam — ванта ́ж, ски ́нутий з корабля під 
час ава ́рії (і приби ́тий водо ́ю до бе ́рега). 
jetstone — тіп. чо ́рний турмалі ́н. 
jettison — викида ́ння вантажу ́ під час 
ава ́рії. 
jettison, to — 1) викида ́ти ванта ́ж під час 
ава ́рії; 2) fig. відмовлятися, відкида ́ти. 
jet, to — би ́ти стру ́менем; випуска ́ти 
стру ́менем. 
jetty — 1) n. мол; при ́стань; 2) adj. чо ́рний, 
як смола ́ . 
Jew — n. євре ́й, юде ́й. 
jewel — 1) дорогоці ́нний ка ́мінь; клейно ́д; 
2) скарб; 3) ка ́мінь у годи ́ннику. 
jewel-box — скри ́нька для дорогоці ́нностей. 
jewel-case — see Jewel-box. 
jeweller — ювелір. 
jewellery — 1) ювелі ́рня; 2) кошто ́вності; 
3) ювелірне мисте ́цтво. 
jewelry — see jewellery. 
Jewess — n. євре ́йка, юде ́йка. 
Jewish — adj. євре ́йський, юде ́йський. 
Jewry — n. collect, євре ́йство, юде ́йство. 
Jew's pitch — тіп. пек. 
jib — 1) tech. уко ́сина, попере ́чка; стріла ́ 
(кра ́на); 2) naut. клі ́вер; 3) норови ́стий кінь. 
jibber — норови ́стий кінь. 
jibber, to — бубоні ́ти; говори ́ти шви ́дко 
й незрозумі ́ло. 
jib-boom — naut. утле ́гар. 
jib-crane — tech. кран зі стріло ́ю. 
jib-door — потайні ́ две ́рі. 
jibe — глузува ́ння, насміха ́ння. 
jibe, to — 1) глузува ́ти, насміха ́тися; 
2) погоджуватися; 3) бу ́ти відповідним, 
узгоджуватися. 
jib, to — 1) упира ́тися (про коня ́); 2) ва-
га ́тися; 3) зупиня ́тися; 4) виявляти оги ́ду. 
Jibuti — geog. Джібуті ́ (мі ́сто). 
Jidda — geog. Джі ́дда (мі ́сто). 
jiffy — colloq. мить. 



Jour 
jig — 1) tech. затискни ́й при ́стрі ́й; 2) print. 
ма ́триця; 3) bui. ба ́лка; 4) джи ́ґа (тано ́к). 
jigger — ганча ́рний круг, 
jiggery-pokery — colloq. нісені ́тниця. 
jig-saw — tech. 1) ножі ́вка; 2) ажу ́рнапи ́лка. 
jihad — газава ́т, війна ́ про ́ти немусулма ́н. 
jilt — споку ́сниця, бездушна коке ́тка. 
jilt, to — зва ́бити і обдури ́ти. 
jim-crow — tech. верста ́т для зче ́плювання 
ре ́йок. 
Jim-dandy — adj. colloq. чудовий, 
jim-jams — pi. colloq. бі ́ла гаря ́чка. 
jimmy — 1) ming. візо ́к для ву ́гі ́лля; 2) зло-
дійська рідми ́чка, ло ́мик. 
jimmy, to — зла ́мувати ло ́миком. 
jingle — 1) дзвін; 2) співзву ́чність; 3) кри ́-
тий двоколі ́сний візо ́к. 
jingle, to — 1) дзвеніти; 2) бу ́ти бага ́тим 
на співзву ́чність. 
jingo — 1) n. шовіні ́ст(ка); 2) adj. шовініс-
ти ́чний. 
jingoism — шовінізм. 
jinks — pi. бучні ́ весе ́лощі. 
jinny — ming. кран для витяга ́ння. 
jitters — pi. пере ́ля ́к, нерво ́ве збу ́дження. 
jiu-jitsu — джі ́ю-джі ́тсу. 
job — 1) робо ́та, пра ́ця; 2) завда ́ння; 
3) tech. обро ́блюваний пре ́дме ́т; 4) штов-
ха ́н. 
Job — bibl. Іов. 
jobation — 1) дога ́на, о́суд; 2) нудне ́ мора-
лізува ́ння. 
jobber — люди ́на, що займа ́ється випад-
ко ́вою робо ́тою. 
jobbernowl — colloq. те ́лепень, йо ́лоп. 
jobbery — ви ́користання службо ́вого ста-
новища з кори ́сли ́вою мето ́ю. 
jobbing — n. 1) нерегулярна робо ́та; 
2) відрядна робо ́та. 
jobholder — люди ́на, що ма ́є постійну 
робо ́ту. 
jobless — безробітний. 
job, to — 1) працюва ́ти нереґуля ́рно; 
2) зловжива ́ти свої ́м стано ́вищем; 3) ко-
ло ́ти, встро ́млювати; 4) штовха ́ти. 
job-work — відрадна пра ́ця. 
jockey — 1) ве ́ршник, джо ́ке ́й; 2) дури ́світ. 
jockey, to — colloq. шахраюва ́ти, обду ́ -
рювати. 
jocose — adj. весе ́лий, жартівли ́вий. 
jocosity — жартівли ́вість. 
jocular — adj. жартівли ́вий, грайли ́вий. 
jocularity — жартівли ́вість. 
jocund — 1) приємний, доброду ́шний; 
2) жва ́вий, життєра ́дісний. 
jocundity — 1) приємність; 2) життєра ́-
дісність. 
Joe Blow — colloq. mil. солда ́т. 
Joe Miller — colloq. стари ́й до ́теп. 
Jog — 1) струс, по ́штовх; 2) повільна 
хода ́ , їзда ́ . 
joggle — струшування; по ́штовхи. 
joggle, to — 1) штовха ́ти; 2) ру ́хатися 
по ́пгговхами; 3) трясти ́ся. 
Jogjakarta — geog. Джок'яка ́рта (місто). 

jog, to — 1) стру ́шувати; штовха ́ти; 2) по-
вільно йти, ї́хати. 
jog-trot — 1) біг підтюпцем (про коня ́); 
2) fig. рутина. 
Johannesburg—geog. Йога ́ннесбурґ (місто). 
Johnny — colloq. 1) чепуру ́н, франт; 
2) па ́рубок, хло ́пець. 
join —* з'єдна ́ння; то ́чка з'єдна ́ння. 
joiner — 1) сто ́ляр; 2) tech. струга ́льний 
верста ́т. 
joinery — 1) столярна майсте ́рня; 2) сто-
ля ́рна пра ́ця; столя ́рне ремесло ́ . 
joint — 1. n. 1) anat. сугло ́б; 2) то ́чка спо-
лу ́чення; з'єдна ́ння; 2. adj. спільний; 
об'єднаний. 
joint-chair — rly. сполу ́чна ́ по ́душка. 
jointer — 1) tech. фуґа ́нок; фуґува ́льннй 
верста ́т; 2) монте ́р телефо ́нних ліній, 
joint-heir — J u r . співспадкоємець, 
jointly — спільно, ра ́зо ́м. 
joint ownership — співволодіння, 
joint-pin — tech. шарнірний болт, 
join, to — 1) сполуча ́ти(ся); 2) приєднувати 
(ся), вступа ́ти. 
joint, to — 1) tech. припасо ́вувати части ́ни; 
сполуча ́ти провідники ́; 2) зчлено ́вувати; 
3) розчлено ́вувати. 
jointweed — bot. хвощ, 
joint-worm — глист. 
joist — n. bui. ба ́нти ́на, кро ́ква. 
joke — жарт, сміхови ́нка, до ́теп. 
joker — 1) жартівни ́к, штука ́р; 2) at cards 
джо ́кер. 
joke, to — жартува ́ти, шуткува ́ти. 
joking — n. шуткува ́ння. 
joky — жартівли ́вий. 
jollier — n. colloq. веселун; штука ́р. 
jollification — святкува ́ння; звеселя ́ння. 
jollify, to — 1) звеселя ́ти; зле ́гка п'яни ́ти; 
2) пия ́чити. 
jollity — весе ́лощі. 
jolly — 1. adj. 1) напідпи ́тку; 2) весе ́лий; 
3) втішний; 2. adv. colloq. ду ́же. 
jolly-boat — четвірка (чо ́ве ́н). 
jolly, to — звеселя ́ти. 
jolt — 1) по ́штовх; 2) трясі ́ння; 3) уда ́р. 
jolterhead — colloq. ду ́рень. 
jolt, to — трясти ́(ся). 
jolty — adj. тряськи ́й. 
jongleur — hist, середньовічний мандрівни ́й 
співе ́ць. 
jonquil — 1) блідороже ́вий ко ́лір; 2) bot. 
нарци ́з-жонкіль. 
Jordan — geog. 1) Йорда ́нія; 2) Йорда ́н 
(річка). 
jorum — 1) ча ́ша; 2) вели ́кий ку ́холь. 
josh — colloq. містифіка ́ція; незли ́й жарт, 
josh, to — colloq. містифікува ́ти; жартува ́ти. 
jostle — су ́тичка; штовхани ́на. 
jostle, to — штовха ́ти(ся); ти ́снути(ся). 
jot — йо ́та, мала ́ кількість, 
jot, to — ко ́ротко запи ́сувати. 
joule — elect, джо ́уль, ват-секу ́нда. 
jounce, to — 1) трясти ́(ся); 2) вдаря ́ти(ся). 
jour — see journeyman. 
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journal — 1) щоде ́ниик; 2) журна ́л; 3) tech. 
ца ́пфа, ши ́йка вальця. 
journal-box — tech. скри ́нька підши ́пника. 
journalism — журналі ́зм, журналістика; 
газетя ́рство. 
journalist — журналі ́ст(ка); газетя ́р. 
journalistic — журналісти ́чний; газетя ́р-
ський. 
journalize, to — 1) прова ́дити щоденник; 
2) запи ́сувати (в журна ́л); 3) працюва ́ти 
в журна ́лі або ́ газе ́ті. 
journey — по ́дорож, мандрівка, 
journeyman — поде ́нний робітни ́к. 
journey, to — подорожува ́ти, мандрувати, 
journey-work — поде ́нщина, поде ́нна пра ́ця. 
Jove — myth. Юпі ́тер. 
jovial — adj. життєра ́дісний, весе ́лий; то-
вариський. 
Joviality — життєра ́дісність, весе ́лість; 
товари ́ськість. 
jovian — adj. 1) astron. що стосу ́ється пля-
не ́ти Юпі ́тер; 2) вели ́чний. 
jowl — 1) anat. ще ́лепа; ще ́лепна кі ́стка; 
2) во ́ло (у худо ́би); 3) борі ́дка (у пі ́вня). 
jowly — colloq. морда ́тий. 
joy — задово ́лення, ра ́дість, вті ́ха. 
joyful — adj. ра ́дісний, задово ́лений. 
joy-house — colloq. дім розпу ́сти. 
joyless — безра ́дісний. 
joyous — see joyful. 
joy-ride — colloq. пої ́здка а́вто́м для роз-
ва ́ги (ча ́сто без до ́зволу вла ́сника а́вта́). 
joystick — colloq. av. ке ́рма літака ́ . 
joy, to — poet, раді ́ти. 
jubilance — n. ра ́дощі, раді ́ння. 
jubilant — радіючий. 
jubilate — n. ра ́дість; ра ́дісний пори ́в. 
jubilate, to — раді ́ти. 
jubilation — ра ́дощі, раді ́ння. 
jubilee — ювіле ́й. 
Judaic — adj. євре ́йський, юде ́йський. 
Judaism — n. євре ́йство, юде ́йство. 
Judas — 1) bibl. Ю д а ; 2) fig. зра ́дник. 
Judas-tree — bot. ю́дине де ́рево. 
judd — вели ́ка бри ́ла ву ́гі ́лля. 
Judea — Юде ́я. 
judge — 1) jur. суддя ́ ; 2) знаве ́ць, ціни ́тель. 
judge-made law — при ́нципи, осно ́вані на 
судових прецеде ́нтах. 
judgematical — adj. colloq. розсудливий, 
розважливий. 
judgement — 1) jur. ви ́рок, при ́суд; 2) ка ́ра; 
3) ду ́мка, га ́дка; 4) розва ́жливість. 
Judgement Day — rel. День Страшно ́го 
Су ́ду. 
judgement-seat — 1) суд, трибуна ́л; 2) місце 
судці ́ . 
judge, to — 1) судити; 2) оцінювати; при-
хо ́дити до ви ́сновку. 
judgmatical — see judgematical. 
judgment — see judgement, 
judicature — n. jur. 1) суд; 2) судочи ́нство. 
judicial — adj. 1) jur. судови ́й; юриди ́чний; 
2) безсторо ́нній; 3) розва ́жливий, 
judiciary — 1) see judicature; 2) see judicial. 

judicious — adj. розва ́жливий, розсу ́дливий. 
judiciously — розва ́жливо, розсу ́дливо. 
Judy — 1) жіно ́чий персона ́ж у лялько ́вому 
теа ́трі; 2) colloq. жінка; ді ́вчина. 
jug — 1) щебета ́ння (солов'я ́); 2) гле ́чик, 
глек; 3) colloq. в'язни ́ця. 
jugful — повний гле ́чик чого ́сь. 
jugged — adj. зубча ́стий. 
juggins — colloq. дові ́рливий дурень, 
juggle — 1) трюк; 2) шахра ́йство. 
juggler — 1) жонґле ́р; 2) шахра ́й. 
jugglery — 1) спри ́тність рук; 2) шахра ́й-
ство. 
juggle, to — 1) жонглювати; 2) штука ́рити; 
обду ́рювати. 
jug-handled — adj. colloq. однобі ́чний; 
упереджений. 
Jugoslavia — see Yugoslavia. 
jug, to — щебета ́ти, тьо ́хкати (про солов'я ́). 
jugular — anat. 1) adj. ши ́йний; 2) n. яре ́мна 
ве ́на. 
jugulate, to — 1) заду ́шувати; 2) перерізу-
вати го ́рло. 
juice — сік. 
juicy — adj. 1) сокови ́тий; 2) fig. прина ́дний. 
ju-ju — 1) заклина ́ння, ча ́ри; 2) заборо ́на, 
табу ́ ; 3) амуле ́т. 
ju-jutsu — джію-джі ́тсу. 
julep — pharm. сиро ́п, в яко ́му даю ́ть лі ́ки. 
Julian calendar — юлія ́нський календа ́р. 
July — n. 1) ли ́пень; 2) attr. липневий. 
jumbal — cul. соло ́дка пампу ́шка. 
jumble — 1) плутани ́на, безла ́ддя; 2) cul. 
соло ́дка пампу ́шка. 
jumble-sale — розпро ́даж рі ́зних рече ́й 
(з благоді ́йною мето ́ю). 
jumble-shop — крамни ́ця, де продаю ́ться 
різноманітні ре ́чі. 
jumble, to — 1) змі ́шувати(ся); 2) штовха ́-
тися; ру ́хатися безла ́дно. 
jumbo — гіга ́нт, ве ́лет. 
jump — 1) стрибо ́к; 2) різке ́ підвшцення 
(температу ́ри). 
jump down, to — зіска ́кувати (вниз), 
jumper — 1) стрибу ́н; плигу ́н; 2) кома ́ха 
або ́твари ́на, що плига ́є; 3) elect, сполу ́чни ́й 
дріт; 4) av. парашути ́ст(ка); 5) дже ́мпер. 
jumping — n. стриба ́ння. 
jumping-oif place — вихідний пункт, 
jumping-rope — скака ́лка (гра), 
jump out, to — виска ́кувати, вистри ́бувати. 
jump over, to — переска ́кувати, перестри ́-
бувати. 
jump, to — стриба ́ти; підска ́кувати. 
jump up and down, to — підстри ́бувати, 
підска ́кувати. 
jump up, to — схо ́плюватися, швидко вста-
вати. 
jump-weld — tech. зва ́рювання вприту ́л. 
jumpy — adj. colloq. 1) нерво ́вий; 2) що 
ча ́сто здригається. 
junction — 1) з'єдна ́ння; злиття ́ ; 2) rly. 
ву ́зол; 3) перехре ́стя дорі ́г. 
juncture — 1) з'єдна ́ння; 2) tech. спай, шов; 
3) стан справ; збіг обставин. 



June Kazbek 
June — n. 1) че ́рвень; 2) attr. червне ́вий. 
jungle — 1) джу ́нґлі; 2) хаща, не ́трі. 
jungle fever — med. тропі ́чна пропа ́сниця. 
junior — моло ́дший (за ві ́ком, поса ́дою). 
junior games — pi. sport. юна ́цький турні ́р, 
юна ́цькі розі ́гри. 
juniper — bot. яліве ́ць. 
junk — 1) мо ́тлох; непо ́тріб; 2) джо ́нка 
(кита ́йський вітри ́льний чо ́ве ́н). 
junkman — лахмі ́тник, ганчі ́рник. 
junk-shop — крамни ́ця стари ́х рече ́й. 
junk, to — викида ́ти, як непо ́тріб. 
Juno — myth., astron. Юно ́на. 
junta — рої. ху ́нта. 
junto — тає ́мний сою ́з, клі ́ка. 
Jupiter — myth.у astron. Юпі ́тер. 
Jurassic period — geol. юрський період, 
juratory — adj. прися ́жний. 
juridical — adj. правни ́чий; зако ́нний. 
jurisconsult — n. юриско ́нсульт; юри ́ст. 
jurisdiction — юрисди ́кція. 
jurisprudence — n. законозна ́вство, юрис-
пруденція. 
jurisprudent — 1) n. правни ́к, юри ́ст; 2) adj. 
обізнаний в зако ́нах. 
jurist — n. правни ́к, юри ́ст. 
juristical) — adj. пра ́вний, юридичний; 
зако ́нний. 
juror — n. 1) jur. прися ́жний; 2) член жюрі; 
3) той, хто дає або ́ дав при ́ся ́гу. 
jury — n. 1) pi. jur. прися ́жні; 2) жюрі, 
jury-box — місце в суді для прися ́жних. 
Juryman — 1) jur. прися ́жний; 2) член жюрі, 
jury-mast — naut. тимчасо ́ва що ́гла. 

just — 1. adj. 1) справедли ́вий; 2) пра ́виль-
ний; 3) обґрунто ́ваний; 2. adv. 1) са ́ме, 
якра ́з; 2) цілко ́м; 3) що ́йно. 
justice — jur. 1) суддя ́ ; 2) правосу ́ддя; 
3) справедли ́вість. 
justiceship — jur. 1) поса ́да судді; 2) термін 
слу ́жби судді. 
justiciary — jur. працівн||и́к (и ́ця) су ́ду. 
justifiability — 1) проба ́чність; 2) зако ́н-
ність. 
justifiable — 1) проба ́чний; 2) зако ́нний. 
justification — 1) ви ́правдання; мотиву-
ва ́ння; 2) jur. випра ́вдні обставини. 
justify, to — 1) випра ́вдувати; мотивува ́ти; 
2) jur. бу ́ти достатньою підста ́вою. 
justly — adv. зако ́нно, справедли ́во. 
justness — зако ́нність, справедли ́вість. 
just now — тількищо, що ́йно. 
jut — n. ви ́ступ. 
jute — bot., text. джут. 
Jutland — geog. Ютля ́ндія (піво ́стрів). 
jut, to — виступа ́ти, випина ́тися. 
juvenescence — юність. 
juvenescent — юна ́цький; що стає юнако ́м, 
юна ́чкою. 
juvenile — 1) n. юна ́к, юна ́чка; 2) adj. 
ю́ний, молоди ́й. 
juvenilia — n. pl. lit. тво ́ри для юна ́цтва. 
juvenility — 1) мо ́лодість, ю́ність; 
2) юна ́цтво. 
juxtapose, to — 1) зіставля ́ти; 2) наклада ́ти 
одне ́ на о́дне. 
juxtaposition — 1) зіста ́влення; 2) накла ́-
дення одне ́ на о́дне. 

Kabul — geog. Кабу ́л (місто), 
kail — see kale. 
Kalahari Desert — geog. пустеля Калага ́рі. 
kale — bot. різнови ́д капу ́сти. 
kaleidoscope — калейдоско ́п. 
kaleidoscopic(al) — adj. калейдоскопічний, 
kaleyard — горо ́д. 
kali — n. chem. ка ́лі, по ́та ́ш, луг. 
Kalimantan — geog. Калімантан (о ́стрів). 
Kalmyk — 1) n. калм||и́к (и ́чка); 2) adj. 
калмицький. 
Kama — geog. Ка ́ма (річка). 
Kamchatka — geog. Камча ́тка (піво ́стрів). 
Kampala — geog. Кампа ́ла (місто). 
Kanaka — кана ́к (тубілець тихоокеа ́нських 
островів). 
kangaroo — zool. кенґуру ́. 
kangaroo, to — 1) роби ́ти вели ́кі стрибки ́; 
2) полюва ́ти на кенґуру ́. 
Kansas — geog. Канза ́с (штат США). 
Kansas City — geog. Канза ́с-Сіті (місто). 
Kantian — philos. 1) n. кантія ́нець; 2) adj. 
кантівський. 
Kantianism — philos. кантія ́нство. 

kaolin — каолін. 
kaprolactam — n. chem. капролакта ́м. 
kapron — капро ́н. 
Karachi — geog. Кара ́чі (місто). 
Kara Sea — geog. Ка ́рське мо ́ре. 
karbovanets — карбо ́ванець (українські 
гро ́ші). 
Karelia — geog. Каре ́лія. 
Karlovy Vary — geog. Ка ́рлові-Ва ́ри (місто). 
Karpathian Mountains — see Carpathian 
Mountains. 
Kashgar — geog. Кашґа ́р (місто). 
Kashmir — geog. Кашмір. 
kathode — see cathode. 
Katmandu — geog. Катманду (місто). 
Kattegat — geog. Каттеґа ́т (прото ́ка). 
Kaunas — geog. Ка ́унас (місто). 
kauri — bot. кау ́рі (новозеля ́ндське шпиль-
ко ́ве де ́рево). 
kayak — кая ́к (ескімо ́ський чо ́ве ́н). 
kayo — sport, нока ́вт. 
Kazakhstan — geog. Казакста ́н. 
Kazbek — geog. Казбе ́к (гірська ́ вершина 
на Кавка ́зі). 



keckle, to Kigali 

keckle, to — naut. клетнюва ́ти. 
keck, to — 1) відчува ́ти оги ́ду; 2) блюва ́ти. 
kedge — naut. верп, стоп-а ́нкер. 
keel — naut. 1) кіль; 2) плоскодо ́нне судно ́ 
для переве́зення ву ́гі ́лля. 
keelson — naut. кі ́льсон. 
keel, to — naut. кілюва ́ти. 
keen — 1. adj. 1) допи ́тливий; 2) си ́льний; 
3) прони ́кливий, кмітли ́вий; 2. n. плач, 
голосі ́ння над покі ́йником. 
keenly — го ́стро. 
keenness — гострота ́ . 
keen-set — adj. 1) що си ́льно бажа ́є, пра ́гне; 
2) голо ́дний. 
keen, to — пла ́кати, голоси ́ти над покі ́й-
ником. 
keep — 1) утри ́мання; 2) запа ́с фуражу ́ для 
худо ́би; 3) tech. контрбу ́кса. 
keeper — 1) догля ́дач(ка); сто ́рож; 2) вла ́с-
н||ик (иця); 3) tech. контрга ́йка. 
keeping — n. 1) до ́гляд, на ́гляд; охоро ́на; 
2) зберіга ́ння; 3) утри ́мування. 
keeping-room — n. віта ́льня. 
keep in mind, to — запам'ятовувати. 
keepsake — 1) сувені ́р; 2) по дару ́нок на 
спо ́мин. 
keep silence, to — мовча ́ти. 
keep, to — 1) трима ́ти; зберіга ́ти; 2) до-
де ́ржуватися; 3) продо ́вжувати (роби ́ти 
щось); 4) утримувати (роди ́ну). 
kefir — кефір, 
keg — бари ́лко, бари ́льце. 
keif — 1) неро ́бство; 2) стан сп'яні ́ння, 
одурма ́нення (гашише ́м). 
kelson — see keelson. 
Kelt — кельт. 
Keltic — adj. ке ́льтський. 
kelvin — phys. кілова ́т-годи ́на. 
Kelvin scale — phys. ска ́ля абсолю ́тної 
температу ́ри. 
ken — зна ́ння ́ ; кругозі ́р. 
Kennedy, Cape — geog. мис Ке ́ннеді. 
kennel — 1) бу ́да (для соба ́ки); 2) pi. со-
ба ́чий розплідник; 3) рівча ́к водосто ́ку. 
kennel, to — заганя ́ти в бу ́ду (про соба ́ку). 
Kent — geog. Кент (гра ́фство Англії), 
ken, to — пізнава ́ти, дізнава ́тися. 
Kentucky — geog. Кенту ́ккі (штат США). 
Kenya — geog. Ке ́нія. 
kepi — ке ́пі (фо ́рма ша ́пки). 
kerb — обо ́чина доро ́ги. 
Kerch — geog. Керч (місто), 
kerchief — хустина, ху ́стка; ша ́рфа. 
kerf— 1) надру ́б, за ́рубка; 2) ming. ни ́жній 
вруб. 
kernel — 1) ядро ́ (горіха); 2) зе ́рнятко, 
зерни ́нка; 3) кісточка (о ́воча); 4) fig. 
основни ́й зміст. 
kerosene — кероси ́н, гас. 
kestrel — orn. си ́роватень, бори ́вітер. 
ketch — naut. кеч (невели́ке двощо ́глове 
судно ́). 
ketchup — cul. ке ́тчуп (со ́ус). 
kettle — каза ́н, казанок. 

kettle-drum — 1) mus. літа ́ври, тулумба ́с; 
2) colloq. зва ́ний вечірній чай. 
key — n. 1) ключ; код; 2) mus. ключ; то-
на ́льність; кля ́віш; 3) elect, перемика ́ч; 
4) мілина ́ ; риф; 5) attr. головний; керівни ́й. 
key-board — 1) mus. клявіяту ́ра; 2) elect. 
розподільна до ́шка. 
keyhole — замко ́ва щілина. 
keyless — adj. 1) без ключа ́ ; 2) що заво ́-
диться без ключа ́ (про годинник). 
keyman — n. люди ́на, що займа ́є керівну ́ 
поса ́ду; фахіве ́ць. 
key-note — 1) mus. тона ́льність; 2) fig. 
провідна ́ думка. 
keynoter — colloq. провідни ́к політичної 
па ́ртії. 
key-screw — tech. га ́йковий ключ, 
keystone — 1) archi. ключови ́й ка ́мінь; 
2) fig. основни ́й при ́нцип. 
key, to — 1) mus. настро ́ювати; 2) radio, 
telegraph працюва ́ти ключем. 
khaki — 1) n. ха ́кі (ткани ́на); 2) adj. ко ́льору 
ха ́кі. 
khan — хан. 
khanate — ха ́нство. 
Kharkiv — geog. Ха ́рків (місто). 
Khartum — geog. Харту ́м (місто). 
khedive — hist, хеди ́в. 
kibble — ming. це ́бер для підніма ́ння руди 
на пове ́рхню. 
kibbler — ming. дроба ́рка. 
kibble, to — ming. 1) підніма ́ти руду ́ на 
пове ́рхню; 2) дроби ́ти руду ́ . 
kibbutz — комуна ́льне господа ́рство в 
Ізраїлі. 
kibe — боля ́чка на відморо ́женому місці, 
kibitz, to — colloq. дава ́ти пора ́ди, яки ́х 
не про ́сять. 
kibosh — colloq. нісенітниця, дурни ́ця. 
kick — n. 1) уда ́р; по ́штовх; 2) відбій 
рушни ́ці; 3) хвилюва ́ння (ра ́дісне). 
kickback — colloq. пове ́рнення частини 
заробітної платні (під на ́тиском). 
kicker — n. 1) брикли ́вий кінь; 2) agric. 
сіноворуши ́лка; 3) sport, той, хто б'є по 
м'ячу ́ ; 4) tech. викида ́ч. 
kickshaw — пуста ́ прикра ́са, дрібни ́чка. 
kick, to — 1) ударя ́ти; 2) брика ́ти(ся) (про 
коня ́). 
kick-up — colloq. 1) бе ́нке ́т; 2) сканда ́л. 
kid — n. 1) козля ́; цапеня ́; 2) ла ́йка (шкіра); 
3) colloq. дити ́на; 4) шахра ́йство. 
kiddy — colloq. дити ́на. 
kid-glove person — n. colloq. білору ́чка; 
люди ́на, що уника ́є тяжкої пра ́ці. 
kidnapper — викрада ́ч-шантажи ́ст. 
kidnapping — n. викрада ́ння (для шантажу ́). 
kidnap, to — викрада ́ти (для шантажу ́). 
kidney — n. anat. ни ́рка. 
kidney-bean — квасо ́ля (звича ́йна). 
kid, to — 1) коти ́тися (про козу ́); 2) дури ́ти. 
Kiel — geog. Кіль (місто). 
Kiev — geog. Київ (столи ́ця Украї ́ни). 
Kievan — кия́н||ин (ка). 
Kigali — geog. Кіґа ́лі (місто). 



kilderkin kleptomania 
kilderkin — бари ́ло. 
Kilimanjaro — geog. Кіліманджа ́ро (гора ́). 
kill — 1) уби ́вство; 2) hunt, здо ́бич (на по-
люва ́нні); 3) забі ́й (худо ́би). 
killed — adj. 1) уби ́тий; 2) зарі ́заний (про 
худо ́бу). 
killer — n. уби ́вця. 
killing — 1. n. 1) уби ́вство; 2) забі ́й (худо ́-
би); 2. adj. уби ́вчий. 
kill-joy — colloq. люди ́на, що псує і́нпшм 
га ́рний на ́стрій. 
kill, to — 1) убива ́ти; 2) рі ́зати (худо ́бу); 
3) tech. трави ́ти. 
kiln — tech. піч. 
kiln, to — tech. випа ́лювати, суши ́ти. 
kilo — кі ́ло (у складни ́х слова ́х означа ́є 
ти ́сяча). 
kilocycle — radio кілоге ́рц. 
kilogram — кілогра ́м. 
kilometer — see kilometre. 
kilometre — кіломе ́тр. 
kilowatt — elect, кілова ́т. 
kilt — спідни ́ця шотля ́ндського го ́рця. 
kilter — colloq. поря ́док, спра ́вність. 
kilt, to — підтика ́ти поділ. 
kimono — кімоно ́. 
kin — 1) n. рідня ́; ро ́дич; 2) adj. спорід-
нений. 
kind — 1) n. рід; вид; ґатунок; 2) adj. 
ласка ́вий; до ́брий. 
kindergarten — дитя ́чий садо ́к. 
kind-hearted — adj. м'якосе ́рдий, до ́брий. 
kindle, to — запа ́лювати(ся), займа ́тися. 
kindliness — приє ́мність; доброта ́ . 
kindling — n. 1) розпа ́лювання; 2) тріски ́ 
(для розпа ́лювання). 
kindling-wood — тріски ́ (для розпа ́лю-
вання). 
kindly — 1) adj. ласка ́вий; до ́брий; 2) adv. 
ласка ́во, привітно, ла ́гі ́дно. 
kindness — n. 1) до ́брий вчи ́нок; послу ́га; 
2) доброта ́ , до ́брість. 
kindred — adj. спорі ́днений; схо ́жий. 
kinematics — n. pl. кінема ́тика. 
kinetic — adj. phys. кінети́чний. 
kinetics — n. pl. phys. кіне ́тика; дина ́міка. 
king — 1) коро ́ль; цар; 2) at cards, chess 
коро ́ль. 
kingbolt — tech. шво ́рінь. 
kingcup — bot. 1) жовте ́ць бу ́льбовий; 
2) калюжниця боло ́тяна. 
kingdom — n. королівство. 
kingfisher — orn. риба ́лочка, зи ́мородок. 
kinglet — orn. корольо ́к жовтоголо ́вий. 
kingly — 1) adv. по-королівському; вели ́ч-
но; 2) adj. королівський; вели́чний. 
kingpin — 1) see kingbolt; 2) fig. важна ́ осо ́ба. 
kingpost — bui. кроквяна ́ ба ́лка. 
kingship — 1) королюва ́ння; 2) королів-
ський сан. 
Kingston — geog. Кінґстон (місто). 
kingston(e) valve — naut. кінґсто ́н. 
Kingstown — geog. КІнґставн (місто), 
kink — 1) перекру ́чення; 2) згин, заги ́н; 
3) ву ́злик; 4) med. на ́пад я́духи. 

kinkle — ви ́гин, згин. 
kink, to — перекру ́чувати(ся); утво ́рювати 
ву ́злик. 
kino — каме ́дь, глей, 
kinsfolk — рідня ́, ро ́дичі. 
Kinshasa — geog. Кінша ́са (місто), 
kinship — спорідненість; подібність, 
kinsman — ро ́дич. 
kinswoman — ро ́дичка. 
kiosk — кіо ́ск. 
Kioto — see Kyoto. 
kip — 1) по ́стіль; 2) нічліжка; 3) шку ́ра 
молодо ́ї або ́ невели́кої твари ́ни. 
kipper — 1) вуджений оселедець; 2) лосо ́сь-
саме ́ць під час не ́ресту. 
kipper, to — соли ́ти і вуди ́ти ри ́бу. 
kip, to — спа ́ти. 
Kirghiz — 1) n. кирги ́з(ка); 2) adj. кир-
ги ́зький. 
Kirghizia — geog. Кирги ́зія. 
kirk — rel. це ́рква. 
kirtle — 1) ку ́ртка; 2) су ́кня; 3) спідни ́ця. 
kirve — ming. вруб. 
Kishinev — geog. Кишинів (місто). 
kismet — до ́ля, фа ́тум. 
kiss — поцілунок. 
kissing — n. цілува ́ння. 
kiss, to — цілува ́ти(ся). 
kit — 1) tech. набір інструме ́нтів; 2) mil. 
обмундирува ́ння; 3) ра ́нець. 
kit-bag — ра ́нець. 
kitchen — n. 1) ку ́хня; 2) attr. кухо ́нний. 
kitchener — 1) кухар; 2) кухо ́нна піч. 
kitchenette — невеличка ку ́хня. 
kitchen garden — горо ́д. 
kitchen herb — присма ́ки, пря ́нощі. 
kitchen-maid — помива ́чка, перемива ́ль-
ниця по ́суду. 
kitchen police — colloq. mil. призна́чення 
на кухню. 
kitchen-range — colloq. mil. кухо ́нна піч. 
kitchen-stuff — 1) провізія для ку ́хні; 
2) кухо ́нні поки ́дьки. 
kitchen-wench — see kitchen-maid. 
kite — 1) orn. шуліка; 2) паперо ́вий змій; 
3) colloq. av. літа ́к* 4) шахра ́й; 5) хижа ́к. 
kite balloon — змійковий аероста ́т. 
kiteflying — n. colloq. 1) інсценува ́ння; 
2) зондува ́ння ґру ́нту. 
kite, to — літа ́ти, ширя ́ти в повітрі, 
kithless — adj. безрідний; що не ма ́є зна-
йо ́мих. 
kitten — n. dim. кошеня ́, котеня, 
kittenish — adj. грайливий, як кошеня ́. 
kitten, to — коти ́тися (про кішку), 
kittle — 1) деліка ́тний; 2) примхли ́вий; 
обра ́зливий. 
kittle, to — 1) спантели ́чувати; 2) лоско-
та ́ти. 
kitty — n. 1) dim. кошеня ́, котеня; 2) at 
cards банк. 
kiwi — orn. ківі-ківі. 
Klaipeda — geog. Кла ́йпеда (місто). 
klaxon — n. mot. кла ́ксон. 
kleptomania — med. клептома ́нія. 



kleptomaniac know-how 
kleptomaniac — med. клептома ́н. 
Klondike — geog. Кло ́ндайк. 
klystron — electron, клістро ́н. 
knack — 1) зви ́нність, впра ́вність; 2) різки ́й 
звук. 
knacker — 1)р/. кастаньєти; 2) те, що рі ́зко 
звучи ́ть; 3) живоде ́р; 4) стара ́ шка ́па. 
knackery — ппсуроде ́рня. 
knacky — adj. зви ́нний, впра ́вний. 
knag — 1) сук, сучо ́к; 2) tech. дерев'я ́ний 
цвях. 
knaggy — adj. сучкува ́тий. 
knap — 1) па ́горок; 2) верши ́на па ́горка. 
knapsack — напле ́чник, рюкза ́к. 
knap, to — дроби ́ти камі ́ння; би ́ти ще ́бінь. 
knar — на ́ріст на де ́реві, ву ́зол. 
knarred — adj. вузлува ́тий, сучкува ́тий. 
knarry — see knarred, 
knave — 1) шахра ́й; 2) at cards хло ́пець, 
ни ́жник; 3) colloq. при ́ятель. 
knavery — шахра ́йство. 
knavish — adj. шахра ́йський. 
kneading machine — n. тістомісилка, 
kneading stick — n. міси ́лка. 
kneading-trough — n. діжа ́ . 
knead, to — 1) міси ́ти (ті ́сто); 2) масажу-
ва ́ти; 3) fig. формува ́ти. 
knee — n. 1) коліно; 2) attr. колі ́нний. 
knee-bend — присіда ́ння. 
knee-boot — чо ́біт. 
knee-breeches — n. pl. бри ́джі. 
knee-cap — 1) anat. надколі ́нна ча ́шечка; 
2) sport, наколі ́нник. 
knee-deep — по колі ́но, до» колі ́н. 
knee-guard — sport, наколі ́нник. 
knee-high — висото ́ю до колі ́на. 
knee-hole — проміжок між тумбами пись-
мового стола ́ . 
knee-jerk — med. колі ́нний рефле ́кс. 
knee-joint — 1) anat. колі ́нний сугло ́б; 
2) tech. рухо ́ме колі ́нно-ва ́жільне з'єдна ́ння. 
kneeling position — mil. поло ́ження для 
стріля ́ння з колі ́на. 
kneel, to — 1) става ́ти навко ́лішки; 2) сто-
я́ти навко ́лішки. 
knee-pan — see knee-cap 1). 
knee, to — 1) става ́ти на колі ́на; 2) вда ́рити 
коліном. 
knell — n. 1) похоро ́нний дзвін; 2) fig. 
передві ́сник заги ́белі. 
knell, to — 1) дзвони ́ти під час по ́хорону; 
2) fig. віщува ́ти заги ́бель. 
knickerbockers — n. pl. бри ́джі. 
knickers — n. pl. colloq. бри ́джі. 
knick-knack — дрібни ́чка, прикра ́са. 
knick-knacke^ — дрібни ́чки, прикра ́си. 
knife — 1) ніж; 2) med. ска ́льпель; 3) tech. 
різе ́ць, струг. 
knife-edge — ле ́зо ножа ́ . 
knife-grinder — 1) точи ́льник; 2) при ́лад 
для точі ́ння ножі ́в. 
knife-rest — підставка для ножі ́в і виде ́лок. 
knife-switch — elect, руби ́льник. 
knife, to — 1) рі ́зати ноже ́м; 2) вда ́рити 
ноже ́м. 

knight — 1) ли ́цар; 2) at chess кінь, 
knightage — ли ́ца ́рство; ли ́ста осі ́б, що 
мають ли ́ца ́рське зва ́ння. 
knight errant — hist, мандрі ́вни ́й ли ́цар. 
knight-errantry — hist, ли ́ца ́рські ма ́ндри 
в по ́шуках приго ́д. 
knighthood — ли ́ца ́рство. 
knightly — 1) adj. ли ́ца ́рський; 2) adv. по-
ли ́ца ́рському, шляхе ́тно. 
knight, to — надава ́ти, присво ́ювати ли ́ -
ца ́рське зва ́ння. 
knitted — adj. 1) пле ́тений; 2) з'єднаний, 
knitter — той, хто плете ́. 
knitting — n. 1) плеті ́ння; 2) пле ́тені ви ́роби. 
knitting-machine — трикота ́жна машина, 
knitting-needle — спиця до плеті ́ння; 
трикота ́жна го ́лка. 
knit, to — 1) пле ́сти ́ ; 2) з'єднуватися). 
knitwear — трикотажні ви ́роби. 
knitwork — плеті ́ння; плетиво. 
knob — 1) ґу ́ля; 2) голо ́вка па ́лиці; 3) tech. 
ру ́чка. 
knobble — ґу ́лька. 
knobby — adj. 1) ґуля ́стий; 2) па ́гористий. 
knobstick — n. 1) кийо ́к; 2) colloq. штрайк-
бре ́хер. 
knob, to — colloq. випина ́тися. 
knock — стук, сту ́кіт; уда ́р. 
knockabout — 1. adj. 1) робо ́чий, повсяк-
де ́нний; 2) галасли ́вий; 2. n. 1) деше ́ва 
вистава; 2) бі ́йка. 
knock-down — 1. n. 1) sport, нокда ́вн; 
2) міцни ́й напій; 2. adj. 1) нищівни ́й; 
2) розбі ́рний (розбірні меблі), 
knock down, to — збива ́ти, нищити, роз-
тро ́щувати. 
knocker — 1) той, хто сту ́кає; 2) colloq. 
ду ́же вродлйва люди ́на. 
knocking — n. сту ́кіт, сту ́кання. 
knock-kneed — adj. 1) що шкутильга ́є; 
2) fig. слабки ́й. 
knock-out — n. 1) sport, нока ́вт; 2) colloq. 
вида ́тна ́ люди ́на; 3) colloq. разю ́чий у́спіх. 
knock out, to — 1) вибива ́ти; збива ́ти з ніг; 
2) fig. перемага ́ти. 
knock, to — 1) сту ́кати(ся); 2) збива ́ти; 
3) вража ́ти. 
knoll — горбо ́к, па ́горок. 
knot — 1) ву ́зол ; бант; 2) сучо ́к (на дере-
ви ́ні); 3) naut. мі ́ра шви ́дкости; 4) fig. при-
ти ́чина, утруднення. 
knot-berry — bot. гірча ́к. 
knot-grass — bot. придоро ́жник, спори ́ш. 
knot-hole — ді ́рка в до ́шці від сучка ́ , який 
ви ́пав. 
knot, to — 1) завізувати вузло ́м; 2) fig. 
заплу ́тувати(ся). 
knotty — 1) вузлува ́тий, сучкува ́тий; 2) fig. 
заплу ́таний. 
knout — нага ́йка. 
knowable — adj. philos. досту ́пний для 
пізна ́ння. 
know-all — n. colloq. всезна ́йко. 
know-how — 1) зна ́ння ́ спра ́ви; 2) tech. 
таємни ́ці виробни ́цтва. 



knowing lace-factory 
knowing — adj. прони ́кливий; метки ́й. 
knowingly — 1) свідо ́мо, навми ́сне; 2) вмі ́-
ло, впра ́вно. 
knowledge — зна ́ния ́ ; умі ́ння; еруди ́ція. 
knowledgeable — до ́бре обі ́знаний. 
known — зна ́ний, відо ́мий. 
know-nothing — 1) philos. агно ́стик; 2) colloq. 
не ́ук, незна ́йко. 
know, to — 1) зна ́ти; бу ́ти знайо ́мим; 
2) вмі ́ти; 3) пізнава ́ти. 
knuckle — 1) anat. с\тло ́б па ́льця; 2) tech. 
шарні ́р; 3) r/у. кіготь автозче ́плення; 
4) р/. касте ́т. 
knucklebone — гра в ба ́бки. 
knuckle-duster — касте ́т. 
knuckle-joint — 1) anat. сугло ́б па ́льця; 
2) tech. шарні ́р. 
knuckle, to — 1) вда ́рити; 2) постукати 
кісточка ́ми па ́льців. 
knurl — 1) ґу ́ля; 2) tech. насі ́чка. 
knurl, to — tech. насіка ́ти. 
knur(r) — на ́ріст, ґу ́ля (на де ́реві). 
kohlrabi — bot. кольра ́бі (вид капу ́сти). 
kola — see cola. 
kolinsky — zool. колоно ́к. 
kolkhoz — 1) n. колго ́сп; 2) adj. колго ́спний. 
Kongo, the — see Congo, the. 
kopeck — see copeck. 
Koran, the — rel. Кора ́н. 
Korea — geog. Коре ́я. 

Korean — 1) n. коре́||ець (йка); 2) adj. 
коре ́йський. 
kotow — низьки ́й уклі ́н. 
kotow, to — 1) ни ́зько вклонятися; 
2) плазува ́ти. 
koumiss — see kumiss. 
K-ration — mil. індивідуа ́льний продоволь-
чий паке ́т. 
kraut — colloq. ні ́мець. 
Kremlin, the — Кремль. 
krypton — chem. крипто ́н. 
Kuala Lumpur — geog. Куа ́ла-Лу ́мпур 
(мі ́сто). 
Kuban — geog. Куба ́нь. 
Kuching — geog. Ку ́чінґ (мі ́сто). 
kudos — n. colloq. сла ́ва. 
Ku-Klux-Klan — ку-клукс-кла ́н. 
kumiss — куми ́с. 
kuomintang — рої. гомінда ́н. 
Kurd — n. курд. 
Kuril(e) Isls — geog. Кури ́льські острови ́ . 
Kuwait — geog. Куве ́йт. 
kybosh — see kibosh. 
Kyiv — geog. Ки ́їв (столи ́ця Украї ́ни). 
Kyivan — кия́н||ин (ка). 
kyloe — дрі ́бна ́ шотля ́ндська поро ́да 
худо ́би. 
kymograph — кімо ́граф. 
Kyoto — geog. Кіо ́то (мі ́сто). 

la — mus. ля. 
lab — abbr. ляборато ́рія. 
labefaction — пошко ́дження; осла ́блення. 
label — 1) етике ́тка; ярли ́к; 2) jur. дода ́ток 
до заповіту. 
labeller — маши ́на для накле ́ювання ети-
кеток. 
label, to — 1) наліплювати етике ́тку (яр-
ли ́к); 2) відно ́сити до яко ́їсь катего ́рії. 
labial — phon. 1) n. губни ́й звук; 2) adj. 
губни ́й. 
labialization — n. phon. лябіяліза ́ція. 
labialize, to — phon. лябіялізува ́ти. 
labiate — bot. 1) n. губоцві ́тна росли ́на; 
2) adj. губоцві ́тний. 
labile — adj. chem., phys. нестійки ́й, ля-
бі ́льний. 
labiodental — phon. 1) n. гу ́бно-зубни ́й звук; 
2) adj. гу ́бно-зубни ́й, лябіодента ́льний. 
labor — see labour. 
laboratory — n. 1) ляборато ́рія; 2) attr. 
ляборато ́рний. 
laboratory assistant — лябора ́нт(ка). 
laborious — 1) трудни ́й, стомливий; 2) ста-
ранний, працьови ́тий. 
labour — n. 1) пра ́ця, робо ́та; 2) по ́ло ́ги; 
3) attr. робо ́чий. 

Labour Chamber — Біржа Пра ́ці. 
laboured — adj. 1) важки ́й; незґра ́бний (про 
стиль); 2) що діста ́вся з труднощами, 
labourer — робітни ́к, працівни ́к. 
Labour Exchange — Бі ́ржа Пра ́ці. 
labouring — 1) працюючий; 2) утруднений, 
labourist — рої. лейбори ́ст. 
labourite — рої. лейбори ́ст. 
labour-market — по ́пит і пропози ́ція пра ́ці. 
Labour Party — рої. лейбори ́стська па ́ртія. 
labour-saving — adj. що заоща ́джує пра ́цю. 
labour, to — 1) працюва ́ти; 2) доклада ́ти 
зуси ́ль. 
labour union — професі ́йна спілка. 
Labrador — geog. Лябрадо ́р (піво ́стрів). 
labyrinth — n. 1) лябіри ́нт; 2) fig. безви ́-
Хідне стано ́вище. 
labyrinthine — adj. 1) подібний до лябі-
ри ́нту; 2) fig. заплу ́таний. 
lac — черво ́на смола ́ . 
lace — 1) мере ́живо; 2) шнуро ́к; 3) галу ́н; 
4) сітка. 
lace boots — pi. череви ́ки на шнурка ́Х. 
Lacedaemonian — hist. 1) n. спарта ́н||ець 
(ка); 2) adj. спартанський, 
lace-factory — шмукля ́рня, мере ́живна 
фа ́брика. 



lace-frame lambskin 

lace-frame — п'яльці (для мере ́жива). 
lace-maker — шмукля ́р(ка); мережівн||и́к 
(и ́ця). 
lace paper — папі ́р з мере ́живним візе-
ру ́нком. 
lace-pillow — по ́душка, на які ́й плету ́ть 
мере ́живо. 
lacerated — adj. рва ́ний. 
lacerated wound — n. med. рва ́на ра ́на. 
lacerate, to — 1) рва ́ти, роздира ́ти; 2) му ́ -
чити; 3) калічити. 
laceration — n. 1) розрива ́ння; ро ́зрив; 
2) med. рва ́на ра ́на. 
lace tight, to — затяга ́ти(ся) (корсе ́том). 
lace, to — 1) шнурува ́ти; 2) затяга ́ти(ся) 
(корсе ́том); 3) colloq. додава ́ти спирто ́ві ́ 
напо ́ї. 
laches — jur. неува ́жність; злочи ́нна не-
дба ́лість. 
lachrymal — adj. anat. слі ́зний. 
lachrymal gland — n. anat. слі ́зна за ́ло ́за. 
lachrymatory — сльозоточи ́вий. 
lachrymatory gas — mil. сльозоточи ́вий газ. 
lachrymose — adj. що пла ́че; слізли ́вий. 
lacing — n. 1) шнурівка, шнур; 2) шнуру-
ва ́ння; 3) додава ́ння (спирто ́ви ́х напо ́їв). 
lack — відсу ́тність; недостача, брак, 
lackadaisical — adj. сантимента ́льний; 
мрі ́йний. 
lack of interest — знеохо ́чення. 
lack of manners — невихованість, 
lack-all — n. colloq. знедо́лена людина, 
lack-brain — n. colloq. ду ́рень. 
lacker — see lacquer, 
lackey — лаке ́й, слуга ́ . 
lackey, to — прислуго ́вувати. 
lacking — adj. яко ́го не вистача ́є, браку ́є. 
lackland — adj. безземе́льний. 
lacklustre — adj. без блиску (про о́чі). 
lack, to — потребува ́ти; відчува ́ти не-
достачу. 
laconic(al) — лаконі ́чний, небагатослівний. 
laconically — лаконічно. 
laconicism — лаконічність. 
laconism — лаконічність. 
lacquer — 1) лак; ґлязу ́ра, поли ́ва; 2) collect. 
лако ́вані ви ́роби. 
lacquered — adj. лако ́ваний; покри ́тий 
ґлязу ́рою (поли ́вою). 
lacquer, to — лакува ́ти; покрива ́ти ґлязу ́-
рою (поли ́вою). 
lacquey — see lackey. 
lacrosse — sport, гра в м'яча ́ на трав'яно ́му 
по ́лі (схо ́жа на го ́кей). 
lactan — text, лакта ́н. 
lactate, to — 1) виділя ́ти молоко ́ ; 2) году-
ва ́ти гру ́ддю; 3) дава ́ти сса ́ти (ви ́м'я). 
lactation — ви́ділення молока ́ , лякта ́ція. 
lacteal — моло ́чний. 
lacteal gland — моло ́чна за ́ло ́за. 
lactic — chem. моло ́чний. 
lactic acid — chem. моло ́чна кислота ́. 
lactobacillus — bact. ляктобацилін. 
lactometer — ляктоме ́тр. 

lactose — chem. лякто ́за. 
lacuna — 1) загли ́бина; 2) прога ́лина. 
lacustrine — adj. озе ́рний. 
lacy — adj. зро ́блений з мере ́жива; мере ́-
живний. 
lad — хло ́пець, юнак. 
ladder — драби ́на; naut. трап. 
laddie — n. dim. хлопчи ́сько. 
laden — навантажений. 
lade, to — ладува ́ти, ванта ́жити. 
ladies — 1) pi. lady; 2) colloq. жіно ́ча вби-
ра ́льня. 
lading — 1) вантаж; 2) наванта ́жування. 
ladle — черпа ́к, ківш. 
ladle, to — черпа ́ти; розлива ́ти. 
Ladoga — geog. Ла ́дозьке о́зеро. 
lady — 1) па ́ні; 2) ма ́ти; дружи ́на; наре-
че ́на. 
ladybird — ent. со́нечко.^ 
Lady Day — rel. Благовіщення. 
lady-friend — при́ятелька. 
lady-in-waiting — жінка з по ́чету короле ́ви. 
lady-killer — iron, джиґу ́н, Дон Жуа ́н. 
ladylike — adj. 1) ви ́хована; ви ́шукана; 
2) подібний до жі ́нки. 
lady-love — n. коха ́на. 
lady's hat — капелюшок. 
ladyship — ти ́ту ́л ле ́ді. 
lady's-maid — покоївка. 
lady's man — кава ́лір. 
laevogyrate — adj. лівооберта ́ючий. 
lag — n. 1) відстава ́ння; запізнення; 2) tech. 
термі ́чна ізоляція. 
laggard — 1) n. неро ́ба; заба ́ра; 2) adj. 
відсталий; мля ́вий. 
lagging — n. 1) відстава ́ння; запі ́знення; 
2) tech. термі ́чна ізоля ́ція; 3) elect., radio 
зсув фаз. 
lagoon — ляґу ́на. 
Lagos — geog. Лаґо ́с (мі ́сто). 
lag, to — 1) відстава ́ти* запізнюватися; 
2) tech. покрива ́ти термічною ізоля ́цією. 
Lahore — geog. Лаго ́р (мі ́сто). 
laic — n. мирянин, мирянка. 
laical — adj. світський, мирськи ́й. 
lair — 1) лі ́гво, барлі ́г; 2) загі ́н для худо ́би. 
lair, to — лежа ́ти в барло ́зі. 
laity — collect, миряни. 
lake — 1) о́зеро; 2) крапла ́к (фа ́рба). 
lake-country — краї ́на озе ́р (в північній 
Англії). 
lake dwelling — будівля на па ́лях (на о́зері). 
lake-land — see lake-country. 
lake-lawyer — ich. минь. 
lakelet — озе ́рце ́. 
laky — бага ́тий на озе ́ра. 
lama — n. 1) rel. ла ́ма; 2) see llama. 
Lamaism — rel. ламаїзм. 
lamb — 1) ягня ́, ове ́чка; 2) ягня ́че м'я ́со. 
lambency — 1) бли ́скання; 2) ко ́взання. 
lambent — променистий, сяючий. 
lambing — n. agric. окі ́т. 
lambkin — n. ягнятко. 
lamblike — adj. fig. покірливий, ла ́гідний. 
lambskin — сму ́шок. 



lamb, to lane 
lamb, to — ягнитися, коти ́тися. 
lame — adj. 1) калі ́куватий, кульга ́вий; 
2) fig. недоста ́тній. 
lameness — калі ́чність, кульга ́вість. 
lament — 1) стогна ́ння; ле ́мент; 2) тужли ́ва 
пі ́сня. 
lamentable — 1) жа ́лісний, сумни ́й; 2) жа-
люгідний. 
lamentation — бі ́дкання; голосі ́ння. 
lament, to — бідкатися; голоси ́ти. 
lame, to — калі ́чити, ні ́вечити. 
lamia — ві ́дьма, чаклу ́нка. 
lamina — 1) тонкий шар; 2) geol. площи ́на ́ 
відшаро ́вування. 
laminar — платі ́вчастий. 
laminated — платі ́вчастий; шарува ́тий. 
laminate, to — 1) розще ́плювати(ся) на 
тонкі ́ платі ́вки; 2) покрива ́ти тонки ́ми 
платі ́вками. 
lamination — 1) розшарува ́ння; 2) geol. 
шарува ́тість. 
Lammas — Свя ́то врожа ́ю (1 се ́рпня). 
lammergeyer — orn. ягнятник, 
lamp — ля ́мпа, ліхта ́р; кагане ́ць. 
lampadary — 1) свічни ́к; 2) лю ́стра. 
lampblack — 1) са ́жа від ля ́мпи; 2) чо ́рна 
фа ́рба з ля ́мпової са ́жі. 
lamp-burner — ля ́мповий пальник, 
lamp-chimney — ля ́мпове скло, 
lamp-holder — elect, лямпотрима ́ч, патро ́н. 
lampion — кольоро ́вий ліхта ́р. 
lamplight — 1) сві ́тло ля ́мпи; 2) шту ́чне 
освітлення. 
lampoon — зла сати ́ра; па ́сквіль. 
lampooner — пасквіля ́нт. 
lampoonist — пасквіля ́нт. 
lampoon, to — писа ́ти па ́сквілі. 
lamp-plug — elect, ля ́мповий ште ́псель. 
lamppost — ліхта ́рний стовп, 
lamprey — ich. мино ́га, муре ́на. 
lamp-shade — абажу ́р. 
lamp-socket — see lamp-holder, 
lamp, to — освітлювати, 
lam, to — colloq. лупцюва ́ти. 
Lancashire — geog. Ла ́нкашір. 
Lancaster — geog. Ла ́нкастер (мі ́сто). 
lance — спис. 
lance-knight — hist, ландскне ́хт. 
lanceolate — adj. bot. списовидний, 
lancer — 1) mil. hist, пікіне ́р, ула ́н; 2) pi. 
лансьє ́ (старови ́нний та ́не ́ць). 
lance-sergeant — mil. молодший сержа ́нт. 
lancet— 1) med. ланце ́та; 2) archi. стрі ́лка 
склепі ́ння. 
lancet arch — archi. стрілча ́ста а́рка. 
lance, to — проко ́лювати спи ́сом. 
lancinating — adj. го ́стрий; прони ́зливий. 
land — n. 1) земля ́ , суході ́л; 2) ґрунт; 3) зе-
ме ́льна вла ́сність; 4) attr. назе ́мний; сухо-
пу ́тний. 
land-agent — комісіоне ́р по купівлі та 
продажу нерухо ́мого майна ́ . 
landau — а́вто́ з відкри ́тим ве ́рхом. 
land-bank — bank, земельний банк, 
land-breeze — meteor, береговий бриз. 

landfall — 1) naut. підхід до бе ́рега; 2) об-
ва ́л, зсув. 
land-forces — pi. mil. сухопу ́тні війська ́. 
land-grabber — colloq. люди ́на, що за-
хо ́плює (незако ́нно) чиюсь зе ́млю. 
landholder — оренда ́р або ́ землевла ́сник. 
landing — n. 1) naut. ви ́сад; 2) av. призе ́м-
лення; 3) тії . деса ́нта. 
landing craft — mil. деса ́нтний чо ́ве ́н. 
landing field — av. лето ́вище, аеродро ́м. 
landing ground — see landing field, 
landing mark — n. av. знак призе ́млення. 
landing net — n. 1) av. сі ́тка призе ́млення 
(на па ́лубі авіяно ́сця); 2) fish, риболове ́ць-
кий сачо ́к. 
landing party — n. mil. деса ́нта. 
landing-place — n. 1) naut. при ́стань; 2) av. 
пло ́ща призе ́млення. 
landing-stage — n. при ́стань. 
land-jobber — торгове ́ць земельними ді-
ля ́нками. 
landlady — вла ́сниця готе ́лю, буди ́нку, 
мебльо ́ваних кімна ́т. 
landless — adj. безземе ́льний. 
land-locked — adj. ото ́чений су ́шею з усі ́х 
бокі ́в. 
landlord — 1) землевла ́сник; 2) вла ́сник 
готе ́лю, буди ́нку, мебльо ́ваних кімна ́т. 
landlouper — волоцю ́га. 
landlubber — naut. новачо ́к у морській 
спра ́ві. 
landmark — 1) віха, межови ́й знак; 2) бе-
регови ́й знак. 
landmine — mil. фуґа ́с. 
landocracy — collect, аґра ́рії, землевла ́сники. 
land office — урядо ́ва канцеля ́рія, яка ́ ре-
єстру ́є земе ́льні угоди. 
land-on, to — av. призе ́млюватися. 
landowner — землевла́сн||ик (иця). 
landownership — землеволодіння. 
landowning — 1) n. землеволодіння; 2) adj. 
землевла ́сницький. 
land power — n. рої. могутня держа ́ва. 
landrail — orn. дерка ́ч. 
land-rover — mot. а́вто́-всюдихі́д. 
landscape — краєви ́д, пейза ́ж, ляндша ́фт. 
landscape-gardening — n. плянува ́ння й роз-
будо ́ва саді ́в і па ́рків. 
landscape-painter — пейзажи ́ст(ка). 
landslide — 1) обва ́л, зсув; 2) рої. вели ́ка 
змі ́на в розподілі голосі ́в між па ́ртіями. 
land-surveying — n. землемі ́рство, межу-
вання. 
land-surveyor — землемір, межува ́льник. 
land-tax — земе ́льний пода ́ток. 
land, to — 1) av. призе ́млюватися; 2) ви-
са ́джувати(ся) на бе ́рег; 3) fish, лови ́ти, 
витяга ́ти на .бе ́рег. 
land waiter — урядо ́вець ми ́тниці, яки ́й 
сте ́жить за виванта ́жуванням това ́рів з 
корабля ́ . 
landward(s) — adv. до бе ́рега. 
land-wind — meteor, берегови ́й бриз, 
lane — 1) ву ́личка, прову ́лок; 2) прохід 
(між ряда ́ми). 



language last, to 

language — мо ́ва. 
languid — 1) мля ́вий; апати ́чний; 2) нуд-
ний. 
languidly — 1) мля ́во; апати ́чно; 2) ну ́дно. 
languish — мло ́сність; мло ́сний ви ́гляд. 
languishing — adj. 1) кво ́лий; 2) мло ́сний. 
languish, to — 1) сла ́бнути; марні ́ти; 
2) ну ́ди ́тися, 
languor — 1) сла ́бість; 2) апа ́тія; 3) мло ́с-
ність. 
languorous — 1) слаби ́й; 2) апати ́чний; 
3) мло ́сний. 
lanital — шту ́чна во ́вна. 
lank — 1) худорля ́вий; висо ́кий і тонки ́й; 
2) некучеря ́вий, прями ́й (некучеряве во-
ло ́сся). 
lankness — 1) худорля ́вість; 2) некучеря ́-
вість. 
lanky — довгов'я ́зий. 
lanolin — pharm. ланолі ́н. 
lansquenet — hist, ландскне ́хт. 
lantern — ліхта ́р. 
lanthanum — chem. ланта ́н. 
lanyard — 1) naut. та ́лреп; 2) шнур; 3) ре ́-
мінь біно ́кля, далекогля ́да. 
Laodicean — adj. байдужий (у пита ́ннях 
полі ́тики). 
Laos — geog. Лао ́с. 
lap — n. 1) sport, забі ́г, заплив; 2) пола ́ ; 
поді ́л; 3) колі ́на; 4) text, руло ́н ткани ́ни; 
5) tech. прити ́р; 6) рідка ́ ї́жа (для соба ́к). 
La Paz — geog. JIa-Па ́с (мі ́сто). 
lap-dog — кімна ́тний пе ́сик. 
lapel — ля ́цкан, вило ́га. 
lapidary — 1. n. граве ́р по ка ́меню; 2. adj. 
1) вигравіруваний на ка ́мені; 2) короткий, 
lapidate, to — каменува ́ти. 
lapidation — каменува ́ння. 
lapidify, to — 1) скам'яніти; 2) перетво ́рю-
вати(ся) на ка ́мінь. 
Lapland — geog. Ляпля ́ндія. 
Laplander — ляпля́нд||ець (ка). 
La Plata — geog. Ла-Пла ́та (мі ́сто). 
lapper-milk — кисле молоко ́ . 
lappet — ля ́цкан; скла ́дка. 
Lappish — adj. ляпля ́ндський. 
lapse — n. 1) пропуск; по ́милка; 2) плин, 
біг (ча ́су ́); 3) jur. припи ́нення; 4) meteor. 
паді ́ння, зниження (температу ́ри, ти ́ску). 
lapsed — adj. коли ́шній. 
lapse, to — 1) jur. втрача ́ти чи ́нність; 
2) прохо ́дити, падати (про заціка ́влення); 
3) вдава ́тися (у відча ́й). 
lapsus — L. по ́милка. 
lap, to — 1) загорта ́ти; 2) перекрива ́ти; 
3) tech. притира ́ти; 4) плеска ́тися об бе ́рег 
(про хви ́лі); 5) жадібно пи ́ти, поглина ́ти. 
lapwing — n. orn. ча ́йка. 
larcenous — adj. злоді ́йський. 
larceny — краді ́ж. 
lard — са ́ло, сма ́лець. 
larder — комірчи ́на. 
lard, to — cul. шпигува ́ти; ма ́зати сма ́ль-
цем. 
lardy — са ́льний. 

large — 1) вели ́кий; 2) пшро ́кий; 3) чис-
ленний. 
large bottle — бутель. 
large-handed — adj. 1) з вели ́кими рука ́ми; 
2) fig. ще ́дрий; бага ́тий. 
large-hearted — adj. fig. добрози ́чливий; 
великодушний. 
largely — 1) на широ ́ку но ́гу; 2) значно ́ю 
мі ́рою. 
large-minded — adj. з широ ́кими по ́глядами. 
largeness — 1) вели ́кий ро ́змір; 2) fig. 
великоду ́шність. 
larger — бі ́льший. 
large scale — вели ́кий машта ́б. 
largess(e) — n. 1) ще ́дрість; 2) ще ́дрий 
подару ́нок. 
largest, the — найбільший. 
larghetto — mus. 1) adv. у пові ́льному те ́мпі; 
2) adj. повільний. 
largo — mus. 1) adv. у ду ́же повільному 
те ́мпі; 2) adj. ду ́же повільний. 
lariat — 1) ля ́со; 2) моту ́зка. 
lariat, to — лови ́ти ля ́сом. 
lark — n. 1) orn. жа ́йворонок; 2) жарт, 
ви ́тівка; 3) весе ́лощі. 
larkspur — bot. сокирки ́. 
lark, to — 1) лови ́ти жа ́йворонків; 2) жар-
тува ́ти; ба ́витися. 
larky — adj. що любить пожартува ́ти; 
пустотливий. 
larmier — archi. слізни ́ця. 
larrikin — хуліга ́н. 
larrup — colloq. уда ́р. 
larrup, to — colloq. лупцюва ́ти, би ́ти. 
larva — biol. 1) личи ́нка; 2) пу ́головок. 
laryngeal — adj. med. горта ́нний. 
laryngitis — med. лярингіт. 
laryngologist — n. горлови ́к (лікар), 
laryngology — med. ляринголо ́гія. 
laryngoscope — med. лярингоско ́п. 
larynx — anat. горлянка, голосни ́ця. 
lascivious — хтивий, 
laser — phys. ла ́зер. 
lash — 1) канчу ́к, нага ́йка; 2) уда ́р канчу-
ко ́м, нага ́йкою; 3) naut. найто ́в. 
lasher — водозли ́в; гре ́бля. 
lashing — n. 1) шмага ́ння, биття ́ ; 2) naut. 
кріплення, найто ́ви. 
lash, to — 1) шмага ́ти, би ́ти; 2) зв'я ́зувати; 
прив'я ́зувати; 3) naut. пришварто ́вувати. 
lass — 1) дівчинка, дівчина; 2) лю ́ба, ми ́ла; 
3) служнйця. 
lassie — dim. дівча ́тко. 
lassitude — вто ́ма, стомлення. 
lasso — ля ́со. 
lasso, to — лови ́ти ля ́сом. 
last — 1. adj. 1) оста ́нній; остато ́чний; 
2) мину ́лий; 3) найсуча ́сніший; 2. n. копи ́л, 
коло ́дка. 
lasting — adj. трива ́лий; міцни ́й. 
Last Judgement, the — n. rel. Страшни ́й Суд. 
lastly — наре ́шті. 
last-named — adj. оста ́нній із зга ́даних. 
last, to — 1) трива ́ти, тягти ́ся; 2) виста-
ча ́ти; 3) натяга ́ти на копи ́л (коло ́дку). 



last year lawn-mower 
last year — мину ́лий рік. 
last year's — торішній. 
latch — 1) tech. ско ́ба ́ ; 2) за ́щіпка, кля ́мка. 
latchet — obs. шнуро ́к для череви ́ка; 
тасьма ́ . 
latch-key — відми ́чка. 
latch, to — защіпа ́ти, засува ́ти. 
late — 1. adj. 1) пізній; запізні ́лий; 2) ми-
ну ́лий, коли ́шній; 3) покійний, поме ́рлий; 
2. adv. 1) пізно; 2) заоста ́ннійчас; неда ́вно. 
lateen — adj. naut. трику ́тній (трику ́тнє 
вітри ́ло). 
lately — неда ́вно, нещодавно ́. 
latency — n. sci. прихо ́ваний стан, 
lateness — запізнювання, спізнення, 
latent — adj. sci. прихо ́ваний, ляте ́нтний. 
latent period — med. інкубаційний період, 
later — 1) adj. пізніший; 2) adv. пізніше; 
зго ́дом. 
lateral — 1. n. phon. лятера ́льний сона ́нт; 
2. adj. 1) бічни ́й, лятера ́льний; 2) побічний, 
другорядний. 
later on — пізніше; по ́тім; зго ́дом. 
latest — найпізніший; найоста ́нніший. 
lath — bui. пля ́нка; дра ́нка. 
lathe — tech. то ́ка ́рський верста ́т, тока ́рка. 
lather — 1) ми ́льна піна; 2) піна (на коні ́). 
lather, to — 1) нами ́лювати(ся); 2) зми ́-
люватися (про коня ́). 
lathery — 1) нами ́лений; 2) зми ́лений (про 
коня ́). 
lathe, to — tech. обробля ́ти на то ́ка ́рському 
верста ́ті. 
lathing — n. bui. collect, ла ́ти, пля ́нки. 
lath, to — bui. прибива ́ти пля ́нки (дра ́нки). 
lathy — 1) довгов'я ́зий; 2) худорля ́вий. 
Latin — 1) n. лати ́нська мо ́ва, лати ́на; 
2) adj. лати ́нський; рома ́нський. 
Latinism — латині ́зм. 
Latinist — латині ́ст. 
Latinization — латиніза ́ція. 
Latinize, to — латинізува ́ти. 
Latins — n. pl. geog. краї ́ни Лати ́нської 
Аме ́рики. 
latish — colloq. пізне ́нько. 
latitude — 1) geog. широта ́ ; 2) свобо ́да; 
терпимість. 
latitudinarian — людина широ ́ких по ́глядів. 
latrine — кльозе ́т, лятри ́на; naut. галю ́н. 
latter — 1) оста ́нній; 2) неда ́вній. 
latter-day — adj. найнові ́ший, суча ́сний. 
latterly — 1) неда ́вно; 2) під кіне ́ць. 
latter-most — оста ́нній. 
lattice — n. 1) ґра ́ти; 2) attr. ґратча ́стий. 
Latvia — geog. Ла ́твія. 
Latvian — 1) n. латві́||єць (йка); 2) adj. лат-
війський . 
laud — похвала ́ . 
laudable — 1) похва ́льний; 2) med. добро-
я́кісний. 
laudation — похвала ́ ; вихваляння, 
laudative — похва ́льний. 
laud, to — хвали ́ти; вихваляти, 
laugh — сміх. 
laughable — смішний, куме ́дний. 

laugh at, to — насміха ́тися, смія ́тися 
(з кого ́сь). 
laughing — adj. що сміється. 
laughing-gas — n. газ, що виклика ́є сміх. 
laughing-stock — посміхо ́висько. 
laughter — сміх; ре ́гіт. 
laugh, to — смія ́тися. 
launch — naut. 1) барка ́с; моторо ́вий чо ́ве ́н; 
ка ́тер; 2) спуск судна ́ на во ́ду. 
launcher — n. mil., sci. раке ́тний при ́стрі ́й; 
катапу ́льта. 
launching — 1. n. 1) naut. спуск (на во ́ду); 
2) mil., sci. за ́пуск (раке ́ти, супу ́тника); 
3) катапультува ́ння; 2. adj. стартови ́й. 
launch, to — 1) почина ́ти, пуска ́ти в хід; 
2) naut. спуска ́ти (судно ́ на во ́ду); 3) тії., 
sci. запуска ́ти (раке ́ту, супу ́тника). 
launder, to — пра ́ти і прасува ́ти. 
laundress — пра ́ля. 
laundry — 1) пра ́льня; 2) біли ́зна для 
прання ́ або ́після ́ прання ́. 
laureate — лавреа ́т, увінчаний лавро ́вим 
вінко ́м. 
laurel — bot. лавр. 
laurel, to — увінчувати лавро ́вим вінко ́м. 
lava — geol. ля ́ва. 
lavabo — n. умива ́льня. 
lavage — med. промива ́ння. 
lavatory — убира ́льня, кльозе ́т. 
lavement — med. промива ́ння. 
lavender — 1) bot. ляве ́нда; 2) ви ́сушені 
квіти, ли ́стя ляве ́нди. 
laverock — poet, жа ́йворонок. 
lave, to — 1) купа ́ти, ми ́ти; 2) med. про-
мива ́ти. 
lavish — 1) ще ́дрий; 2) марнотра ́тний; 
3) рясни ́й, бу ́йний. 
lavishly — 1) ще ́дро; 2) марнотра ́тно. 
lavishness — 1) ще ́дрість; 2) марнотра ́т-
ність. 
lavish, to — 1) бу ́ти ще ́дрим; 2) бу ́ти марно-
тратним. 
lavsan — n. text, лавса ́н. 
law — n. 1) зако ́н, пра ́во; 2) jur. юриспру-
де ́нція; 3) суд, судови ́й проце ́с; 4) attr. 
зако ́нний. 
law and order — правопоря ́док. 
law-breaker — злочи ́нець; правопору ́шник. 
law-court — суд. 
lawful — легальний, зако ́нний. 
lawful age — громадянське повноліття. 
lawfully — леґа ́льно, зако ́нно. 
lawfulness — леґа ́льність, зако ́нність. 
lawgiver — законода ́вець.. 
lawless — adj. нелеґа́льний, беззако ́нний. 
lawlessness — нелеґа ́льність, беззако ́ния. 
law-list — jur. юридичний довідник. 
lawmaker — законода ́вець. 
law-making — 1) n. видання зако ́нів; 2) adj. 
законода ́вчий. 
lawn — 1) травни ́к, ґазо ́н; 2) text, бати ́ст. 
lawn hockey — sport, го ́кей на траві, 
lawn-mower — травокоса ́рка, ґазоноко-
са ́рка. 



lawn-sprinkler learn by heart, to 
lawn-sprinkler — прилад для полива ́ння 
травникі ́в, ґазо ́нів. 
lawn-tennis — sport, лавн-те ́ніс. 
lawny — adj. 1) що ма ́є бага ́то ґазо ́нів; 
2) text, бати ́стовий. 
lawsuit — jur. по ́зов; судови ́й проце ́с. 
law-term — jur. період судово ́ї се ́сії. 
lawyer — jur. 1) правни ́к, юри ́ст; 2) обо-
ро ́нець. 
lax — 1. n. ich. лосо ́сь; 2. adj. 1) нето ́чний; 
непе ́вний; 2) в'я ́лий; слабки ́й. 
laxative — pharm. проно ́сний за ́сіб. 
laxity — n. 1) нето ́чність; непе ́вність; 
2) в'я ́лість; сла ́бість. 
lay — 1. adj. 1) сві ́тський; недухо ́вний; 
2) непрофесійний; 2. n. 1) баля ́да; 2) спів 
птахів. 
layabout — colloq. шахра ́й; гульвіса. 
lay aside, to — відклада ́ти. 
lay bricks, to — мурува ́ти. 
lay claim, to — претендува ́ти, домага ́тися. 
lay eggs, to — не ́сти ́ яйця. 
layer — 1) geol. пласт, шар ; 2) bot. відса ́док; 
3) несу ́чка (ку ́рка). 
layette — при ́дане новонаро ́джен||ого (ої). 
lay figure — 1) манеке ́н (худо ́жника); 
2) нереа ́льний о́браз. 
laying — n. 1) несіння яєць; 2) час несіння 
яєць. 
laying out — n. виклада ́ння. 
layman — 1) миряни ́н; 2) непрофесіона ́л. 
lay-off — 1) звільнення з пра ́ці (тимчасо ́ве); 
2) період тимчасо ́вого звільнення з пра ́ці. 
lay open, to — colloq. виявля ́ти. 
lay-out — n. tech. плян; маке ́т. 
lay out, to — виклада ́ти. 
lay-over — 1) серве ́тка на скатерти ́ні; 
2) зу ́пи ́нка в дорозі. 
lay siege, to — mil. обклада ́ти, бльокува ́ти. 
lay, to — 1) кла ́сти; 2) накрива ́ти, стели ́ти. 
lay to rest, to — хова ́ти (покі́йн||ика (ицю). 
lay-up — tech. простій (маши ́ни). 
lazaret — n. med. 1) каранте ́на; каранте ́нне 
судно ́ ; 2) лепрозо ́рій. 
laze, to — colloq. ледарюва ́ти, байдикува ́ти. 
laziness — ледарство, лі ́нощі. 
lazy — леда ́чий, лінивий. 
lazy-bones — colloq. ле ́дар(ка). 
lazy person — ле ́дар(ка). 
Lazy Susan — colloq. невели ́кий сто ́лик, на 
яко ́му подаю ́ть їжу для госте ́й. 
L-bar — tech. кутове ́ залі ́зо. 
lea — n. 1) agric. пар; 2) па ́смо (нито ́к); 
3) poet, по ́ле, ни ́ва. 
leach — ропа ́ , наси ́чений ро ́зчин кухо ́нної 
со ́ли. 
leach, to — chem. вилуго ́вувати. 
lead — 1) свине ́ць; 2) print, шпо ́на; 3) naut. 
лот; 4) ініціяти ́ва; керівни ́цтво; 5) elect. 
випередження (фа ́зи). 
lead astray, to — підма ́нювати. 
lead away, to — відводити. 
leaden — adj. 1) свинце ́вий; 2) сі ́рий (сірі 
хма ́ри); 3) fig. важки ́й. 

leader — n. 1) лідер, керівни ́к; 2) тії . ко-
мандор; 3) дириґе ́нт (хо ́ру). 
leaderette — lit. коро ́тка редакційна за ́мітка 
в газе ́ті. 
leadership — про ́від, керівни ́цтво. 
leader-writer — lit. а́втор передови ́ць у 
газе ́ті. 
lead-in — n. elect, ввідни ́й про ́від. 
leading — adj. 1) керівни ́й; провідни ́й; 
2) tech. ведучий; рухови ́й. 
lead in, to — вводити. 
lead-off — 1) adj. початко ́вий; 2) n. поча ́ток. 
lead out, to — виводити; випрова ́джувати. 
lead pencil — графітовий оліве ́ць. 
leadsman — n. naut. лотови ́й. 
lead, to — 1) tech. покрива ́ти свинце ́м; 
2) print, розділя ́ти шпо ́нами; 3) іти ́ пе ́ршим; 
4) спрямо ́вувати; 5) elect, випереджа ́ти 
(про фа ́зу). 
leaf— 1) лист, листо ́к; 2) сторінка, а́ркуш. 
leafage — n. poet, ли ́стя. 
leaf-bud — bot. брость. 
leafless — adj. безлистий, 
leaflet — 1) прокляма ́ція, листівка; 2) лис-
то ́к. 
leafstalk — bot. стебло ́листка ́ . 
leaf, to — 1) вкрива ́тися ли ́стям; 2) пере-
горта ́ти сторі ́нки ́ . 
leafy — вкри ́тий ли ́стям. 
league — n. 1) рої. ліґа, спілка; 2) ліґа 
(міра довжини ́). 
leaguer — 1) рої. член ліґи, спілки; 2) тії. 
та ́бір. 
league, to — рої. вхо ́дити в ліґу, спілку; 
утво ́рювати лі ́ґу, спі ́лку. 
leak — ви ́тік, те ́ча. 
leakage — 1) те ́ча; 2) розкриття (таємни ́ці); 
3) elect, розсі ́ювання. 
leak, to — витіка ́ти, дава ́ти те ́чу. 
leaky — adj. що протіка ́є. 
leal — adj. poet, че ́сний; ві ́рний. 
lean — 1. adj. 1) худий; сухорля ́вий; 
2) убо ́гий; 2. n. схил, на ́хил. 
leaning — n. на ́хил, СХРІЛЬНІСТЬ. 
leanness — n. 1) сухорлявість; 2) убо ́гість. 
lean on, to — спира ́тися; притулятися; 
прихиля ́тися. 
lean, to — 1) нахиля ́ти(ся); 2) спира ́тися; 
притуля ́тися. 
leap — n. 1) стрибо ́к, підско ́к; 2) geol. 
дисльока ́ція. 
leap away, to — відска ́кувати. 
leap-day — 29-те лю ́того (бува ́є раз на 
чоти ́ри ро ́ки). 
Іеарег — стрибу ́н(ка). 
leap-frog — гра в до ́вгої лози ́ . 
leap-frog, to — mil. ру ́хатися переко ́тами. 
leaping — n. стрибання, скака ́ння. 
leap out, to — вистрибувати, виска ́кувати. 
leap, to — 1) стриба ́ти, скака ́ти; 2) з ра ́ -
дістю погоджуватися; 3) дуже заколоти-
тися (про се ́рце). 
leap-year — високо ́сний рік. 
learn by heart, to — заучувати, вчи ́ти на-
пам'ять. 



learn by reading, to leggy 
learn by reading, to — вичи ́тувати. 
learned — adj. ви ́вчений; вчений, 
learned person — n. вче́н||ий (a), 
learner — n. той, Хто вчи ́ться. 
learning — n. 1) навча ́ння; 2) вче ́ність, 
зна ́ння ́. 
learn, to — 1) вчи ́тися; 2) дізнава ́тися. 
lease — n. 1) оре ́нда, ви ́наєм; 2) те ́рмін 
оре ́нди; 3) text, ниткорозді ́лювач. 
leasehold — 1. n. 1) найма ́ння; 2) буди ́нок, 
зда ́ний вна ́йми; орендо ́вана земля; 2. adj. 
орендо ́ваний. 
leaseholder — оренда ́р(ка), найма ́ч(ка). 
lease, to — 1) здава ́ти або ́бра ́ти в оре ́нду; 
2) text, розділя ́ти нитки ́; схре ́щувати нитки. 
leash — при ́в'язь, шво ́рка. 
leash, to — трима ́ти на при ́в'язі. 
least — 1) adj. найме ́нший; 2) adv. в най-
ме ́ншій мі ́рі, найменше. 
leastwise — colloq. прина ́ймні. 
leather — n. 1) шкі ́ра; 2) ре ́мінь; 3) attr. 
шкіряни ́й. 
leatherette — шту ́чна шкі ́ра. 
leather-head — colloq. дурень. 
leathering — n. colloq. биття ́. 
leathern — adj. шкіряни ́й. 
leather, to — 1) кри ́ти шкі ́рою; 2) colloq. 
би ́ти. 
leathery — 1) схо ́жий на шкі ́ру; 2) жорс-
ткий. 
leave — 1) відпу ́стка; 2) до ́звіл. 
leave behind, to — 1) залишати; 2) випере-
джати. leaved — adj. 1) вкри ́тий ли ́стям; 2) що 
ма ́є фо ́рму листка ́. 
leaven — броди ́ло, за ́квас, дрі ́жджі. 
leavened — adj. заква ́шений, квасни ́й. 
leaven, to — ква ́сити, заква ́шувати. 
leaves — pi. ли ́стя, листки ́. 
leave-taking — n. проща ́ння. 
leave, to — 1) залиша ́ти, покида ́ти; 2) від'ї-
жджа ́ти; 3) заповіда ́ти; 4) вкрива ́тися 
ли ́стям. 
leavings — n. pl. за ́лишки; поки ́дьки. 
Lebanese — 1) n. ліва́н||ець (ка); 2) adj. 
ліва ́нський. 
Lebanon — geog. Ліва ́н. 
lecherous — adj. розпусний, 
lechery — розпу ́ста. 
lecithin — chem. лецити ́н. 
lectern — rel. анало ́й. 
lection — rel. 1) чи ́та ́ння; 2) різночи ́та ́ння. 
lector — rel. дяк; чите ́ць. 
lecture — ле ́кція; до ́повідь. 
lecturer — ле ́ктор(ка); допові ́дач(ка). 
lecture-room — авдито ́рія. 
lectureship — ле ́кторство; лектура, 
lecture, to — читати ле ́кцію; роби ́ти до ́ -
повідь. 
led — adj. ве ́дений. 
ledge — 1) карні ́з, ви ́ступ; 2) ming. ру ́дна 
жи ́ла; 3) tech. ребо ́рда. 
ledger — 1) comm. головна ́ книга; баля ́нс; 
2) bui. горизонта ́льна ба ́лка. 

ledger-bait — fish, нажи ́вка. 
Іее — 1. n. 1) укриття ́; за ́Хист; 2) підвітря-
ний бік; 2. adj. підвітряни ́й. 
leech — 1) zool. п'я ́вка; 2) fig. вимага ́тель 
(ка). 
leech, to — med. obs. ста ́вити п'явки. 
Leeds — geog. Лідс (місто). 
leek — bot. пір, цибу ́ля-гюре ́й. 
leer — n. ко ́сий (хи ́трий) по ́гляд. 
leer, to — ско ́са (хи ́тро) диви ́тися. 
leery — colloq. хи ́трий. 
lees — pi. 1) гу ́ща; 2) о́сад на дні. 
leeward — 1) n. підвітряни ́й бік; 2) adj. 
підвітряни ́й; 3) adv. у підвітряний бік. 
Leeward Isls — geog. Підвітряні острови ́. 
leeway — 1) дрейф судна ́ ; зне ́сення літака ́ ; 
2) відстава ́ння; втра ́та ча ́су ́ . 
left — 1. n. 1) лі ́вий бік; тії. лі ́вий фланг; 
2) рої. pl. лі ́ві; 3) sport, уда ́р лі ́вою руко ́ю 
(в бо ́ксі); 2. adj. лівий; 3. adv. злі ́ва, ліво ́-
руч. 
Left-about-face! — mil. Ліво ́-руч — круго ́м! 
Left-dress! — mil. До лі ́вого — рівня ́йсь!, 
Ліво ́-руч — рівня ́йсь! 
Left-face! — mil. Ліво ́-руч! 
left-hand — adj. 1) лі ́вий; 2) tech. з лі ́вим 
хо ́дом (про ґвинт). 
left-handed — adj. що все ро ́бить лівою 
руко ́ю. 
left-handed person — n. лівша ́ , шульга ́ . 
left-hander — n. 1) лівша ́ , шульга ́ ; 2) sport. 
уда ́р лі ́вою руко ́ю (в бо ́ксі). 
leftist — n. рої. лі ́вий, член лі ́вої па ́ртії. 
left-luggage office — rly. ка ́мера зберіга ́ння 
забу ́тих рече ́й. 
leftmost — найліві ́ший. 
left-over — n. оста ́ча, за ́лишок. 
Left-turn! — mil. Ліво ́-руч! 
leftward(s) — ліво ́руч, злі ́ва. 
left-wing — adj. рої. лівий. 
leg — 1) нога ́ ; 2) ні ́жка; підста ́вка; 3) хо-
ло ́ша, штани ́на; 4) elect, фа ́за; 5) geom. 
сторона ́ трику ́тника. 
legacy — спадщина. 
legal — 1) зако ́нний, леґа ́льний; 2) пра-
вови ́й, юриди ́чний. 
legalist — зако́нн||ик (иця). 
legality — зако ́нність, леґа ́льність. 
legalization — узако ́нення, леґаліза ́ція. 
legalize, to — узако ́нювати, леґалізува ́ти. 
legally — зако ́нно, леґа ́льно. 
legate — rel. леґа ́т. 
legatee — jur. спадкоє́м||ець (иця). 
legateship — rel. леґа ́тство. 
legation — дипломатична місія, посо ́ль-
ство. 
legato — mus. леґа ́то, зв'я ́зно. 
legend — леґе ́нда. 
legendary — 1) adj. леґенда ́рний; 2) n. 
збі ́рник леґе ́нд. 
legerdemain — 1) жонглерство, спритність 
рук; 2) спри ́тна обма ́на. 
legerity — шви ́дкість; ле ́гкість. 
leggings — ґама ́ші. 
leggy — довгоно ́гий. 



Leghorn let out, to 
Leghorn — geog. Ліво ́рно (мі ́сто). 
legibility — чіткість, розбі ́рливість. 
legible — adj. чітки ́й, розбірливий, 
legibly — чі ́тко, розбі ́рливо. 
legion — 1) леґіо ́н; 2) colloq. бе ́зліч. 
legionary — 1) n. леґіоне ́р; 2) adj. леґіо-
не ́рський. 
legionnaire — леґіоне ́р. 
Legion of Honour — Орден Поче ́сного 
Леґіо ́ну (у Фра ́нції). 
legislate, to — видава ́ти зако ́ни. 
legislation — законода ́вство. 
legislative — 1) n. законода ́вча устано ́ва; 
2) adj. законода ́вчий. 
legislator — 1) законода ́вець; 2) право-
знавець. 
legislature — законода ́вчі устано ́ви; зако-
нода ́вча вла ́да. 
legist — правозна ́вець. 
legitimacy — зако ́нність. 
legitimate — 1) зако ́нний, леґіти ́мний; 
2) пра ́вильний; розу ́мний. 
legitimate, to — 1) узако ́нювати; 2) уси-
новля ́ти (позашлюбну дити ́ну). 
legitimation — 1) узако ́нення; 2) усино ́в-
лення (позашлюбної дити ́ни). 
legitimism — легітимізм, 
legitimist — леґітимі ́ст(ка). 
legitimize, to — see legitimate, to. 
legman — colloq. репортер, 
leg-pull — colloq. спро ́ба кого ́сь обдури ́ти. 
leg-puller — colloq. політи ́чний інтриґа ́н. 
legume — 1) bot. росли ́на з роди ́ни бобо ́ -
вих; 2) біб. 
leguminous — bot. бобо ́вий, стручкови ́й. 
Leicester(shire) — geog. Ле ́стер(шір). 
Leipzig — geog. Ля ́йпціґ (мі ́сто). 
leister — fish, о́стень. 
leister, to — fish, би ́ти о́стенем (лосо ́сів). 
leisurable — 1) дозвільний; 2) неквапли ́вий. 
leisure — дозві ́лля. 
leisured — adj. дозві ́льний; ві ́льний (про 
час). 
leisurely — 1. adj. 1) дозві ́льний; 2) неквап-
ди ́вий; 2. adv. спрокво ́ла ́ ; спокійно. 
leit-motif — mus. ляйтмоти ́в. 
leit-motiv — see leit-motif. 
leman — obs. коха ́нець; коха ́нка. 
lemming — n. zool. ле ́мінґ. 
lemon — 1) цитри ́на; 2) bot. цитри ́нове 
де ́рево. 
lemonade — лімона ́да. 
lemon-squeezer — при ́лад для вида ́влю-
вання цитри ́нового со ́ку. 
lemon-tree — bot. цитри ́нове де ́рево. 
lemony — цитри ́новий. 
lemur — zool. лему ́р. 
Lena — geog. Ле ́на (рі ́чка). 
lender — позикода ́вець. 
lending-library—п. бібліотека, в які ́й даю ́ть 
книжки ́ додо ́му. 
lend, to — позича ́ти (кому ́сь). 
length — довжина ́ ; тривалість, 
lengthening — n. продо ́вження; видов-
ження. 

lengthen, to — продо ́вжувати; видо ́вжу-
вати. 
lengthways — упродо ́вж; у довжину ́ . 
lengthwise — see lengthways. 
lengthy — до ́вгий; ду ́же розтягнутий; 
багатослівний. 
lenience — побла ́жливість, терпи ́мість. 
leniency — see lenience. 
leniently — побла ́жливо. 
Leningrad — geog. Ленінґра ́д (місто). 
lenitive — med. 1) n. пом'якшувальний 
за ́сіб; 2) adj. пом'якшувальний. 
lenity — 1) милосе ́рдя; 2) м'я ́кість. 
lens — 1) opt. сочеви ́ця, лінза; об'єкти ́в; 
2) anat. кришта ́лик о́ка. 
Lent — rel. Вели ́кий Піст, Піст. 
lenten — 1) rel. великопостови ́й, постови ́й; 
2) пісний (пісна ́ ї́жа). 
lenticular — adj. 1) opt. двоопу ́клий; 2) anat. 
що стосу ́ється кришта ́лика о́ка. 
lentil — n. bot. сочеви ́ця, чечеви ́ця. 
lentous — adj. клейки ́й, липки ́й. 
Leo — astron. Лев. 
leonine — adj. zool. ле ́вовий. 
leopard — zool. леопа ́рд. 
leopardess — zool. са ́мка леопа ́рда. 
leper — n. med. прокаже ́ний. 
leporine — adj. zool. за ́ячий. 
leprosarium — n. med. лепрозо ́рій. 
leprosy — med. прока ́за, труді ́й. 
leprous — adj. med. 1) прокаже ́ний; 2) влас-
ти ́вий прока ́зі. 
lese-majesty — 1) держа ́вний зло ́чи ́н; 
2) обра ́за осо ́би. 
Lesgian — лезгі ́н(ка). 
lesion — 1) med. ура ́ження; ушко ́дження; 
2) jur. зби ́ток, шко ́да. 
Lesotho — geog. Лесо ́то. 
less — 1) n. ме ́нша кі ́лькість; 2) adj. ме ́н-
ший; 3) adv. ме ́нше; 4) prep. без. 
lessee — оренда ́р(ка), найма ́ч(ка). 
lessening — n. поме ́ншання. 
lessen, to — 1) зме ́ншувати(ся); 2) приме ́н-
шувати. 
lesser — ме ́нший. 
lesson — 1) ле ́кція; нау ́ка; 2) нота ́ція. 
lessor — той, хто здає в оре ́нду. 
lest — коли ́б не, щоб не, якби ́не. 
let-alone policy — n. рої. політика невтру-
ча ́ння. 
letdown — n. colloq. розчарува ́ння. 
let go, to — відпуска ́ти; випуска ́ти. 
lethal — смертельний. 
lethargic — adj. 1) med. летаргічний; 2) fig. 
млявий. 
lethargy — 1) med. сплячка, летаргія; 
2) fig. мля ́вість. 
Lethe — myth. Ле ́та. 
lethiferous — adj. смертельний. 
let in, to — впуска ́ти. 
let it be so! — exclam. хай так бу ́де! 
let loose, to — випуска ́ти. 
let off — n. звільнення від (заслу ́женого) 
покара ́ння. 
let out, to — випуска ́ти. 



Lett licentious 
Lett — лоти ́ш(ка). 
letter — 1) лист; посла ́ння; 2) print, лі ́тера; 
3) pi. література. 
letter box — попгго ́ва скри ́нька. 
letter-carrier — листоноша. 
lettered — adj. 1) начитаний; освічений; 
2) mil. позна ́чений літерами, 
letter-foundry — print, словоли ́тня. 
lettering — n. на ́пис. 
letterless — 1) неписьме ́нний; 2) fig. не-
освічений. 
letter-paper — папір для листів, 
letter-perfect — adj. theatr. що до ́бре зна ́є 
свою ро ́лю. 
letter-weight — прес-пап'є ́. 
Lettish — adj. лоти ́ський. 
let, to — 1) дозволя ́ти; 2) залиша ́ти; 
3) здава ́ти вна ́йми. 
lettuce — bot. лату ́к, сала ́та. 
let-up — n. вщу ́хнення; затиха ́ння. 
let us! — exclam. ану ́ ! , ну ́мо! 
Let us thank the Lord! — rel. Подякуймо 
Го ́сподеві! 
leucocyte — physiol. левкоци ́т. 
leukaemia — med. левке ́мія, білокрів'я, 
leukemia — see leukaemia, 
leukocyte — see leucocyte, 
levant, to — втекти ́, не сплати ́впш боргів, 
levee — 1) на ́бережна; 2) при ́стань; 3) прий-
няття у голови ́держа ́ви. 
level — 1. n. 1) рівень; 2) горизонта ́льна по-
ве ́рхня; 3) ming. што ́льня; 4) tech. ґру ́нт-
вага ́ ; 2. adj. 1) горизонта ́льний; 2) одна ́-
ковий; 3) fig. урівнова ́жений; 3. adv. рівно, 
levelheaded — adj. урівнова ́жений, спокій-
ний. 
leveller — tech. при ́лад для вирівнювання, 
level-line — naut. ватерлінія, 
levelling — n. вирівнювання, 
level, to — 1) зрівнювати, рівня ́ти; 2) ви-
знача ́ти різницю висо ́т. 
lever — tech. підва ́га, двиг, ва ́жіль. 
leverage — tech. дія підва ́ги, ва ́желя. 
leveret — zool. зайченя ́. 
lever, to — tech. підніма ́ти, пересува ́ти 
підва ́гою (ва ́желем). 
levigate, to — розтира ́ти на по ́рох. 
levin — poet, бли ́скавка. 
levitate, to — підніма ́ти(ся). 
levity — пустотли ́вість; легкова ́жність. 
levy — 1) оподаткува ́ння; 2) mil. набір 
ре ́крутів. 
levy, to — 1) оподатко ́вувати; 2) mil. на-
бира ́ти ре ́крутів. 
lewd — adj. 1) хти ́вий; 2) непристо ́йний. 
lewis — tech. во ́вча ла ́па; а́нкерний болт, 
lewisite — chem. люїзит, 
lex — L. зако ́н. 
lexical — lin. лекси ́чний; словнико ́вий. 
lexicographer — lin. лексико ́гра ́ф; уклада ́ч 
словників. 
lexicography — lin. лексикогра ́фія; укла-
да ́ння словників, 
lexicologist — lin. лексико ́лог. 
lexicology — lin. лексиколо ́гія. 

lexicon — lin. лексико ́н; словни ́к. 
lex non scripta — L. неписаний зако ́н. 
lex scripta — L. пи ́саний зако ́н. 
Leyden jar — phys. ле ́йденська ба ́нька. 
Lhasa — geog. Лга ́сса (місто), 
liability — 1) відповідальність; 2) борг; 
заборго ́ваність; 3) colloq. перешкода, 
liable — 1) відповіда ́льний; 2) зобов'я-
заний; 3) що підляга ́є. 
liaise, to — підтри ́мувати зв'язо ́к. 
liaison — 1) зв'язо ́к; 2) тії. взаємодія, 
зв'язо ́к. 
liaison officer — mil. старіпина ́ зв'язку ́ . 
liana — bot. лія ́на. 
liar — бреха ́ч(ка), брех||у ́н (у ́ха). 
libation — jok. пия ́ти ́ка. 
libel — на ́клеп; дифама ́ція. 
libeller — накле́пн||ик (иця). 
libellous — adj. наклепницький. 
libel, to — зво ́дити на ́клеп; випуска ́ти 
пасквіль. 
liber — ли ́ко, луб. 
liberal — 1. n. рої. лібера ́л; член па ́ртії 
лібера ́лів; 2. adj. 1) рої. лібера ́льний; 
2) ще ́дрий; 3) вільноду ́мний; 4) гумані-
та ́рний. 
liberalism — рої. лібералізм, 
liberality — 1) рої. лібера ́льність; 2) щед-
рість; 3) широта ́ по ́глядів. 
liberalize, to — рої. роби ́ти(ся) лібера ́льним. 
liberally — ще ́дро. 
liberal-minded — рої. з лібера ́льними 
по ́глядами. 
liberated — adj. ви ́зволений, звільнений, 
liberate, to — визволя ́ти, звільня ́ти. 
liberating — adj. визво ́льний. 
liberation — ви ́зво ́лення, звільнення, 
liberator — визволитель, рятівник. 
Liberia — geog. Лібе ́рія. 
libertine — 1. n. 1) вільноду ́мець; 2) роз-
пу ́сник; 2. adj. 1) вільноду ́мний; 2) роз-
пу ́сний. 
liberty — 1) свобода, во ́ля; 2) безцере-
мо ́нність. 
liberty man — colloq. матро ́с у відпу ́стці. 
libidinous — 1) хти ́вий; 2) що виклика ́є 
хти ́вість. 
libido — стате ́вий по ́тяг. 
Libra — astron. Терези ́. 
librarian — бібліоте ́кар(ка). 
library — n. 1) книгозбірня, бібліоте ́ка; 
2) attr. бібліоте ́чний. 
librettist — лібрети ́ст (уклада ́ч(ка) те ́ксту, 
змі ́сту о́пери без му ́зики). 
libretto — theatr. лібре ́тто (текст, зміст 
о́пери без му ́зики). 
Libreville — geog. Лібреві ́ль (місто). 
Libya — geog. Лі ́бія. 
licence — 1) ліце ́нзія; свідо ́цтво; до ́звіл; 
2) сваво ́ля; розбе ́щеність. 
licensed — adj. що ма ́є до ́звіл, пра ́во. 
licensee — осо ́ба, що ма ́є до ́звіл, пра ́во. 
licenser — осо ́ба, що дає до ́звіл, пра ́во. 
license, to — дозволя ́ти; дава ́ти пра ́во. 
licentious — розбе ́щений; амора ́льний. 



l ichen l ightning-bug 
lichen — 1) med. лиша ́й; 2) bot. обрі ́сник, 
лишайник. 
lich-gate — кри ́тий вхід на цви ́нтар. 
licit — adj. зако ́нний, леґа ́льний. 
lick — лиза ́ння, обли ́зування. 
lickerish — 1) ла ́сий; 2) розпу ́сний. 
licking — n. 1) лиза ́ння; 2) colloq. прочуха ́н. 
lick off, to — обли ́зувати. 
lickpenny — colloq. скна ́ра. 
lickspittle — colloq. підле́сн||ик (иця). 
lick, to — 1) лиза ́ти; зали ́зувати; 2) colloq. 
переве ́ршувати, побива ́ти. 
lick up, to — зли ́зувати. 
licorice — see liquorice. 
lid — 1) по ́кришка; ковпа ́к; 2) ві ́ко; пові ́ка; 
3) fig. обме ́ження. 
lidded — adj. з по ́кришкою. 
lidless — 1) без по ́кришки; 2) без повік. 
lido — відкри ́тий басейн (пла ́вальний). 
lie — 1) поло ́ження; на ́прям; 2) брехня ́. 
lie-abed — colloq. ле ́жень. 
Liechtenstein — geog. Ліхтенштайн. 
lied — пісня. 
lie down, to — ляга ́ти. 
lief — obs. 1) adv. охо ́че; 2) adj. лю ́бий, 
ми ́лий. 
liege — hist. 1) n. васа ́л; 2) adj. васа ́льний. 
Liege — geog. Льєж (місто). 
liegeman — hist, васа ́л. 
lie in wait, to — чатува ́ти. 
lien — jur. пра ́во накла ́дення аре ́шту на 
майно ́ боржника ́. 
lienal — adj. anat. селезінковий. 
lie, to — 1) лежа ́ти; 2) бу ́ти розташо ́ваним; 
3) бреха ́ти, каза ́ти непра ́вду. 
lieutenancy — mil. зва ́ння ляйтена ́нта. 
lieutenant — 1) mil. ляйтена ́нт; 2) засту ́пник. 
lieutenant-colonel — mil. підполко ́вник. 
lieutenant-commander — naut. капіта ́н-ляй-
тена ́нт. 
lieutenant-general — mil. генера ́л-ляйтена ́нт. 
lieutenant-governor — помічни ́к губерна ́-
тора. 
life — 1) життя ́ ; існува ́ння; 2) життєпис; 
біогра ́фія. 
lifebelt — naut. рятува ́льний по ́яс. 
lifeboat — naut. рятува ́льний чо ́ве ́н. 
life-giving — adj. життєда ́йний; що під-
три ́мує життя ́ . 
life-guard — особи ́ста охоро ́на. 
Life Guards — hist, лейб-ґва ́рдія. 
lifeless — 1) ме ́ртвий, неживи ́й; 2) fig. 
нудни ́й. 
lifelessly — 1) ме ́ртво; 2) fig. ну ́дно. 
life-like — 1) ніби живи ́й; 2) ду ́же схо ́жий. 
life-line — 1) рятува ́льна вірьо ́вка, мо-
ту ́зка; 2) життєво важливий шлях, 
lifelong — adj. дові ́чний. 
life-office — асекураці ́йна устано ́ва. 
life-preserver — 1) рятува ́льний по ́яс; 
2) важки ́й кийо ́к. 
lifer — n. засу ́джений до дові ́чного ув'я ́з-
нення. 
life-saver — 1) рятівн||и́к (и ́ця); 2) naut. член 
кома ́нди рятува ́ння на воді. 

life-saving — adj. рятува ́льний. 
life-sized — adj. у натура ́льну величину ́. 
lifetime — n. вік, ціле життя ́. 
life-work — пра ́ця (спра ́ва) всьо ́го ́ життя ́ . 
lift — 1) підняття ́; підви ́щення; 2) ліфт; 
3) hydrotech. водяни ́й стовп; 4) tech. маши-
нопідо ́йма. 
lifter — tech. підніма ́льний при ́лад. 
lifting — n. підніма ́ння. 
lift-lock — шлю ́за. 
lift, to — 1) підніма ́ти; 2) підви ́щувати. 
lift-truck — ванта ́жне а́вто́. 
ligament — anat. зв'я ́зка. 
ligature — 1) med. ліґату ́ра, перев'язка 
кровоно ́сних су ́дин; 2) mus. леґа ́то. 
ligature, to — med. перев'я ́зувати (крово-
носну суди ́ну). 
light — 1. n. 1) світло; де ́нне світло; 
2) ля ́мпа; ліхта ́р; запа ́лена свічка; 3) во-
го ́нь; 4) fig. роз'я ́снення; 2. adj. 1) світлий; 
2) ле ́гки ́й; 3) легкова ́жний; 3. adv. ле ́гко. 
light athletics competition — sport, ле ́гко-
змаги. 
light-bay — adj. була ́ний (про коня ́). 
light-blue — adj. ясноси ́ній. 
light cell — phys. фотоелеме ́нт. 
lighted — adj. запа ́лений. 
lighten, to — 1) поле ́гшувати, роби ́тн 
легшим; 2) освітлювати. 
lighter — 1) запальни ́чка; 2) той, хто за-
па ́лює; 3) naut. ліхтер; 4) tech. запа ́л. 
lighterage — naut. 1) розванта ́ження або ́ 
наванта ́ження су ́ден ліхтером; 2) пла ́та за 
розванта ́ження або ́ наванта ́ження су ́ден 
ліхтером. 
lighter, to — naut. перево ́зити ліхтером, 
lightest, the — найле ́гший. 
light-fingered — adj. 1) спритний; 2) colloq. 
злодійкува ́тий. 
light-footed — adj. прудконо ́гий. 
light-green — яснозеле ́ний. 
light-grey — ясносірий. 
light-handed — adj. 1) спри ́тний; 2) не по ́в-
ністю укомплекто ́ваний. 
light-head — n. fig. легкова ́жна люди ́на. 
light-headed — adj. fig. легкова ́жний. 
light-hearted — adj. fig. безжу ́рний, без-
турботний. 
light-heeled — adj. fig. прудки ́й, швидко-
ногий. 
lighthouse — ліхта ́рня, мая ́к. 
lighting — n. освітлення. 
lightish — 1) до ́сить ле ́гки ́й; 2) до ́сить 
світлий. 
light-legged — adj. fig. прудки ́й, швидко-
ногий. 
lightly — 1) ле ́гко; з ле ́гки ́м се ́рцем; 
2) безтурбо ́тно; необду ́мано. 
light-minded — adj. легкова ́жний. 
light-mindedness — n. легкова ́жність. 
lightness — n. ле ́гкість. 
lightning — n. бли ́скавка. 
lightning-arrestor — elect, грозовий роз-
ря ́дник. 
lightning-bug — ent. світляк. 



lightning-conductor linen 
lightning-conductor — elect, громозві ́д. 
lightning-like — adj. блискави ́чний. 
lightning-rod — elect, громозві ́д. 
light-o'-love — n. легкова ́жна жінка, 
light-resistant — світлостійки ́й. 
lightship — naut. плаву ́ча ліхта ́рня, пла-
ву ́чий маяк. 
lightsome — adj. 1) ле ́гки ́й; ґраці ́йний; 
2) сві ́тлий. 
light-spectrum — opt. кольоро ́вий спектр, 
light-tight — adj. світлонепроникний, 
light, to — 1) запа ́лювати(ся); 2) освітлю-
вати. 
light-weight — 1. adj. ле ́гки ́й; 2. n. 1) sport. 
ле ́гка ́вага ́ ; 2) colloq. поверхо ́ва люди ́на. 
ligneous — adj. 1) bot. дерев'яни ́стий; 
2) jok. дерев'яний, 
lignite — бу ́ре ву ́гі ́лля. 
likable — adj. прива ́бливий; приє ́мний. 
like — 1. adj. 1) подібний, схо ́жий; 2) одна ́-
ковий; 2. adv. 1) поді ́бно; 2) ймові ́рно. 
likeable — see likable, 
likelihood — правдоподібність, імовір-
ність. 
likely — 1. adj. 1) імовірний; 2) що подає ́ 
надії; 2. adv. імовірно, правдоподібно, 
like-minded — adj. що доде ́ржується тако ́ї ж 
думки. 
likeness — n. 1) подібність, схожість; 
2) портре ́т. 
liken, to — 1) уподібнювати; 2) прирів-
нювати. 
like, to — люби ́ти; ма ́ти охо ́ту до. 
likewise — adv. 1) теж, та ́ко ́ж; 2) подібно, 
liking — n. 1) уподо ́бання, прихи ́льність; 
2) смак. 
lilac — 1) n. bot. бузо ́к, райде ́рево; 2) adj. 
бузко ́вий. 
Lille — geog. Лілль (місто). 
Lilliputian — 1) n. ліліпу ́т, ка ́рлик; 2) adj. 
мале ́сенький, мініятю ́рний. 
lilt — жва ́ва пісенька. 
lilt, to — наспівувати (жва ́во, ве ́село). 
lily — n. 1) bot. ліле ́я; 2) attr. ліле ́йний. 
lily-covered — adj. colloq. боягузливий. 
lily of the valley — bot. конва ́лія. 
lily-white — adj. лілейнобілий. 
Lima — geog. Ліма (мі ́сто). 
limb — n. 1) anat. кінцівка; 2) гілка, сучо ́к; 
3) astron. лімб; 4) части ́на, дета ́ль. 
limber — 1. n. 1) mil. передо ́к гарма ́ти; 
2) голо ́бля; дишель; 2. adj. 1) мото ́рний; 
швидки ́й; 2) гнучки ́й. 
limbless — adj. безру ́кий і безно ́гий. 
limbo — 1) rel. лімб; 2) в'язни ́ця; 3) за-
буття ́. 
limbs — n. pi anat. кінцівки. 
limb, to — розчлено ́вувати. 
lime — 1) ва ́пно ́ ; 2) пташи ́ний клей; 3) bot. 
ли ́па; 4) вид цитрини. 
lime-burner — вапня ́р. 
lime-juice — цитри ́новий сік. 
lime-juice, to — colloq. подорожува ́ти. 
limekiln — піч для випа ́лювання ва ́пна ́ . 
limelight — theatr. 1) світло ра ́мпи; 2) час-

ти ́на сце ́ни біля ра ́мпи. 
lime-pit — tech. твори ́ло. 
limerick — poet, жартівли ́вий вірш з п'ятй 
рядків. 
limestone — тіп. вапняк. 
lime, to — 1) біли ́ти ва ́пно ́м; 2) agric. 
удо ́брювати ва ́пно ́м. 
lime-tree — bot. ли ́па. 
liming — n. вапнува ́ння. 
limit — 1) межа ́ , ліміт; 2) tech. до ́пуск; 
3) jur. межа ́да ́вности. 
limitary — adj. 1) обме ́жувальний; 2) об-
ме ́жений. 
limitation — 1) обме ́ження; 2) обме ́женість; 
3) максима ́льний те ́рмін. 
limitative — adj. обмежуючий, лімітуючий, 
limited — adj. обме ́жений. 
limited company — n. comm. акційна ком-
панія з обме ́женою відповіда ́льністю. 
limitless — безмежний, 
limit, to — обме ́жувати, лімітува ́ти. 
limnetic — adj. прісноводний, 
limn, to — obs. зобра ́жувати; змальо ́вувати. 
limousine — mot. лімузина, 
limp — 1) n. шкутильга ́ння, кульга ́вість; 
2) adj. безво ́льний; м'яки ́й; в'я ́лий. 
limpet — zool. блюдечко (молю ́ска). 
limpid — adj. прозо ́рий. 
limpidity — прозо ́рість. 
limping — adj. кульга ́вий. 
limpness — 1) кульга ́вість; 2) в'я ́лість. 
limp, to — 1) шкандиба ́ти, кульга ́вити; 
2) повільно ру ́хатися (про паропла ́в, 
літа ́к). 
limy — 1) вапняний; 2) клейки ́й. 
linage — print, кількість рядків у друко ́-
ваній сторінці. 
linchpin — tech. за ́гвіздок, чека ́ . 
Lincoln-green — яскравозеле ́ний ко ́лір. 
Lincoln(shire) — geog. Лінкольн(шір). 
linden — bot. ли ́па. 
line — 1) лі ́нія, штрих, ри ́ска; 2) борозна ́ ; 
3) лі ́нія (залізни ́чна, зв'язку ́); 4) спо ́сіб ді ́ї; 
5) шнур; 6) че ́рга ́ , ряд; 7) print, рядо ́к. 
lineage — 1) походження; 2)print, кількість 
рядків у друко ́ваній сторінці. 
lineal — adj. 1) спадко ́вий; родови ́й; 
2) лінійний. 
lineament — 1) характерна ри ́са; 2) р/. 
ри ́си обли ́ччя. 
linear — adj. 1) math, лінійний; 2) подібний 
до лінії. 
linear equation — math, рівня ́ння пе ́ршого 
ступеня. 
lined — adj. 1) лінійо ́ваний; 2) вкри ́тий 
змо ́ршками. 
line-drawing — n. малю ́нок олівце ́м або ́ 
перо ́м. 
line-engraving — n. штрихова ́ґравю ́ра. 
lineman — n. 1) лінійний монте ́р; 2) rly. 
колійо ́вий сто ́рож; 3) sport, суддя ́на лінії, 
line map — ко ́нтурна ма ́па. 
linen — 1. n. 1) біли ́зна; 2) полотно ́ ; 2. adj. 
полотня ́ний; лляни ́й. 



linen-draper literary knowledge 

linen-draper — торгове ́ць лляни ́ми ви ́-
робами. 
linen-printer — text, вибі ́йник. 
liner — 1) ла ́йнер (літа ́к, паропла ́в); 
2) tech. прокла ́дка; 3) ming. обсадна ́ труба ́ . 
linesman — see lineman. 
line, to — 1) лініюва ́ти; 2) става ́ти в че ́ргу ́ ; 
3) оббива ́ти зсередини. 
line-up — n. 1) тії. стрій; 2) sport, розта-
шува ́ння змагуні ́в пе ́ред поча ́тком змага ́нь. 
line-up, to — 1) mil. шикува ́ти; 2) sport. 
розташо ́вувати змагуні ́в пе ́ред поча ́тком 
змага ́нь. 
ling — n. 1) bot. ве ́рес; 2) ich. морська ́щу ́ка. 
lingerie — 1) жіно ́ча біли ́зна; 2) полотня ́ні 
ви ́роби. 
lingering — adj. 1) повільний, забарни ́й; 
2) затяжни ́й (про хворо ́бу). 
linger, to — 1) га ́ятися, бари ́тися; 2) тягти ́ся 
(про час); 3) ле ́две животіти. 
lingo — 1) жарґо ́н; 2) colloq. професійна 
фразеоло ́гія. 
linguadental — adj. lin. зу ́бно-язи ́чний. 
lingual — adj. 1) anat. язико ́вий; 2) lin. 
мовний. 
linguist — n. мовозна ́вець, лінґвіст. 
linguistic — мовозна ́вчий, лінґвісти ́чний. 
linguistics — n. pi. мовозна ́вство, лінгвіс-
тика. 
liniment — pharm. рідка ́ масть. 
lining — n. 1) tech. вирівнювання, ви ́прям-
лення; 2) підкла ́дка; 3) ming. кріплення. 
link — 1) зв'язо ́к; з'єдна ́ння; 2) tech. тя ́га; 
шарні ́р; 3) radio реле ́йна лі ́нія; 4) смоло-
ски ́п. 
linkage — 1) tech. зче ́плення; 2) chem. 
сполу ́ка. 
links — pi. sport, по ́ле для гри в ґолф. 
link, to — 1) зв'я ́зувати; з'єднувати; 2) бу ́ти 
зв'я ́заним (з'єднаним). 
link-up — з'єдна ́ння. 
linn — 1) водоспа ́д; 2) глибо ́кий яр. 
linnet — orn. чечі ́тка, коиопля ́ник. 
linoleum — ліно ́ль. 
lino operator — print, лінотипі ́ст(ка). 
linotype — print, ліноти ́п. 
linotypist — print, лінотипі ́ст(ка). 
linseed — лляне ́ сі ́м'я. 
linseed oil — лляна ́ олі ́я. 
linsey-woolsey — 1. n. 1) напіввовня ́на тка-
ни ́на; 2) colloq. безглу ́здя; 2. adj. напів-
вовня ́ний. 
lintel — переми ́чка вікна ́ або ́ двере ́й. 
liny — 1) помережаний лініями; 2) зморш-
куватий. 
lion — zool. лев. 
Lion — astron. Лев. 
lioness — zool. леви ́ця. 
lionet — zool. левеня ́, молоди ́й лев. 
lion-hearted — adj. fig. безстра ́шний, xo-
ро ́брий. 
lion-hunter — n. hunt, мисли ́вець на ле ́вів. 
lionize, to — colloq. огляда ́ти або ́ пока ́зу-
вати визначні місця, 
lip — anat. 1) n. губа ́ ; 2) adj. губни ́й. 

lip-deep — adj. colloq. нещирий; поверхо ́вий. 
lip-labour — see lip-service, 
lip-language — уміння (глухонімо ́го) розу-
міти мо ́ву за ру ́хом уст, губ. 
Upper — naut. бри ́жі. 
lip-reading — see lip-language, 
lips — n. pi. 1) anat. гу ́би; 2) poet, уста ́ . 
lipsalve — 1) пома ́да на уста ́ ; 2) ле ́стощі. 
lip-service — n. нещи ́рі запе ́внення. 
lipstick — пома ́да на уста ́ . 
lip, to — 1) торка ́ти(ся) уста ́ми; 2) poet. 
цілува ́ти(ся). 
liquate, to — tech. пла ́вити, розріджувати, 
liquefaction — tech. пла ́влення, розрі-
дження. 
liquefy, to — tech. розто ́плювати(ся). 
liquescent — adj. що переходить в рідки ́й 
стан. 
liqueur — ліке ́р. 
liquid — 1. n. 1) ріди ́на; 2) phon. пла ́вний 
звук; 2. adj. 1) рідки ́й; 2) phon. пла ́вний. 
liquid ammonia — chem. нашати ́рний спирт, 
liquidate, to — 1) ліквідува ́ти; зни ́щувати; 
2) спла ́чувати (борг), 
liquidation — 1) ліквіда ́ція; знищення; 
2) спла ́та (бо ́ргу). 
liquor — 1) напій; 2) спирто ́ви ́й напій, 
liquorice — bot., pharm. люкри ́ця, соло ́дкий 
ко ́рінь. 
liquor, to — colloq. випива ́ти. 
Lisbon — geog. Лісбо ́на (мі ́сто). 
lisle thread — тонка ́ кру ́чена ни ́тка. 
lisp — 1) шепеля ́вість; 2) шу ́рхіт; ше ́лест. 
lisp, to — шепеля ́вити. 
lissom(e) — 1) швидкий, мото ́рний; 2) гнуч-
кий. 
list — n. 1) спи ́сок, ро ́зпис, реєстр; 2) naut. 
на ́хил, крен. 
listener — n. слуха ́ч(ка); радіослуха ́ч(ка). 
listener-in — n. радіослуха ́ч(ка). 
listening — n. 1) слу ́хання; 2) підслу ́хування. 
listening dog — сторожовйй пес. 
listening-in — n. 1) слу ́хання по ра ́діо; 
2) підслу ́хування. 
listen, to — 1) слу ́хати; прислуха ́тися; 
2) слу ́хатися. 
list(ing) — n. naut. на ́хил, крен. 
lister — agric. лі ́стер (знаря ́дця для греб-
не ́вого обробітку ґру ́нту). 
listless — байду ́жий, апати ́чний. 
list, to — 1) зано ́сити до спи ́ска; 2) naut. 
нахиля ́тися, крени ́тися. 
litany — rel. єкте ́нія ́. 
litany of gratitude — rel. моле ́бень. 
liter — see litre. 
literacy — письме ́нність, гра ́мотність. 
literal — 1. adj. 1) буква ́льний, дослівний; 
2) сухи ́й, педанти ́чний; 2. n. друка ́рська 
по ́милка. 
literal error — print, друка ́рська по ́милка. 
literalism — 1) буквалізм; 2) то ́чність зо-
браження. 
literally — буква ́льно, дослі ́вно. 
literary — adj. літературний. 
literary knowledge — літературозна ́вство. 



literate loan, to 
literate — 1. n. 1) письме ́нна люди ́на; 
2) вче ́на, осві ́чена люди ́на; 2. adj. 1) пись-
ме ́нний; 2) вче ́ний, осві ́чений. 
literati — L. pi. літера ́тори; вче ́ні. 
literatim — L. сло ́во в сло ́во; буква ́льно. 
literature — література, письме ́нство. 
lithe — adj. 1) гнучки ́й; 2) зговірливий. 
lithium — chem. лі ́тій. 
lithograph — літогра ́фія; літографі ́чний 
ві ́дби ́ток. 
lithographer — літограф. 
lithographic — adj. літогра ́фський. 
lithograph, to — літографува ́ти. 
lithography — літогра ́фія. 
Lithuania — geog. Литва ́ . 
Lithuanian — 1) n. лито́в||ець (ка); 2) adj. 
литовський. 
litigant — n. jur. сторона ́ в судово ́му 
проце ́сі, позовни ́к. 
litigate, to — jur. бу ́ти позовнико ́м; суди ́-
тися з кимсь. 
litigation — jur. по ́зов. 
litigious — jur. що підляга ́є судово ́му 
ро ́згляду. 
litmus — chem. ля ́кмус. 
litmus paper — chem. ля ́кмусовий папі ́р. 
litre — літр. 
litter — 1) но ́ші; 2) ви ́водок (про твари ́н); 
3) пі ́дстилка (для худо ́би); 4) смі ́ття ́ . 
litter-bearer — саніта ́р. 
litter, to — 1) пороси ́тися, щени ́тися; 
2) підстила ́ти; 3) насмічувати. 
littery — adj. засмі ́чений. 
little — 1) adj. мале ́нький; невели ́кий; 
2) adv. ма ́ло; небага ́то; 3) n. невели ́ка 
кількість. 
little animal — dim. звіря ́тко, твари ́нка. 
little boy — dim. хло ́пчик, хлоп'я ́тко. 
little child — dim. дитя ́тко. 
little finger — мізи ́нець. 
little girl — мале ́нька ді ́вчинка. 
little-go — colloq. пе ́рший і́спит на сту ́пінь 
бакала ́вра в Ке ́мбріджі. 
littleness — 1) дріб'язко ́вість; 2) мала ́ ве-
личина ́. 
Little Rock — geog. Літл Рок (мі ́сто). 
littoral — 1) n. узбере ́жжя; 2) adj. прибе-
ре ́жний. 
Lituania — see Lithuania. 
liturgical — adj. rel. літургі ́чний. 
Liturgy — n. rel. Літургія, Обі ́дня. 
livable — 1) прида ́тний для житла ́ ; 2) то-
вари ́ський; ла ́гі ́дний. 
live — 1) живи ́й; 2) дія ́льний; енергійний; 
3) elect, під напру ́гою. 
live farming — n. твари ́нницьке господа ́р-
ство. 
livelihood — прожиток; удержання, 
liveliness — весе ́лість; жва ́вість. 
livelong — poet, ві ́чний; ці ́лий, весь, 
lively — 1) adj. весе ́лий; жва ́вий; 2) adv. 
ве ́село; жва ́во. 
liven, to — розвеселя ́ти(ся), пожва ́влю-
вати(ся). 
liver — n. anat. печі ́нка. 

liver-coloured — adj. червонува ́то-бруна ́т-
ного ко ́льору. 
liveried — що но ́сить лівре ́ю. 
liverish — adj. med. жо ́вчний; з Хво ́рою 
печі ́нкою. 
Liverpool— geog. Ліверпу ́л (мі ́сто). 
Liverpudlian — j o k . 1) n. жи ́тель Ліверпу ́лу; 
2) adj. ліверпу ́льський. 
liverwort — bot. печі ́ночник. 
livery — 1) лівре ́я; 2) вбра ́ння ́ ; 3) jur. вве ́-
дення у володі ́ння. 
livery stable — 1) пла ́тна ста ́йня; 2) hist. 
візни ́цький двір. 
live-stock — худо ́ба; поголі ́в'я Худо ́би. 
live-stock-raising — твари ́нництво. 
live, to — жи ́ти; існува ́ти; ме ́шка ́ти. 
livid — 1) поси ́нілий; 2) colloq. ду ́же злий, 
living — 1. n. 1) життя ́ ; 2) за ́соби для 
існува ́ння; 2. adj. 1) живи ́й; 2) жва ́вий; 
3) схо ́жий. 
living-room — n. віта ́льня, світли ́ця. 
living-space — n. життєвий про ́стір. 
lixiviate, to — chem. вилуговувати, 
lixivium — chem. луг. 
lizard — zool. я́щірка. 
lizzie — colloq. деше ́ве а́вто́. 
llama — zool. ля ́ма. 
lo! — int. ось!, диви ́сь! 
Lo — colloq. інді ́єць. 
loach — ich. в'юн, голе ́ць. 
load — 1) ванта ́ж; 2) вага ́ , тяга ́р; 3) кіль-
кість пра ́ці, навантаження, 
load-carrying ability—вантажопід'йо ́мність. 
loaded — adj. 1) наванта ́жений, наладо ́-
ваний; 2) заря ́джений (про збро ́ю). 
loader — n. 1) ванта ́жник (робітни ́к); 2) тії. 
заряджа ́ючий. 
loading — n. 1) вантаження; 2) заряджа ́ння 
(зброї); 3) elect, навантаження, 
load-line — naut. вантажна ватерлінія, 
load-on — colloq. пия ́ти ́ка. 
load-shedding — n. elect, примусо ́ве відклю-
чення в годи ́ни максима ́льного наванта ́-
ження. 
loadstone — тіп. магне ́тний залізня ́к. 
load, to — 1) вантажити, ладува ́ти; 2) об-
тяжувати (турбо ́тами); 3) заряджа ́ти 
(збро ́ю). 
loaf — 1) хліби ́на, паляни ́ця; 2) байдику-
ва ́ння. 
loaf about, to — ве ́штатися, марнува ́ти час. 
loafer — 1) шалапу ́т, волоцю ́га; 2) неро ́ба, 
ле ́дар. 
loafing — n. байдикува ́ння; ледарство. 
loaf, to — байдикува ́ти; ледарюва ́ти. 
loam — 1) суглинок; 2) родю ́ча земля; 
3) гли ́на для це ́гли. 
loamy — суглинко ́вий. 
loan — 1) bank, по ́зи ́ка; 2) по ́зичка; 3) за-
пози ́чення. 
loan collection — коле ́кція карти ́н, да ́них 
тимчасо ́во вла ́сниками для ви ́ставки. 
loan-shark — colloq. лихва ́р(ка). 
loan, to — позича ́ти (кому ́сь), дава ́ти в 
по ́зи ́ку. 



loan-translation logistics 
loan-translation — lin. ка ́лька. 
loan-word — lin. запози ́чене сло ́во. 
loath — adj. неохо ́чий; несхи ́льний. 
loathe, to — 1) ги ́дитися, почува ́ти відра ́зу; 
2) нена ́видіти. 
loathing — n. 1) відра ́за; 2) нена ́висть. 
loathsome — мерзе ́нний, оги ́дний. 
loathsomely — мерзе ́нно, оги ́дно. 
loathsomeness — мерзе ́нність, оги ́дність. 
lob — sport, ви ́со ́ко підки ́нутий м'яч (у 
те ́нісі). 
lobby — 1) вестибю ́ль; сі ́ни; 2) pl. кулуа ́ри 
(парля ́ме ́нту); 3) загі ́н для худо ́би. 
lobby, to — намага ́тися впли ́нути на чле ́нів 
парля ́ме ́нту. 
lobe — 1) ча ́стка; 2) tech. кулачо ́к. 
lobelia — bot. лобе ́лія. 
loblolly — naut. colloq. 1) густа ́ вівся ́на 
ка ́ша; 2) лі ́ки. 
lobster — zool. ома ́р, рак. 
lobster-eyed — adj. colloq. витрішкува ́тий. 
lob, to — 1) sport, ви ́со ́ко підкида ́ти м'яч 
(у те ́нісі); 2) іти ́ , бі ́гти (незґра ́бно). 
lobule — anat., bot.часточка.. 
local — 1. n. 1) місце ́вий жи ́тель; 2) rly. 
приміськи ́й по ́їзд; 3) colloq. місце ́вий 
шино ́к; 2. adj. місце ́вий, туте ́шній. 
ІосаІ(е) — мі ́сце (ді ́ї). 
localism — 1) провінціялі ́зм; льокалі ́зм; 
2) lin. місце ́вий вислів. 
locality — 1) мі ́сце; місце ́вість; 2) око ́лиця. 
localization — 1) льокаліза ́ція; обме ́ження 
поши ́рення; 2) ви ́значення місцезнахо ́-
дження. 
localize, to — 1) льокалізува ́ти; 2) обме ́-
жувати поши ́рення; 3) визначити місце-
знаходження. 
locally — adv. 1) у пе ́вному мі ́сці; 2) в міс-
це ́вому машта ́бі. 
locate, to — 1) розмі ́щувати в пе ́вному 
мі ́сці; 2) визнача ́ти місцезнахо ́дження. 
location — 1) розміщення; поселення; 
2) вйзначення місцезнахо ́дження. 
locative — gram. 1) n. місце ́вий відмі ́нок; 
2) adj. місце ́вий. 
loch — 1) о́зеро; 2) вузька ́ морська ́ зато ́ка. 
Loch Lomond — geog. Лох-Ло ́монд (о ́зеро). 
lock — 1) замок; за ́щіпка; 2) шлю ́за; 
гре ́бля; 3) па ́смо воло ́сся; льо ́кон; 4) tech. 
сто ́пор. 
lockage — 1) шлюзові споруди; 2) опла ́та 
за шлюзува ́ння. 
lock-chamber — шлюзова ка ́мера. 
locker — шухляда, що замикається. 
locker room — роздяга ́льня з ша ́фками для 
особистих рече ́й. 
locket — медальйо ́н. 
lock-gate — шлюзові воро ́та. 
lock-nut — tech. контрга ́йка. 
lockout — рої. льока ́вт. 
locks — pi. ку ́чері. 
locksman — сторож при шлюзі. 
locksmith — замка ́р, слю ́сар. 
lock-stitch — машинний шов. 

lock, to — 1) замика ́ти(ся) на замо ́к 
(за ́щіпку); 2) шлюзува ́ти. 
lock-up — n. 1) в'язни ́ця; 2) час закриття ́, 
припи ́нення пра ́ці. 
loco — see locomotive. 
locomobile — tech. 1) n. льокомобі ́ль; 
2) adj. самору ́шний. 
locomotion — пересування. 
locomotive — rly. льокомоти ́в, паротя ́г; 
теплові ́з; електрові ́з. 
locomotor — tech. льокомото ́р. 
locum — L. тимчасо ́ве викона ́ння обо ́в'я ́з-
ків (лі ́каря). 
locus — L. місцеполо ́ження. 
locust — 1) ent. сарана ́ ; 2) ent. цика ́да; 
3) bot. бі ́ла ака ́ція; 4) colloq. заже ́рлива 
люди ́на. 
locution — словосполу ́чення, мо ́вний зво-
ро ́т. 
lode — тіп., geol. жи ́ла, по ́клад. 
lodestar — 1) Поля ́рна зоря ́ ; 2) провідна ́ 
зі ́рка. 
lodge — 1) мисли ́вський буди ́ночок; 2) льо ́-
жа (масо ́нська); 3) сторо ́жка бі ́ля ворі ́т. 
lodgement — 1) житло ́ ; ме ́шка ́ння; 2) mil. 
закрі ́плення на захо ́пленій пози ́ції. 
lodger — ме ́шка ́н||ець (ка). 
lodge, to — 1) дава ́ти примі ́щення, при-
тулок; 2) ме ́шка ́ти; 3) кла ́сти (гро ́ші до 
ба ́нку). 
lodging — n. 1) поме ́шка ́ння; 2) на ́ймана 
кімна ́та (кімна ́ти). 
lodging-house — n. мебльо ́вані кімна ́ти. 
loess — geol. лес. 
Lofoten Isls — geog. Лофоте ́нські острови ́. 
loft — 1) горище; 2) хо ́ри (в це ́ркві); 
3) вишка. 
loftiness — 1) вели ́ка висота ́ ; 2) вели ́чність; 
3) colloq. пи ́ха. 
loft-room — плодосхо ́вище. 
lofty — 1) ду ́же висо ́кий; підне ́сений; 
2) вели ́чний; 3) colloq. пиха ́тий. 
log — 1) колода; полі ́но; 2) see log-book; 
3) geol. ро ́зріз бурової свердло ́вини. 
logarithm — math, логарйтм. 
logarithmic — math, логаритмі ́чний. 
log-book — вахтови ́й журнал; бортови ́й 
журна ́л. 
loge — theatr. льо ́жа. 
log frame — tech. лісопи ́льна ра ́ма. 
logged — adj. 1) розчищений від лі ́су; 
2) насичений водо ́ю; болоти ́стий. 
logger — n. лісору ́б. 
loggerhead — n. 1) непропорційно вели ́ка 
голова ́ ; 2) zool. морська ́ черепа ́ха; 3) от. 
патаґо ́нська морська ́ ка ́чка. 
logging — n. pl. лісорозро ́бки. 
log-head — colloq. ду ́рень. 
log hut — рублена ха ́та. 
logic — ло ́гіка; логі ́чність. 
logical — логі ́чний; послідо ́вний. 
logically — логі ́чно; послідо ́вно. 
logician — ло ́гік. 
logistics — n. pl. тії . те ́хніка пггабно ́ї 
слу ́жби; те ́хніка постача ́ння. 



log-man look round, to 
log-man — лісору ́б. 
logogram — знак або ́лі ́тера, що заміня ́ють 
сло ́во в стеногра ́фії. 
logomachy — n. спереча ́ння про слова ́ ; 
слове ́сна супере ́чка. 
log-rolling — n. 1) переко́чування коло ́д; 
2) colloq. взає ́мне вихваля ́ння (в пре ́сі). 
log, to — 1) працюва ́ти на лісозаготівлі; 
2) зано ́сити до журна ́ла. 
logwood — bot. кампе ́шове де ́рево. 
logy — colloq. 1) важки ́й; 2) пові ́льний. 
loin — 1) кри ́жі, по ́пере ́к; 2) cul. філе ́йна 
части ́на. 
loin-cloth — пов'я ́зка на сте ́гнах. 
loir — zool. вовчо ́к. 
Loire — geog. Луа ́ра (рі ́чка). 
loiter, to — 1) бари ́тися, га ́ятися; 2) тиня ́-
тися без ді ́ла. 
lollipop — 1) цуке ́рка; 2) р/. со ́лодо ́щі. 
lollop, to — colloq. пле ́нтатися; тинятися, 
loll, to—недба ́ло сиді ́ти; стоя ́ти (спе ́рпшсь) 
у ліни ́вій по ́зі. 
Lombard — 1) житель Льомба ́рдії; 2) obs. 
лихва ́р. 
Lombardy — geog. Льомба ́рдія. 
Lombardy poplar — bot. піраміда ́льна то-
по ́ля. 
І л т е ́ — geog. Ломе ́ (мі ́сто). 
London — geog. Ло ́ндон (мі ́сто). 
Londonderry — geog. Ло ́ндондеррі (мі ́сто). 
Londoner — ло ́ндонець, ме ́шка ́н||ець (ка) 
Ло ́ндону. 
Londonism — 1) ло ́ндонський зви ́чай; 
2) ло ́ндонський ви ́слів. 
lone — adj. відлю ́дний; само ́тній. 
lone electron — n. phys. вільний електро ́н. 
loneliness — само ́тність, самота ́ . 
lonely — само ́тній, одино ́кий. 
lonesome — 1) само ́тній; 2) сумни ́й. 
long — 1. adj. 1) до ́вгий; 2) до ́вго існуючий; 
трива ́лий; 3) багатослівний; нудни ́й; 
4) phon. до ́вгий (голосни ́й звук); 2. adv. 
до ́вго. 
long ago — 1) adj. давномину ́лий; 2) n. да ́вні часи ́. 
longanimity — довготерпіння. 
long before — задо ́вго до. 
long boat — naut. барка ́с. 
long-bow — sport, вели́кий лук. 
long-distance — adj. відда ́лений, дале ́кий. 
long-distance telephone service — міжміській 
телефо́нний зв'язо ́к. 
long-drawn — adj. довготрива ́лий. 
long eared — adj. вуха ́тий. 
longer — до ́вший. 
longeron — av. лонжеро ́н. 
longest, the — найдо ́вший. 
longevity — довголіття, довговічність. 
longevous — довголітній, довговічний. 
longhand — n. звича ́йне письмо ́. 
long-headed — adj. 1) довгоголо ́вий; 
2) fig. передба ́чливий. 
longing — 1) n. палке ́ бажа ́ння; 2) adj. 
па ́лко бажа ́ючий. 
longitude — geog. довгота ́ . 

longitudinal — 1. n. 1) bui. подо ́вжня ба ́лка; 
2) av. лонжеро ́н; 2. adj. 1)geog. по довготі ́; 
2) подо ́вжній. 
long-lasting — adj. трива ́лий. 
long lease — довготерміно ́ва оре ́нда. 
long-legged — adj. голіна ́стий, довгоно ́гий. 
long life — багатоліття, довголіття, 
long-lived — adj. довговічний; що до ́вго 
живе ́. 
long-playing record — довгогра ́юча пла-
тівка. 
long-play record — довгогра ́юча платівка, 
long-primer — n. print, ко ́рпус. 
long-range — adj. 1) дале ́кої дії; 2) mil. 
далекобійний. 
long-range artillery — mil. далекобі ́йна арти-
ле ́рія. 
long-range rocket — mil. раке ́та дале ́кої дії. 
longshoreman — naut. 1) fish, прибере́жний 
риба ́лка; 2) портови ́й ванта ́жник. 
long-sighted — 1) med. далекозо ́рий; 2) да-
лекоглядний. 
long since — вже ду ́же давно ́. 
longspun — adj. розтя ́гнутий; fig. нудни ́й. 
long-standing — adj. да ́вній. 
long-suffering — 1) n. довготерпіння; 2) adj. 
довготерпля ́чий; багатостражда ́льний. 
long-term — adj. довготерміно ́вий. 
long-time — see long-term, 
long, to — пра ́гнути, па ́лко бажати, 
long-tongued — adj. 1) що ма ́є до ́вгий язи ́к; 
2) fig. галасли ́вий, балаку ́чий. 
longways — вздовж; у довжину ́. 
long-winded — adj. 1) з до ́брими леге ́нями; 
2) fig. балаку ́чий; нудни ́й. 
longwise — see longways, 
looby — n. дурень. 
look — 1) по ́гляд; 2) ви ́раз (обличчя); 
3) зо ́внішність; ви ́гляд. 
look about, to — роздивля ́тися; озира ́тися. 
look after, to — догляда ́ти, опікува ́тися. 
look aside, to — відвертатися. 
look at, to — диви ́тися на ко ́гось, щось. 
look closely, to — придивля ́тися; спосте-
ріга ́ти. 
look down, to — зневажа ́ти, диви́тися 
звйсока. 
looker — 1) спостеріга ́ч(ка); 2) colloq. 
кра ́сень; красу ́ня. 
looker-on — спостеріга ́ч(ка); гляда ́ч(ка). 
look for, to — шука ́ти, розшу ́кувати. 
look-in — «.1) побіжний по ́гляд; 2) коро ́тка 
візи ́та. 
looking-for — n. 1) по ́шуки; 2) надії, 
очікування. 
looking-glass — n. дзе ́ркало, лю ́стро. 
look intently, to — вдивля ́тися. 
look into, to — загляда ́ти. 
look-out — n. 1) насторо ́женість; пиль-
ність; 2) спостере ́жний пункт; 3) спосте-
ріга ́ч(ка); 4) краєви ́д. 
look out, to — 1) вигляда ́ти; визира ́ти; 
2) бу ́ти насторо ́жі. 
look round, to — огляда ́тися. 



look-see loiinge, to 
look-see — n. 1) побіжний по ́гляд; 2) colloq. 
біно ́кль. 
look, to — 1) диви ́тися; огляда ́ти; 2) ви-
ража ́ти (ви ́глядом, по ́глядом). 
look up, to — диви ́тися вго ́ру. 
loom — 1) ткацький верста ́т; 2) держа ́к 
весла ́ ; 3) невира ́зні о́бриси; 4) тінь, 
loom, to — 1) набира ́ти загро ́зливих ро ́з-
мірів; 2) мая ́чити; 3) невиразно вимальо ́-
вуватися. 
loon — n. 1) orn. гага ́ра; 2) colloq. неоте ́сана 
люди ́на. 
loony — adj. colloq. божевільний. 
loop — n. 1) за ́шморг, петля ́ ; 2) phys. наду ́ -
тість хви ́лі; 3) tech. гак; 4) гіу. гі ́лка. 
loop-aerial — radio ра ́мочна анте ́на. 
looper — ent. п'яда ́к. 
loop-hole — 1) mil. бійни ́ця; амбразу ́ра; 
2) ви ́крут, лазі ́вка. 
loop-hole, to — mil. пробива ́ти бійни ́ці. 
looping — n. av. петля ́. 
loop-light — вузе ́ньке віко ́нце. 
loop, to — 1) роби ́ти за ́шморг, петлю ́ ; 
2) закрі ́плювати за ́шморгом, петле ́ю. 
loopy — adj. 1) що ма ́є пе ́тлі; 2) colloq. 
божевільний. 
loose — 1. adj. 1) вільний; 2) розпу ́щений; 
3) нещільний; 4) непе ́вний, нето ́чний; 
5) неоха ́йний; 6) пухки ́й (про ґрунт); 
2. adv. вільно та ін. (see 1.). 
loose-leaf — adj. з відривни ́ми (вкладними) 
а́ркушами. 
loosely — see loose 2. 
loosener — n. pharm. проносне ́. 
looseness — n. 1) сла ́бість; 2) colloq. роз-
вільнення. 
loosen, to — 1) розв'я ́зувати; 2) осла ́блю-
вати(ся); 3) tech. відпуска ́ти. 
loose, to — 1) звільня ́ти, дава ́ти во ́лю; 
2) rel. відпуска ́ти гріхи ́ ; 3) розв'я ́зувати, 
відв'я ́зувати; 4) роби ́ти просто ́рішим. 
loot — n. 1) награбо ́ване; здо ́бич; 2) гра-
бува ́ння. 
loo-table — кру ́глий стіл. 
loot, to — грабува ́ти. 
lop — 1) дрібні гілки ́ , сучки ́ (обру ́бані); 
2) naut. бри ́жі. 
lope — біг ви ́стрибом (про твари ́н). 
lop-eared — adj. каплову ́хий. 
lope, to — бігти ви ́стрибом (про твари ́н). 
loppings — pi. обру ́бані гілки ́, сучки ́. 
loppy — що ві ́льно звиса ́є. 
lop-sided — adj. кривобо ́кий; похилений. 
lop, to — 1) обрубувати; 2) скоро ́чувати; 
урізувати; 3) звиса ́ти; 4) незґра ́бно ру ́ха-
тися, кульга ́ючи. 
loquacious — 1) говірки ́й, велемо ́вний; 
2) дзюркотли ́вий. 
loquacity — балакучість, велемо ́вність. 
Lor! — int. О , Бо ́же! 
lord — 1) пан; волода ́р; 2) лорд, пер. 
Lord — rel. Бог, Госпо ́дь Бог. 
Lord, have mercy! — rel. Го ́споди, поми ́луй! 
lordliness — 1) ще ́дрість; 2) пишність. 

lordly — 1. adj. 1) ще ́дрий; 2) пи ́шний; 
3) власти ́вий ло ́рдові; 2. adv. 1) ще ́дро; 
2) пи ́шно; 3) як годи ́ться ло ́рдові. 
lordship — hist, вла ́да февда ́льного ло ́рда. 
Lord, the — rel. Бог, Госпо ́дь Бог. 
lore — 1) зна ́ння ́ з пе ́вної га ́лузі; 2) вче ́ння; 
3) еруди ́ція. 
lorgnette — льорне ́т. 
loricate — adj. zool. з за ́хисни ́м покро ́вом. 
lorn — adj. poet., jok. покинутий, 
lorry — 1) ванта ́жне а́вто́; 2) rly. плят-
фо ́рма; 3) віз. 
lorry-hop, to — colloq. подорожува ́ти без-
кошто ́вно, кори ́сту ́ючись попу ́тними а́в-
тами. 
lorry, to — перево ́зити ванта ́жним а́вто́м 
(во ́зом, залізницею). 
lory — orn. ло ́рі (папу ́га),. 
Los Angeles — geog. Лос-Анжелес (мі ́сто). 
lose colour, to — вицвіта ́ти. 
lose count, to — зби ́тися з раху ́нку. 
lose one's reason, to — збожево ́літи. 
lose one's temper, to — роздратува ́тися. 
lose one's way, to — зби ́тися з доро ́ги. 
loser — n. 1) той, хто губить; 2) той, хто 
програє ́ . 
lose the habit, to — відвика ́ти. 
lose, to — 1) губи ́ти; втрача ́ти; 2) програ-
ва ́ти. 
losing — 1. n. 1) про ́граш; 2) pl. втра ́ти; 
2. adj. есоп. дефіцитний, 
loss — 1) втра ́та; 2) про ́граш; 3) зби ́ток, 
шко ́да; 4) mil.pl. втра ́ти; 5) text, відпа ́док. 
lost — adj. втра ́чений; про ́граний. 
lot — 1) до ́ля; тала ́н; 2) діля ́нка (землі ́); 
3) comm. па ́ртія (ви ́робів); 4) вели ́ка кіль-
кість. 
Lothario — colloq. гульвіса, зальо ́тник. 
lotion — pharm. примо ́чка. 
lottery — льотері ́я. 
lotto — лото ́ . 
lotus — bot. окла ́дник, ло ́тос. 
lotus-eater — n. colloq. люди ́на, що живе ́ 
заради своєї вті ́хи. 
lotus-land — colloq. казко ́ва краї ́на доста ́тку 
і неро ́бства. 
loud — 1. adj. 1) гучни ́й; 2) галасли ́вий; 
2. adv. 1) гу ́чно; 2) галасли ́во. 
loud-hailer — звукопідси ́лювач. 
loudly — 1) го ́лосно, гу ́чно; 2) галасли ́во. 
loudmouth — colloq. крик||у́н (у ́ха), 
loudness — гу ́чність. 
loud-speaker — radio голосни ́к, гучномо ́-
вець. 
loud-voiced — adj. голоси ́стий. 
lough — 1) о́зеро; 2) зато ́ка. 
Louisiana — geog. Люїзія ́на (штат США). 
lounge — 1) кімна ́та відпочи ́нку; 2) крі ́сло; 
3) марнува ́ння ча ́су ́ . 
lounger — гультя ́й. 
lounge-room — кімна ́та відпочи ́нку, ві-
та ́льня, світли ́ця. 
lounge, to — 1) відпочива ́ти; 2) сиді ́ти, 
розкинувшись; 3) стоя ́ти, спершись на 
щось. 



loupe luckless 
loupe — побі ́льшуюче скло ́ , лю ́па. 
Lourenco Marques — geog. Лоре ́нсу-Ма ́р-
кіш (мі ́сто). 
lour, to — 1) диви ́тися похму ́ро; 2) темніти, 
вкрива ́тися хма ́рами. 
louse — ent. во ́ша. 
lousiness — вошивість. 
lousy — adj. 1) воши ́вий; 2) fig. огидний. 
lout — n. вайло ́ , мурло ́ ; незґра ́бна люди ́на. 
loutish — adj. вайлува ́тий; незґра ́бний. 
lout, to — аг. засвідчувати поша ́ну; 
вклоня ́тися. 
Louvre — n. Лювр. 
lovable — прива ́бливий; приє ́мний. 
lovage — n. bot. люби ́сток. 
love — 1) коха ́ння, любо ́в; 2) зако ́ханість; 
3) коха ́ний; коха ́на; 4) т у ^ . аму ́р. 
love-affair — 1) коха ́ння, любо ́в; 2) лю-
бо ́вна інтри ́ґа. 
love-apple — помідо ́р. 
love-bird — невели́к||ий (а) папу ́га. 
love-child — дитя ́ коха ́ння (про позашлю ́б-
ну дити ́ну). 
love-favour — подару ́нок на знак любо ́ви. 
love-in-idleness — bot. братки ́, фія ́лка три-
ко ́лірна. 
lovelace — n. льовеля ́с, залицяльник, 
loveless — що не коха ́є; нелюбий; нелюба, 
loveliness — краса ́ ; чарівність, 
lovelock — льо ́кон, що спуска ́ється на чоло ́ . 
love-lorn — adj. що стражда ́є від безнадій-
ного коха ́ння. 
lovely — прекра ́сний, чудо ́вий; прива ́б-
ливий. 
love-making — n. фізи ́чна бли ́зькість. 
love-match — шлюб з коха ́ння, з любо ́ви. 
lover — 1) коха ́нець; коха ́нка; 2) ама ́тор 
(ка); 3) прихи́льн||ик (иця). 
lover of God — rel. боголю ́бець. 
lovesick — ду ́же зако ́ханий. 
love-story — оповіда ́ння (рома ́н) про ко-
ха ́ння. 
love, to — 1) коха ́ти, люби ́ти; 2) бажа ́ти, 
хотіти. 
loveworthy — гідн||ий (а) коха ́ння. 
loving — adj. люблячий; відда ́ний. 
loving-cup — n. кругова ́ ча ́ша. 
low — 1. n. 1) низьки ́й рівень; 2) mot. 
пе ́рша шви ́дкість а́вта́; 3) му ́кання, ре-
віння; 2. adj. 1) низьки ́й; 2) пригнічений, 
слаби ́й; 3) ти ́хий (про го ́лос); 4) підлий; 
3. adv. 1) ни ́зько; 2) сла ́бо; 3) ти ́хо (про 
го ́лос). 
low-born — adj. низько ́го походження, 
lowboy — colloq. туале ́тний сто ́лик на 
низьких ніжках. 
low-bred — adj. вульґа ́рний, неви ́хований. 
lowbrow — 1) adj. малоосвічений; 2) п. 
малоосвічена люди ́на. 
lowbrowed — adj. 1) низькочо ́лий; 2) на-
ви ́слий (нави ́сла ске ́ля); 3) похму ́рий, 
те ́мний. 
Low Countries — geog. Нідерля ́нди. 
low-down — colloq. 1) вульґа ́рний; 2) без-
че ́сний; підлий. 

lower — adj. нижчий. 
lowermost — adj. найни ́жчий. 
lower, to — 1) спуска ́ти; опуска ́ти; 2) знй-
жувати(ся); 3) прини ́жувати. 
Lowestoft — geog. Ло ́устофт (місто). 
lowest, the — adj. найни ́жчий. 
low grade — 1) n. поло ́гий схил; 2) adj. 
низько ́го ґату ́нку. 
low ground — низина ́. 
lowland — низина ́. 
lowlived — adj. 1) бана ́льний; 2) бідний, 
lowly — 1. adj. 1) скро ́мний; 2) що займа ́с 
низьке ́ стано ́вшце; 2. adv. скро ́мно. 
low-minded — adj. вульґа ́рний. 
low-necked — adj. декольто ́ваний, з низь-
ким ви ́різом (про жіно ́чий о́дяг). 
low-paid — низькоопла ́чуваний. 
low-pitched — 1) поло ́гий (про дах); 
2) низько ́го то ́ну (про звук), 
low-powered — tech. малопоту ́жний. 
low relief — барельє ́ф. 
low-spirited — adj. сумни ́й; пригнічений, 
low tide — відпли ́в. 
low-voltage — n. elect. 1) низька ́напру ́га; 
2) attr. низьково ́льтний. 
low-water mark — найни ́жча то ́чка від-
пли ́ву. 
loyal — adj. вірний, льоя ́льний. 
loyal ism — рої. льоялі ́зм. 
loyally — вірно, льоя ́льно. 
loyalty — вірність, льоя ́льність. 
lozenge — n. 1) ромб; косоку ́тник; 2)pharm. 
пасти ́лька, табле ́тка; 3) pl. монпансьє ́. 
L-square — коси ́нець для кре ́слення. 
Luanda — geog. Луа ́нда (місто). 
lubber — 1) adj. незґра ́бний; 2) n. вайлб; 
незґра ́бна люди ́на. 
lubberly — 1) adj. незґра ́бний; 2) adv. 
незґра ́бно; невміло, 
lube — tech. маши ́нна олія, 
lubricant — tech. масти ́ло. 
lubricate, to — 1) tech. масти ́ти; 2) fig. 
підмогоричувати, 
lubrication — tech. зма ́щування. 
lubricator — 1) масти ́льник; 2) tech. мас-
лянка. 
lubricity — 1) tech. масти ́льні власти ́вості; 
2) fig. виве ́ртливість. 
lubricous — 1) слизьки ́й; 2) fig. виве ́ртливий. 
luce — ich. щу ́ка. 
lucent — adj. 1) прозо ́рий; 2) ся ́ючий; 
3) яскра ́вий. 
lucerne — bot. люце ́рна. 
Lucerne — geog. Люце ́рн (місто), 
lucid — adj. 1) я́сни́й; прозо ́рий; світлий; 
2) зрозумілий. 
lucidity — 1) я́сність; прозо ́рість; 2) зро-
зумілість. 
Lucifer — n. 1) сатана ́ ; 2) poet, пляне ́та 
Вене ́ра. 
luciferous — світлоно ́сний. 
luck — ща ́стя, уда ́ча. 
luckiest, the — найщасливіший. 
luckily — щасли ́во; на ща ́стя. 
luckless — нещасли ́вий. 



Lucknow Luther 

Lucknow — geog. Ла ́кнау (мі ́сто). 
lucky — adj. 1) вда ́лий; щасли ́вий; 2) ви-
падко ́вий. 
lucrative — прибутко ́вий, дохі ́дний. 
lucre — прибу ́ток. 
lucubrate, to — наполе ́гливо працюва ́ти 
(вчи́тися) ноча ́ми. 
lucubration — 1) напру ́жена пра ́ця ноча ́ми; 
2) стара ́нно опрацьо ́ваний літературний 
твір. 
ludicrous — смішни ́й; безглу ́здий. 
lues — med. лю ́ес, си ́філіс. 
lug — n. 1) tech. ву ́шко, ві ́чко ́ ; 2) tech. 
підставка; 3) tech. ви ́ступ; 4) тяга ́ння; 
5) сі ́пання. 
luggage — n. 1) баґа ́ж; 2) attr. баґа ́жний. 
luggage office — ка ́мера для схо ́ву баґажу ́ . 
lug, to — 1) тягти ́; 2) сі ́пати. 
lugubrious — adj. сумни ́й; похму ́рий. 
lukewarm — 1) теплува ́тий; тепле ́нький; 
2) байду ́жий; в'я ́лий. 
lull — 1) тимчасо ́ве зати ́шшя; 2) тимчасо ́ве 
заспоко ́єння (бо ́лю). 
lullaby — колиско ́ва пі ́сня. 
lull, to — 1) вщуха ́ти; 2) заспоко ́ювати 
(біль); 3) заколи ́сувати (дити ́ну). 
lulu — n. colloq. щось першокля ́сне. 
lumbago — med. про ́стріл, люмба ́ґо. 
lumbar — adj. med. попере ́ко ́вий. 
lumber — 1) грю ́кання, гу ́ркіт; 2) непотрі ́б-
ні старі ́ речі; мо ́тлох; 3) лісоматерія ́ли. 
lumberer — лісору ́б. 
lumbering — 1. n. 1) руба ́ння лі ́су; 2) тор-
гівля лі ́сом; 2. adj. 1) що гурко ́че, грю ́кає; 
2) незґра ́бний. 
lumberjack — n. colloq. лісору ́б, дровору ́б. 
lumberman — 1) лісору ́б, дровору ́б; 2) тор-
гове ́ць лісом. 
lumber-mill — лісопильня, лісопильний 
заво ́д. 
lumber-room — комірка. 
lumber, to — 1) ру ́хатися незґра ́бно; 
2) грю ́кати, гуркотіти; 3) захара ́щувати; 
зва ́лювати безладно. 
lumber-yard — склад лісу. 
lumen — n. phys. люмен. 
luminal — n. pharm. люміна ́л. 
luminary — n. 1) astron. світи ́ло; 2) джерело ́ 
світла. 
luminator — phys. люміна ́тор. 
luminescence — phys. люмінесце ́нція. 
luminescent — phys. люмінесце ́нтний. 
luminosity — phys. яскра ́вість світла. 
luminous — adj. 1) що дає сві ́тло; 2) fig. 
зрозумілий, я́сни́й. 
lummox — colloq. вайло ́ ; проста ́к. 
lummy — colloq. чудо ́вий, першокласний. 
lump — 1) бри ́ла; гру ́дка; 2) med. ґу ́ля, 
о́пух; 3) незґра ́бна люди ́на. 
lumper"— 1) портови ́й ванта ́жник; 2) під-
ря ́дчик. 
lumping — adj. colloq. вели ́кий; важки ́й. 
lump, to — 1) бра ́ти без розбо ́ру; 2) змі-
шувати в купу. 
lumpy — горбкува ́тий; грудкува ́тий. 

lunacy — n. 1) med. божевілля; 2) jur. 
неосудність. 
lunar — astron. місячний, 
lunar caustic — med., chem. ля ́піс. 
lunarian — астроном, який вивча ́є Місяць, 
lunatic — 1) adj. душевнохво ́рий, боже-
вільний; 2) n. божевільн||ий (а), 
lunatic asylum — психіятри ́чна ліка ́рня. 
lunch — обід; другий сніданок, 
luncheon — сніда ́нок (офіційний), 
luncheonette — 1) ле ́гка ́ заку ́ска; 2) за-
ку ́сочна кімна ́та. 
lunchroom — їда ́льня. 
lunch, to — обідати; заку ́шувати. 
lung — anat. леге ́ня. 
lunge — 1) швидки ́й рух, по ́штовх; 2) sport. 
ви ́пад; 3) круг для тренува ́ння ко ́ней; 
4) пірна ́ння, зану ́рення. 
lunger — n. colloq. хво́р||ий (а) на леге ́ні. 
lunge, to — 1) ки ́датися; 2) sport, роби ́ти 
ви ́пад; 3) пірна ́ти. 
lung fever — med. запа ́лення леге ́нів. 
lupin(e) — n. bot. люпи ́н. 
lupine — adj. во ́вчий. 
lupus — med. вовча ́к. 
lurch — 1) хитка ́хода ́ ; 2) naut. крен (судна ́). 
lurcher — 1) шахра ́й; 2) шпигу ́н; 3) соба ́ка-
шука ́ч. 
lurch, to — 1) іти ́ (хита ́ючись); 2) naut. 
крени ́тися. 
lurdan — 1) adj. дурни ́й; леда ́чий; 2) n. дурна ́ люди ́на; леда ́ча люди ́на. 
lure — n. 1) прина ́да; споку ́са; 2) hunt. 
ва ́бик. 
lure, to — 1) прина ́джувати; спокуша ́ти; 
2) hunt, прима ́нювати. 
lurid — 1) страшни ́й; 2) сенсаційний, 
lurking-place — n. схо ́ванка; таємне місце, 
lurk, to — 1) хова ́тися; 2) прича ́юватися; 
3) кра ́стися. 
Lusaka — geog. Луса ́ка (місто). 
luscious — adj. соло ́дкий, паху ́чий; пере-
обтя ́жений (про стиль). 
lush — 1) adj. сокови ́тий, бу ́йний (буйна ́ 
росли ́нність); 2) n. colloq. спирто ́ви ́й напій. 
lushy — colloq. п'яний. 
lust — по ́хіть, хти ́вість. 
lustful — похітли ́вий, хти ́вий. 
lustfully — похітли ́во, хтиво. 
lustiness — си ́ла; здоро ́в'я; бадьо ́рість. 
lustral — очисни ́й. 
lustration — очищення. 
lustre — 1) ґлянс, лиск; 2) ся ́йво;3) лю ́стра. 
lustreless — ма ́товий; тьмяний. 
lustrine — text, люстри ́н. 
lustrous — 1) блиску ́чий; 2) ґля ́нсовий. 
lust, to — при ́страсно бажа ́ти. 
lusty — си ́льний; здоро ́вий; бадьо ́рий. 
lute — 1) mus. лю ́тня; 2) bui. прави ́ло; 
3) масти ́ка; за ́мазка. 
lutecium — chem. люте ́цій. 
Lutetian — adj. hist, пари ́зький. 
lute, to — зама ́зувати за ́мазкою. 
Luther — Лю ́тер. 



Lutheran made of wire 
Lutheran — rel. 1) n. лютера ́н||ин (ка); 
2) adj. лютера ́нський. 
Lutheranism — rel. лютера ́нство. 
luting — n. 1) за ́мазка; масти ́ка; 2) зама ́ -
зування за ́мазкою. 
lux — n. opt. люкс (одини ́ця осві ́тлености). 
luxate, to — med. ви ́вихнути. 
luxation — n. med. ви ́вих, зви ́хнення. 
luxe — adj. розкішний. 
Luxemburg — geog. Люксембу ́рґ. 
luxuriance — 1) ро ́зкіш; 2) бага ́тство. 
luxuriant — 1) родючий; бага ́тий; 2) бу ́й-
ний (бу ́йна росли ́нність). 
luxuriate, to — 1) розкошувати, насоло ́-
джуватися; 2) бу ́йно рости ́ (про росли ́н-
ність). 
luxurious — розкі ́шний. 
luxuriously — розкі ́шно. 
luxury — ро ́зкіш. 
Luzon — geog. Лусо ́н (о ́стрів). 
Lviv — geog. Львів (мі ́сто). 
Lyceum — 1) ліце ́й; 2) примі ́щення для 
популярних ле ́кцій-конце ́ртів. 
lychnis — bot. гори ́цвіт. 
lycopodium — bot. болотоцві ́т. 

lye — 1) chem. луг; 2) tech. бу́чення. 
lying — 1. n. брехня ́ ; брехли ́вість; 2. adj. 
1) брехливий; 2) лежа ́чий. 
lying in — n. по ́ло ́ги. 
lying-in — adj. полого ́вий. 
lymph — n. physiol. лі ́мфа. 
lymphatic — adj. physiol. лімфати ́чний. 
lymphatic gland — anat. лімфати ́чна за ́ло ́за. 
lynch-law — самосу ́д, лінчува ́ння. 
lynch, to — лінчува ́ти, розправля ́тися 
самосу ́дом. 
lynx — 1) zool. рись; 2) ху ́тро ри ́сі. 
lynx-eyed — adj. fig. з го ́стрим зо ́ром. 
Lyons — geog. Ліо ́н (мі ́сто). 
Lyra — astron. Лі ́ра (сузі ́р'я). 
lyre — mus. лі ́ра. 
lyre-bird — orn. лірохвіст. 
lyric — 1. n. 1) ліри ́чний вірш; 2) pl. слова ́ 
пісні; 2. adj. ліри ́чний. 
lyrical — adj. ліри ́чний. 
lyricism — ліри ́зм. 
lyrics — n. pl. лі ́рика; слова ́пі ́сні. 
lyrist— 1) той, хто гра ́є на лірі; 2) лі ́рик. 
lysis — med. лі ́зис. 
lysol — chem. лізо ́л. 

ma'am — abbr. madam, 
macaco — zool. мака ́ка (ма ́впа). 
macademize, to — мости ́ти ще ́бенем. 
Macao — geog. Мака ́о. 
macaroni — cul. макаро ́ни. 
macaroon — мигдалеве печиво, 
mace — булава ́ . 
Macedonia — geog. Македо ́нія. 
Macedonian — 1) n. македо́н||ець (ка); 
2) adj. македо ́нський. 
macerate, to — 1) вимо ́чувати; 2) висна ́-
жувати, знеси ́лювати. 
Machiavellism — рої. макіявеллі ́зм. 
machinate, to — інтриґува ́ти; роби ́ти ма-
хінації. 
machination — pi. інтри ́ґи; махінації, 
machine — машина; механізм, 
machine-building — n. машинобудува ́ння. 
machine-gun — mil. кулеме ́т, скоростріл. 
machine-gunner — mil. кулеметник, 
machine-minder — робітни ́к, який працю ́є 
за верста ́том. 
machine-operator — машиніст, 
machine-rifle — mil. ручни ́й кулеме ́т, скоро-
стріл. 
machinery — pi. мангани; механізми. 
machine-shop — механічний цех. 
machine, to — tech. обробля ́ти, піддава ́ти 
механічній обро ́бці. 
machine-tool — верста ́т. 
machine-tool construction — верстатобуду-
ва ́ння. 

machinist — 1) машиніст; 2) слю ́сар; 
3) меха ́нік. 
macintosh — макінто ́ш. 
Mackenzie — geog. Маке ́нзі (річка), 
mackerel — ich. ску ́мбрія, макре ́ля. 
mackintosh — макінто ́ш. 
macrobiosis — довголіття, 
macrobiotics — pi. biol. макробіо ́тика. 
macrocosm — n. philos. макрокосм, все ́світ. 
macroscopic — adj. макроскопічний, ви ́ди-
мий неозбро ́єним о́ком. 
macula — пля ́ма. 
maculated — adj. вкритий пля ́мами. 
mad — adj. 1) божевільний, навіже ́ний; 
2) скаже ́ний (про твари ́н); 3) захо ́плений 
чимсь; 4) несамови ́тий. 
Madagascar — geog. Мадаґаска ́р (о ́стрів). 
madam — па ́ні, добро ́дійка, мада ́м, 
madapollam — text, мадапола ́м. 
mad-cap — colloq. урви ́голова, пали ́вода. 
madden, to — 1) дратува ́ти, се ́рдити; 
2) зво ́дити з ро ́зуму. 
made — adj. зро ́блений, ви ́готовлений. 
Madeira — 1) geog. Маде ́йра (о ́стрів); 
2) Маде ́йра (вино ́). 
made of bricks — adj. муро ́ваний. 
made of gold — adj. золотий. 
made of iron — adj. залі ́зний. 
made of leather — adj. шкіряни ́й. 
made of paper — adj. паперо ́вий. 
made of rubber — adj. ґумо ́вий. 
made of wire — adj. дротя ́ни ́й. 



made of wood major key 
made of wood — adj. дерев'я ́ний. 
made-up — adj. 1) ви ́гаданий; 2) штучний, 
madhouse — божевільня, буди ́нок для бо-
жевільних. 
madly — скаже ́но, несамовито. 
madman — n. божевільний. 
madness — божеві ́лля; несамовитість, шал. 
Madonna — rel. Мадо ́нна. 
Madras — geog. Мадра ́с (мі ́сто). 
Madrid — geog. Мадрі ́д (мі ́сто). 
madrigal — мадриґа ́л. 
Madura — geog. Маду ́ра (о ́стрів). 
madwoman — n. божевільна. 
maelstrom — вир; ви ́хор. 
maestoso — adv. mus. маесто ́зо, урочи ́сто, 
вели ́чно. 
maestro — n. mus. мае ́стро. 
Mafeking — geog. Мафекі ́нґ (мі ́сто). 
maffick, to — шаленіш від ра ́дощів; бу ́чно 
святкува ́ти. 
mafic — adj. geol. те ́мний, мафі ́чний (про 
склад порі ́д). 
mag — n. colloq. базі ́кало; цокоту ́ха. 
magazine — журна ́л, періодичне вида ́ння. 
magazine rifle — mil. маґази ́нка. 
Magdalene — Магдали ́на. 
Magdeburg — geog. Ма ́ґдебурґ (мі ́сто). 
Magellan, Strait of — geog. Маґалья ́енсова 
прото ́ка. 
magenta — chem. фукси ́н. 
maggot — 1) личи ́нка; 2) дива ́цтво. 
maggoty — 1) черви ́вий; 2) дива ́цький. 
magic — 1) n. ча ́ри; ма ́гія; чаклува ́ння; 
2) adj. чарівни ́й; магічний, 
magician — чаклу ́н, чарівни ́к. 
magic lantern — чарівни ́й ліхта ́р. 
magisterial — adj. 1) авторитетний; вла ́д-
ний; 2) судови ́й. 
magistral — adj. 1) med. пропи ́саний; 2) mil. 
маґістра ́льний. 
magistrate — n. маґістра ́т, суддя ́ , війт. 
magma — geol. ма ́гма. 
Magna Charta — hist. Велика Ха ́ртія 
(во ́льностей). 
magnanimity — n. шляхетність, велико-
душність. 
magnanimous — adj. шляхе ́тний, велико-
душний. 
magnate — вельмо ́жа, маґна ́т. 
magnesia — chem. магне ́зія. 
magnesium — chem. магне ́зій, ма ́гній. 
magnet — магне ́т. 
magnetic — adj. магне ́тний, магнети ́чний. 
magnetics — pi. phys. магнети ́зм. 
magnetic tape recorder — магнетофо ́н. 
magnetism — n. 1)phys. магнети ́зм; магне ́т-
ні власти ́вості; 2) colloq. особи ́ста прива ́б-
ливість. 
magnetite — min. магнети ́т, магне ́тний 
залізня ́к. 
magnetize, to — 1) tech. магнетизува ́ти; 2) colloq. прива́блювати. 
magneto — tech. магне ́то. 
magnetograph — phys. магнето ́граф. 
magnetometer — phys. магнето ́метр. 

magnetophone — магнетофо ́н. 
magnetoscope — elect, магнетоско ́п. 
magnetron — electron, магнетро ́н. 
magnification — збі ́льшення; посилення, 
magnificence — ро ́зкіш. 
magnificent — розкі ́шний. 
magnificently — розкі ́шно. 
magnifier — 1) збільшувальне скло, лю ́па; 2) radio поси́лювач. 
magnifying glass — збільшувальне скло, 
лю ́па. 
magnify, to — збільшувати, посилювати. 
magnitude — 1) величина ́; 2) важливість. 
magnolia — bot. маґно ́лія. 
magpie — orn. соро ́ка. 
Magyar — 1) n. ма ́дя ́р(ка); 2) adj. ма ́дя ́р-
ський. 
maharaja — магараджа ́ . 
mahogany — черво ́не дерево. 
Mahommed — n. Мохамме ́д. 
Mahommedan — rel. 1) n. мохаммеда ́н||ин 
(ка); 2) adj. мохаммеда ́нський. 
maid — n. 1) poet, ді ́вчина, діва; 2) поко-
ї́вка, служни ́ця. 
maiden — 1. n. дівчина; 2. adj. 1) неодру ́-
жена; 2) неза ́йманий; діво ́чий. 
maidenhood — n. діво ́цтво. 
maidenlike — adj. діво ́чий. 
maiden name — діво ́че прізвище, 
maiden speech — пе ́рша промо ́ва (ново ́го 
чле ́на парля ́ме ́нту). 
maidservant — n. служни ́ця, покої ́вка. 
mail — 1) по ́шта; 2) па ́нцер; 3) zool. 
па ́нцер (черепа ́хи). 
mail-car — rly. пошто ́вий ваго ́н. 
mailed — adj. 1) надісланий по ́пггою; 
2) захи ́щений па ́нцером. 
mail, to — 1) надсила ́ти по ́штою; 2) вкри-
вати па ́нцером. 
maim, to — калічити, 
main — adj. головни ́й. 
Maine — geog. Мен (штат США). 
mainland — 1) матери ́к; суходіл; 2) най-
більший о́стрів (архіпела ́гу). 
mainly — перева ́жно, здебі ́льшого. 
mainspring — 1) tech. ходова ́ пружи ́на; 
2) fig. головна ́ руші ́йна си ́ла. 
mainstay — головна ́ опо ́ра. 
maintain, to — 1) утри ́мувати; підтри ́му-
вати; 2) обсто ́ювати (ду ́мку). 
maintenance — 1) утри ́мання; 2) ремо ́нт; 3) tech. експлуата́ція. 
maize — bot. маї ́с; кукуру ́дза. 
majestic — adj. вели ́чний. 
majestically — adv. вели ́чно. 
majesty — ве ́лич; вели ́чність. 
major — 1. n. 1) повнолітній; 2) тії . майо ́р; 
2. adj. 1) більший; 2) важли ́віпшй; 3) mus. 
мажорний. 
majorat — n. jur. майора ́т. 
Majorca — geog. Майо ́рка (о ́стрів). 
majordomo — марша ́лок. 
major-general — mil. генера ́л-майо ́р. 
majority — n. 1) більшість; 2) повноліття, 
major key — mus. мажо ́р. 



Makassar Strait manacle, to 
Makassar Strait — geog. Макасса ́рська 
прото ́ка. 
make — 1) виробни ́цтво, ви ́ріб; 2) ма ́рка; 
тип; 3) склад хара ́ктеру. 
make a discovery, to — spec, роби ́ти від-
криття ́. 
make a donation, to — же ́ртвувати. 
make a fortune, to — багатіти, 
make angry, to — се ́рдити, дратува ́ти. 
make a present, to — дава ́ти подару ́нок, 
дарува ́ти. 
make arrangements, to — влашто ́вувати, 
впоря ́джувати. 
make-believe — n 1) вигадка, фанта ́зія; 
2) удава ́ння. 
make clear, to — colloq. вия ́снювати. 
make complaints about, to — наріка ́ти. 
make good, to — colloq. відшкодо ́вувати. 
make inquiries, to — збира ́ти інформа ́ції; 
розпитувати. 
make it up, to — colloq. помиритися, 
make mischief, to — ка ́постити. 
make noise, to — галасува ́ти; пору ́шувати 
ти ́шу. 
make oneself dirty, to — забру ́днюватися. 
make oneself ready, to — готува ́тися. 
makepeace — n. colloq. примири ́тель(ка). 
maker — n. 1) творе ́ць; 2) той, хто щось 
ро ́бить. 
Maker — n. rel. Творе ́ць. 
make ready, to — готува ́ти, лаштува ́ти. 
maker-up — n. theatr. ґриме ́р. 
makeshift — n. тимчасо ́вий за ́сіб. 
make stronger, to — поси ́лювати; роби ́ти 
міцнішим. 
make, to — 1) роби ́ти; виробля ́ти; 3) за-
робля ́ти. 
make-up — n. 1) нату ́ра; будо ́ва; 2) print. 
ве ́рстка; 3) theatr. ґрим. 
make up one's mind, to — вирішувати; на-
важуватися. 
make use of, to — кори ́стува ́тися, викорис-
товувати. 
making — n. творення; виробни ́цтво. 
makings — pi. 1) заробіток; 2) на ́хил. 
Malacca — geog. Маля ́кка (піво ́стрів). 
malachite — min. малахі ́т. 
maladjustment — пога ́не пристосува ́ння. 
maladministration — пога ́не керува ́ння. 
malady — неду ́га, хворо ́ба; ро ́злад. 
Malaga — geog. Ма ́ляґа (мі ́сто). 
malaise — n. незду ́жання, иездоро ́в'я. 
malanders — vet. мокре ́ць. 
malapert — adj. аг. наха ́бний, зухва ́лий. 
malapropos — adv. не до речі; невча ́сно. 
malaria — med. пропа ́сниця, малярі ́я. 
malarial — adj. med. малярійний. 
Malawi — geog. Маля ́ві. 
malaxate, to — перемішувати; розмина ́ти. 
Malay — 1) n. маля́||єць (йка); 2) adj. 
маля ́йський. 
Malaya — geog. Маля ́я. 
Malayan — 1) n. маля ́||єць (йка); 2) adj. 
маля ́йський. 

Malay Archipelago — geog. Маля ́йський 
архіпела ́г. 
Malaysia — geog. Маля ́йзія. 
malcontent — 1) adj. незадово ́лений; 2) n. 
невдово ́лена люди ́на. 
Maldive Isis — geog. Мальдівські острови ́ . 
male — 1. n. 1) мужчи ́на, чоловік; 2) ca-
ме ́ць; 2. adj. чоловічий. 
malediction — проклін. 
malefactor — злочи ́нець. 
malefic — adj. згу ́бний, шкідли ́вий. 
male pig — zool. кнур. 
male screw — tech. болт, ґвинт. 
malevolence — недоброзичливість. 
malevolent — недобрози ́чливий. 
malfeasance — n. злочи ́нство. 
malfeasant — 1) n. злочи ́нець; 2) adj. 
злочинний. 
malformation — потво ́рність; непра ́вильна 
будо ́ва. 
Mali — geog. Малі ́ . 
malice — 1) злість, зло ́ба ́ ; 2) jur. злочи ́нний 
на ́мір. 
malicious — 1) злі ́сний, злий; 2) jur. нав-
мисний. 
malign — 1) шкідли ́вий, згу ́бний; 2) med. 
злоякісний. 
malignant — 1) шкідли ́вий; 2) med. зло-
я́кісний. 
malignity — 1) шкідли ́вість; 2) med. зло-
я́кісність. 
malign, to — роби ́ти на ́клеп, обмовля ́ти. 
malingerer — mil. симуля ́нт. 
malingering — n. mil. симуля ́ція. 
mallard — orn. ди ́ка ка ́чка. 
malleable — adj. 1) tech. ковки ́й; 2) fig. 
податливий. 
mallemuck — orn. буревісник; альбатро ́с. 
mallet — tech. 1) дерев'я ́ний молото ́к; 
2) клепа ́ло; 3) до ́вбня. 
mallow — bot. ма ́льва, ро ́жа. 
malmsey — мальва ́зія (вино ́). 
malnutrition — n. недожи ́влення. 
malodorous — смердю ́чий. 
malt — со ́лод. 
Malta — geog. Ма ́льта (о ́стрів). 
Maltese — 1) n. мальті||єць (йка); 2) adj. 
мальтійський. 
maltreat, to — пога ́но пово ́дитися, знева-
жа ́ти. 
malt-worm — n. colloq. п'яни ́ця. 
malversation — зловжива ́ння (службо ́ве). 
mamilla — ци ́цька. 
mamma — мату ́ся, ма ́тінка. 
mammal — n. biol. ссаве ́ць. 
mammock — ула ́мок; бри ́ла. 
mammoth — 1) n. hist, ма ́мут; 2) adj. веле-
тенський. 
mammy — мату ́ся, ма ́тінка. 
man — 1) люди ́на; 2) мужчи ́на, чоловік; 
3) робітни ́к. 
Man — geog. Мен (о́стрів). 
manacle — 1) нару ́чник; 2) fig. pi. пу ́та. 
manacle, to — 1) надяга ́ти нару ́чники; 
2) fig. позбавля ́ти во ́лі. 



manageable man, to 

manageable — 1) яки ́м ле ́гко керува ́ти; 
2) colloq. зговірливий, 
management — 1) керівництво; завіду-
вання; 2) адміністра ́ція. 
manager — керівник, директор, управитель, 
manageress — керівни ́ця, дире ́кторка, 
управи ́телька. 
manage, to — керува ́ти; завідувати. 
Managua — geog. Мана ́ґуа (місто). 
Manama — geog. Мана ́ма (місто), 
man-at-arms — hist, дружи ́нник. 
Manchester — geog. Ма ́нчестер (місто). 
Manchuria — geog. Манджу ́рія. 
Manchurian — adj. манджу ́рський. 
manciple — n. еконо ́м. 
Mancunian — 1) n. жи ́тель Ма ́нчестера; 
2) adj. ма ́нчестерський. 
mandarin — hist, мандари ́н. 
mandarin(e) — мандари ́н (о ́воч). 
mandate — манда ́т. 
mandated — adj. підманда ́тний (підман-
датна терито ́рія). 
mandolin(e) — mus. мандоліна, 
mandragora — bot. мандраґо ́ра. 
mandrel — tech. бородо ́к; осе ́рдя; про-
бійник. 
mandrill — zool. мандри ́л. 
manducate, to — жува ́ти. 
mane — грива, 
man-eater — людоже ́р(ка). 
manful — adj. рішу ́чий; мужній, 
manfully — adv. рішу ́че; мужньо, 
manfulness — rt. рішу ́чість; мужність, 
manganese — тіп. ма ́рґанець. 
manganite — тіп. манґаніт. 
mange — n. vet. па ́рші, коро ́ста. 
manger — я́сла. 
mangle — ма ́ґель. 
mangle, to — 1) шматувати; калічити; 
2) fig. спотво ́рювати (про текст). 
mango — bot. ма ́нґо. 
Mangod — rel. Боголюди ́на. 
mangy — adj. 1) парши ́вий, коро ́стяний; 
2) fig. брудни ́й. 
manhandle, to — 1) тягти ́ ; 2) брута ́льно 
пово ́дитися. 
man-hater — n. людинонена ́ви ́сник, людо-
нена ́ви ́сник. 
Manhattan — geog. Манге ́тен (части ́на 
Нью-Йо ́рку). 
manhole — n. tech. лаз; горлови ́на. 
manhood — 1) му ́жність; 2) змужнілість; 
3) чоловіча части ́на насе ́лення. 
man-hour — econ. людино-година, 
manhunt — поліційний ро ́зшук. 
mania — ма ́нія. 
maniac — 1) n. манія ́к; 2) adj. божевільний. 
manicure — манікюр. 
manicurist — манікюри ́ст(ка). 
manifest — adj. види ́мий, я́вний. 
manifestation — n. 1) рої. маніфеста ́ція; 
2) про ́яв; ви ́явлення. 
manifest itself, to — виявля ́тися, робитися 
очеви ́дним. 
manifestly — я́вно, очеви ́дно. 

manifesto — n. рої. маніфе ́ст. 
manifest, to — 1) рої. маніфестува ́ти; 
2) виявляти. 
manifold — 1. n. tech. 1) руропро ́від; 2) ко-
ліно ру ́ри; 2. adj. різноманітний; різно-
бічний. 
manikin — 1) ка ́рлик; чоловічок; 2) ма-
некен. 
Manil(l)a — geog. Мані ́ля (місто). 
man-in-waiting — n. слуга ́ . 
manipulate, to — 1) вміло пово ́дитися; 2) tech. маніпулюва́ти. 
manipulation — 1) вміле пово ́дження; 2) tech. маніпуляція. 
manipulator — n. 1) tech. мотори ́ст, маши-
ніст; маніпуля ́нт; 2) radio ручни ́й ключ. 
Manitoba — geog. Маніто ́ба (провінція 
та о́зеро в Кана ́ді). 
mankind — n. лю ́дство. 
manlike — adj. 1) му ́жній; гідний чоловіка; 
2) людиноподібний, 
manliness — му ́жність. 
manly — adj. му ́жній, відва ́жний. 
man-made — adj. ство ́рений людськими 
рука ́ми; шту ́чний. 
manna — ма ́нна. 
Mannar, Gulf of — geog. Манна ́рська за-
тока. 
mannequin — 1) манеке ́н; 2) манеке ́нниця. 
manner — 1) мане ́ра; 2) стиль; 3) спо ́сіб. 
mannered — adj. манірний; пишномовний, 
mannerless — нече ́мний; пога ́но ви ́хований. 
mannerliness — че ́мність; ви ́хованість. 
mannerly — adj. че ́мний; ви ́хований. 
mannish — adj. нежіно ́ча, мужеподібна 
(про жінку). 
manoeuvrable — tech. поворотки ́й. 
manoeuvre — n. 1) мане ́вр; 2) інтри ́ґа. 
manoeuvres — n. pl. тії. мане ́ври. 
manoeuvre, to — 1) маневрува ́ти; 2) дома-
га ́тися інтри ́ґами. 
man of letters — літера ́тор. 
man-of-war — naut. mil. військо ́ви ́й ко-
рабель. 
manometer — tech. мано ́метр. 
man on duty — n. чергови ́й. 
manor — фільва ́рок, маєток. 
man-power — 1) econ. робо ́ча си ́ла; 2) осо-
бо ́вий склад. 
man-rope — naut. фалре ́п. 
mansion — pi. палати; вели ́кий буди ́нок. 
manslaughter — 1) уби ́вство; 2) jur. не-
навми ́сне вби ́вство. 
mansuetude — n. аг. ла ́гідність. 
mantel — облицюва ́ння каміна; до ́шка 
каміна. 
mantelet — 1) мантилья; 2) mil. hist. щит. 
mantelpiece — камін. 
mantis — n. ent. богомо ́л. 
mantissa — math, мантиса. 
mantle — n. 1) ма ́нтія; наки ́дка; 2) tech. 
кожу ́х. 
mantle, to — покрива ́ти; обгорта ́ти. 
man, to — 1) mil. займа ́ти пози ́цію; 
2) укомплекто ́вувати особо ́вим скла ́дом. 



manual marquis 
manual — 1) n. підру ́чник, посі ́бник; 2) adj. 
ручний. 
manufactory — n. фа ́брика; майсте ́рня. 
manufacture — фабрика ́ція; виробни ́цтво. 
manufactured article — ви ́ріб. 
manufactured goods — pi. промисло ́ві ви ́-
роби. 
manufacturer — 1) фабрика ́нт; підприє ́-
мець; 2) виробник. 
manufacture, to — 1) виробля ́ти, виготов-
ляти; 2) fig. вига ́дувати. 
manufacturing — 1) n. виробни ́цтво; 2) adj. 
промисло ́вий. 
manumission — hist. 1) визволення від 
ра ́бства; 2) відпускна ́ гра ́мота. 
manumit, to — hist, відпуска ́ти на во ́лю. 
manure — agric. гній, до ́бриво, угно ́єння. 
manure heap — agric. гної ́вня. 
manure pile — agric. гної ́вня. 
manure, to — agric. угноювати, удо ́брю-
вати. 
manuring — n. agric. угно ́єння, удо ́брення. 
manuscript — руко ́пис, манускрипт, 
manway — Хідни ́к. 
many — 1) n. вели ́ка кількість; 2) adv. 
бага ́то, бага ́то які ́ . 
many-sided — adj. багатосторо ́нній. 
many-stage — adj. tech. багатокаска ́дний. 
many-storeyed — adj. багатоповерХо ́вий. 
map — ма ́па, ка ́рта. 
maple — bot. клен, я́вір. 
maple-leaf — клено́вий (я ́воровий) листо ́к. 
mapping — n. 1) картогра ́фія; 2) позна-
ча ́ння на ма ́пі. 
map, to — 1) робити ма ́пу; 2) познача ́ти 
на ма ́пі. 
maquette — маке ́та. 
Maquis — pi. ма ́кі (францу ́зькі партиза ́ни 
дру ́гої світово ́ї війни ́). 
mar — n. ушкодження; синець. 
marabou — orn. марабу ́ . 
maral — zool. мара ́л. 
marasmus — med. 1) мара ́зм; 2) зага ́льне 
ви́снаження організму. 
Marathon race — sport, марато ́нський біг. 
marauder — мароде ́р. 
marauding — n. мароде ́рство. 
maraud, to — мароде ́рствувати. 
marble — 1) ма ́рмур; 2) скульптура з ма ́р-
муру; 3) pl. дитя ́ча гра в ку ́льки. 
marbled — adj. крапча ́стий; зро ́блений 
«під ма ́рмур». 
marcasite — тіп. маркази ́т. 
march — 1) марш; 2) похід; 3) hist, межа ́ , 
кордо ́н. 
March — n. 1) бе ́резень; 2) attr. березне́вий. 
marching — 1) n. маршува ́ння; 2) adj. 
похідни ́й. 
march in, to — mil. вступа ́ти. 
marchioness — маркіза (в Англії), 
marchpane — n. марципа ́н. 
march past — дефіля ́да. 
march, to — маршува ́ти. 
Mardi-Gras — запусти, 
mare — коби ́ла. 

margarine — марґари ́на. 
marge — colloq. марґари ́на. 
margin — 1) край; бе ́рег; 2) по ́ле (сторін-
ки); 3) запа ́с (ча ́су ́ , гро ́шей). 
marginal — 1) що міститься на кра ́ю 
(чого ́сь); 2) напи ́саний на поля ́х. 
margin of safety — tech. коефіцієнт безпе ́ки 
(мі ́цности). 
margin, to — залиша ́ти запа ́с. 
Mariana Isls — geog. Марія ́нські острови. 
marigold — bot. 1) нагідки ́; 2) чорнобри ́вці. 
marinade — cul. марина ́да. 
marinade, to — cul. маринува ́ти. 
marine — 1) n. фльо ́та; 2) adj. морськи ́й. 
marine biscuit — ґале ́та. 
mariner — моряк, матро ́с. 
marionette — маріоне ́тка. 
marital — adj. подру ́жній, шлюбний. 
maritime — adj. 1) морськи ́й; 2) примо ́р-
ський. 
mark — 1) знак; помі ́тка; 2) оцінка (шкіль-
на); 3) фабри ́чна ма ́рка, штамп; 4) ціль; 
5) sport, лінія ста ́рту. 
marked — adj. 1) помітний; 2) позна ́чений. 
marker — 1) tech. марке ́р; 2) за ́кладка 
(у кни ́жці). 
market — 1) база ́р; 2) ри ́нок; 3) ри ́нкові 
ціни. 
marketable — що ма ́є по ́пит (про това ́р). 
market garden — горо ́д для вирощування 
горо ́дини на продаж, 
market-gardener — горо́дни||к (ця), 
market-gardening — n. городництво, 
marketing — n. comm. торгівля, 
market-place — база ́рна пло ́ща. 
marking — n. 1) позна ́чення; 2) таврува ́ння 
(худо ́би). 
marksman — впра ́вний стріле ́ць. 
marksmanship — влу ́чна стрільба ́. 
Mark-time! — mil. На мі ́сці! 
Mark time — quick march! — mil. На місці 
— кро ́ком руш! 
mark time, to — mil. маршува ́ти на місці, 
mark, to — 1) познача ́ти; відзнача ́ти; 
2) ста ́вити оцінку (шкільну); 3) штемшпо-
ва ́ти. 
marl — тіп. ме ́рґель. 
marly — adj. geol. ме́рґелевий. 
marmalade — cul. мармеля ́да. 
Marmora, Sea of — geog. Мармуро ́ве мо ́ре. 
marmoreal — adj. poet, мармуро ́вий. 
marmoset — zool. ма ́впа. 
marmot — zool. баба ́к. 
Marne — geog. Ма ́рна (річка), 
maroon — 1. n. 1) hist, негр, що втік з ра ́б-
ства; 2) кашта ́новий ко ́лір; 2. adj. кашта ́-
нового ко ́льору. 
maroon, to — 1) виса ́джувати або ́покида ́ти 
на безлюдному о́строві; 2) байдикува ́ти, 
тиня ́тися без діла, 
marplot — перешкода, 
marquee — шатро ́ , вели́кий наме ́т. 
Marquesas Isls—geog. Маркізькі острови ́. 
marquess — see marquis, 
marquis — маркіз. 



marquise masticate, to 

marquise — маркі ́за. 
marquisette — text, маркізе ́т. 
marriage — n. 1) шлюб; одру ́ження; за-
міжжя; 2) весі ́лля; 3) attr. шлюбний, 
married — adj. одру ́жений. 
married couple — n. подру ́жжя. 
married life — подру ́жнє життя ́. 
married woman — замі ́жня жі ́нка. 
marrow —1) anat. кістко ́вий мо ́зок; 2) bot. 
кабачо ́к. 
marrowbone — мозкова ́ кі ́стка. 
marrowfat — n. bot. горо ́х мозкови ́й. 
marrow squash — n. bot. кабачо ́к. 
marry, to — одру ́жувати(ся). 
Mars — 1) astron. Марс; 2) myth. Марс. 
Marseillaise — марсельєза. 
Marseilles — geog. Марсе ́ль (мі ́сто). 
marsh — трясовина ́, боло ́то. 
marshal — 1) mil. маршал; 2) нача ́льник 
поліці ́йної дільни ́ці; 3) судови ́й викона ́-
вець. 
marshalling yard — n. rly. сортува ́льна 
ста ́нція. 
Marshall Isls—geog. Марша ́ллові острови ́. 
marshal, to — 1) mil. шикува ́ти; 2) rly. 
сортува ́ти ваго ́ни. 
marsh gas — боло ́тний газ, мета ́н. 
marshy — adj. болотяний, багни ́стий. 
marsupial — zool. 1) n. pl. торбоно ́си (тва-
ри ́ни); 2) adj. торбоно ́сний. 
mart — 1) база ́р; 2) авкці ́йна за ́ля. 
marten — zool. куниця. 
martial—adj. 1) військо ́ви ́й; 2) войовни ́чий. 
martial court — військо ́ви ́й суд. 
martial law — військо ́ве ́ стано ́вище. 
Martian — spec, марсія ́нин. 
martin — orn. міська ́ ла ́стівка. 
martinet — 1) педа ́нт(ка); 2) прихи́льн||ик 
(иця) суво ́рої дисциплі ́ни. 
Martinique — geog. Мартині ́ка (о ́стрів). 
martlet — orn. стриж. 
mar, to — псува ́ти; заподі ́ювати шко ́ду. 
martyr — му́чени||к (ця). 
martyrdom — му ́чеництво. 
martyrology — мартироло ́гія. 
martyr, to — му ́чити. 
marvel — чу ́до; ди ́во. 
marvellous — чудо ́вий; дивови ́жний. 
marvellously — чудо ́во; дивови ́жно. 
marvel, to — дивува ́тися; захо ́плюватися. 
Marxism — маркси ́зм. 
Marxist — 1) n. маркси ́ст(ка); 2) adj. 
маркси ́стський. 
Maryborough — geog. Ме ́ріборо (мі ́сто). 
Maryland — geog. Ме ́ріленд (штат США). 
marzipan — see marchpane, 
mascara — фа ́рба для вій і брів, 
mascot — талісма ́н. 
masculine — 1. n. gram, чолові ́чий рід; 
2. adj. 1) чолові ́чий; 2) му ́жній. 
masculine gender — n. gram, чолові ́чий рід. 
Maseru — geog. Ма ́серу (мі ́сто). 
mash — n. 1) бо ́втанка, мі ́сиво (для худо ́-
би); 2) tech. пу ́льпа; 3) сиі. пюре ́ (кар-
то ́пля ́не). 

mashed potatoes — pi. cul. карто ́пля ́не пю ́ре. 
masher — n. colloq. чепуру ́н; серцеї ́д. 
mash, to — розмина ́ти, розча ́влювати. 
mask — 1) ма ́ска; 2) mil. протига ́з. 
masked — 1) замаско ́ваний; 2) fig. пере-
дя ́гнений. 
masking — n. маскува ́ння. 
mask, to — 1) маскува ́ти; 2) надяга ́ти ма ́ску. 
mason — 1) му ́ляр, каменя ́р; 2) масо ́н. 
masonic — adj. масо ́нський. 
masonry — 1) bui. му ́ля ́рство, цегля ́на ́ 
кла ́дка; 2) масо ́нство. 
masquerade — маскара ́да. 
masquerade, to — 1) маскува ́тися; 2) fig. 
видава ́ти себе ́ за кого ́сь. 
mass — 1) phys. ма ́са; 2) бе ́зліч, вели ́ка 
кількість. 
Mass — rel. Служба Бо ́жа, Обідня, Лі-
тургія. 
Massachusetts — geog. Массачу ́сетс (штат 
США). 
massacre — різани ́на; ма ́сове ни ́щення. 
massacre, to — чини ́ти різани ́ну; ма ́сово 
винищувати. 
massage — n. med. маса ́ж. 
massage, to — med. масажува ́ти. 
masseur — масажи ́ст. 
masseuse — масажи ́стка. 
Mass for the dead — n. rel. Панахи ́да. 
massif — гі ́рськи ́й маси ́в. 
massive — adj. 1) маси ́вний; 2) суцільний. 
massiveness — 1) маси ́вність; 2) суцільність. 
mass-produced — adj. ма ́сового вироб-
ни ́цтва. 
mass, to — mil. концентрува ́ти. 
massy — adj. маси ́вний. 
mast — що ́гла. 
master — 1) госпо ́дар; вла ́сник: 2) кваліфі-
ко ́ваний робітни ́к; 3) шкільний учи ́тель; 
4) naut. капіта ́н торгове ́льного судна ́ ; 
5) вели́кий худо ́жник. 
masterful — 1) майстерний; 2) вла ́дний; 
3) упе́внений. 
masterfully — 1) майсте ́рно; 2) вла ́дно; 
3) упе ́внено. 
master-key — відми ́чка. 
masterly — 1) adv. майсте ́рно; 2) adj. 
майстерний; доскона ́лий. 
mastermind — 1) вида ́тни ́й ро ́зум; 2) ке-
рівни ́цтво (особли ́во прихо ́ване). 
mastermind, to — керува ́ти (особли ́во при-
хо ́вано). 
masterpiece — шеде ́вр. 
mastership — 1) майстерність; 2) зве ́рх-
ність; 3) поса ́да керівника ́. 
master-spirit — colloq. люди ́на вида ́тно ́го 
ро ́зуму. 
master, to — 1) вивча ́ти, опано ́вувати; 
2) підко ́рювати собі; 3) опано ́вувати 
(тру ́днощі); 4) керува ́ти. 
mastery — 1) умілість, майстерність; 
2) володіння, панува ́ння. 
mastic — n. 1) масти ́ка; 2) масти ́кове 
де ́рево. 
masticate, to — 1) жува ́ти; 2) міси ́ти. 



mastication mealy 
mastication — жування. 
mastitis — med. масти ́т. 
mastodon — pal. мастодо ́нт. 
mastoiditis — med. мастоїди ́т. 
masturbation — med. онані ́зм, мастурба ́ція. 
mat — 1) n. ма ́та; килимо ́к; 2) adj. ма ́товий; 
тьмяний. 
matador — матадо ́р. 
match — 1) сірни ́к, за ́па ́лка; 2) шлюб; 
3) па ́ра; рі ́вня; 4) sport, турні ́р, змага ́ння. 
matching — n. добір. 
matchless — adj. непереве ́ршений, незрів-
ня ́нний. 
match-maker — сват; сва ́ха. 
match-making — n. сва ́тання. 
match, to — 1) допаро ́вувати; 2) відпові-
да ́ти, підхо ́дити; 3) одру ́жувати. 
matchwood — дереви ́на, що вжива ́ється для 
виробни ́цтва сірникі ́в. 
mate — n. 1) това ́риш; 2) помічни ́к; 3) naut. 
помічни ́к капіта ́на; 4) biol. саме ́ць; сами ́ця; 
5) at chess мат. 
material — 1. n. 1) матерія ́л; 2) text, ткани ́-
на, мате ́рія; 2. adj. 1) матерія ́льний; 
2) істо ́тний; важли ́вий. 
materialism — матеріялі ́зм. 
materialist — 1) n. матеріялі ́ст(ка); 2) adj. 
матеріялісти ́чний. 
materialistic — adj. матеріялісти ́чний. 
materiality — 1) матерія ́льність; 2) jur. 
істотність; важли ́вість. 
materialization — матеріяліза ́ція. 
materialize, to — матеріялізува ́ти(ся); зді ́й-
снювати(ся). 
maternal — 1) ма ́терин; матери ́нський; 
2) з ма ́териного бо ́ку. 
maternity — матери ́нство. 
maternity hospital — родильний буди ́нок. 
mate, to — 1) бра ́ти шлюб; 2) спаро ́вувати 
(ся) (про твари ́н); 3) at chess дава ́ти мат. 
matey — adj. colloq. товари ́ський. 
mathematical — математичний, 
mathematician — матема ́тик. 
mathematics — n. pl. матема ́тика. 
maths — abbr. mathematics, 
matinee — theatr. де ́нна виста ́ва. 
Matins — rel. Утреня, 
matriarchal — adj. матріярха ́льний. 
matriarchy — матріярха ́т. 
matricide — 1) матеревби ́вство; 2) матере-
вби ́вця. 
matriculation — матрикуля ́ція. 
matriculation certificate — атеста ́т зрі ́лости, 
матри ́куля. 
matrimonial — adj. шлюбний, подру ́жній, 
матримонія ́льний. 
matrimony — 1) шлюб, одру ́ження; 2) по-
дружнє життя. 
matrix — 1) tech. ма ́триця; 2) anat. ма ́тиця; 
3) geol. матери ́нська поро ́да; 4) Ьиі. ро ́зчин. 
matrix die — n. tech. ма ́триця. 
matron — 1) заміжня жінка; ма ́ти родини; 
2) еконо ́мка. 
matted — adj. 1) скуйо ́вджений (скуйо ́вдже-
не воло ́сся); 2) ма ́товий. 

matter — 1) мате ́рія; речови ́на ́ ; 2) спра ́ва, 
ді ́ло; 3) med. гній. 
matter-of-fact — adj. фактичний; сухи ́й; 
прозаї ́чний. 
matter, to — ма ́ти зна ́чення. 
mattery — adj. 1) значни ́й, істо ́тний; 2) med. 
гні ́йний. 
matting — n. ма ́та; килимо ́к. 
mat, to — прикрива ́ти ма ́тою. 
mattock — agric. са ́па ́ , моти ́ка. 
mattress — матра ́ц. 
mature — adj. 1) зрі ́лий; стиглий; 2) fig. 
готовий. 
mature, to — достига ́ти. 
maturity — зрі ́лість; сти ́глість. 
matutinal — adj. ра ́нній; ранко ́вий. 
maudlin — 1. n. сантимента ́льність; 2. adj. 
1) сантимента ́льний; 2) плакси ́вий напід-
питку. 
maul, to — калічити. 
maunder, to — недола ́дно говори ́ти; бур-
мотати. 
Maundy Thursday — rel. Чи ́стий Четве ́р. 
Mauritania — geog. Мавріта ́нія. 
Mauritius — geog. Маврі ́кій (о ́стрів). 
mausoleum — мавзоле ́й. 
mauve — adj. рожевобузко ́вий. 
maw — 1) нутро ́ (про твари ́н); 2) безодня. 
mawkish — 1) несма ́чни ́й; 2) fig. слізли ́вий, 
сантимента ́льний. 
maxilla — anat. ще ́лепа. 
maxim — при ́нцип; пра ́вило поведінки. 
maximum — 1) n. ма ́ксимум; найвищий 
ступінь; 2) adj. максима ́льний. 
May — n. 1) тра ́вень; 2) attr. травне ́вий. 
maybe — мо ́же, ма ́бу ́ть, можливо. 
mayfiower — кві ́тка гло ́ду. 
mayfly — 1) ent. весня ́нка; 2) fish, шту ́чна 
нажи ́вка. 
may-lily — bot. конва ́лія. 
mayonnaise — cul. майоне ́з. 
mayor — посадник, мер, бурґомі ́стер. 
mayoralty — поса ́дництво. 
maypole — прикра ́шений кві ́тами стовп, 
навко ́ло яко ́го танцю ́ють пе ́ршого тра ́вня 
в Англії. 
may, to — могти ́ , ма ́ти можливість, 
mazarine — темноси ́ній ко ́лір. 
maze — 1) лябіри ́нт; 2) плутани ́на. 
mazer — ча ́рка. 
mazy — adj. складни ́й, заплу ́таний. 
Mbabane — geog. Мбаба ́не (мі ́сто). 
M-day — mil. пе ́рший день мобіліза ́ції. 
т е — я; мене ́ , мені ́ . 
mead — 1) мед (напі ́й); 2) луг, лука ́ . 
mead-brewer — n. медова ́р. 
mead-brewery — n. медова ́рня. 
meadow — луг, лука ́ , лева ́да. 
meadowy — adj. 1) лугови ́й; 2) бага ́тий на 
лу ́ки. 
meagre — adj. убо ́гий; недоста ́тній. 
meal — 1) ї́жа, стра ́ва, трапе ́за; 2) бо ́рошно. 
mealtime — час прийняття ́ ї́жі. 
mealy — adj. 1) борошняний; 2) пухки ́й; 
3) fig. нещи ́рий. 



mean meet, to 

mean — 1. n. 1) сере ́ди ́на; 2) math, середнє 
число ́ ; 3) pi. за ́сіб; спо ́сіб; 4) pi. доста ́тки; 
2. adj. 1) середній; 2) скупи ́й; 3) нече ́сний; 
4) посередній; 5) пога ́ний. 
meander — за ́крут (доро ́ги); колі ́но (рі ́чки). 
meander, to — 1) звива ́тися; 2) блука ́ти 
навмання ́. 
meaning — 1) n. зна ́чення; сенс; 2) adj. 
багатозна ́чний. 
meaningless — безглу ́здий. 
meanly — adv. 1) посередньо; 2) мерзе ́нно; 
пі ́дло. 
meanness — 1) мерзе ́нність; пі ́длість; 
2) нікче ́мність. 
means — see mean 1. 3) and 1. 4). 
mean-spirited — adj. пі ́длий. 
meantime — adv. тим ча ́сом. 
mean, to — 1) означа ́ти; 2) ма ́ти на ́мір; 
3) ма ́ти на думці, ду ́мати. 
meanwhile — adv. тим ча ́сом. 
measles — n. pl. med. кір. 
measurable — adj. вимірний, 
measurably — adv. до пе ́вної мі ́ри. 
measure — 1) мі ́ра; 2) ро ́змір; 3) машта ́б; 
4) mus. такт; 5) print, ширина ́ шпа ́льти. 
measured — adj. 1) мі ́рний, ритмі ́чний; 
2) fig. обду ́маний. 
measurement — 1) ро ́змір, ви ́мір; 2) вимі-
рювання. 
measure off, to — відмірювати, 
measurer — той, хто мі ́ряє. 
measure, to — 1) міряти; відміря ́ти; 2) оці-
нювати; 3) ма ́ти ро ́змір(и). 
measuring — n. вимірювання, 
measuring-glass — n. мензу ́рка. 
meat — 1) м'я ́со; 2) fig. ї́жа. 
meat-chopper — м'ясорубка, 
meat-eater — м'ясої ́д. 
meat-grinder — see meat-chopper, 
meat-safe — холоди ́льник. 
meaty — adj. 1) м'яси ́стий; м'ясни ́й; 2) colloq. змісто́вний. 
Mecca — geog. Ме ́кка (мі ́сто). 
meccano — конструктор (дитяча і́грашка). 
mechanic — меха ́нік, машиніст, 
mechanical — 1) механі ́чний; маши ́нний; 
2) philos. механісти ́чний; 3) машина ́льний. 
mechanically — механічно, 
mechanical pilot — av. автопіло ́т. 
mechanician — 1) констру ́ктор-машинобу-
дівни ́к; 2) меха ́нік. 
mechanics — pi. механіка, 
mechanism — механізм, 
mechanization — механіза ́ція. 
mechanize, to — механізува ́ти. 
medal — меда ́ля. 
medalled — adj. нагороджений меда ́лею. 
medallion — медальйо ́н. 
medallist — медалі'ст(ка). 
meddlesome — adj. уїдливий; що втруча ́-
ється не в свої ́ спра ́ви. 
meddle, to — втруча ́тися, устрява ́ти. 
meddling — n. втруча ́ння. 
medial — серединний, сере ́дній. 

median — 1. n. 1) geom. медіа́на; 2) anat. 
середи ́нна арте ́рія; 2. adj. середи ́нний. 
mediastinum — n. anat. середостіння, 
mediate — adj. проміжний, 
mediate, to — мири ́ти; бу ́ти посередником, 
mediation — посередництво, 
mediatize, to — hist, приєднувати терито-
рію, зберіга ́ючи за коли ́шнім вла ́сником 
ти ́ту ́л і де ́які права ́ . 
mediator — примири ́тель; посере ́дник. 
mediatrix — примири ́телька; посередниця, 
medicable — adj. med. виліко ́вний. 
medical — меди ́чний; лі ́ка ́рський. 
medical practitioner — лі ́кар(ка). 
medical service — меди ́чне обслуговування, 
medicament — медикаме ́нт, лі ́ки. 
medicare — n. медична допомо ́га. 
medicate, to — лікува ́ти (лі ́ками). 
medication — 1) лікува ́ння; 2) лі ́ки. 
medicative — adj. лікува ́льний, цілющий, 
medicative plant — лі ́ка ́рська росли ́на. 
medicinal — adj. лі ́ка ́рський; цілющий, 
medicine — n. 1) медици ́на; 2) лі ́ки. 
medicine bag — саніта ́рна торби ́на. 
medicine chest — дома ́шня апте ́чка. 
medicine dropper — піпе ́тка. 
medicine glass — мензу ́рка. 
medicine-man — n. зна ́хар, шама ́н. 
medicine, to — аг. лікува ́ти. 
medico — colloq. лі ́кар. 
medieval — adj. середньовічний, 
medievalism — n. середньові ́ччя. 
Medina — geog. Меді ́на (мі ́сто). 
mediocre — adj. посередній; третьорядний, 
mediocrity— посередність; третьоря ́дність. 
meditate, to — розду ́мувати; вду ́муватися. 
meditation — ро ́здум, розду ́мування. 
meditative — adj. спогляда ́льний; зами ́с-
лений. 
mediterranean — adj. 1) вну ́трішній (вну ́т-
рішнє мо ́ре); 2) відда ́лений від берегів 
мо ́ря. 
Mediterranean area, the — geog. басе ́йн 
Середзе ́много мо ́ря. 
Mediterranean Sea, the — geog. Середземне 
мо ́ре. 
medium — 1. n. 1) сере ́ди ́на; 2) за ́сіб, спо ́сіб; 
3) оточення; 4) phys. середо ́вище; 2. adj. 
1) сере ́дній; 2) помі ́рний. 
medium wave — radio хви ́ля сере ́дньої 
довжини ́. 
medlar — bot. мушмула ́ . 
medley — 1) mus. попурі; 2) мішанина, 
всячина. 
medulla — n. 1) кістко ́вий мо ́зок; 2) bot. 
стрижень, сере ́ди ́на. 
medusa — zool. меду ́за. 
meed — n. poet, нагорода. 
meek — adj. покірливий; ла ́гідний. 
meekly — adv. покірливо; ла ́гідно. 
meekness — покірливість; ла ́гідність. 
meeting — n. 1) збо ́ри, сходини, мітинґ; 
2) зу ́стріч; 3) tech. з'єдна ́ння. 
meet, to — 1) зустріча ́ти(ся); 2) знайо ́ми-
тися. 



megabar mention, to 
megabar — phys. мегаба ́р. 
megacycle — radio мегаге ́рц, мегацикл. 
megadyne — phys. мегади ́на. 
megaera — меге ́ра. 
megahertz — radio мегаге ́рц, мегаци ́кл. 
megalomania — мегаломанія. 
megalomaniac — мегалома ́н. 
megaphone — tech. мегафо ́н; ру ́пор. 
megaphone, to — говори ́ти в мегафо ́н, 
ру ́пор. 
megascope — tech. мегаско ́п. 
megaton — мегато ́н. 
megavolt — elect, мегаво ́льт. 
megawatt — elect, мегава ́т. 
megerg — phys. мегае ́рг. 
megger — elect, мего ́метр. 
megohm — elect, мегом. 
megrim — n. 1) med. міґре ́ня; 2) сум. 
Mekong — geog. Меко ́нґ (мі ́сто). 
melancholia — 1) med. меланхо ́лія; 2) сум. 
melancholic — 1) med. меланхолійний; 
2) сумни ́й. 
melancholy — 1. n. 1) med. меланхо ́лія; 
2) сум; 2. adj. 1) med. меланхолійний; 
2) сумни ́й. 
Melanesia — geog. Мелане ́зія. 
Melbourne — geog. Ме ́льбурн (мі ́сто). 
melee — су ́тичка. 
melinite — chem. меліні ́т. 
meliorate, to — 1) запрова ́джувати меліо-
ра ́цію; 2) поліпшувати, 
melioration — 1) меліора ́ція; 2) поліп-
шення. 
meliorative — adj. меліорати ́вний. 
meliorator — меліора ́тор. 
melissa — bot. ройови ́к. 
melliferous — adj. медоно ́сний. 
mellifluent — see mellifluous. 
mellifluous — adj. медоточи ́вий. 
mellow — adj. сти ́глий; сокови ́тий. 
mellow, to — достига ́ти; става ́ти соко-
ви ́тим. 
melodeclamation — мелодекляма ́ція. 
melodic — мелодійний. 
melodious — мелодійний. 
melodiousness — мелоді ́йність. 
melodist — 1) компози ́тор; 2) співа ́к. 
melodize, to — 1) роби ́ти мелодійним; 
2) ство ́рювати мело ́дії. 
melodrama — мелодрама. 
melodramatic — adj. мелодрамати ́чний. 
melody — мело ́дія. 
melon — зеле ́нка, ди ́ня. 
melon-field — agric. башта ́н. 
melted cheese — пла ́влений сир. 
melting — 1. n. 1) та ́нення; 2) пла ́влення; 
2. adj. 1) що та ́не (в ро ́ті); 2) плавки ́й. 
melting-point — n. то ́чка пла ́влення. 
melting pot — n. met. тигель. 
melt, to — 1) та ́нути; 2) розто ́плювати(ся). 
member — член; уча́сн||ик (иця). 
member of equation — n. math, член рів-
ня ́ння. 
member of sentence — n. gram, член ре ́-
чення. 

membership — 1) чле ́нство; 2) кількість 
чле ́нів. 
membership fee — членський вне ́сок. 
membrane — 1) anat. пере ́ти ́нка; оболонка; 
2) tech. мембра ́на; діяфра ́гма. 
memento — n. нагадування; сувені ́р. 
memoir — n. 1) pl. спогади, мемуа ́ри; 
2) коро ́тка (авто)біогра ́фія; 3) spec, на-
уко ́ва стаття ́. 
memoirist — мемуари ́ст(ка). 
memorable — adj. па ́м'ятни ́й; незабу ́тній. 
memoranda — pi. memorandum, 
memorandum — 1) па ́м'ятна ́ за ́пи ́ска; 2) ме-
морандум. 
memorial — 1. n. 1) па ́м'ятник; 2) мемора ́н-
дум; 2. adj. 1) па ́м'ятни ́й; 2) пам'ятко ́вий. 
memorialist — мемуари ́ст(ка). 
memorialize, to — 1) увічнювати па ́м'ять; 
2) склада ́ти або ́ подава ́ти пети ́цію. 
memorial, to — склада ́ти або ́ подава ́ти 
пети ́цію. 
memorize, to — 1) запам'ятовувати; вчи ́ти; 
зау ́чувати напа ́м'ять; 2) увічнювати па ́ -
м'ять. 
memory — 1) па ́м'ять; 2) спо ́гад; 3) tech. 
запам'ятовуючий при ́стрій (лічи ́льної ма-
шини). 
Memphis — geog. Ме ́мфіс (місто), 
menace — загро ́за, погро ́за; небезпе ́ка. 
menace, to — загрожувати; страха ́ти. 
menacing — adj. грізний; загро ́зливий. 
menacingly — adv. грізно; загро ́зливо. 
menage — дома ́шнє господа ́рство. 
menagerie — звіринець, 
mend — 1) напра ́ва; 2) поліпшення, 
mendacious — adj. неправди ́вий; хи ́бний, 
mendacity — неправди ́вість; хи ́бність. 
mended — adj. 1) напра ́влений; 2) поліпше-
ний. 
mender — ма ́йстер, що направляє. 
mendicancy — жебрацтво. 
mendicant — n. жебр||а́к (а ́чка). 
mendicity — see mendicancy. 
mending — n. напра ́ва, ремо ́нт. 
mend, to — 1) направляти, ремонтува ́ти; 
2) поліпшувати(ся). 
menial — 1) n. слуга ́ ; 2) adj. fig. низько-
поклінний, лаке ́йський. 
meningitis — n. med. менінґіт. 
meniscus — n. phys. меніск. 
menopause — physiol. кліматери ́чний період. 
menses — pi. physiol. менструа ́ція, ре ́ґули. 
menstruation — see menses. 
mensurable — adj. 1) mus. ритмічний; 
2) ви ́мірний. 
mensural — adj. mus. ритмічний, 
mensuration — вимірювання, ви ́мір. 
mental — 1) розумо ́вий; 2) психічний, 
mentality — 1) розумо ́ві здібності, інтеле ́кт; 
2) склад ро ́зуму. 
mentally — adv. в ду ́мці. 
mentation — n. проце ́с мислення, 
menthol — chem. менто ́ль. 
mention — n. зга ́дка, зга ́дування. 
mention, to — зга ́дувати; посила ́тися на. 



mentor metamorphosis 
mentor — наста ́вник, вихова ́тель, ме ́нтор. 
menu — меню ́ . 
mephitis — смо ́рід,; мія ́зми. 
mercantile — 1) комерційний, торгове ́ль-
ний; 2) мерканти ́льний. 
mercantilism — меркантилі ́зм. 
mercenary — 1. n. 1) нає ́мець; 2) запро ́да-
нець; 2. adj. 1) кори ́сли ́вий; 2) продажний. 
merchandise — 1) крам, това ́р; 2) торгівля. 
merchant — 1) n. купе ́ць; торговець; 2) adj. 
торгове ́льний. 
merchantable — що ма ́є по ́пит (про това ́р). 
merchantman — n. naut. торгове ́льне судно ́ . 
merciful — adj. 1) милосе ́рдний; співчут-
ли ́вий; 2) м'яки ́й (м'яке ́покара ́ння). 
mercifully — милосе ́рдно; співчутли ́во. 
merciless — безжа ́лісний; немилосе ́рдний. 
mercilessly — безжа ́лісно; немилосе ́рдно. 
mercurial — 1) n. chem. препара ́т з живо ́го 
срібла; 2) adj. fig. рухли ́вий; дія ́льний. 
mercury — 1) chem. живе ́ срі ́бло ́ ; 2) bot. 
про ́лісок. 
Mercury — astron. Мерку ́рій. 
mercy — n. 1) милосе ́рдя, жа ́лість; 2) по-
милування. 
mere — 1. n. ставо ́к; боло ́то; 2. adj. 1) я́в-
ний; 2) про ́стий. 
merely — adv. про ́сто; ті ́льки, всього-на ́-
всього. 
merger — n. злиття ́; об'єдна ́ння. 
merge, to — злива ́тися; об'єднуватися, meridian — 1) geog. меридія́н; 2) astron. 
зені ́т; 3) по ́лу ́день. 
meridional — 1) geog. меридіона ́льний; 
2) півде ́нний. 
merino — 1) мерино ́с (вівця ́); 2) мерино ́сова 
во ́вна. 
Merioneth(shire) — geog. Меріо ́нет(шір). 
merit — заслу ́га. 
meritorious — гі ́дний (нагоро ́ди). 
merit, to — заслуго ́вувати, бу ́ти гі ́дним 
(нагоро ́ди). 
mermaid — myth, руса ́лка, ная ́да. 
merman — myth, водяник. 
merrily — ве ́село, пожва ́влено. 
merriment — розва ́ги, весе ́лощі. 
merriness — весе ́лість. 
merry — 1. n. чере ́шня; 2. adj. 1) весе ́лий, 
ра ́дісний; 2) смішний. 
merry dancers — n. pl. colloq. півні ́чне сяйво. 
merry-go-round — карусе ́ля. 
merry-maker — витівн||и́к (и ́ця). 
merrythought — n. дужка (грудна ́ кі ́стка 
птаха ́). 
Mersey — geog. Ме ́рсі (рі ́чка). 
m£salliance — n. нерівний шлюб, 
meseems — аг. мені ́ здається, 
mesentery — n. anat. бри ́жа. 
mesh — n. 1) ві ́чко ́ , о́твір; 2) pl. теие ́та; 3) tech. заче́плення. 
mesh, to — 1) лови ́ти в тене ́та; 2) tech. 
зачіп ля ́ти(ся). 
meshy — adj. сітча ́стий. 
mesial — adj. середній, серединний. 
mesmeric — гіпнотичний. 

mesmerism — гіпноти ́зм; гіпно ́за. 
mesmerist — гіпнотизе ́р. 
mesmerize, to — гіпнотизува ́ти. 
mesoderm — n. anat. мезоде ́рма. 
Mesopotamia — hist. Месопотамія, 
mess — n. 1) безла ́ддя, плутани ́на; 2) не-
приє ́мність; 3) спільне харчува ́ння (у 
війську); 4) naut. ка ́ют-компа ́нія. 
mess about, to — colloq. 1) вовту ́зитися; 
2) байдикува ́ти. 
message — 1) сповіщення, повідо ́млення; 
2) дору ́чення. 
message, to — 1) посила ́ти повідо ́млення; 
2) сиґналізува ́ти. 
messenger — посл||ане ́ць (а ́ниця), кур'є ́р; 
тії . зв'язкови ́й. 
messenger-pigeon — пошто ́вий го ́луб. 
Messiah — rel. Месі ́я. 
messieurs — pi. monsieur. 
mess-jacket — naut. тужу ́рка. 
messmate — това ́риш. 
mess-room — їда ́льня. 
Messrs — abbr. пани ́ (скоро ́чення від 
Messieurs, ста ́виться пе ́ред перечи ́сленням 
осі ́б чоловічого ро ́ду або ́ на ́звою фірми). 
mess-tin — mil. казано ́к. 
mess, to — 1) роби ́ти безла ́дця; брудни ́ти; 
2) столува ́тися. 
messy — adj. 1) безла ́дний; 2) неоха ́йний. 
mestizo — n. мети ́с. 
metabiosis — n. biol. метабіо ́за. 
metabole — n. biol. мета ́боля. 
metabolic — adj. biol. що стосу ́ється о́бміну 
речови ́н. 
metabolism — n. biol. метаболізм, о́бмін 
речови ́н. 
metacentre — n. naut. метаце ́нтр. 
metachrosis — n. biol. зда ́тність змінювати 
заба ́рвлення. 
metagenesis — n. biol. метагене ́за. 
metal — n. 1) мета ́л; 2) гіу. баля ́ст; 3) attr. 
металевий. 
metalled road — n. шосе, 
metallic — adj. металічний, 
metalliferous — adj. ming. що містить у собі ́ 
мета ́л; рудоно ́сний. 
metalline — adj. 1) метале ́вий; 2) що міс-
тить у собі мета ́л. 
metallization — ґальваніза ́ція; металіза ́ція. 
metallize, to—ґальванізува ́ти; металізува ́ти. 
metallography — металогра ́фія. 
metalloid — n. chem. метальо ́їд. 
metallurgic(al) — металюрґічний. 
metallurgical engineer — інжене ́р-металю ́рґ. 
metallurgical engineering — металю ́рґія. 
metallurgical furnace — металюрґі ́йна піч. 
metallurgist — металю ́рґ. 
metallurgy — металю ́рґія. 
metal tips — pi. підкі ́вки (на череви ́ки). 
metal-worker — металіст, 
metamorphism — geol. метаморфі ́зм. 
metamorphose, to — змі ́нювати; перетво ́-
рювати. 
metamorphosis — n. метаморфо ́за, пере-
тво ́рення. 



metaphor mid 
metaphor — n. lit. мета ́фора. 
metaphorical — adj. метафори ́чний. 
metaphorically — adv. метафори ́чно. 
metaphrase — дослівний пере ́клад. 
metaphrase, to — переклада ́ти дослі ́вно. 
metaphysical — adj. метафізи ́чний. 
metaphysician — метафізик, 
metaphysics — pi. метафізика, 
metaplasm — biol. метапла ́зма. 
metastasis — med. метаста ́з. 
metastatic — adj. med. метастатичний, 
metathesis — n. 1) tin. метате ́за; 2) chem. 
замі ́щення. 
mete — кордо ́н; прикордо ́нний знак, 
meteor — astron. метео ́р. 
meteoric — adj. 1) astron. метеори ́чний; 
2) fig. швидкий. 
meteorite — n. astron. метеори ́т. 
meteorograph — phys. метеоро ́граф. 
meteorological — метеорологічний; атмос-
феричний. 
meteorologist — метеоро ́лог. 
meteorology — метеороло ́гія. 
meter — 1) tech. лічильник, вимірний при ́-
лад; 2) see metre. 
metering — n. tech. вимі ́рювання. 
metes and bounds — pi. jur. ме ́жі, кордо ́ни. 
mete, to — 1) відміря ́ти; 2) признача ́ти 
(ка ́ру, нагоро ́ду). 
mete-wand — n. критерій, міри ́ло. 
methane — chem. мета ́н, боло ́тний газ. 
methinks — аг. мені ́ здається. 
method — 1) мето ́да; спо ́сіб; 2) поря ́док; 
система; 3) pl. мето ́дика. 
methodical — adj. 1) системати ́чний; 
2) методи ́чний. 
methodically — adv. 1) системати ́чно; 2) ме-
тоди ́чно. 
Methodist — rel. методи ́ст(ка). 
methodize, to — методизува ́ти, система-
тизува ́ти. 
methodology — методоло ́гія. methyl — n. chem. 1) мети́л; 2) attr. ме-
ти ́ловий. 
methyl alcohol — chem. мети ́ловий спирт. 
methylated spirit(s) — денатура ́т. 
meticulous — докла ́дний, акура ́тний. 
metier — фах, профе ́сія. 
metis — n. мети ́с. 
metonymy — lin. метоні ́мія. 
metope — archi. мето ́п. 
metre — метр (мі ́ра довжини ́). 
metric — adj. метри ́чний. 
metro — метрополітен, метро ́ . 
Metro — метрополіте ́н у Ло ́ндоні. 
metrology — метроло ́гія. 
metronome — phys., mus. такто ́метр, 
метроно ́м. 
metronymic — adj. утво ́рений від і́мени 
ма ́тері. 
metropolis — 1) столиця; 2) метропо ́лія; 
3) вели ́ке мі ́сто. 
metropolitan — 1. n. 1) rel. митрополи ́т; 
2) житель столиці; 2. adj. столичний. 

mettle — n. 1) хара ́ктер; 2) ене ́рґія; 3) му ́ж-
ність. 
mettled — adj. 1) енерґі ́йний; 2) сміли ́вий. 
mettlesome — see mettled. 
mew — n. 1) ня ́вкання; 2) клі ́тка; 3) poet. 
ча ́йка. 
mewl, to — 1) нявкати; 2) пхи ́кати. 
mews — n. ста ́йня. 
mew, to — 1) ня ́вкати; 2) садовити в клі ́тку; 
3) квили ́ти. 
Mexican — 1) n. мехіка́н||ець (ка); 2) adj. 
мехіка ́нський. 
Mexico — geog. Ме ́хіко (краї ́на). 
Mexico (City) — geog. Ме ́хіко (мі ́сто). 
Mexico, Gulf of—geog. Мехіка ́нська зато ́ка. 
mezzanine — n. archi. антресо ́ль. 
mezzo-soprano — mus. ме ́ццо-сопра ́но. 
mi — mus. мі. 
Miami — geog. Майа ́мі (мі ́сто). 
miaow — ня ́вкання. 
miaow, to — ня ́вкати. 
miasmas — мія ́зми, шкідливі випари, 
mica — тіп. лосня ́к, слюда ́ . 
Michigan — geog. Мі ́чіґан (штат США). 
Michigan, Lake — geog. о́зеро Мі ́чіґан. 
micro — 1) дуже малий; 2) в мільйо ́н разів 
ме ́нший від основно ́ї мі ́ри. 
microbe — bact. мікро ́б. 
microbiological — adj. мікробіологічний. 
microbiologist — мікробіо ́лог. 
microbiology — мікробіоло ́гія. 
microcephalic — n. med. мікроцефа ́л, люди ́ -
на з мало ́ю голово ́ю. 
microchemistry — мікрохе ́мія. 
microclimate — мікроклімат, 
micrococcus — bact. мікроко ́к. 
microcosm — n. philos. мікроко ́см. 
microelement — мікроелеме ́нт. 
microfilm — мікрофільм, 
micrograph — мікрозні ́мок. 
micrography — 1) мікрогра ́фія; 2) мікро-
фотогра ́фія. 
micrometer — tech. мікро ́метр. 
micrometry — tech. мікрометрія, 
micromotor — elect, мініятю ́рний електро-
двигу ́н. 
micron — phys. мікро ́н (мільйо ́нна части ́на 
метра). 
micro-organism — biol. мікроорганізм, 
microphone — мікрофо ́н. 
microphotography — мікрофотогра ́фія. 
microphysics — мікрофізика. ^ 
microphyte — bot. мікроскопічна росли ́на. 
microscope — мікроско ́п. 
microscopic(al) — adj. мікроскопічний, 
microscopy — мікроскопія, 
microsecond — мікросеку ́нда (мільйо ́нна 
части ́на секу ́нди). 
microvolt — elect, мікрово ́льт (мільйо ́нна 
части ́на во ́льта). 
microwatt — elect, мікрова ́т (мільйо ́нна 
части ́на ва ́та). 
microwave — radio 1) n. pl. мікрохвилі; 
2) adj. мікрохвильовий, 
mid — adj. середній. 



midday milkmaid 
midday—по ́лу ́день, південь (середина дня), 
midden — ку ́па смі ́ття ́ . 
middle — 1) n. сере ́ди ́на; 2) adj. середній, 
middle-aged — adj. сере ́дніх ро ́кі ́в. 
Middle Ages, the — hist. Середньовіччя, 
middleman — посере ́дник, комісіоне ́р. 
middlemost — adj. найбли ́жчий до це ́нтра. 
middle-of-the-road — adj. рої. полови ́н-
частий. 
Middlesex — geog. Мі ́длсекс (гра ́фство 
Англії). 
middle, to — розташо ́вувати посередині, 
middle-weight — n. 1) середня вага ́ ; 2) sport. 
боре ́ць або ́ боксе ́р середньої ваги ́ . 
middling — 1) adj. посере ́дній, дру ́гого 
ґату ́нку; 2) adv. сере ́дньо, не ду ́же. 
middlings — n. pl. 1) това ́р середнього 
ґату ́нку; 2) ming. промі ́жний концентра ́т. 
midge — му ́ппса, кома ́р. 
midget — 1) ка ́рлик, ліліпу ́т; 2) щось ду ́же 
мале. 
midget car — mot. малолітра ́жне а́вто́. 
midget receiver — radio мініятю ́рний 
прийма ́ч. 
midland — 1. n. вну ́трішня части ́на краї ́ни; 
2. adj. 1) вну ́трішній; 2) відда ́лений від 
мо ́ря. 
Midlands, the — geog. Центра ́льні гра ́фства 
Великобріта ́нії. 
midmost — що міститься найбли ́жче до 
це ́нтра. 
midnight — північ. 
midnight, at — опівночі. 
midriff — n. anat. діяфра ́гма. 
midshipman — naut. мічман, ґардемари ́н. 
midst — сере ́ди ́на. 
midstream — n. сере ́ди ́на річки. 
midsummer — сере ́ди ́на літа. 
midway — adv. на півдоро ́зі. 
Midway — geog. Мідуей (о ́стрів). 
midwife — акуше ́рка; повиту ́ха. 
midwifery — акуше ́рство, поліжни ́цтво. 
midwinter — сере ́ди ́на зими ́ . 
mien — n. 1) ви ́раз обли ́ччя; 2) зо ́вніш-
ність. 
miff — незла ́года; невели ́ка сва ́рка. 
miff, to — 1) се ́рдитися; 2) в'я ́нути (про 
росли ́ни). 
might — міць, поту ́жність; вели ́ка си ́ла. 
might-have-been — n. 1) невда ́ха; 2) втра ́-
чена можли ́вість. 
mightily — 1) си ́льно, могу ́тньо; 2) colloq. 
надзвича ́йно. 
mightiness — надзвича ́йна поту ́жність; 
ґрандіо ́зність. 
mighty — 1) adj. могутній, потужний; 
2) adv. надзвича ́йно. 
mignonette — bot. резеда ́. 
migraine — n. міґре ́ня. 
migrant — 1) переселе́н||ець (ка); 2) adj. 
мандрівний. 
migrate, to — переселя ́тися, мігрува ́ти. 
migration — пересе ́лення, міґра ́ція. 
migratory — 1) мандрі ́вни ́й; 2) перелітний 
(про птахів). 

mike — 1) colloq. мікрофо ́н; 2) байдику-
ва ́ння. 
mike, to — байдикува ́ти, тиня ́тися. 
mil — 1) ти ́сяча; 2) міл, одна ́ тисячна інча. 
milady — міле ́ді. 
Milan — geog. Міла ́н (місто). 
Milanese — 1) n. міла ́н||ець (ка); 2) adj. 
міла ́нський. 
milch — adj. моло ́чний. 
milch cow — дійна ́ коро ́ва^ 
mild — adj. 1) м'яки ́й, ла́гі'дний (люди ́на 
м'якої вда ́чі); 2) помірний, те ́плий (по-
мірний клімат). 
mild-cured — adj. cul. малосо ́льний. 
mildew — 1) голо ́вня, мільдью (шкідни ́к 
росли ́н); 2) цвіль, 
mildly — adv. м'я ́ко, ла ́гідно. 
mildness — n. м'я ́кість, ла ́гідність. 
mile — миля. 
mileage — віддаль у ми ́лях. 
milestone — 1) стовп, ЩО вка ́зує віддаль 
у ми ́лях; 2) fig. віха. 
Miletus — hist. Міле ́т (місто). 
milfoil — bot. крива ́вник, деревій. 
militancy — войовни ́чість. 
militant — войовни ́чий. 
militarily — adv. 1) войовни ́чо; 2) з військо ́-
во ́ї то ́чки зо ́ру. 
militarism — мілітари ́зм. 
militarist — мілітари ́ст. 
militaristic — мілітари ́стський. 
militarization — мілітариза ́ція. 
militarize, to — мілітаризува ́ти. 
military — 1) adj. військо ́ви ́й, міліта ́рний; 
2) n. військо. 
military attache — військо ́ви ́й аташе ́ . 
military authorities — n. військо ́ва ́ вла ́да. 
military efficiency — боєзда ́тність. 
military police — військо ́ва ́поліція, 
military post — n. mil. польова ́ по ́шта. 
military power — 1) військо ́ва ́ могу ́тність; 
2) збро ́йні си ́ли. 
military prison — військо ́ва ́ в'язни ́ця; гавпт-
ва ́хта. 
military service — військо ́ва ́ слу ́жба. 
military unit — військо ́ва ́части ́на. 
militate, to — 1) воюва ́ти; 2) fig. перешко-
джа ́ти. 
militia — міліція, 
militiaman — міліціоне ́р. 
milk — n. 1) молоко ́ ; 2) bot. ла ́текс, мо-
ло ́чний сік; 3) attr. моло ́чний. 
milk and water — n. 1) розве ́дене молоко ́ ; 
2) colloq. беззмісто ́вна кни ́жка (розмо ́ва). 
milk-and-water — adj. colloq. слабки ́й; без-
хара ́ктерний. 
milk-brother — n. моло ́чний брат, 
milk-can — моло ́чник, бідо ́н на молоко ́ . 
milker — 1) доя ́р(ка); 2) дої ́льна маши ́на; 
3) ді ́йна ́ коро ́ва. 
milk-gauge — лякто ́метр. 
milk-jug — моло ́чник. 
milk-livered — adj. colloq. полохли ́вий. 
milkmaid — 1) доя ́рка; 2) моло ́чниця. 



milkman minim 

milkman — 1) молоча ́р, продаве ́ць молока ́ ; 
2)̂  доя ́р. 
milk-pot — молочник, 
milkshop — молоча ́рня. 
milk-sister — моло ́чна сестра ́. 
milksop — n. 1) шмато ́к хліба, розмо ́чений 
у молоці; 2) fig. безхара ́ктерна люди ́на. 
milk-sugar — лякто ́за, молочний цу ́кор. 
milk, to — 1) дої ́ти; 2) fig. експлуатува ́ти. 
milk-tooth — моло ́чний зуб. 
milk-weed — bot. молоча ́й. 
milk-white — adj. молочнобі ́лий. 
milky — adj. 1) моло ́чний; 2) молочно-
бі ́лий. 
Milky Way — n. astron. Чума ́цький Шлях, 
Моло ́чний Шлях. 
mill — 1) млин; 2) заво ́д; фа ́брика; 3) tech. 
фре ́за. 
millboard — цупки ́й карто ́н. 
mill cake — маку ́ха. 
mill-cog — tech. зубе ́ць (ко ́леса); ви ́ступ. 
mill-dam — гребля млина ́ . 
milled — adj. tech. фрезо ́ваний; обро ́бле-
ний на верста ́ті. 
millenary — 1) n. ти ́сячна річни ́ця; 2) adj. 
тисячолітній. 
millennial — adj. тисячолітній. 
millennium — n. тисячоліття. 
millepede — ent. багатоні ́жка. 
miller — 1) млина ́р, мірошник, мельник; 
2) tech. фрезува́льний верста ́т; 3) фрезу-
ва ́льник (робітник). 
millesimal — 1) n. ти ́сячна части ́на; 2) adj. 
ти ́сячний. 
millet — пшоно ́ ; про ́со. 
mill-hand — n. colloq. заводськи ́й (фабри ́ч-
ний) робітни ́к. 
milliard — n. мілья ́рд. 
millibar — meteor, міліба ́р. 
milligram — мілігра ́м. 
millimeter — see millimetre. 
millimetre — міліме ́тр. 
milliner — капелю ́шниця. 
millinery — склеп капелю ́шків. 
milling — n. tech. фрезерува ́ння. 
milling cutter — n. tech. фре ́за. 
milling machine — n. tech. фре ́зерний 
верста ́т. 
million — n. мільйо ́н. 
millionaire — мільйоне ́р. 
mill-pond — зага ́та (ставо ́к) бі ́ля млина ́ . 
millstone — жо ́рно, млиновий ка ́мінь. 
mill, to — 1) моло ́ти; 2) tech. фрезерува ́ти; 
обробля ́ти на верста ́ті. 
millwright — 1) те ́хнік-машинобудіве ́льник; 
2) слю ́сар-монте ́р; 3) констру ́ктор. 
milord — міло ́рд. 
milt — n. ich. молочко ́. 
milter — ich. ри ́ба-саме ́ць під час не ́ресту. 
Milwaukee — geog. Мілуо ́кі (мі ́сто). 
mime — theatr. мімі ́ст, мім. 
mimesis — biol. мімікрія. 
mime, to — 1) theatr. вико ́нувати ро ́лю в 
пантомімі; 2) наслідувати. 

mimic — 1. n. 1) іміта ́тор(ка); 2) наслідувач 
(ка); 2. adj. 1) неспра ́вжній; 2) насліду-
ваний. 
mimic art — міміка. 
mimicry — 1) імітува ́ння; 2) biol. мімікрія. 
mimic, to — 1) імітува ́ти; 2) наслідувати, 
mimosa — bot. мімоза, 
minacious — see minatory, 
minaret — rel. мінаре ́т. 
minatory — adj. загро ́зливий. 
mince — n. cul. фарш, 
minced — adj. шаткований, січе ́ний. 
mince pie — n. cul. солодкий пиріжо ́к. 
mince, to — 1) шаткува ́ти, сікти; 2) дрібо-
тіти нога ́ми. 
mincing machine — м'ясору ́бка. 
mind — n. 1) ро ́зум; глузд; 2) ду ́мка; 
3) па ́м'ять; 4) бажа ́ння; на ́мір. 
Mindanao — geog. Міндана ́о (о ́стрів). 
minded — adj. схи ́льний, гото ́вий. 
mindful — adj. дбайли ́вий; ува ́жний. 
mindfulness — n. дбайли ́вість; ува ́жність. 
mindless — adj. безглу ́здий, дурни ́й. 
mind, to — 1) ма ́ти на увазі; 2) дба ́ти про; 
догляда ́ти; 3) остеріга ́тися, берегти ́ся; 
4) запере ́чувати; ма ́ти щось про ́ти. 
mine — 1) pronoun мій, моя ́ , моє ́ , мої ́ ; 
2) n. ming. копа ́льня, ша ́хта; 3) n. тії. міна, 
mine detector — mil. міношука ́ч. 
minefield — n. 1) ming. місце розро ́бки руд; 
2) тії. мі ́нне по ́ле. 
mine foreman — ming. шта ́йґер. 
minelayer—naut. mil. мі ́нний загороджувач, 
mine locator — see mine detector, 
mineon — rel. міне ́я. 
miner — 1) шахта ́р, гірни ́к; 2) mil. міне ́р. 
mineral — 1. n. 1) мінера ́л; 2) ming. копа ́-
лина; 2. adj. 1) мінера ́льний; 2) chem. 
неорганічний. 
mineralize, to — 1) geol. провадити розві-
дування; 2) наси ́чувати мінера ́льними со ́ -
лями; збира ́ти мінера ́ли. 
mineralogical — мінералогічний, 
mineralogist — мінерало ́г. 
mineralogy — мінерало ́гія. 
minesweeper — naut. mil. тра ́лер, мінний 
тра ́льщик. 
mine-thrower — mil. міноме ́т. 
mine, to — 1) ming. вико ́нувати гірни ́чі 
робо ́ти; 2) mil. мінува ́ти. 
mingle-mangle — n. colloq. мішани ́на; вся ́ка 
вся ́чина. 
mingle, to — змішувати(ся). 
mingy — adj. colloq. дріб'язко ́вий; скупи ́й. 
mini — see mini-skirt. 
miniature — 1) n. мініятю ́ра; 2) adj. мінія-
тю ́рний. 
miniature, to — зобража ́ти в мініятю ́рі. 
miniaturist — мініятюри ́ст(ка). 
minify, to — зме ́ншувати. 
minikin — 1. n. 1) мале ́нька істо ́та; ма-
ле ́нька річ; 2) print, найдрібніший шрифт; 
2. adj. 1) мале ́нький; 2) манірний, 
minim — n. 1) найдрібніша ча ́стка; 2) mus. 
полови ́нна но ́та. 



minimal miscalculate, to 

minimal — 1) мініма ́льний; 2) ду ́же ма-
ленький. 
minimalize, to — see minimize, to. 
minimize, to — 1) доводити до мінімуму; 
2) зме ́ншувати. 
minimum — n. 1) мі ́німум; 2) attr. міні-
ма ́льний. 
minimus — anat. мізи ́нець. 
mining — n. 1) гірнича промисло ́вість; 
2) mil. naut. мінна спра ́ва; мінува ́ння. 
mining engineer — гірни ́чий інжене ́р, гірни ́к. 
mining engineering — гірни ́цтво. 
mining-hole — свердло ́вина. 
mining industry — гірни ́ча промисло ́вість. 
mining machine — вру ́бова машина, 
minion — 1) улюбленець; 2) аг. коха ́нець; 
3) print, міньйо ́н (шрифт на 7 пу ́нктів). 
mini-skirt — мі ́ні-спідни ́ця (ду ́же коротка), 
minister — 1) міні ́стер; 2) rel. свяще ́ник. 
ministerial — adj. 1) міністе ́рський; 2) rel. 
пасторський; 3) службовий, 
ministerialist — n. рої. прихи ́льник у́ряду. 
minister, to — служи ́ти; допомага ́ти. 
ministration — 1) rel. богослу ́ження; 2) по-
да ́ння допомо ́ги. 
ministry — 1) міністе ́рство; 2) rel. духів-
ни ́цтво. 
miniver — ху ́тро горноста ́я. 
mink — 1) zool. но ́рик; 2) ху ́тро но ́рика. 
Minneapolis — geog. Міннеа ́поліс (місто). 
Minnesota — geog. Міннесо ́та (штат 
США). 
minnie — colloq. ма ́ма, не ́нька. 
Minnie — mil. colloq. міноме ́т. 
minnow — ich. писка ́р. 
minor — 1. n. недолі ́ток, підліток; 2. adj. 
1) менший з двох; молодший; 2) не-
значни ́й. 
Minorca — geog. Міно ́рка (о ́стрів). 
minority — 1) меншість; 2) мале ́нство, 
неповноліття. 
minor key — mus. міно ́р. 
Minsk — geog. Мінськ (мі ́сто). 
minster — rel. катедра ́льний собо ́р; ма-
насти ́рська це ́рква. 
minstrel — 1) менестре ́ль; 2) пое ́т, співе ́ць. 
minstrelsy — 1) collect, менестре ́лі; 2) по-
е́зія; 3) poet, спів птахі ́в. 
mint — 1) bot. м'я ́та; 2) карбі ́вня. 
mintage — 1) карбува ́ння; 2) творіння. 
mint, to — 1) карбува ́ти (гро ́ші); 2) ство ́-
рювати. 
minuend — n. math, зме ́ншуване. 
minuet — mus. менуе ́т. 
minus — 1. n. math. 1) мінус; 2) від'є ́мна 
величина ́; 3) тії. недоліт; 2. adj. неґати ́в-
ний; від'ємний; 3. prep, мі ́нус; без. 
minus charge — n. elect, неґати́вний заря ́д. 
minus quantity—п. math, від'є ́мна величина ́. 
minute — 1. n. 1) хвили ́на; 2) pl. протоко ́л 
(збо ́рів); 3) на ́черк; 2. adj. 1) дрі ́бни ́й; 
2) детальний. 
minute-book — журна ́л засі ́дань. 
minute-glass — піскови ́й годи ́нник, розра-
хо ́ваний на одну ́хвили ́ну. 

minute-gun — n. pl. ча ́сті гарма ́тні по ́стріли 
(як сиґна ́л біди ́ або ́жало ́би). 
minute-hand—хвилинна стрі ́лка годи ́нника. 
minute-jumper — n. colloq. електри́чний 
годи ́нник. 
minutely — 1. adj. щохвили ́нний; 2. adv. 
1) щохвили ́ни; 2) дета ́льно, докла ́дно. 
minute-man — fig. люди ́на, що за ́вжди 
гото ́ва до дії. 
minuteness — 1) то ́чність; дета ́льність; 
2) незна ́чність. 
minutes — pi. протоко ́л (збо ́рів). 
minute, to — протоколюва ́ти (збо ́ри). 
minutiae — pi. дета ́лі; дрібни ́ці. 
minx — colloq. зухва ́ле дівчисько; пусту ́ха. 
miocene — adj. geol. міоце ́новий. 
miracle — rel. чу ́до. 
miraculous — rel. чудесний, чудотво ́рний. 
Miraculous Icon — rel. Явлена Іко ́на. 
miraculously — rel. чуде ́сно. 
mirage — ма ́рево, міра ́ж. 
mire — 1) трясовина ́; боло ́то; 2) бруд. 
mire, to — 1) загруза ́ти в боло ́ті; 2) бруд-
ни ́ти. 
miriness — болоти ́стість, багни ́стість. 
miringitis — med. міринґі ́т. 
mirk — poet. аг. те ́мрява. 
mirror — 1) лю ́стро, дзе ́ркало; 2) відоб-
ра ́ження. 
mirror, to — віддзерка ́лювати, відбива ́ти. 
mirth — весе ́лість, ра ́дість. 
mirthful — adj. весе ́лий, ра ́дісний. 
miry — багни ́стий; брудний, 
misadventure — неща ́сний ви ́падок, не-
ща ́стя. 
misadvise, to — дава ́ти непра ́вильну пора ́ду. 
misalliance — n. нері ́вний шлюб, 
misanthrope — людино нена ́ви ́сник, мізан-
тро ́п. 
misanthropic — adj. людинонена ́ви ́сниць-
кий, мізантропічний, 
misanthropist — see misanthrope, 
misanthropy — мізантро ́пія. 
misapplication — непра ́ вильне ви ́корис-
тання. 
misapply, to — непра ́вильно використо ́-
вувати. 
misapprehend, to — непра ́вильно зрозумі ́ти. 
misapprehension — непра ́вильне зрозумін-
ня; непорозуміння, 
misappropriate, to — привла ́снювати. 
misappropriation — привла ́снення. 
misbecome, to — не ли ́чити; не надава ́тися. 
misbegotten — adj. позашлю ́бний, наро ́-
джений по ́за шлюбом, 
misbehave, to — пога ́но пово ́дитися. 
misbehaviour — пога ́на поведінка; негідний 
вчи ́нок; прови ́на. 
misbelief — n. 1) помилко ́ва ду ́мка; 2) rel. 
є́ресь. 
misbelieve, to — 1) помилко ́во ду ́мати; 
2)rel . вдава ́тися в є́ресь. 
misbirth — n. med. ви ́кидень. 
miscalculate, to — помилятися в розра-
ху ́нках. 



miscalculation misquote, to 
miscalculation — по ́милка в раху ́нку. 
miscall, to — непра ́вильно назива ́ти. 
miscarriage — 1) med. ви ́кидень; 2) невда ́ча; 
по ́милка. 
miscarry, to — 1) med. ма ́ти ви ́кидень; 
2) зазнава ́ти невда ́чі. 
miscegenation — n. змі ́шані шлюби (між 
бі ́шіми і кольоро ́вими людьми), 
miscellanea — n. pl. 1) lit. літерату ́рна су ́ -
міш; 2) збі ́рка. 
miscellaneous — різноманітний; змішаний, 
miscellany — n. 1) lit. збірка, альмана ́х; 
2) мішанина; суміш. 
mischance — неща ́сний випадок; невда ́ча. 
mischief — 1) шко ́да, зби ́ток; 2) дитя ́чі 
пустощі; 3) аг. зло. 
mischief-maker — 1) ка ́посник; 2) аг. ін-
триґа ́н. 
mischievous — 1) шкідли ́вий; 2) пустотли-
вий; 3) аг. злий. 
miscomprehend, to — непра ́вильно зрозу-
міти. 
miscomprehension — непорозуміння; не-
пра ́вильне розуміння. 
misconceive, to — ма ́ти непра ́вильне 
уя ́влення. 
misconception — 1) непра ́вильне уя ́влення; 
2) непорозуміння. 
misconduct — n. 1) пога ́на поведінка; 
2) подру ́жня зра ́да. 
misconduct, to — 1) пога ́но поводи ́тися; 
2) зра ́джувати, пору ́шувати подру ́жню 
вірність. 
misconstruction — 1) непра ́вильна побудо ́-
ва; 2) непра ́вильна інтерпрета ́ція. 
misconstrue, to — непра ́вильно інтерпре-
тува ́ти; перекру ́чувати. 
miscount — n. по ́милка в раху ́нку. 
miscount, to — помилятися в раху ́нку. 
miscreant — 1) n. негідник; 2) adj. зіпсо ́-
ваний, розбе ́щений. 
miscreated — adj. потво ́рний. 
misdate, to — подава ́ти непра ́вильну да ́ту. 
misdealing — /;. нече ́сний вчи ́нок; безприн-
ципо ́ва поведінка. 
misdeal, to — непра ́вильно діяти. 
misdeed — n. 1) по ́милка; 2) зло ́чи ́н; 
про ́сту ́пок. 
misdeem, to — склада ́ти непра ́вильне 
уя ́влення. 
misdemeanour — n. 1) зло ́чи ́н; 2) colloq. 
прови ́на. 
misdirection — 1) непра ́вильне спрямо ́-
вання; 2) непра ́вильне адресува ́ння. 
misdirect, to — 1) непра ́вильно спрямо ́-
вувати; 2) непра ́вильно адресува ́ти. 
misdoing — n. 1) по ́милка, необа ́чність; 
2) лиходійство. 
misdoubt — n. аг. 1) підо ́зра; 2) су ́мнів, 
вагання. 
mise-en-scfene — n. theatr. мізансце ́на. 
miser — скна ́ра, скупій, 
miserable — adj. 1) жалюгідний; 2) зли-
де ́нний; 3) знедо ́лений; 4) сумни ́й. 
miserable existence — n. животіння. 

miserably — adv. 1) жалюгідно; 2) зли-
де ́нно; 3) су ́мно. 
miserere — L . n. блага ́ння про милосердя, 
проще ́ння. 
miserliness — скна ́рість, ску ́пість. 
miserly — скна ́рний, скупи ́й. 
misery — 1) стражда ́ння; 2) ли ́хо, неща ́сгя; 
3) зли ́дні. 
misfeasance — n. jur. зловжива ́ння вла ́дою. 
misfire — n. 1) осічка (про збро ́ю); 2) tech. 
перебій запа ́лювання. 
misfire, to — 1) дава ́ти осічку (про збро ́ю); 2) tech. не запа́люватися. 
misfit — 1) щось невда ́ле; 2) люди ́на, по-
га ́но пристосо ́вана до ото ́чення. 
misfit, to — пога ́но сидіти (про о́дяг). 
misfortune — біда ́ , неща ́стя. 
misgiving — n. передчуття ́ ли ́ха; побо ́ -
ювання. 
misgive, to — 1) передчува ́ти ли ́хо; 2) ви-
клика ́ти передчуття ́ ли ́ха. 
misgovern, to — пога ́но керува ́ти. 
misguidance — непра ́вильне керівни ́цтво. 
misguided — adj. вве ́дений в ома ́ну. 
misguide, to — 1) вво ́дити в ома ́ну; 2) не-
правильно скеро ́вувати. 
mishandle, to — 1) пога ́но керува ́ти; 
2) пога ́но поводитися, 
mishap — ли ́хо; невда ́ча. 
mishear, to — не дочути; почу ́ти не те. 
mishit — про ́мах. 
mishit, to — промахну ́тися. 
mishmash — 1) су ́міш; 2) плутани ́на. 
misinformation — непра ́вильна інформа ́ція; 
ома ́на. 
misinform, to — йепра ́вильно інформува ́ти; 
вво ́дити в ома ́ну. 
misinterpretation — непра ́вильна інтерпре-
та ́ція. 
misinterpret, to — непра ́вильно інтерпре-
тува ́ти. 
misjudge, to — 1) ма ́ти хи ́бну ду ́мку; 
2) недооцінювати. 
mislay, to — загуби ́ти; покла ́сти не на 
місце. 
mislead, to — 1) вво ́дити в ома ́ну; 2) зби-
ва ́ти з пуття ́. 
mismanage, to — пога ́но керува ́ти. 
misname, to — непра ́вильно назива ́ти. 
misnomer — непра ́вильне вжива ́ння терміну 
або ́ імени. 
misogamy — n. невизна ́ння шлю ́бу. 
misogyny — n. жінконена ́ви ́сництво. 
misplace, to — загуби ́ти; покла ́сти не на 
місце. 
misprint — n. друкарська по ́милка. 
misprint, to — зроби ́ти друка ́рську по ́ -
милку. 
misprize, to — недооцінювати, 
mispronounce, to — непра ́вильно вимов-
ляти. 
mispronunciation — непра ́вильна вимо ́ва. 
misquotation — n. непра ́вильне цитува ́ння; 
непра ́вильна цита ́та. 
misquote, to — непра ́вильно цитува ́ти. 



misread, to mocha 

misread, to — 1) непра ́вильно (про)чита ́ти; 
2) непра ́вильно інтерпретувати, 
misrepresentation — неправильне ви ́світ-
лення. 
misrepresent, to — зобра ́жувати у фал(ь)-
ши ́вому світлі. 
misrule — пога ́не керівни ́цтво. 
misrule, to — пога ́но керува ́ти. 
miss — n. 1) па ́нна; 2) про ́мах; 3) осі ́чка 
(про збро ́ю); 4) тії . непопада ́ння; 5) від-
су ́тність, брак. 
missal — rel. тре ́бник, служебник, 
mis-shapen — adj. потво ́рний. 
missile — 1) раке ́та; 2) mil. керо ́ваний 
набі ́й, га ́рматень. 
missile defence—ті/.протираке ́тнаоборо ́на. 
missile, guided — mil. керо ́вана раке ́та. 
missile plane — mil. літа ́к-набі ́й. 
missing — adj. відсутній, 
mission — 1) мі ́сія, делеґа ́ція; 2) відря ́-
дження; 3) доручення; 4) покли ́кання. 
missionary — n. rel. місіоне ́р(ка). 
missis — 1) господи ́ня; 2) jok. дружи ́на. 
Mississippi — gt og. Міссісіпі (рі ́чка і штат 
США). 
missive — n. посла ́ння; офіційний лист. 
Missouri — geog. Міссу ́рі (річка і штат 
США). 
mis-spell, to — роби ́ти ортографічні по ́ -
милки. 
mis-spend, to — ма ́рно витрача ́ти. 
mis-statement — неправдива зая ́ва. 
mis-state, to — роби ́ти неправдиву заяву, 
mis-step — 1) необа ́чність; 2) по ́милка; 
хибний крок. 
miss, to — 1) не досягти метй; 2) втра ́тити 
(наго ́ду); 3) відчува ́ти відсу ́тність. 
mist — імла ́ , тума ́н, мряка. 
mistake — по ́милка; хи ́ба. 
mistaken — adj. 1) помилко ́вий; 2) недо-
ре ́чний. 
mistakenly — adv. 1) помилко ́во; 2) недо-
ре ́чно. 
mistake, to — 1) помиля ́тися; 2) приймати 
кого ́сь за іншого. 
mistaking — n. по ́милка; непорозуміння. 
mister — пан, добро ́дій. 
mistime, to — 1) не попада ́ти в такт; 
2) сказа ́ти або ́ зроби ́ти невча ́сно. 
mistiness — тума ́нність, мли ́стість. 
mistletoe — n. bot. ямели ́на, оме ́ла. 
mistral — meteor, містра ́ль (вітер), 
mistranslate, to — непра ́вильно перекла-
да ́ти. 
mistranslation — непра ́вильний пере ́клад. 
mistress — 1) господи ́ня; 2) па ́ні, місіс; 
3) вчи ́телька; 4) коха ́нка. 
mistrust — n. 1) недовіра, недовір'я; 
2) підо ́зра. 
mistrustful — adj. недовірливий, 
mistrustfully — недовірливо, 
mistrustfulness — недовір'я, недовірли-
вість. 
mistrust, to — недовіряти, 
misty — adj. туманний, млистий. 

misunderstanding — n. 1) непорозуміння; 
2) непра ́вильне розуміння, 
misunderstand, to — непра ́вильно розуміти, 
misuse — n. 1) непра ́вильне вжива ́ння; 
2) зловжива ́ння. 
misuse, to — 1) непра ́вильно вжива ́ти; 
2) зловжива ́ти. 
mite — 1) ent. кліщ; 2) скро ́мна ле ́пта. 
mitigate, to — поле ́гшувати; пом'якшувати, 
mitigation — поле ́гшення; пом'я ́кшення. 
mitigatory — adj. полегшуючий; пом'як-
шуючий; med. заспокійливий, 
mitosis — n. biol. непрями ́й по ́діл кліти ́н. 
mitral — adj. що за фо ́рмою нага ́дує ми ́тру. 
mitral valve — n. anat. митра ́льний хлипа ́к 
се ́рця. 
mitre — 1) rel. ми ́тра; 2) tech. за ́слінка; 
3) tech. зріз, укі ́с під куто ́м 45°. 
mitre-wheel — tech. конічне зубча ́сте ко ́лесо. 
mitt — 1) abbr. mitten; 2) colloq. кула ́к; рука ́ . 
mitten — 1) рукави ́ця, рукави ́чка; 2) р/. 
sport, боксе ́рські рукави ́ці. 
mittimus — L. нака ́з про ув'я ́знення. 
mix — n. 1) су ́міш; 2) змішування; 3) colloq. 
плутани ́на, безла ́ддя. 
mixed — adj. 1) змі ́шаний; 2) різнорідний. 
mixer — 1) tech. змішувач; 2) radio пере-
тво ́рювач частоти ́; 3) colloq. товари ́ська 
людина. 
mix-in — n. colloq. бі ́йка. 
mixing — n. змішування. mix, to — 1) змішувати(ся); 2) colloq. 
сплутувати. 
mixture — n. 1) су ́міш; 2) pharm. міксту ́ра. 
mix-up — n. colloq. 1) безла ́ддя, плутани ́на; 
2) бі ́йка. 
mizen — see mizzen. 
mizzen — naut. біза ́нь. 
mizzle — мряка, мжичка. 
mnemonic — adj. мнемоні ́чний, що допо-
мага ́є па ́м'яті. 
mnemonics — n. pl. мнемо ́ніка, систе ́ма 
допомо ́ги па ́м'яті. mo — abbr. moment 1). 
moan — 1) сто ́гін; 2) бурча ́ння. 
moan, to — 1) стогна ́ти; 2) бурча ́ти. 
moat — рів (з водо ́ю). 
moat, to — обко ́пувати ро ́вом. 
mob — 1) юрба ́ , на ́товп; 2) hist, плебс, 
mobbing — n. colloq. самосу ́д. 
mobile — 1) рухли ́вий; 2) рухо ́мий; 3) мін-
ливий. 
mobility — 1) рухли ́вість; 2) рухо ́мість; 
3) мінли ́вість. 
mobilization — мобіліза ́ція. 
mobilization order — нака ́з про мобіліза ́цію. 
mobilized — adj. мобілізо ́ваний. 
mobilize, to — мобілізува ́ти. 
mob-law — n. colloq. самосу ́д. 
mob, to — 1) товпитися; 2) напада ́ти 
юрбо ́ю. 
moccasin — n. 1) see moccasins; 2) zool. 
мокаси ́нова гадюка, 
moccasins — pi. мокаси ́ни. 
mocha — ка ́ва мо ́кко. 



mock molybdenite 
mock — adj. уда ́ваний; фал(ь)ши́вий. 
mock at, to — насміХа ́тися. 
mocker — насмі́шн||ик (иця). 
mockery — 1) передра ́жнювання; 2) ви-
сміювання. 
mocking —- adj. насмішкуватий, глузливий, 
mocking-bird — orn. багатоголо ́сий пере-
смішник. 
mockingly — насмішкувато, глузливо, 
mock, to — 1) дражни ́ти; 2) висміювати, 
mock trial — інсценізований судовий 
проце ́с. 
mock-up — n. маке ́т в натура ́льну величину ́. 
modal — adj. 1) lin., philos. мода ́льний; 
2) mus. що стосу ́ється тона ́льности. 
modality — n. lin., philos. мода ́льність. 
mode — 1) спо ́сіб, мето ́да; 2) фо ́рма; 
3) gram, спо ́сіб; 4) mus. тона ́льність, лад. 
model — 1. n. 1) моде ́ль; зразо ́к; взірець; 
2) нату́рн||ик (иця); 3) манеке ́н; 2. adj. 
зразко ́вий; взірце ́вий. 
modeller — 1) ліпни ́к; 2) модельє ́р; мо-
дельник. 
modelling — n. 1) ліпна ́ робо ́та; 2) моде-
люва ́ння; 3) tech. формува ́ння. 
model, to — 1) ліпи ́ти; 2) моделюва ́ти; 3) tech. формува́ти. 
moderate — 1. n. люди ́на помірко ́ваниХ 
по ́глядів; 2. adj. 1) помірко ́ваний; по-
мірний; 2) посередній (посере́дня я́кість); 
3) невели́кий (невели́ка си ́ла, кількість), 
moderately — помірко ́вано. 
moderateness — помірко ́ваність. 
moderation — 1) помірність; помірко ́ва-
ність; 2) стримування; 3) реґулюва ́ння. 
moderation of neutrons — phys. сповіль-
нення нейтро ́нів. 
moderato — mus. модера ́то. 
moderator — 1) модера ́тор, арбітр; 2) по-сере́дник; 3) tech. реґуля́тор; 4) phys. 
сповільнювач яде́рниХ реа ́кцій. 
modern — суча ́сний, моде ́рний. 
modernism — 1) найновіші течії; модер-
нізм; 2) lin. неологізм, 
modernist — модерніст(ка). 
modernistic — adj. модерністський. 
modernity — n. суча ́сний Хара ́ктер; су-
ча ́сність. 
modernization — модернізува ́ння, модер-
нізація. 
modernize, to — модернізува ́ти. 
modest — 1) скро ́мний; 2) помірний. 
modestly — скро ́мно. 
modesty — скро ́мність. 
modicum — n. ду ́же мала кількість. 
modification — 1) видозмі ́на; змі ́на; моди-
фіка ́ція; 2) lin. умляут. 
modify, to — 1) видозмі ́нювати; змінювати; 
модифікува ́ти; 2) lin. змінювати че ́рез 
умля ́ут. 
modish — фасонний, мо ́дний. 
modiste — моди ́стка; кравчи ́ня, кравчи ́Ха. 
modulate, to — 1) radio модулюва ́ти; 
2) mus. перехо ́дити з одно ́ї тона ́льности 
в іншу. 

modulation — 1) radio модуля ́ція; 2) mus. 
зміна тона ́льности. 
modulator — radio модулятор. 
module — archi., phys., tech. мо ́дуль. 
modulus — math. коефіціє ́нт. 
modus — philos. мо ́дус. 
modus vivendi — L. спо ́сіб життя ́. 
Mogadiscio — geog. Моґадішо (місто). 
mohair — во ́вна анґо ́рської кози. 
Mohammed — rel. Мохамме ́д. 
Mohammedan — rel. 1) n. мохаммеда ́н||ин 
(ка); 2) adj. мохаммеда ́нський. 
Mohammedanism — rel. мохаммеда ́нство. 
Mohican — пле ́м'я могіка ́н. 
moiety — n. jur. половина. 
moil — 1) тяжка ́ пра ́ця; 2) безла ́ддя, 
плутани ́на. 
moil, to — вико ́нувати тяжку ́ пра ́цю. 
moire — text, муа ́р (ткани́на). 
moist — воло ́гий, во ́гки ́й. 
moist colours — pi. акваре ́льні фа ́рби (в 
тюбиках). 
moisten, to — 1) змо ́чувати; 2) става ́ти 
воло ́гим, во ́гки ́м. 
moisture — воло ́га, во ́гкість. 
moke — colloq. 1) осе ́л; 2) ду ́рень. 
molar — 1. n. anat. кутній зуб; 2. adj. 
1) chem. моля ́рний; 2) ку ́тній. 
molar tooth — anat. ку ́тній зуб. 
molasses — pi. маля ́са, меляса. 
Moldavia — geog. Молда ́вія. 
Moldavian — 1) n. молдава ́н(ка); 2) adj. 
молдава ́нський. 
mole — 1) мол; 2) ро ́димка; 3) chem. 
грам-моле ́куля; 4) zool. кріт, 
mole-cricket — ent. під'їдеш», 
molecular — adj. phys. молекуля ́рний. 
molecular weight — n. phys. молекуля ́рна 
вага ́ . 
molecule — n. phys. моле ́куля. 
mole-eyed — adj. fig. підсліпуватий, 
molehill — кротови ́на. 
moleskin — 1) крото ́ве Ху ́тро; 2) text. 
молескін. 
molestful — adj. доку ́чливий. 
molesting — n. докуча ́ння. 
molest, to — насти ́рливо чіплятися; до-
кучати. 
mole, to — копати (під земле ́ю). 
moll — colloq. дівчина. 
mollification — заспоко ́єння; пом'якшення. 
mollify, to — заспоко ́ювати; пом'якшувати. 
mollusc — zool. молюска. 
molluscous — 1) zool. молю ́сковий; 2) fig. 
безхара ́ктерний. 
molly — 1) легкодуха люди ́на; 2) colloq. 
ді ́вчина; молода ́ жінка; 3) вели ́кий ко ́пшк 
(для о́вочів). 
molly-coddle — n. colloq. пест||у́н (уха). 
molly-coddle, to — colloq. пе ́сти ́ти. 
Moloch — myth. Моло ́Х. 
molten — adj. розто ́плений. 
molt, to — see moult, to. 
Molucca Isls — geog. Молу ́ккські острови. 
molybdenite — тіп. молібденіт. 



molibdenum monotony 
molybdenum — chem. молібде ́н. 
molybdenum steel — tech. молібде ́нова 
сталь. 
moment — n. 1) моме ́нт, мить, хвиля; 
2) зна ́чення, важли ́вість; 3) mech. моме ́нт. 
momentary — 1) момента ́льний; 2) коротко-
ча ́сний; минущий, 
momently — adv. на мить, 
momentous — adj. важливий, 
momentum — n. 1) mech. іне ́рція; механіч-
ний моме ́нт; 2) fig. руші ́йна си ́ла. 
monac(h)al — rel. мона ́ший, черне ́чий. 
Monaco — geog. Мона ́ко. 
monad — 1) biol. однокліти ́нний організм; 2) chem. одноа́томний елеме́нт; 3) philos. 
мона ́да. 
monarch — мона ́рх. 
monarchic(al) — adj. монархічний. 
monarchism — монархізм, 
monarchist — монархі ́ст(ка). 
monarchy — мона ́рхія. 
monastery — rel. манасти ́р. 
monastic(al) — rel. манасти ́рський, мона ́-
ший, черне ́чий. 
Monday — понеділок, 
mondial — adj. всесвітній, світови ́й. 
monetary — грошови ́й, валютний, 
monetary contribution — n. грошови ́й вне-
сок. 
money — гро ́ші. 
money-bag — 1) мішо ́к для гро ́шей; 2) fig. 
скна ́ра. 
money-bill — фіна ́нсовий законопроект, 
money-box — карна ́вка. 
money-changer — міняйло, 
moneyed — adj. colloq. бага ́тий, грошови-
тий. 
money-grubber — скна ́ра. 
money-lender — лихва ́р. 
money order — грошови ́й пере ́каз. 
money-spinner — colloq. лихва ́р, спекулянт. 
monger — торгове ́ць. 
Mongol — монго ́л(ка). 
Mongolia — geog. Монго ́лія. 
Mongolian — 1) n. монго ́л(ка); 2) adj. 
монгольський. 
mongoose — zool. манґу ́ста. 
mongrel — 1) n. гібри ́д; 2) adj. нечисто-
кро ́вний. 
monism — philos. монізм, 
monistic — philos. моністи ́чний. 
monition — 1) ви́клик до су ́ду; 2) засте-
реження. monitor — 1) порадник; 2) radio, tech. 
контро ́льний при ́стрій; 3) phys. дозиме ́тр. 
monitoring — n. radio підслу ́хування. monitor, to — 1) радити; 2) radio, tech. 
контролюва ́ти. 
monitory — adj. остеріга ́ючий, застере ́ж-
ливий. 
monitress — пора ́дниця. 
monk — rel. черне ́ць, мона ́х. 
monkey — zool. ма ́впа. 
monkey-bread — bot. баоба ́б. 
monkey-business — colloq. пу ́стощі. 

monkey-chatter — colloq. radio перешко́ди. 
monkeyish — adj. 1) ма ́впячий; 2) colloq. 
пустотли ́вий. 
monkey-jacket — colloq. коро ́тка матро ́ська 
ку ́ртка. 
monkey-nut — земляни ́й горіх. 
monkey, to — colloq. 1) пустува ́ти; 2) втру-
ча ́тися. 
monkey-wrench — tech. розсувни ́й гайковий 
ключ. 
Monmouth(shire) — geog. Мо ́нмут(шір). 
monoatomic — phys. одноа ́томний. 
monobasic — chem. одноосно ́вний. 
monochromatic — opt. одноба ́рвний. 
monochrome — see monochromatic, 
monocle — монокль, 
monococcus — bact. моноко ́к. 
monocotyledon — n. bot. односім'ядо ́льна 
рослина. 
monocotyledonous — adj. bot. односім'я-
до ́льний. 
monocracy — n. єдинодержа ́вність. 
monocular — 1) opt. монокуля ́р; 2) colloq. 
одноо ́кий. 
monody — похоро ́нна пісня, 
monoecious — adj. bot. однодо ́мний. 
monogamic — adj. моногамічний. 
monogamy — монога ́мія. 
monogenesis — biol. моногене ́за. 
monogram — ве ́нзель, моногра ́ма. 
monograph — моногра ́фія. 
monographer — а́втор(ка) моногра ́фії. 
monographic — adj. монографічний, 
monograph, to — писа ́ти моногра ́фію. 
monography — see monograph, 
monolith — n. моноліт, 
monolithic — adj. монолітний, 
monologize, to — заволодіва ́ти розмо ́вою; 
не дава ́ти говори ́ти іншим, 
monologue — n. моноло ́г. 
monomaniac — манія ́к. 
monomer — n. chem. про ́ста сполу ́ка. 
monomial — math. 1) n. одночле ́н; 2) adj. 
одночленний. 
monophase — adj. elect, однофа ́зний. 
monophony — gram, одно ́звук. 
monophthong — phon. монофто ́нг. 
monophyllous — bot. одноли ́стий. 
monoplane — av. монопля ́н. 
monopolist — rt. монополіст, 
monopolistic — adj. монопо ́льний. 
monopolization — монополіза ́ція. 
monopolize, to — монополізува ́ти. 
monopoly — монопо ́лія. 
monorail — r/у. підвісна ́ залізни ́ця. 
monosyllabic — adj. gram, односкладо ́вий. 
monosyllable — n. gram, односкладо ́ве 
сло ́во. 
monotheism — rel. монотеї ́зм. 
monotone — моното ́нне чи ́та ́ння. 
monotone, to — моното ́нно чита ́ти (гово-
ри ́ти). 
monotonous — моното ́нний; одноманітний, 
monotony — моното ́нність; одноманіт-
ність. 



monotype mores 
monotype — 1) biol. єди ́ний представник 
(ро ́ду, ти ́пу); 2) print. моноти ́п. 
monovalent — adj. chem. одновале ́нтний. 
Monroeism — рої. доктри ́на Монро ́ . 
Monrovia — geag. Монро ́вія (мі ́сто). 
monseigneur — монсеньйо ́р. 
monsieur — пан, добро ́дій. 
monsoon — 1) мусо ́н; 2) дощови ́й сезо ́н. 
monster — 1. n. 1) ви ́родок; 2) чудо ́висько; 
страхі ́ття; 2. adj. велете́нський. 
monstrosity — потво ́рність. 
monstrous — 1. adj. 1) потво ́рний; 2) веле-
те ́нський; 3) жахли ́вий; 2. adv. надзви-
ча ́йно. 
monstrously — потво ́рно; жахли ́во. 
montage — n. tech. монта ́ж. 
Montana — geog. Монта ́на (штат США). 
montane — adj. 1) гори ́стий; 2) гі ́рськи ́й 
(про жи ́телів). 
Mont Blanc — geog. Мон-Бля ́н (гі ́рська ́ 
верши ́на). 
Monte Carlo — geog. Мо ́нте-Ка ́рло (мі ́сто). 
Montenegrin — 1) n. чорного́р||ець (ка); 
2) adj. чорного ́рський. 
Montenegro — geog. Чорного ́рія. 
Montevideo — geog. Монтевіде ́о (мі ́сто). 
Montgomery(shire) — geog. Монтґо ́мері 
(шір). 
month — місяць (про час), 
monthly — 1. n. 1) щомісячний журна ́л; 
2) pl. менструа ́ції; 2. adj. щомісячний; 
3. adv. щомісяця, 
monticule — n. горбо ́к. 
Montreal — geog. Монтреа ́ль (мі ́сто). 
monument — па ́м'ятник, надгро ́бок. 
monumental — 1) монумента ́льний; 2) що 
увічнює; 3) дивовижний, 
monumentalize, to — увічнювати, 
monumental mason — майстер, що виго-
товляє па ́м'ятники. 
moo — мукання. 
mooch, to — 1) кра ́сти; 2) ледарюва ́ти. 
mood — 1) на ́стрій; 2) gram, спо ́сіб; 3) mus. 
тона ́льність. 
moody — 1) похму ́рий, смутни ́й; 2) що 
ле ́гко піддається змі ́нам на ́строю. 
moon — 1) astron. мі ́сяць; 2) мі ́сячне світло, 
moonbeam — про ́мінь місячного світла. 
moon-blindness — med. куряча сліпота ́ . 
mooncalf— n. ду ́рник, ідіот; ви ́родок. 
moon-eye — med. хво ́рий на курячу слі-
поту. 
moonfaced — adj. круглоли ́ций. 
moonhead — n. colloq. божевільний, 
moonlight — місячне світло, 
moonlit — adj. освітлений місяцем, 
moonlit night — місячна ніч. 
moonscape — місячний краєвид, ляндша ́фт. 
moonshine — n. 1) місячне світло; 2) colloq. 
нісенітниця; 3) colloq. самого ́н. 
moonshiner — colloq. самого ́нник. 
moonstone — тіп. місячний ка ́мінь. 
moonstruck — adj. colloq. божевільний, 
moon, to — colloq. блука ́ти; ру ́хатися, як 
у́ві сні. 

moony — 1) схо ́жий на місяць; 2) colloq. 
замріяний. 
moor — 1) болоти ́ста місце ́вість; 2) ділянка 
для полюва ́ння. 
Moor — 1) марокка ́нець; 2) hist. мавр, 
moorage — 1) місце прича ́лу; 2) пла ́та за 
стоя ́нку судна ́. 
moorcock — see moor game, 
moor-fowl — see moor game, 
moor game — orn. біла шотля ́ндська ку-
ріпка. 
moorhen — see moor game, 
mooring — n. причал, 
moorings — pi. naut. шварто ́ви. 
Moorish — adj. hist, мавріта ́нський. 
moorland — місце ́вість, поро ́сла ве ́ресом. 
moor, to — прича ́лювати; става ́ти на кітву ́ . 
moose — zool. америка ́нський лось, 
moot — adj. спірни ́й. 
moo, to — му ́кати. 
moot, to — обговорювати, дискутува ́ти. 
mop — 1) шва ́бра; 2) fig. па ́тли воло ́сся. 
mope-eyed — adj. colloq. короткозо ́рий. 
mope, to — 1) бу ́ти пригніченим; 2) ну ́ -
ди ́тися. 
mopish — adj. 1) пригнічений; 2) схильний 
ну ́ди ́тися. 
moppet — colloq. дитина, маля ́ . 
mop, to — чистити шва ́брою. 
mop up, to — mil. очшца ́ти захо ́плену те-
риторію від во ́рога. 
moraine — geol. море ́на. 
moral — 1. n. 1) мора ́ль, повча ́ння; 2) мо-
ральний стан; 2. adj. 1) мора ́льний; 
2) повча ́льний. 
morale — мора ́льний стан. 
moralist — 1) мораліст(ка); 2) доброче ́сна 
люди ́на. 
moralistic — adj. моралісти ́чний. 
morality — мора ́ль; мора ́льність. 
moralize, to — моралізува ́ти; повча ́ти. 
morally — мора ́льно. 
morass — боло ́то, трясовині. 
moratorium — jur. морато ́ріюм. 
Moravia — geog. Мора ́вія. 
Moravian — adj. моравський. 
morbid — adj. 1) хворобливий; 2) огидний. 
morbidity — Хворобливість. 
morbidness — Хворобли ́ва вразливість. 
morbific — adj. Хвороботво ́рний. 
morbility — see morbidity. 
mordacity — n. уї ́дливість, ущи ́пливість. 
mordant — 1. n. 1) chem. протру ́йник; 
2) речови ́на ́, що закріплює фа ́рбу; 2. adj. 
1) chem. їдки ́й; 2) уїдливий, ущипливий, 
mordent — mus. трель. 
more — 1) adj. більший; більш числе ́нний; 
2) adv. більше, ще. 
morel — bot. 1) чо ́рний паслін; 2) змо ́ршок 
(гриб). 
more often — частіше. 
more or less — ме ́нше-більше; здебільшого. 
moreover — adv. до то ́го ж, крім то ́го; 
на дода ́ток. 
mores — L. pi. зви ́ча ́ї. 



Moresque motion picture 
Moresque — adj. мавріта ́нський (про стиль). 
morganatic — adj. морґанати ́чний. 
morgue — морг, трупа ́рня. 
moribund — adj. вмира ́ючий. 
morn — n. poet, ра ́нок. 
morning — n. 1) ра ́нок; 2) а/tr. ранко ́вий. 
morning glory — bot. 1) бері ́зка; 2) кру ́чені 
паничі ́. 
Morning Offering — rel. Ра ́нішнє Поже ́рт-
вування. 
morning star — ранко ́ва зоря ́ . 
morning watch — naut. ранко ́ва ва ́хта. 
Moroccan — 1) n. марокка́н||ець (ка); 2)adj. 
мароюса ́нський. 
Morocco — geog. Маро ́кко. 
moron — adj. недоу ́мкуватий. 
morose — похму ́рий, пону ́рий. 
morosely — похму ́ро, пону ́ро. 
morpheme — lin. морфе ́ма. 
Morpheus — myth. Морфе ́й. 
morphia — pharm. мо ́рфій. 
morphine — pharm. мо ́рфій. 
morphine addict — med. морфіні ́ст(ка). 
morphinism — med. морфінізм. 
morphinomaniac — med. морфіні ́ст(ка). 
morphologic(al) — adj. морфологічний. 
morphologist — морфо ́лог. 
morphology — морфоло ́гія. 
morrow — poet, за ́втрашній день. 
morse — zool. морж. 
Morse code — а́збука Мо ́рзе. 
morsel — шмато ́чок, гру ́дочка. 
mortal — 1. n. люди ́на, сме ́ртний; 2. adj. 
1) сме ́ртний; 2) смерте ́льний. 
mortality — 1) сме ́ртність; 2) смерте ́льність. 
mortally — смерте ́льно. 
mortal remains — n. pl. тлі ́нні оста ́нки. 
mortar — 1) mil. морти ́ра, міноме ́т; 2) bui. 
ро ́зчин ва ́пна ́ ; 3) ступа. 
mortar-pit — bui. твори ́ло. 
mortar, to — 1) mil. обстрілювати з мор-
ти ́ри, міноме ́та; 2) bui. скріплювати ро ́з-
чином ва ́пна ́ . 
mortgage — comm. 1) заста ́ва; 2) заставна ́. 
mortgage, to — comm. заставля ́ти. 
mortgagee — comm. кредито ́р по заставній, 
mortgagor — comm. боржни ́к по заставній, 
mortician — трупа ́р; вла ́сник похоро ́нного 
бюра ́ . 
mortification — 1) med. змертвіння; ґанґре́-
на; 2) гірке ́ почуття ́обра ́зи; розчарування, 
mortify, to — засму ́чувати; прини ́жувати. 
mortise — tech. гніздо ́ шипа ́ , паз. 
mortise, to — tech. з'єднувати шипо ́м. 
mortuary — 1) n. морг, трупа ́рня; 2) adj. 
похоро ́нний. 
mosaic — 1) n. моза ́їка; 2) adj. мозаї ́чний. 
mosaic, to — виклада ́ти мозаїкою. 
Moscow — geog. Москва ́ (мі ́сто). 
Moselle — geog. Мо ́зель (рі ́чка). 
Moses — bibl. Мойсе ́й. 
Moslem — rel. 1) n. мусулма́н||ин (ка); 
2) adj. мусулма ́нський. 
mosque — rel. мече ́ть. 
mosquito — ent. кома ́р, москі ́т. 

mosquito-craft — naut. mil. торпе ́дний ка ́тер. 
mosquito-fleet — naut. mil. фльо ́та торпе ́д-
них ка ́терів. 
mosquito-net — сі ́тка від комарів, 
moss — 1) bot. мох; 2) торфо ́ве боло ́то. 
moss-back — ich. америка ́нський оселедець, 
moss-berry — bot. журавлина, 
moss-grown — adj. 1) поро ́слий мо́хом; 
2) fig. застарілий, 
mossiness — пухнатість, 
moss, to — зароста ́ти мо ́хом. 
mosstrooper — n. розбійник, 
mossy — вкри ́тий мо ́хом. 
most — 1. n. найбільша кількість; найбіль-
ша части ́на; 2. adj. найбільший; 3. adv. 
1) більш за все; 2) надзвича ́йно. 
most beautiful — прегарний, 
most beautifully — прега ́рно. 
most difficult, the — найва ́жчий; найсклад-
ніший. 
most important, the — найважливіший. 
most interesting, the — найцікавіший. 
most likely — напе ́вне. 
mostly — здебільшого, головни ́м чином. 
Most Reverend — rel. Високопреосвя-
ще ́нний. 
Mosul — geog. Мо ́сул (місто), 
mot — n. до ́теп. 
mote — пороши ́нка. 
motel — моте ́ль, готе ́ль для автотури ́стів. 
motet — церко́вний спів, 
moth — 1) міль; 2) мете ́лик. 
moth-ball — нафталінова ку ́лька. 
moth-eaten — adj. 1) поїдений міллю; 
2) fig. зно ́шений. 
mother — n. ма ́ти, ма ́тір. 
mother country — n. батьківщина, 
mother-craft — уміння вихо ́вувата діте ́й. 
motherhood — матери ́нство. 
mother-in-law — свекру ́ха, те ́ща. 
motherland — n. ба ́тьківщина. 
motherless — adj. що не має ма ́тері. 
motherly — 1) adj. материнський; 2) adv. 
по-матери ́нському. 
Mother of God — rel. Бо ́жа Ма ́тір, Бого-
родиця. 
mother-of-pearl — n. 1) перляму ́тр; 2) attr. 
перляму ́тровий. 
mother of thousands — bot. 1) ди ́кий льон; 
2) ломикамінь. 
mother-ship — naut. плаву ́ча ба ́за. 
mother's mark — родимка. 
Mother Superior — rel. ігу ́меня. 
mother, to — 1) породжувати; 2) бра ́ти на 
виховання. 
mother tongue — рі ́дна мо ́ва. 
motif — 1) основна ́ ду ́мка; 2) mus. ляйт-
моти ́в. 
motile — adj. biol. зда ́тний пересува ́тися, 
рухли ́вий. 
motion — 1) рух; 2) хід (маши ́ни); 3) жест; 
4) вне ́сок (на збо ́рах). 
motional — adj. рушійний, 
motionless — adj. нерухо ́мий. 
motion picture — cinemat. фільм. 



motion, to movement 
motion, to — пока ́зувати же ́стом. 
motivate, to — мотивува ́ти. 
motivation — мотивува ́ння. 
motive — 1) n. моти ́в; спону ́ка; 2) adj. 
моторо ́вий; рушійний, 
motiveless — adj. невмотиво ́ваний, безпід-
ставний. 
motive, to"— 1) спону ́кати; бу ́ти причи ́ною; 
2) мотивува ́ти. 
motivity — phys. кінети ́чна ене ́рґія; рушійна 
си ́ла. 
motley — 1. n. 1) mus. попурі ́ ; 2) вся ́ка 
вся ́чина; 2. adj. строка ́тий. 
motor — n. 1) мото ́р; двигу ́н; 2) а́вто́; 3) attr. моторо́вий. 
motor-boat — моторо ́вий чо ́ве ́н. 
motor-building — n. tech. моторобудува ́ння. 
motor-bus — авто ́бус. 
motor-cab — таксі ́вка. 
motor-car — а́вто́. 
motor-car driver — автомобілі ́ст(ка). 
motor-coach — авто ́бус. 
motor-cycle — мотоцикле ́т. 
motor-cyclist — мотоциклі ́ст(ка). 
motored — adj. tech. мото ́рний, з мото ́ром. 
motoring — n. автомобілізм. 
motorist — автомобіліст(ка). 
motorization — моториза ́ція. 
motorized — adj. моторизо ́ваний. 
motorize, to — моторизува ́ти. 
motorless — adj. безмоторо ́вий. 
motor locomotive — r/у. тепловіз. 
motorman — машиніст; водій. 
motor-mechanic — автомеха ́нік. 
motor ship — naut. теплохід. 
motor-spirit — бензи ́на. 
motor, to — їхати або ́ ве ́зти ́а́вто́м. 
motor vehicle — а́вто́ (ванта ́жне або ́ осо-
бо ́ве). 
motory — adj. рушійний. 
mottled — adj. мережаний, крапча ́стий. 
mottle, to — мере ́жити, цяцькува ́ти. 
motto — 1) деві ́за, льо ́зунґ; 2) епі ́граф. 
moufflon — zool. муфло ́н. 
mould — 1) tech. му ́льда; шабльо ́н; ма ́т-
риця; 2) плісня ́, цвіль; 3) розпу ́шена 
земля ́ ; 4) ґрунт. 
mould-board — agric. поли ́ця плу ́га. 
moulder — 1) формува ́льник, лива ́рник; 
2) tech. стіл для формува ́ння. 
moulder, to — 1) байдикува ́ти; 2) руйну-
ва ́тися. 
moulding — n. 1) met. лиття ́, відлива ́ння; 
2) archi. ліпна ́прикра ́са. 
mould, to — 1) tech. відливати у фо ́рму по 
шабльо ́ну; 2) плі ́снявіти, цвісти ́. 
mouldy — 1) заішісня ́вілий, цвілий; 2) fig. 
застарі ́лий. 
moult — n. линяння. 
moulted — adj. ви ́линялий. 
moult, to — линяти. 
mound — 1) вал, горб; 2) моги ́льний 
горбо ́к. 
mound, to — насипа ́ти вал, горбо ́к. 

mount — 1) кінь під сідло ́м; 2) опра ́ва 
(ка ́меня); 3) карто ́н, на яко ́му наклеєна 
карти ́на або ́ ма ́па. 
Mount — гора ́ (в на ́звах). 
mountain — n. 1) гора ́ ; 2) aitr. гі ́рськи ́й. 
mountain ash — bot. гороби ́на. 
mountain chain — бе ́скид, па ́смо гір. 
Mountain Dew — colloq. шотля ́ндське ві ́скі. 
mountaineer — n. 1) верхови́н||ець (ка); 2) sport, альпіні́ст(ка). 
mountaineering — n. sport, альпінізм, 
mountaineer, to — sport, займа ́тися альпі-
нізмом. 
mountain-high — adj. fig. ду ́же висо ́кий. 
mountainous — adj. 1) гори ́стий; 2) гі ́рськи ́й; 
3) fig. величе ́зний. 
mountain-pass — гірський перева ́л. 
mountain range — гі ́рськи ́й кряж, 
mountain top — верхогі ́р'я, верши ́на гори ́ . 
mountebank — 1) шарлата ́н; 2) бла ́зень. 
mounted — adj. 1) кінний; 2) tech. вмонтб-
ваний, встано ́влений. 
mounting — n. 1) поса ́дка на коня ́ ; 2) tech. 
монтува ́ння, встано ́влення; 3) опра ́ва. 
Mount Kazbek — geog. Казбе ́к. 
mount, to — 1) сіда ́ти на коня ́ ; 2) схо ́дити, 
підніма ́тися; 3) tech. монтува ́ти; встанбв-
лювати. 
mourner — 1) той, хто суму ́є; 2) той, хто 
опла ́кує. 
mournful — жа ́лібни ́й, сумни ́й. 
mournfully — жа ́лібно, су ́мно. 
mourning — n. 1) тра ́ур, жало ́ба; 2) голо-
сі ́ння, плач. 
mourn, to — 1) сумува ́ти; 2) опла ́куватн. 
mouse — zool. ми ́ша. 
mouser — n. мишоло ́в. 
mouse, to — лови ́ти мише ́й. 
mousetrap — мишоло ́вка, па ́стка для 
мише ́й. 
mousse — cul. мус. 
mousseline — text, муслін, 
moustache — ву ́са. 
mousy — 1) n. ми ́шка; 2) adj. ми ́шачий. 
mouth — 1) рот; уста ́ ; 2) ги ́рло (річки); 3) tech. о́твір. 
mouther — colloq. пишномо ́вний ора ́тор. 
mouth-filling — adj. colloq. бундючний, 
пихатий. 
mouthful — n. ковто ́к; по ́вний рот. 
mouth-organ — губна ́ гармо ́ніка. 
mouthpiece — 1) ру ́пор; 2) вира́зн||ик (иця); 
3) мікрофо ́н; 4) мундшту ́к. 
mouthy — adj. colloq. 1) балаку ́чий; 2) пиш-
номо ́вний. 
movable — adj. 1) пересувни ́й; 2) рухо ́мий 
(про майно ́). 
movables — n. pl. рухо ́ме майно ́ . 
move — 1) рух; зміна місця; 2) at chess хід. 
move along, to — ру ́хатися, су ́нутися. 
move away, to — відхо ́дити. 
move forward, to — ру ́хатися впере ́д. 
moveless — adj. нерухо ́мий. 
movement — 1) рух; пересува ́ння; 2) mus. 
частина музи ́чного тво ́ру. 



move out, to multilateral 

move out, to — висува ́ти. 
mover — 1) рушійна си ́ла; двигун; 2) той, 
хто вно ́сить пропози ́цію (на збо ́рах). 
move, to — 1) ру ́хати(ся); пересува ́ти(ся); 
2) вно ́сити пропози ́цію (на збо ́рах); 
3) хвилюва ́ти; зворушувати, 
moviegoer — n. cinemat. кіногляда ́ч(ка). 
moviemaker — n. cinemat. кінопромисло ́-
вець. 
movies — n. pi. colloq. кі ́но ́ . 
movietone — n. cinemat. звукови ́й фільм.^ 
moving — adj. 1) що ру ́хається; 2) звору ́ш-
ливий. 
moving pictures — n. pi. cinemat. кі ́но ́ . 
moving staircase — ескаля ́тор. 
mow — 1) agric. ски ́рта, стіг; 2) ґрима ́са. 
mower — agric. 1) жнець, коса ́р; 2) жа ́тка, 
коса ́рка (маши ́на). 
mowing machine — agric. жа ́тка, коса ́рка. 
mow, to — 1) agric. жа ́ти, коси ́ти; 2) ґри-
масува ́ти. 
Mozambique — geog. Мозамбік. Mr. — abbr. mister. Mrs. — abbr. mistress 2), 
Mt Etna — geog. Йтна. 
Mt Everest — geog. Евере ́ст. 
much — 1) ду ́же; 2) бага ́то. 
much-more — набага ́то більше. 
mucilage — 1) слиз; 2) росли ́нний клей. 
muck — 1) гній; 2) ming. непри ́брана по-
ро ́да; 3) colloq. по ́гань. 
mucker — 1) ming. прибира ́льник поро ́ди; 
2) colloq. вульґа ́рна люди ́на. 
muckle — аг. 1) n. велика кількість; 2) adj. 
вели ́кий. 
muck-rake — граблі ́ для гно ́ю. 
muck, to — 1) угно ́ювати; 2) ming. при-
бира ́ти поро ́ду; 3) colloq. брудни ́ти. 
muckworm — 1) гнойови ́й червя ́к; 2) fig. 
скна ́ра. 
mucky — брудний; огидний, 
mucous — adj. слизови ́й. 
mucus — n. слиз, 
mud — 1) багно ́ , грязю ́ка; 2) мул. 
mud-bath — med. грязьова ́ ва ́нна. 
mud-baths — n. pl. med. грязеліка ́рня. mud box — tech. грязеуло́влювач. 
muddle — плутани ́на; катава ́сія. 
muddled — adj. заплу ́таний. 
muddle-headed — adj. fig. нетяму ́щий. 
muddle, to — 1) плутати; 2) роби ́ти аби ́як. 
muddy — 1) брудний; 2) мутни ́й. 
muddy, to — 1) брудни ́ти; 2) мути ́ти. 
mudfish — ich. слиж, колю ́чка. 
mudguard — mot. крило ́ а́вта́. 
mudlark — colloq. робітни ́к, що прочшца ́є 
водосто ́ки. 
mudsill — bui. ле ́жень. 
mudslinger — colloq. накле́пн||ик (иця). 
muff — 1) tech. му ́фта, гі ́льза; 2) colloq. 
нетяму ́ща люди ́на. 
muffin — гаря ́че пе ́чиво. 
muffle — 1) tech. му ́фель; глуши ́тель; 
2) шкіряна ́ рукави ́чка. 
muffled — adj. заглу ́шений. 

muffler — 1) tech. глуши ́тель; 2) ша ́рфа; 
3) рукави ́ця. 
muffie, to — 1) tech. глуши ́ти (про звук); 
2) заку ́тувати. 
muffle up, to — заку ́тувати(ся). 
muffling — n. tech. глушіння, 
muff, to — colloq. зроби ́ти по ́милку. 
mufti — rel. му ́фті. 
mug — 1) ку ́холь; 2) derog. пи ́ка; мурло ́ ; 3) derog. проста́к. 
mugful — по ́вний ку ́холь (чого ́сь). 
mugger — 1) zool. індійський крокоди ́л; 
2) торгове ́ць ганча ́рними ви ́робами. 
muggins — derog. проста ́к. 
muggy — adj. те ́плий і воло ́гий; парки ́й, 
задушливий. 
mug-house — colloq. ко ́рчма ́ , пивна ́ . mug-hunter — sport, colloq. люби́тель(ка) 
при ́зів. 
mug, to — 1) дава ́ти ляпаса; 2) поси ́лено 
готува ́тися до іспитів. 
mugwump — colloq. велике цабе ́ , вшшво ́ва 
люди ́на. 
Mukden — geog. Мукде ́н (місто). 
mulatto — мула ́т(ка). 
mulberry — bot. мо ́рва, шовковиця. 
mulberry bush — дитя ́ча гра. 
mulch — agric. му ́льча, прі ́ле листя, пріла 
соло ́ма. 
mulch, to — agric. обклада ́ти коріння 
росли ́н му ́льчою, гно ́єм. 
mulct — n. штраф, 
mulct, to — штрафува ́ти. 
mule — 1) zool. мул, ослю ́к; 2) text, мюль-
маши ́на; 3) гіу. штовха ́ч; 4) кімна ́тний 
череви ́к без зап'я ́тка. 
muleteer — пого ́нич мулів, 
muliebrity — 1) жіно ́чість; 2) зні ́женість. 
mulish — adj. fig. упе ́ртий. 
mull — n. 1) text, тонкий муслін; 2) на-
стільна табаке ́рка з бара ́нячого ро ́гу в 
срібній оправі; 3) colloq. плутани ́на. 
mullah — rel. мулла ́ . 
mullein — bot. ведме ́же ву ́хо, коров'я ́к. 
mullet — ich. лоба ́нь, кефа ́ля. 
mulligrubs — pi. colloq. 1) хандра ́ ; 2) ко ́льки. 
mullock — 1) сміття ́ , бруд; 2) ming. поро ́да. 
mull, to — colloq. 1) обмірко ́вувати; 2) на-
робити плутани ́ни, плутати, 
multangular — adj. geom. багатокутній, 
multeity — n. різноманітність, 
multiciphered — math, багатозна ́чний. 
multicolour — 1) n. різноба ́рвність; 2) adj. 
різнобарвний, багатоба ́рвний. 
multicoloured — різноба ́рвний, багато-
ба ́рвний. 
multicylinder — adj. tech. багатоцилінд-
ро ́вий. 
multiengined — tech., av. багатомоторо ́вий. 
multifarious — adj. різноманітний, 
multiflorous — bot. багатоквітко ́вий. 
multifold — adj. багаторазо ́вий. 
multiform — adj. різноманітний, 
multiformity — n. різноманітність, 
multilateral — adj. багатосторо ́нній. 



multimillionaire mush, to 
multimillionaire мультимільйоне ́р. 
multimillioned — adj. багатомільйоно ́вий. 
multinational — adj. багатонаціона ́льний. 
multipartite — adj. поді ́лений на бага ́то 
части ́н. 
multiped — n. ent. багатоніжка, 
multiphase — adj. elect, багатофа ́зний. 
multiple — adj. 1) багаторазо ́вий; 2) склад-
ни ́й; 3) math, кра ́тний. 
multiple neuritis — med. множи ́нний неври ́т. 
multiple number — math, кра ́тне число ́. 
multiple stage — adj. багатоступінчастий, 
multiplex — adj. 1) складни ́й; 2) багато-
разо ́вий. 
multiplicand — n. math, мно ́жене. 
multiplication — math, множення, 
multiplication table — math, табли ́ця мно ́-
ження. 
multiplicator — n. math, мно ́жник. 
multiplicity — 1) числе ́нність; 2) різнома-
нітність; скла ́дність. 
multiplier — n. math. 1) мно ́жник; 2) ко-
ефіцієнт. 
multiply, to — 1) math, мно ́жити; 2) роз-
мно ́жуватися. 
multispindle — adj. tech. багатошпи ́ндель-
ний. 
multistage — adj. 1) багатоступінчастий; 
2) багатоповерхо ́вий. 
multistory — adj. багатоповерхо ́вий. 
multisyllable — n. gram, багатоскладо ́ве 
сло ́во. 
multitude — n. 1) на ́товп; 2) бе ́зліч. 
multitudinous — числе ́нний. 
multocular — adj. багатоо ́кий. 
mum — 1. n. 1) ма ́ма, не ́нька; 2) міцне ́ 
пи ́во; 2. adj. мовчазни ́й. 
mumble — ми ́мрення, бурмотіння, 
mumble, to — ми ́мрити, бурмота ́ти. 
mummer — уча́сн||ик (иця) пантоміми, 
mummery — пантоміма, 
mummification — муміфіка ́ція. 
mummify, to — муміфікува ́ти. 
mummy — 1) ма ́ма, не ́нька; 2) бруна ́тна 
фа ́рба; 3) му ́мія. 
mumper — 1) люди ́на в пога ́ному на ́строї; 
2) ста ́рець, жебра ́к. 
mumpish — adj. не в на ́строї. 
mumps — n. pl. 1) med. заву ́шниця, сви ́нка; 
2) пога ́ний на ́стрій. 
mump, to — 1) бу ́ти не в на ́строї; 2) стар-
цюва ́ти, же ́брати. 
mum, to — 1) передяга ́тися; маскува ́тися; 
2) бра ́ти у́часть у пантомі ́мі. 
munch, to — пля ́мкати; жува ́ти. 
mundane — мирськи ́й; сві ́тський. 
Munich — geog. Мю ́нхен (мі ́сто). 
municipal — міський, муніципальний, 
municipality — муніципалітет, 
munificence — ще ́дрість. 
munificent — adj. ще ́дрий. 
muniment — гра ́мота, доку ́ме ́нт про пра ́во. 
munition — mil. вогнеприпа ́си; споря ́-
дження. munition-factory — воє ́нний заво ́д. 

munition-worker — робітни ́к воє ́нного за-
во ́ду. 
mural — 1. n. фре ́ска; 2. adj. 1) стінний; 
2) прямови ́сний. 
mural painting — n. фресковий живо ́пис. 
murder — душогу ́бство, уби ́вство. 
murdered — adj. уби ́тий. 
murderer — душогу ́б, уби ́вця. 
murderess — жінка-вби ́вця, уби ́вниця. 
murderous — adj. уби ́вчий; смертоно ́сний. 
murder, to — убива ́ти. 
mure, to — замуро ́вувати; ото ́чувати 
муром. 
muriate — chem. соляноки ́сла сіль, 
muriate of ammonia — chem. нашати ́р. 
muriatic acid — chem. соляна кислота ́. 
murk — poet. 1) n. те ́мрява; 2) adj. те ́мний, 
похму ́рий. 
murky — 1) те ́мний, похму ́рий; 2) хма ́рний. 
Murmansk — geog. Му ́рманськ (місто), 
murmur — 1) ше ́піт; 2) дзюрча ́ння; 3) ше ́ -
лест; 4) med. шум (у се ́рці). 
murmurous — 1) дзюркотли ́вий; 2) бур-
котли ́вий. 
murmur, to — 1) шепотіти; 2) дзюрча ́ти; 
3) шелестіти. 
murphy — n. colloq. карто ́пля. 
murrain — n. vet. я́щур. 
Murray — geog. Му ́ррей (річка). 
murrey — adj. аг. темночерво ́ний. 
muscadine — південноамерика́нський мус-
катний виногра ́д. 
muscat — see muscatel. 
Muscat — geog. Маска ́т (місто), 
muscatel — 1) муска ́т (вид виногра ́ду); 
2) муска ́тне вино ́. 
muscle —1) му ́скул, м'яз; 2) fig. си ́ла. 
muscology — бріоло ́гія (нау ́ка про мо ́хи). 
muscovado — неочи́щений тростинний 
цу ́кор. 
Muscovite — 1) n. моск||а́ль (о ́вка);2)adj. 
моско ́вський. 
Muscovy — Моско ́вщина. 
muscular — adj. 1) мускулястий, м'язистий; 
2) fig. ду ́жий, 
muscularity — мускуля ́стість. 
musculature — мускуляту ́ра. 
muse — 1) poet, му ́за; 2) заду ́мливість; 
3) пое ́зія. 
museology — музеєзна ́вство. 
muser — мрійн||ик (иця). 
muse, to — мріяти; розду ́мувати. 
musette — mus. пастора ́льна мело ́дія. 
museum — музе ́й. 
museum-piece — 1) музе ́йний експона ́т; 
2) музе ́йна рідкість. 
mush — n. 1) м'яку ́ш; 2) cul. ка ́ша; 3) по ́ -
дорож сніга ́ми на соба ́ках; 4) colloq. 
парасо ́лька. 
mushroom — n. 1) гриб; 2) attr. грибнйй; 
схо ́жий на гриба ́ . 
mushroom, to — збира ́ти гриби ́. 
mush, to — подорожува ́ти сніга ́ми на 
соба ́ках. 



mushy mysteriousness 
mushy — adj. 1) м'яки ́й; 2) fig. слабкий; 
сантимента ́льний. 
music — 1) му ́зи ́ка; 2) но ́ти; 3) музичний 
твір. 
musical — 1) музи ́чний; 2) мелодійний, 
musical comedy — theatr. опере ́та, музи ́чна 
комедія. 
musicale — 1) музи ́чний ве ́чір; конце ́рт; 
2) radio музи ́чна переда ́ча. 
music-case — па ́пка для нот. 
music-hall — 1) мю ́зик-гол; 2) концерто ́ва 
за ́ля. 
musician — 1) музи ́ка; 2) композитор, 
music master — вчитель музики, 
music mistress — вчителька му ́зи ́ки. 
music-paper — но ́тний папір, 
music-rack — see music-stand, 
music-stand — підставка, пюпітр для нот. 
music-stool — стіле ́ць, що оберта ́ється (для 
роя ́ля). 
musk — n. му ́скус; му ́скусний за ́пах. 
musk-deer — zool. му ́скусна кабарга ́ . 
musk-duck — orn. му ́скусна ка ́чка. 
muskeg — 1) озе ́рне боло ́то; 2) рідки ́й тор-
фо ́вий ґрунт. 
musket — hist, мушке ́т. 
musketeer — hist, мушкете ́р. 
musketry — n. hist. 1) pi. мушкете ́ри; 
2) стріле ́цька спра ́ва. 
muskmelon — bot. му ́скусна ди ́ня. 
musk-ox — zool. му ́скусний вівцеби ́к. 
musk-rat — zool. онда ́тра. 
musk-shrew — zool. хоху ́ля. 
musky — adj. му ́скусний. 
Muslim — see Moslem. 
muslin — text, мітка ́ль, муслі ́н, серпа ́нок. 
musquash — 1) zool. онда ́тра; 2) ху ́тро 
онда ́три. 
muss — colloq. безла ́ддя, плутани ́на. 
mussel — zool. мі ́дія. 
Mussulman — rel. 1) n. мусулма ́н||ин (ка); 
2) adj. мусулма ́нський. 
must — 1. n. 1) зобов'я ́за ́ння, пови ́нність; 
2) пліснява, цвіль; 3) період парува ́ння (у 
твари ́н); 2. adj. обов'язко ́вий. 
mustache — see moustache, 
mustang — zool. муста ́нг. 
mustard — n. 1) гірчи ́ця; 2) attr. гірчи ́чний. 
mustard gas — chem. іпри ́т, гірчи ́чний газ. 
mustard plaster — med. гірчи ́чник. 
mustard-pot — гірчи ́чниця. 
musteline family — zool. роди ́на куни ́цевих. 
muster — збір; пере ́клик. 
muster-book — mil. листа особо ́вого скла ́ду. 
muster, to — 1) збирати; 2) перевіря ́ти. mustn't — colloq. abbr. must not. 
musty — 1) запліснявілий; за ́тхлий; 2) за-
старілий. 
mutability — мінли ́вість, неста ́лість. 
mutable — мінливий, неста ́лий. 
mutate, to — 1) biol. видозмі ́нювати(ся); 
2) phon. підляга ́ти умляуту, 
mutation — 1) мінли ́вість, неста ́лість; 
2) biol. мута ́ція; 3) phon. умля ́ут. 
mutator — elect, мута ́тор. 

mutch — чіпе ́ць, очі ́пок. 
mute — 1. n. 1) німи ́й; 2) theatr. стати ́ст(ка); 
2. adj. німи ́й. 
muted — adj. приглушений. 
muteness — німота ́ . 
mutilate, to — калічити. 
mutilation — каліцтво, скалічення. 
mutineer — бунта ́р(ка), повста́н||ець (ка). 
mutineer, to — підніма ́ти повста ́ння. 
mutinous — бунта ́рський, повста ́нський. 
mutiny — повста ́ння; за ́колот. 
mutiny, to — повстава ́ти; здійма ́ти за ́колот. 
mutism — мовча ́ння; німота ́ . 
mutt — colloq. дурень. 
mutter — n. ми ́мрення. 
muttering — see mutter. 
mutter, to — ми ́мрити; говори ́ти ти ́хо й 
нечі ́тко. 
mutton — бара ́нина. 
mutton-bird — naut. colloq. великий буре-
ві ́сник. 
mutton chop — cul. бара ́няча відбивна ́. 
mutton-head — colloq. дурень, 
mutton-headed — adj. colloq. дурни ́й. 
muttony — adj. схо ́жий на бара ́нину. 
mutual — adj. спільний; взаємний, 
mutual aid — взаємодопомо ́га. 
mutual destruction — взаємозни ́щення. 
mutuality — n. спільність; взаємність, 
mutually — спі ́льно; навза ́єм. 
mutual relations — pi. взаємовідно ́сини, 
взаємини. 
mutual understanding — n. взаємозрозу-
мі ́ння. 
muzzle — 1) намо ́рдник; 2) мо ́рда; 3) цівка, 
же ́рло; 4) протига ́з. 
muzzle-loader — hist, збро ́я, що заряджа ́-
ється з цівки. 
muzzle-sight — му ́шка на збро ́ї. 
muzzle, to — 1) надяга ́ти намо ́рдник; 
2) fig. приму ́шувати мовча ́ти. 
muzzy — colloq. здурілий; напідпи ́тку. 
т у — мій, моя, моє ́ , мої, що нале ́жить 
мені. 
myalgia — med. біль у м'я ́зах. 
mycelium — bot. грибни ́ця, міце ́лій. 
mycology — bot. міколо ́гія (нау ́ка про 
гриби ́). 
myelitis — med. мієліт, запа ́лення спинно ́го 
мо ́зку. 
Mynheer — мінге ́р, пан (пе ́ред прізвищем 
голляндця). 
myocarditis — n. med. міокарди ́т. 
myoma — n. med. міо ́ма. 
myope — n. med. короткозо ́ра люди ́на. 
myopia — n. med. короткозо ́рість. 
myopic — adj. med. короткозо ́рий. 
myriad — мірія ́да, незліче ́нна кількість. 
myrrh — 1) rel. ми ́ро; 2) сми ́рна. 
myrtle — bot. мирт, ми ́рта. 
myself — себе ́ ; собі; мене ́ само ́го; сам. 
Mysore — geog. Майсу ́р. 
mysterious — таємни ́чий; загадко ́вий. 
mysteriousness — таємни ́чість; загадко ́-
вість. 



mystery narrate, to 
mystery — 1) таємни ́ця; 2) місте ́рія. 
mystic — 1) n. мі ́стик; 2) adj. містичний, 
mysticism — містицйзм, містика, 
mystification — містифіка ́ція. 
mystifier — містифіка ́тор. 
mystify, to — містифікува ́ти. 
mystique — n. 1) особли ́вий дар; 2) таєм-
ни ́ці майсте ́рности, відо ́мі лише небага-
тьо ́м. 

myth — міт. 
mythical — 1) міти ́чний; 2) ви ́гаданий. 
mythicize, to — створювати міт. 
mythological — мітологі ́чний; леґенда ́рний. 
mythologist — міто ́лог. 
mythology — мітоло ́гія. 

nah — куро ́к. 
nabob — n. набо ́б, дуже замо ́жна люди ́на. 
nab, to — colloq. лови ́ти на мі ́сці зло ́чи ́ну; 
арешто ́вувати. 
nacelle — av. 1) ґондо ́ля дирижабля; 
2) ко ́шіль аероста ́та. 
nacre — 1) перляму ́тр; 2) перляму ́трова 
черепа ́шка. 
nacr(e)ous — adj. перляму ́тровий. 
nadir — 1) astron. нади ́р; 2) зане ́пад; най-
ни ́жча то ́чка. 
nag — n. 1) при ́чіпка; бурча ́ння; 2) colloq. 
по ́ні; невели ́кий кінь. 
Nagasaki — geog. Наґаса ́кі (мі ́сто). 
nagger — приче ́па; буркоту ́н; сварли ́ва 
жінка. 
nagging — n. присікування; бурча ́ння. 
nag, to — присікуватися; fig. гри ́зти. 
naiad — myth, ная ́да. 
nail — 1) ніготь* 2) кі ́готь; 3) цвях, гвіздо ́к. 
nail-brush — щіточка для нігтів. 
naildrawer — tech. обце ́ньки. 
nailed-up — adj. colloq. зро ́блений аби ́як. 
nailer — 1) цвяха ́р; 2) fig. ма ́йстер. 
nailery — фа ́брика цвя ́хів. 
nail-head — голо ́вка цвя ́ха. 
nailing — adj. colloq. чудо ́вий, першо-
ря ́дний. 
nail-scissors — pi. но ́жиці для нігтів, 
nail, to — прибива ́ти; забива ́ти. 
Nairobi — geog. Найро ́бі (мі ́сто). 
naive — adj. наївний; простоду ́шний. 
naively — наївно; простоду ́шно. 
naivety — наї ́вність; простоду ́шність. 
naked — adj. 1) го ́лий; 2) відкри ́тий, я́вний. 
nakedly — 1) на ́голо ́ ; 2) відкри ́то, я́вно. 
nakedness — голи ́зна ́ . 
namby-pamby — 1) n. сантимента ́льність; 
2) adj. сантимента ́льний. 
name — 1) ім'я ́ ; прі ́звшце; 2) на ́зва; 3) ре-
пута ́ція; 4) зна ́на люди ́на; 5) ла ́йка. 
name-child — люди ́на, на ́звана на честь 
кого ́сь. 
name-day — іменини. 
nameless — adj. 1) безіме ́нний; анонімний; 2) colloq. огидний. 
namely — то ́бто, са ́ме. 
name-part — theatr. ім'я ́ гер||о́я (оіні) одной-
ме ́нної п'є ́си. 

name-plate — до ́щечка з ім'ям (на две ́рях). 
namesake — тезко ́. 
name, to — 1) назива ́ти, дава ́ти ім'я ́ ; 
2) признача ́ти на поса ́ду. 
Namibia — geog. Намібія. 
nance — n. colloq. зніжений чоловік. 
nancy — see nance. 
nandoo — orn. нанду ́ . 
nanism — n. ка ́рликовий зріст. 
nankeen — 1) text, на ́нка; 2) жовтува ́тий 
ко ́лір. 
Nanking — geog. Нанкін (місто), 
nanny — няня; доглядальниця, 
пар — 1) дрімо ́та; 2) во ́рса (на сукні), 
napalm bomb — mil. напалмова бо ́мба. 
napalm, to — mil. бомбардува ́ти напа ́лмо-
вими бо ́мбами. 
nape — карк, поти ́лиця. 
парегу — аг. біли ́зна для їда ́льні. 
naphtha — 1) на ́фта; 2) гас. 
naphthalene — chem. нафталін, 
naphthaline — see naphthalene, 
napkin — 1) серве ́тка; 2) пелю ́шка. 
napkin-ring — кільце ́ для серве ́тки. 
Naples — geog. Неаполь (місто), 
napless — adj. 1) без во ́рси; 2) поно ́шений. 
napoleon — 1) pi. чо ́боти з зако ́том; 2) си/. 
тістечко; 3) hist, францу ́зька золота ́ мо-
не ́та. 
Napoleonic Wars — pi. hist, наполео ́нівські 
ВІЙНИ. 
napoo! — int. mil. кіне ́ць!, пропа ́в! 
nappe — geol. шар; по ́крив. 
nap, to — куняти, дріма ́ти. 
narcissism — самозако ́ханість. 
narcissist — самозако ́хана люди ́на. 
narcissus — n. 1) bot. нарци ́з; 2) N . myth. 
Нарцйз. 
narcosis — med. нарко ́за. 
narcotic — pharm. 1) n. наркоти ́чний за ́сіб; 
2) adj. наркоти ́чний, снодійний. 
narcotism — med. 1) нарко ́за; 2) наркома ́-
нія. 
narcotization — med. наркотиза ́ція. 
narcotize, to — med. 1) наркотизува ́ти; 
2) присипля ́ти, засипля ́ти. 
nark — поліці ́йний аґе ́нт. 
narrate, to — розповіда ́ти, розка ́зувати, 
оповіда ́ти. 



narration navel-string 
narration — ро ́зповідь; опові ́да ́ння. 
narrative — 1. n. 1) ро ́зповідь; опові ́да ́ння; 
2) ви ́клад фа ́ктів; 2. adj. розпо ́відни ́й. 
narrator — оповідач, розповідач, 
narratress — оповідачка, розповідачка, 
narrow — 1) n. вузька ́ части ́на; 2) adj. 
вузьки ́й; тісни ́й. 
narrow gauge — rly. вузька ́ ко ́лія. 
narrow-gauge railway — rly. вузькоколійка, 
narrowly — adv. 1) ву ́зько; тісно; 2) ма ́ло 
не; ле ́две; 3) докладно, 
narrow-minded — adj. обме ́жений; дурни ́й. 
narrow,'to—зву ́жувати(ся), зме ́ншувати(ся). 
Narvik — geog. На ́рвік (місто), 
narwhal — zool. нарва ́л. 
nary — adj. colloq. анітро ́хи, ніскільки, 
nasal — 1) носови ́й; 2) гугнявий, 
nasality — phon. носови ́й хара ́ктер зву ́ка. 
nasalization — phon. назаліза ́ція. 
nasalize, to — 1) говори ́ти в ніс; 2) phon. 
назалізува ́ти. 
nasal sound — phon. носови ́й звук. 
nascency — n. народження; виникнення. 
nascent — 1) що народжується або ́ вини-
ка ́є; 2) незрілий. 
Nassau — geog. На ́ссау (місто). 
nastily — ги ́дко; мерзе ́нно. 
nastiness — гидо ́та; мерзе ́нність. 
nasturtium — bot. настурція, красо ́ля. 
nasty — гидки ́й; мерзе ́нний. 
natal — adj. що стосу ́ється наро ́дження. 
Natal — geog. Ната ́ль. 
natality — народжуваність; при ́ріст насе ́-
лення. 
natation — пла ́вання. 
natatorial — adj. пла ́вальний; пла ́ваючий. 
natatory — see natatorial. 
nates — pi. anat. сідни ́ці. 
natheless — adv. аг. одна ́к, проте ́ . 
nation — 1) на ́ція; наро ́д; 2) держа ́ва. 
national — 1. adj. 1) націона ́льний; 2) дер-
жа ́вний; 2. n. 1) співгромадя ́н||ин (ка); 
2) підда́н||ий (ка). 
national anthem — n. націона ́льний гімн; 
держа ́вний гімн. 
national flag — n. націона ́льний пра ́пор; 
держа ́вний пра ́пор. 
national forces — pi. mil. збро ́йні си ́ли 
країни. 
nationalism — націоналізм. 
nationalist — 1) n. націоналіст(ка); 2) adj. 
націоналісти ́чний. 
nationalistic — adj. націоналісти ́чний. 
nationality — n. 1) націона ́льність; 2) на ́ція; 
наро ́д; 3) підда ́нство, громадянство, 
nationalization — удержавлення, націона-
ліза ́ція. 
nationalized — adj. удержа ́влений, націона-
лізо ́ваний. 
nationalize, to — удержа ́влювати, націо-
налізува ́ти. 
national minority — націона ́льна ме ́ншість. 
national security — держа ́вна безпе ́ка. 
nation-wide — adj. загальнонаціона ́льний; 
загальнодержа ́вний. 

native — 1. n. 1) уро́джен||ець (ка); 2) ту-
біл||ець (ка); 2. adj. 1) вітчизня ́ний; 2) при-
роджений; 3) власти ́вий. 
native-born — adj. тубільний. 
native country — n. рідний край, ба ́тьків-
щина. 
native-grasses — pi. ди ́кі тра ́ви. 
native land — n. рідний край, ба ́тьківщина. 
native-sugar — неочи ́щений цу ́кор. 
nativity — наро ́дження. 
Nativity Play — Верте ́п. 
Nativity, the — rel. Різдво ́ . 
natrium — chem. на ́трій. 
natrolite — тіп. натроліт. 
natron — chem. вуглеки ́слий на ́трій, со ́да. 
natterjack — zool. очеретяна жа ́ба. 
natter, to — 1) ска ́ржитися; бурча ́ти; 2) colloq. базікати. 
natty — adj. 1) оха ́йний; 2) спри ́тний. 
natural — 1) природний; натура ́льний; 
2) звича ́йний; нормальний; 3) власти ́вий; 
приро ́джений. 
natural-ground — 1) матери ́к; 2) міцний 
ґрунт. 
naturalism — натуралізм. 
naturalist — природозна ́вець; натураліст. 
naturalistic — природни ́чий; натураліс-
ти ́чний. 
naturalization — натураліза ́ція. 
naturalize, to — натуралізува ́ти(ся). 
naturally — 1) приро ́дно, звича ́йно; 2) зро ́ -
ду, від наро ́дження. 
naturalness — природність, звича ́йність. 
nature — 1) приро ́да; 2) вда ́ча, хара ́ктер. 
naught — 1) math, нуль; 2) аг. poet, ніщо ́ . 
naughtiness — неслухняність; пустотли-
вість. 
naughty — adj. неслухня ́ний; пустотли ́вий. 
naughty story — colloq. непристо ́йна анек-
до ́та. 
Nauru — geog. Нау ́ру. 
nausea — 1) med. морська ́ хворо ́ба; 
2) нудо ́та; оги ́да. 
nauseate, to — 1) відчува ́ти нудо ́ту або ́ 
оги ́ду; 2) виклика ́ти нудо ́ту або ́ оги ́ду. 
nauseous — нудо ́тний; оги ́дний. 
nautical — adj. морськи ́й; морепла ́вний. 
nautical chart — морська ́ ма ́па, ка ́рта. 
nautically — adv. по-морсько ́му, по-фльо ́т-
ському. 
nautical mile — морська ́ ми ́ля. 
naval — морськи ́й, фльо ́тський. 
naval air force — mil. військо ́во-морське ́ 
лету ́нство. 
naval base — mil. військо ́во-морська ́ база, 
naval forces — n. pi. mil. військо ́во-морські ́ 
збро ́йні си ́ли. 
naval law — морське ́ пра ́во. 
naval power — 1) морська ́ держа ́ва; 2) pi. 
mil. військо ́во-морські збро ́йні си ́ли. nave — 1) in church на́ва; 2) archi. неф; 
3) tech. ма ́точина ко ́леса; вту ́лка. 
navel — anat. пуп, пупо ́к. 
navel-cord — see navel-string, 
navel-string — n. med. пупови ́на. 



navigability needlewoman 
navigability — 1) naut. суднопла ́вність; 
2) av. зда ́тність літа ́ти. 
navigable — 1) naut. суднопла ́вний; 2) av. 
яки ́м мо ́жна літа ́ти. 
navigate, to — 1) naut. пла ́вати; 2) av. літа ́ти. 
navigating officer — n. naut., av. штурман, 
navigation — naut., av. навіґа ́ція. 
navigator — n. naut., av. шту ́рман. 
navvy — n. 1) гра ́ба ́р, землеко ́п; 2) tech. 
землечерпа ́лка. 
navy — mil. n. 1) військо ́во-морська ́фльо ́та; 2) attr. військо́во-морськи́й. 
navy-blue — 1) n. темноси ́ній ко ́лір; 2) adj. 
темноси ́ній. 
navy-yard — суднобудіве ́льний і судно-
ремо ́нтний заво ́д військо ́во-морсько ́ї 
фльо ́ти. 
nay — 1. n. 1) неґати ́вна ві ́дповідь; 2) за-
боро ́на; 2. adv. 1) на ́віть; 2) ма ́ло того ́ . 
Nazareth — rel. Назаре ́т. 
naze — geog. скеля ́стий мис. 
Nazi — hist. 1) n. фаши ́ст, наци ́ст; 2) adj. 
фаши ́стський, наци ́стський. 
Nazism — hist, фаши ́зм, наци ́зм. 
Neapolitan — 1) n. неаполіта́н||ець (ка); 
2) adj. неа ́польський. 
near — 1. adj. 1) близьки ́й; 2) схо ́жий; 
2. adv. 1) бли ́зько; 2) ма ́йже; З.ргер. бли ́зь-
ко, бі ́ля, ко ́ло. 
near-beer — безалького ́льне пи ́во. 
near-by — 1) adj. близьки ́й; сусі ́дній; 
2) adv. поблизу ́ . 
Near East — geog. Близьки ́й Схід. 
nearer — ближче. 
nearest, the — adj. найбли ́жчий. 
nearly — 1) бли ́зько; 2) ма ́йже; при ́бли ́зно. 
near miss — n. попада ́ння бли ́зько ці ́лі. 
nearness — набли ́женість, близькість. 
near sight — med. короткозо ́рість. 
near-sighted — adj. med. короткозо ́рий. 
near-sightedness — med. короткозо ́рість. 
near-silk — text, штучний шовк. 
near, to — наближа ́тися. 
neat — 1. adj. 1) оха ́йний, че ́пурни ́й; 
2) струнки ́й; ставни ́й; 3) чітки ́й; то ́чний; 
4) воло ́вий, воля ́чий; 2. n. collect, велика 
рога ́та худо ́ба. 
neath — prep. poet, під, по ́під; ни ́жче. 
neat-handed — adj. майсте ́рний, впра ́вний. 
neat-herd — n. пасту ́х, чаба ́н. 
neatly — 1) оха ́йно, акура ́тно; 2) стру ́нко; 
3) чітко. 
neatness — 1) оха ́йність, акура ́тність; 
2) чіткість. 
neat's-leather — воло ́ва шкі ́ра. 
neat's-tongue — воло ́вий язи ́к. 
neb — 1) дзьоб; 2) ніс, ри ́льце; 3) кі ́нчик 
(олі ́вця то ́що).  
Nebraska — geog. Небра ́ска (штат США). 
nebula — 1) astron. тума ́нність; 2) med. 
помутні ́ння рогівки о́ка. 
nebular — adj. astron. небуля ́рний. 
nebulizer — розпи ́лювач. 
nebulosity — 1) тума ́нність; хма ́рність; 
2) нея ́сність. 

nebulous — 1) тума ́нний; хма ́рний; 2) не-
ясний. 
necessarily — 1) обов'язко ́во; 2) немину ́че. 
necessary — 1. adj. 1) необхідний, потріб-
ний; 2) немину ́чий; 2. adv. 1) необхідно, 
потрібно; 3. n. colloq. вбира ́льня. 
necessitarian — n. philos. детермініст, 
necessitate, to — роби ́ти необхідним, 
necessitous — adj. бідний, нужденний, 
necessity — 1) необхідність, потреба; 
2) бідність, нужда ́ . 
neck — n. 1) anat. ши ́я; 2) tech. ши ́йка; 
3) geog. переши́йок. 
neckband — ко ́мір соро ́чки. 
neckcloth — ху ́стка на ши ́ю. 
neck-collar — хому ́т. 
neckerchief — ху ́стка на ши ́ю. 
necking — n. archi. обв'я ́зка коло ́ни. 
necklace — нами ́сто. 
necklet — ґорже ́тка, боа ́ . 
neckmould — archi. астрага ́л. 
neck-piece — ґорже ́тка, боа ́ . 
necktie — крава ́тка. 
neckwear — n. collect, крава ́тки, комірці. 
neck-yoke — хому ́т. 
necrobiosis — biol. некробіо ́за. 
necrology — 1) некро ́ло ́г; 2) ли ́ста поме ́р-
лих. 
necromancer — чорнокнижник, 
necromancy — чорнокни ́жжя. 
necromantic — adj. чаклу ́нський; що зай-
мається чорнокни ́жжям. 
necrophagous — adj. що жи ́виться па ́длом. 
necropolis — n. цви ́нтар, кла ́до ́вшце; 
некро ́піль. 
necropsy — med. ро ́зтин тру ́па. 
necroscopy — see necropsy. 
necrose, to — med. 1) омертвіва ́ти; 2) ви-
клика ́ти омертвіння. 
necrosis — med. некро ́за, омертвіння. 
necrotic — adj. med. омертвілий. 
nectar — не ́ктар, соло ́дкий сік квітів. 
nectariferous — adj. bot. медоно ́сний. 
nectarine — 1) adj. poet, п'янки ́й, як не ́ктар; 
2) n. bot. броскви ́на. 
nectary — n. bot. некта ́рій. 
Neddy — colloq. осе ́л. 
пе ́е — adj. уро ́джена. 
need — 1) потре ́ба; 2) скру ́та, недоста ́ток. 
needful — adj. необхідний, потрібний. 
neediness — бі ́дність, незабезпе ́ченість. 
needle — 1) го ́лка; 2) спиця; 3) tech. стрі ́лка. 
needle-bath — med. голча ́стий душ. 
needle-case — голе ́чник. 
needle-fish — ich. го ́лка-ри ́ба. 
needleful — довжина ́нитки, що втяга ́ється 
в голку. 
needle-lace — мереживо, зро ́блене гачко ́м. 
needle-point — вістря го ́лки. 
needle-shaped — adj. подібний до го ́лки. 
needless — adj. 1) непотрібний; 2) неко-
рисний. 
needle, to — 1) ши ́ти, зашива ́ти го ́лкою; 
2) fig. підбу ́рювати. 
needlewoman — пгва ́ля. 



needlework nesting box 
needlework — 1) шитво; 2) випшва ́ння. 
needments — n. pi. все необхідне, needn't — abbr. colloq. need not. 
needs — adv. colloq. обов'язко ́во, необхідно, 
need, to — 1) потребува ́ти; 2) бідува ́ти. 
needy — бідний, злиденний, ne'er — abbr. poet, never, 
ne'er-do-well — 1) n. леда ́що, неро ́ба; 
2) adj. ні до чо ́го не зді ́бний. 
nefarious — нечести ́вий; нече ́сний; пі ́длий. 
negate, to — 1) відкида ́ти; 2) запере ́чувати. 
negation — 1) запере ́чення; неґа ́ція; 2) math. 
від'ємна величина ́. 
negationist — ніґілі ́ст(ка). 
negative — 1. n. 1) math, від'ємна величина ́; 
2) phot, неґати ́в; 3) elect, като ́д; 4) відмо ́ва; 
2. adj. неґати ́вний; запере ́чний. 
negative, to — 1) запере ́чувати; 2) накла-
дати ве ́то. 
negativism — неґативі ́зм, схильність запе-
ре ́чувати. 
negativity — неґати ́вність; запере ́чність. 
negatory — неґати ́вний; запере ́чний. 
neglect — занедба ́ння, не ́хтування. 
neglected — adj. занедбаний, недогля ́нутий. 
neglectful — adj. недбайли ́вий, неува ́жний. 
neglect, to — занедбувати, не ́хтувати. 
neglige — дома ́шній о́дяг. 
negligence — 1) недбайли ́вість; 2) неоха ́й-
ність. 
negligent — adj. 1) недбайли ́вий; 2) не-
оха ́йний. 
negligently — 1) недбайли ́во; 2) неоха ́йно. 
negligible — adj. незначний, 
negotiant — неґоція ́нт; купе ́ць. 
negotiated peace — мир, дося ́гнений шля-
хом перегово ́рів. 
negotiate, to — 1) домовля ́тися; 2) прода-
ва ́ти, реалізува ́ти. 
negotiation — перегово ́ри. 
negotiator — 1) уча́сн||ик (иця) перегово ́рів; 
2) посере́дн||ик (иця). 
Negress — негритянка. 
Negro — 1) n. негр; 2) adj. не ́грський, 
негритянський. 
Negro woman — негритянка. 
negus — не ́ґус (імпера ́тор Абесі ́нії). 
neigh — іржа ́ння. 
neighbor — see neighbour. 
neighbour — n. 1) сусі ́д(а), сусі ́дка; 2) attr. 
сусідній; сумі ́жний. 
neighbourhood — 1) сусідство; 2) сусіди; 
3) околиці; 4) близькість, 
neighbouring — сусідній; навко ́лишній. 
neighbourly — сусідський; добросусід-
ський. 
neighbourship — сусідство; бли ́зькість. 
neighbour, to — межува ́ти; перебува ́ти 
по ́руч з. 
neigh, to — іржа ́ти. 
neither — 1) adj. ні той, ні інший; 2) adv. 
тако ́ж не. 
nelly — orn. буревісник. 
Neman — geog. Німан (річка), 
nematode — zool. нитча ́к. 

Nemesis — myth. Немезіда. 
nenuphar — bot. біле лата ́ття. neo — prefix нео-. 
neocene — geol. 1) n. неоце ́н; 2) adj. неоце ́-
новий. 
neodymium — n. chem. неоди ́м. 
neolith — n. arch, неоліт, 
neolithic — arch, неоліти ́чний. 
neolithic age — arch, неоліти ́чна доба ́ . 
neologism — n. lirt. новотвір, неологізм, 
neologize, to — /іп. утво ́рювати або ́ запро-
ваджувати нові слова ́ . 
neology — /іп. 1) неологізм; 2) вжива ́ння 
неологізмів. 
neon — chem. n. 1) нео ́н; 2) attr. неоновий, 
neon lamp — elect, нео ́нова ля ́мпа. 
neophron — orn. стерв'я ́тник. 
neophyte — n. rel. неофіт, новохри ́ще ́нець. 
neoplasm — med. неопла ́зма; пухлина, 
neoplasty — med. неопла ́стика (відно ́влення 
ділянки шкіри пласти ́чною опера ́цією). 
Neo-Romanticism — неороманти ́зм. 
neoteric — adj. новітній, суча ́сний. 
neotropical — adj. zool. неотропічний. 
neozoic — adj. geol. неозо ́йський. 
Nepal — geog. Непа ́л. 
nepenthe(s) — n. 1) bot. непе ́нтес; 2) poet. 
те, що дає ́ забуття ́ або ́ заспоко ́єння. 
nephew — не ́біж. 
nephology — нефоло ́гія (вче ́ння про хма ́ри). 
nephrite — тіп. нефри ́т. 
nephritic — adj. med. нирко ́вий. 
nephritis — n. med. нефри ́т. 
nepotism — непоти ́зм, проте ́кція рідні, 
nepotist — той, хто практику ́є непоти ́зм. Neptune — astron., myth. Непту́н. 
nereid — zool. нереї ́да, кільча ́стий морськи ́й 
червя ́к. 
Nereid — myth. Нереї ́да. 
Nero — hist. Неро ́н. 
nervate — adj. bot. з прожи ́лками. 
nervation — bot., zool. нерва ́ція. 
nerve — n. 1) нерв; pi. нерво ́вість; 2) bot. 
жи ́лка. 
nerve-centre — anat. нерво ́вий центр, 
nerve-knot — anat. нерво ́вий ву ́зол. 
nerveless — adj. 1) що не ма ́є нервової 
систе ́ми; 2) bot. без жи ́лок. 
nervine — med. 1) n. ліки, що заспоко ́юють 
не ́рви; 2) adj. шо заспоко ́ює не ́рви. 
nervous — нерво ́вий; неспокійний, 
nervously — нерво ́во; неспокійно, 
nervousness — нерво ́вість; неспо ́кій. 
nervy — colloq. нерво ́вий; збуджений, 
nescience — 1) незна ́ння; 2) philos. агности-
цйзм. 
nescient — 1) adj. що не зна ́є; 2) n. philos. 
агно ́стик. 
ness — geog. ріг. 
nest — 1) гніздо ́ ; 2) кубло ́ . 
nest-doll — ля ́лька. 
nest-egg — 1) по ́клад, підкладень (яйце ́); 
2) fig. гро ́ші, відкла ́дені на «чо ́рний день», 
nesting box — шпаківня. 



nestle, to New Mexico 
nestle, to — 1) зру ́чно умо ́щуватися; 
2) пригорта ́тися. 
nestling — n. пташеня. 
nest, to — 1) ви ́ти гніздо ́ ; 2) tech. вставля ́ти, 
вмонто ́вувати. 
net — 1. n. 1) сі ́тка; тене ́та; 2) comm. чи ́стий 
дохі ́д; 2. adj. comm. чи ́стий, не ́тто. 
net cost — comm. собіва ́ртість. 
netful — n. по ́вна сі ́тка (чого ́сь). 
nether — adj. jok. ни ́жній. 
Netherlander — n. нідерландець, голля ́н-
дець. 
Netherlandish — adj. нідерля́ндський, гол-
ля ́ндський. 
Netherlands — geog. Нідерля ́нди, Гол-
ля ́ндія. 
nethermost — adj. jok. найнижчий, 
netting — n. 1) сі ́тка, тене ́та; 2) плеті ́ння 
сі ́то ́к. 
nettle — bot. кропи ́ва ́ , жали ́ва. 
nettle-fish — меду ́за. 
nettle-rash — med. кропи ́в'янка. 
nettle, to — 1) жа ́ли ́ти(ся); 2) fig. се ́рдити, 
дратува ́ти. 
net, to — 1) розставляти сіті; 2) вкрива ́ти 
сіткою (мере ́жею); 3) comm. дава ́ти (оде ́р-
жувати) дохід. 
net weight — comm. не ́тто вага ́ . 
network — elect., radio сітка, мере ́жа. 
network announcer — radio ди ́ктор. 
neural — adj. med. що стосу ́ється не ́рвів, 
нерво ́вий. 
neuralgia — n. med. невралгія. 
neuralgic — adj. med. невралгічний. 
neurasthenia — n. med. неврастенія. 
neurasthenic — adj. med. неврастенічний. 
neuritis — n. med. неври ́т. 
neurologic — adj. неврологічний. 
neurologist — n. невро ́ло ́г. 
neurology — невроло ́гія. 
neuroma — n. med. невро ́ма. 
neuron — n. anat. нейро ́н. 
neuropath — med. люди ́на з хво ́рою нер-
во ́вою системою. 
neuropathic — adj. med. з хво ́рою нерво ́вою 
системою. 
neuropathist — невропатолог, 
neuropathologist — невропатолог, 
neuropathology — невропатоло ́гія. 
neurosis — n. med. невро ́за. 
neurotic—adj.med. нерво ́вий; невроти́чний. 
neurotomy — med. невротомія, 
neuter — 1. n. 1) невтраліст; 2) кастро ́вана 
твари ́на; 3) gram, середній рід; 2. adj. 
1) невтра ́льний; 2) gram, середнього ро ́ду. 
neutral — 1. n. 1) невтра ́льна держа ́ва; 
2) громадя́н||ин (ка) невтра ́льної держа ́ви; 
2. adj. 1) невтра ́льний; 2) проміжний, 
neutralist — 1) n. прихи́льник невтраліте ́ту; 
2) adj. що зберіга ́є невтраліте ́т. 
neutralist state — держа ́ва, що зберіга ́є 
невтраліте ́т. 
neutrality — невтра ́льність, невтраліте ́т. 
neutralization — 1) невтраліза ́ція; 2) тії . 
придушення вогне ́м. 

neutralize, to — 1) невтралізува ́ти; 2) зне-
шкоджувати; 3) тії . приду ́шувати вогне ́м. 
neutron — n. phys. нейтро ́н. 
Neva — geog. Нева ́ (річка). 
Nevada — geog. Нева ́да (штат США). 
never — ніко ́ли. 
never-ceasing — adj. безперери́вний. 
never-dying — adj. безсме ́ртний. 
never-ending — adj. безконе́чний. 
never-fading — adj. нев'я́нучий. 
never mind! — colloq. нічо ́го!; не турбу́||йся 
(йтеся)! 
nevermore — ніко ́ли більше, 
nevertheless — все ́ ж таки; проте, 
never-to-be-forgotten — adj. незабутній, 
new — 1. adj. 1) нови ́й; суча ́сний; 2) Інший; 
2. adv. за ́ново. 
Newark — geog. Нью ́арк (місто), 
new-blown — adj. colloq. що ́йно розквітлий, 
new-born — adj. 1) новонароджений; 
2) відроджений. 
new-built — adj. новозбудо ́ваний. 
New Caledonia — geog. Нова ́ Каледо ́нія. 
Newcastle — geog. Нью ́касл (місто). 
newcomer — n. 1) новоприбу ́лий; прише ́-
лець; 2) незнайо ́мий. 
New Delhi — geog. Нови ́й Де ́лі (місто). 
newel — bui. колона ґвинтови́х сходів. 
newer — adj. новіший. 
newest, the — adj. найновіший. 
new-fallen — adj. яки ́й що ́йно впав (про 
сніг). 
new-fashioned — adj. новомо ́дний, мо ́дний. 
new-fledged — adj. яки ́й неда ́вно вкри ́вся 
пір'ям (про птаха ́). 
new-found — adj. новозна ́йдений. 
newfoundland — ньюфаундле ́нд (порода 
соба ́к). 
Newfoundland — geog. Ньюфаундле ́нд 
(о ́стрів). 
Newfoundlander — жи ́тель Ньюфаунд-
ленду. 
New Guinea — geog. Нова ́ Ґвіне ́я (краї ́на, 
о́стрів). 
New Hampshire — geog. Нью Ге ́мпшір 
(штат США). 
New Hebrides — geog. Нові Гебріди (ост-
рови). 
newish — adj. до ́сить нови ́й. 
New Jersey — geog. Нью-Дже ́рсі (штат 
США). 
new-laid — adj. свіжозне ́сене (про яйце ́). 
newly — 1) на ́ново; іна ́кше; 2) нещодавно ́. 
newly-appointed — adj. новопризна ́чений. 
newly-arrived — adj. новоприбу ́лий. 
newly-baptized — adj. rel. новохри ́ще ́ний. 
newly-born — adj. новонароджений, 
newly-elected — adj. новоо ́браний. 
newly-rich — новобага ́тий; colloq. ви ́ско-
чень. 
newly-wed — молоді, 
new-made — неда ́вно зро ́блений. 
Newmarket — geog. Ньюма ́ркет (місто). 
New Mexico — geog. Нью-Ме ́хіко (штат 
США). 



new-minted night-club 
new-minted — adj. 1) що ́йно ви ́карбуваний; 
2) fig. новісінький. 
new moon — новий мі ́сяць, молодше, 
newness — 1) новизна ́; нововве ́дення; 
2) необізнаність. 
New Orleans—geog. Нови ́й Орлеа ́н (мі ́сто). 
Newport — geog. Ньюпо ́рт (мі ́сто). 
news — pi. новина ́, ві ́стка, відо ́мості. 
news-boy — Хло ́пчик, що продає ́ газе ́ти, 
часо ́писи. 
newscast — radio переда ́ча оста ́нніх відо ́-
мостей. 
newscaster — radio 1) ди ́ктор; 2) комен-
та ́тор. 
news-department — інформаційний (пре ́-
совий) ві ́дділ. 
news-man — 1) кореспонде ́нт, репорте ́р; 
2) продаве ́ць газе ́т. 
newsmonger — плет||у́н (у ́ха). 
New South Wales — geog. Нови ́й Півде ́нний 
Велз (штат Австра ́лії). 
newspaper — n. 1) газе ́та, часо ́пис; 2) attr. 
газетний, часопи ́сний. 
newspaperese — n. газе ́тний стиль. 
newsprint — n. газе ́тний папі ́р. 
news-reel — кінохро ́ніка, хроніка ́льний 
фільм. 
news-room — відділ нови ́н у реда ́кції га-
зе ́ти. 
news-sheet — прокляма ́ція; листівка, 
news-stand — газе ́тний кіо ́ск. 
New Style — григорія́нський календа ́р. 
news-vendor — газе ́тник, продаве ́ць газе ́т. 
newsy — adj. colloq. 1) ціка ́вий; 2) бага ́тий 
на нови ́ни. 
newt — zool. трито ́н. 
New Testament — rel. Нови ́й Тестаме ́нт. 
Newtonian — послідо́вн||ик (иця) Ньюто ́на. 
new year — нови ́й рік. 
new-year's — adj. новорічний. 
new-year's eve — n. передде́нь ново ́го ро ́ку. 
New-York — geog. Нью-Йо ́рк (місто і штат 
США). 
New Zealand — geog. Нова ́Зеля ́ндія. 
next — 1) adj. насту ́пний; найбли ́жчий; 
2) adv. по ́тім, іншим ра ́зом; 3) prep, бі ́ля, 
по ́руч. 
next-best — adj. що поступа ́ється лише ́ 
пе ́ред найкра ́щим. 
nexus — n. зв'язо ́к. 
Niagara — geog. Ніяґа ́ра (річка). 
Niagara Falls — geog. Ніяґа ́рський водо-
спад. 
Niamey — geog. Ніаме ́й (мі ́сто). 
nib — 1) перо ́(до ру ́чки); 2) дзьоб (птаха ́); 3) tech. шип, па́лець. 
nibble — 1) відку ́шування (мале ́нькими 
шмато ́чками); 2) fish, клюва ́ння (про ри ́бу). 
nibble, to — 1) відку ́шувати мале ́нькими 
шмато ́чками; 2) fish, клюва ́ти (про ри ́бу). 
niblick — sport, клю ́чка для гри в ґолф. 
nib, to — вставля ́ти перо ́ в ру ́чку. 
Nicaragua — geog. Нікара ́ґуа. 
nice — adj. 1) хоро ́ший, га ́рний; 2) тонкий, 
ви ́тончений; 3) такто ́вний. 

Nice — geog. Ні ́цца (мі ́сто). 
nice-looking — adj. вродли ́вий, прива ́б-
ливий. 
nicely — 1) га ́рно, приє ́мно; 2) colloq. 
са ́ме так. 
nicety — n. 1) чі ́ткість, пунктуа ́льність; 
2) вишуканість; розбі ́рливість; 3) pl. де-
та ́лі, то ́нкощі. 
niche — n. 1) ні ́ша; 2) fig. схо ́ваика. 
nick — n. 1) за ́рубка, за ́січка; 2) tech. 
зву ́ження; ши ́йка; 3) належний час. 
nickel — chem. n. 1) ні ́кель; 2) attr. ніке-
ле ́вий. 
nickelage — see nickel-plating, 
nickel-plating — n. tech. нікелюва ́ння. 
nickel, to — tech. нікелюва ́ти. 
nicker, to — 1) регота ́ти; 2) іржа ́ти. 
nick-nack — see knick-knack, 
nickname — прі ́звисько. 
nickname, to — прозива ́ти, дава ́ти прі ́-
звисько. 
nick, to — 1) роби ́ти за ́рубки; 2) встига ́ти 
вча ́сно; 3) colloq. укра ́сти; обдури ́ти. 
Nicobar Isls — geog. Нікоба ́рські островй. 
Nicosia — geog. Нікозія (мі ́сто). 
nicotian — adj. тютюновий, 
nicotine — нікоти ́н. 
nicotinism — med. отру ́єння нікоти ́ном. 
nictate, to — see nictitate, to. 
nictitate, to — мига ́ти, клі ́пати, морга ́ти. 
nictitating-membrane — мигальна пере ́ти ́нка 
(у птахі ́в). 
nictitation — мига ́ння, кліпання, морга ́ння. 
nicy — n. colloq. цуке ́рка. 
niddle-noddle — adj. тремтя ́чий. 
niddle-noddle, to — see nid-nod, to. 
nid-nod, to — хита ́ти, кива ́ти. 
nidus — L. 1) гніздо ́; 2) розса ́дник хворо ́б. 
niece — небо ́га, племінниця. 
niello — met. 1) чо ́рнява (на мета ́лі); 
2) робо ́та чо ́рнявою на срі ́блі. 
nielloed — adj. met. обро ́блений чо ́рнявою. 
Niemen, the — geog. Ні ́ман (рі ́чка). 
nifty — 1. n. доте ́пне заува ́ження; 2. adj. 
1) елеґа ́нтний; 2) відмінний. 
Niger — geog. Ні ́ґер (рі ́чка). 
Nigeria — geog. Ніґе ́рія. 
niggard — 1) n. скна ́ра, скупій; 2) adj. 
скупи ́й. 
niggardly — 1) скупи ́й; 2) убо ́гий. 
niggle, to — займа ́тися дрібни ́цями. 
niggling — adj. 1) дріб'язко ́вий; 2) що ви-
мага ́є кропітко ́ї пра ́ці. 
nigh — аг. poet. 1. adj. близьки ́й; 2. adv. 
1) бли ́зько; 2) ма ́йже. 
night — n. 1) ніч; ве ́чір; 2) те ́мрява, пітьма ́ ; 
3) attr. нічни ́й; вечірній. 
night binoculars — pi. нічни ́й біно ́кль. 
night-bird — 1) нічни ́й птах; 2) fig. нічний 
гульвіса. 
night-blindness — n. med. ку ́ряча сліпота ́ . 
nightcap — 1) нічни ́й ковпа ́к; 2) colloq. 
ча ́рка, випита на ніч. 
night-clothes — нічна ́ біли ́зна. 
night-club — нічни ́й клюб. 



night-dress nobiliary 
night-dress — нічна ́ соро ́чка. 
nightfall — смерка ́ння; сутінки, 
night-fighter — av. mil. нічни ́й вини ́щувач. 
night-fly — нічни ́й метелик, 
night-flying — n. av. літа ́ння вночі ́ . 
night-glass — naut. нічни ́й біно ́кль. 
night-gown — нічна ́ соро ́чка. 
night-hag — 1) ві ́дьма; 2) страХі ́ття. 
night-hawk — 1) нічни ́й візни ́к; 2) colloq. 
пові ́я. 
nightingale — orn. солове ́й(ко). 
nightjar — orn. дремлю ́га. 
night-light — кагане ́ць, нічни ́к. 
night-line — fish, ву ́дка з прина ́дою, по-
ставлена на ніч. 
night-long — 1) adj. що трива ́є ці ́лу ніч; 
2) adv. про ́тягом ці ́лої но ́чі. 
nightly — 1) adv. щоно ́чі; 2) adj. нічни ́й. 
nightman — асеніза ́тор. 
nightmare — страХі ́ття. 
nightmarish — adj. страшни ́й. 
night out — неробо ́чий день покоївки, 
служни ́ці. 
night-piece — Худо ́жній твір, що зобра ́жує 
ніч. 
night-rider — грабіжник на коні ́ . 
night-robe — нічна ́ соро ́чка. 
night-school — вечі ́рня шко ́ла. 
nightshade — bot. паслін, присли ́ни. 
night-shift — нічна ́змі ́на. 
nightshirt — нічна ́соро ́чка. 
night-soil — нечисто ́ти, що виво ́зяться 
вночі ́. 
night-suit — піжа ́ма. 
night-time — n. нічни ́й час, ніч. 
night-walker — 1) сомнамбулі ́ст; снови ́да; 
2) нічни ́й волоцю ́га. 
night-watch — нічни ́й дозі ́р. 
night-watchman — нічни ́й сто ́рож. 
night-wear — нічна ́ біли ́зна. 
nighty — нічна ́ сорочи ́на. 
nigrescence — n. почорніння, 
nigrescent — adj. що чорніє, 
nig, to — обтісувати каміння, 
nihilism — нігілі ́зм. 
nihilist — нігілі ́ст(ка). 
nihilistic — adj. нігілісти ́чний. 
nihility — небуття ́; ніщо ́ . 
nil — зеро ́ ; нічо ́го. 
Nile, the — geog. Ніл (рі ́чка). 
nilgai — zool. антило ́па нільга ́у. 
Nilotic — adj. нільський, 
nimble — 1) мото ́рний, спри ́тний; 2) до-
тепний. 
nimbleness — 1) мото ́рність, спритність; 
2) доте ́пність. 
nimbus — 1) ся ́йво, орео ́л; 2) meteor. 
дощові Хма ́ри. 
niminy-piminy — adj. бундючний, манірний, 
nincompoop — n. 1) безХара ́ктерна люди ́на; 
2) ду ́рник. 
nine — де ́в'ять. 
ninefold — 1) adj. дев'ятиразо ́вий; 2) adj. 
у де ́в'ять разів більше, 
nine-hundred — дев'ятсо ́т. 

nine-killer — orn. сорокопу ́д. 
ninepins — pi. sport, ке ́ґлі. 
nineteen — дев'ятна ́дцять. 
nineteenth — дев'ятна ́дцятий. 
nineties — дев'ятдеся ́ті (дев'яно ́сті) ро ́ки ́ . 
ninety — дев'ятдеся ́т, дев'яно ́сто. 
ninny — n. бевзь, ду ́рень. 
ninth — дев'я ́тий. 
ninthly — adv. по-дев'я ́те. 
niobium — chem. ніо ́бій. 
nip — 1) щипо ́к; 2) відкушений шмато ́к; 
3) обра ́зливий докір; 4) tech. ле ́щата; 
захва ́т. Nip — colloq. n. 1) япо́нець; 2) attr. япо́н-
ський. 
nipper — n. 1) той, що щипа ́є; 2) р/. пенсне ́; 
3) р/. tech. обце ́ньки, гострогу ́бці, куса ́чки. 
Nipper — colloq. Япо ́нець. 
nipping — adj. що щипа ́є (про моро ́з). 
nipple — 1) anat. сса ́вень, ци ́цька; 2) tech. 
ніпель; 3) тії . бойо ́к уда ́рника. 
nipplewort — bot. пра ́зелень. 
Nipponese — 1) n. япо́н||ець (ка); 2) adj. 
япо ́нський. 
nippy — colloq. 1) швидки ́й, мото ́рний; 
2) Холо ́дний (про вітер). 
nip, to — 1) щипа ́ти; 2) докоря ́ти; 3) tech. 
затиска ́ти. 
Nirvana — rel. Нірва ́на. 
nisei — n. америка ́нець япо ́нського похб-
дження. 
nit — 1) ent. гни ́да; 2) горіх. 
nitrate — chem. нітра ́т. 
nitrate of silver — chem., pharm. ля ́піс. 
nitrate, to — chem. нітрува ́ти. 
nitration — chem. нітрува ́ння. 
nitre — chem. селітра. 
nitric — adj. chem. нітра ́тний, азотний. 
nitrobenzole — chem. нітробензо ́ль. 
nitrocompound — chem. азотосполу ́ка. 
nitrogen — chem. нітроге ́н, азо ́т. 
nitrogenous — adj. chem. нітроге ́нний, 
азо ́тний. 
nitroglycerine — chem. нітрогліцери ́н. 
nitrous — adj. chem. азо ́тистий. 
nitty — adj. colloq. воши ́вий. 
nitwit — colloq. ду ́рень, не ́ук. 
nival — adj. 1) снігови ́й; 2) bot. що росте ́ 
під снігом. nix — myth, водяни́к. 
nixie — myth, ная ́да, руса ́лка. 
Nizam — туре ́цька а́рмія. 
no — 1. n. 1) запере ́чення; 2) відмо ́ва; 
2. adj. нія ́кий; не; 3. adv. 1) ні; 2) не, ані-
тро ́хи. Noah — bibl. Ной. 
Noah's ark — bibl. Но ́їв ковче ́г. 
nob — colloq. 1) високопоста ́влена осо ́ба; 
персо ́на; 2) довбе ́ппса. 
nobble, to — colloq. 1) спійма ́ти (злочи ́нця); 
2) обдури ́ти; підкупи ́ти. 
nobby — adj. colloq. ви ́шуканий, еле-
ґа ́нтний. 
no-being — n. небуття ́, неіснува ́ння. 
nobiliary — adj. шляхе ́тський. 



nobility non-combatant 

nobility — n, 1) шляхе ́тство, шля ́хта; 
2) шляхе ́тність, благородність. 
noble — adj. шляхетний, благоро ́дний. 
nobleman — шляхтич. 
noble-minded — adj. шляхетний, благоро ́д-
ний. 
nobleness — n. шляхе ́тність, благоро ́дність. 
noblewoman — шляхтянка. 
nobly — шляхе ́тно, благородно. 
nobody — ніхто ́ . 
nock — за ́рубка. 
nock, to — роби ́ти за ́рубку, 
noctambulant — med. 1) n. сомна ́мбул; 
2) adj. сомнамбулі ́чний. 
noctambulism — med. сомнамбулі ́зм. 
noctiflorous — bot. що цвіте ́ вночі ́. 
noctilucous — що сві ́титься вночі ́ . 
noctovision — 1) зда ́тність ба ́чити вночі ́ ; 
2) tech. телеба ́чення в інфрачерво ́ному 
промі ́нні. 
nocturnal — adj. нічни ́й. 
nocturne — mus. ноктюрн, 
nocuous — adj. отруйний; шкідливий, 
nod — 1) киво ́к; 2) дрімо ́та. 
nodal — adj. центра ́льний. 
nodding acquaintance — n. далеке знайом-
ство. 
noddle — colloq. голова ́ . 
noddy — 1) orn. фульма ́р; 2) colloq. ду ́рень, 
проста ́к. 
node — 1) med. на ́ріст, пото ́вщення; 2) bot. 
ву ́зол; 3) astron. то ́чка пере ́ти ́ну орбі ́т; 
4) math, то ́чка пере ́ти ́ну двох лі ́ній. 
nodical — astron. що стосу ́ється то ́чки 
пере ́ти ́ну орбі ́т. 
nodose — adj. вузлува ́тий. 
nodosity — пото ́вщення; вузлува ́тість. 
nod, to — 1) кива ́ти; 2) дріма ́ти. 
nodular — adj. вузлува ́тий. 
nodulated — see nodular, 
nodule — 1) anat. нерво ́вий ву ́зол; 2) med. 
вузлува ́те пото ́вщення; 3) на ́ріст на рос-
лині; 4) валу ́н, га ́лька. 
nodulose — adj. вузлува ́тий. 
nodulous — see nodulose, 
nodus — 1) ву ́зол; 2) заплу ́таність; складна ́ 
ситуа ́ція. 
noetic — adj. 1) абстра ́ктний; 2) інтелекту-
а́льний. 
nog — 1) дерев'я ́ний цвях; 2) ming. ро ́зпірка 
ша ́хтового крі ́плення; 3) вид міцно ́го пи ́ва. 
noggin — 1) ку ́хлик; 2) colloq. голова ́ . 
no go — n. colloq. безви ́хідне стано ́вище. 
по good — n. colloq. нікче ́мна люди ́на або ́ 
річ. 
по harm done! — int. не біда ́ ! 
nohow — у жо ́дному ра ́зі, ні в я́кому ра ́зі. 
noise — га ́лас, га ́мір, шум. 
noise-killer — tech. шумоглуши ́тель. 
noiseless — 1) беззву ́чний; ти ́хий; 2) без-
мо ́вний. 
noiselessly — 1) беззву ́чно; ти ́хо; 2) без-
мо ́вно. 
noiselessness — 1) беззву ́чність; 2) безмо ́в-
ність. 

noise, to — colloq. розголо ́шувати. 
noisettes — pi. cul. тюфте ́льки. 
noisily — гу ́чно; галасли ́во. 
noisiness — гу ́чність; галасли ́вість. 
noisome — 1) шкідли ́вий; 2) гидки ́й. 
noisy — гучни ́й; галасли ́вий. 
nolens volens — L. хо ́ч-не-хоч. 
noli me tangere — L. n. 1) med. во ́вчий 
лиша ́й; 2) bot. ро ́зрив-трава ́ . 
no-load — tech. хід без наванта ́ження. 
nomad — 1) n. кочови ́к, нома ́д; 2) adj. 
кочовий. 
nomadic — adj. 1) кочови ́й; 2) мандрі ́вни ́й. 
nomadism — кочови ́й спо ́сіб життя ́ . 
nomadize, to — 1) кочува ́ти; 2) мандрува ́ти. 
Nome — geog. Ном (мі ́сто). 
nomenclature — 1) номенкляту ́ра; 2) термі-
ноло ́гія. 
nominal — adj. номіна ́льний. 
nominalism — philos. номіналізм, 
nominal price — comm. номіна ́льна ціна ́ . 
nominal sentence — jur. умо ́вний ви ́рок. 
nominate, to — 1) признача ́ти (на поса ́ду); 
2) висува ́ти кандида ́та (на ви ́борах). 
nominating convention — з'їзд для ви ́борів 
кандида ́та. 
nomination — 1) призна ́чення (на поса ́ду); 
2) висува ́ння кандида ́та (на ви ́борах). 
nominative — gram. 1) adj. називни ́й; 2) n. називни ́й відмі ́нок. 
nominative case — n. gram, називни ́й від-
мі ́нок. 
nominator — осо ́ба, яка ́ признача ́є на по-
са ́ду або ́ пропону ́є кандида ́та. 
nominee — n. запропоно ́ваний кандида ́т 
(на поса ́ду, на ви ́борах). 
non-acceptance — неприйняття ́. 
nonage — неповноліття, 
nonagerian — люди ́на віком між 90 і 100 
ро ́ків. 
non-aggression — нена ́пад. 
non-aggression pact — рої. договір про не-
на ́пад. 
non-aggressive — adj. неаґреси ́вний. 
non-alcoholic — adj. безалького ́льний. 
non-appearance — jur. нез'я ́влення (в суд), 
nonary — де ́в'ятеро, гру ́па з дев'ята, 
non-attendance — невідвідування; відсу ́т-
ність. 
non-believer — n. невіруюч||ий (а), 
non-belligerence — n. неучасть у війні, 
non-belligerent — що не перебува ́є в ста ́ні 
війни ́. 
non-capital ship — naut. корабе ́ль не лінійної 
кля ́си. 
nonce — n. да ́ний ви ́падок. 
nonce-word — сло ́во, утво ́рене ті ́льки для 
да ́ного ви ́падку. 
nonchalance — байду ́жість; безтурбо ́тність. 
nonchalant — adj. байду ́жий; безтурбо ́тний. 
non-claim — jur. простро ́чення пода ́ння 
по ́зову. 
non-com — see non-commissioned officer, 
non-combatant — adj. mil. що не бере ́ у́часта 
в бойови ́х діях. 



non - commissioned Normandy 
non-commissioned — adj. mil. що не ма ́є 
старши ́нського ра ́нґу. 
non-commissioned officer — n. mil. підстар-
шина ́ . 
non-committal — adj. ухи ́льний. 
non-communicable — adj. med. незара ́зни ́й 
(незара ́зна ́ хворо ́ба). 
non-compliance — 1) недоде ́ржання; 2) не-
посту ́пливість. 
non compos(mentis) — adj. jur. неосу ́дний. 
non-conducting — adj. phys. непровідни ́й. 
non-conductor — phys. непровідни ́к. 
non-conformist — дисиде ́нт(ка). 
non-contagious — adj. med. незара ́зни ́й. 
non-content — n. незго ́дний; незадово ́лений. 
non-co-operation — непоко ́ра; відмо ́ва від 
співпра ́ці. 
nondescript — adj. що не піддає ́ться 
о́писові. 
nondurable — недовговічний; недовго-
ча ́сний. 
попе — 1. pronoun 1) ніхто ́ ; ніщо ́ ; 2) нія ́кий; 
2. adv. ніскі ́льки, анітро ́хи. 
non-effective — adj. неприда ́тний; неді ́й-
сний. 
nonentity — n. 1) небуття ́; 2) фі ́кція; 
3) нікче ́ма; нікче ́мність. 
non-essential — 1) n. дрібни ́ця; 2) adj. 
неважли ́вий, неісто ́тний. 
nonesuch — n. 1) bot. вид люце ́рни; 2) зра-
зо ́к, взіре ́ць (доскона ́лости). 
non-existence — небуття ́, неіснува ́ння. 
non-feasance — jur. невикона ́ння обо ́в'я ́зку. 
non-ferrous — adj. кольоро ́вий (про мета ́л). 
non-freezable — незамерза ́ючий. 
non-freezing — adj. незамерза ́ючий. 
non-fulfilment — n. невикона ́ння. 
non-inductive — phys. неіндукці ́йний, без-
індукці ́йний. 
non-inflammable — негорю ́чий, незай-
мистий. 
non-interference — невтруча ́ння. 
non-intervention — невтруча ́ння. 
non-lending — adj. що не видає книжо ́к 
додо ́му (про бібліоте ́ку). 
non-malignant — adj. med. доброя ́кісний, 
незлоя ́кісний. 
non-metal — n. метальо ́їд. 
non-moral — немора ́льний. 
non-observance — недоде ́ржання (пра ́вила). 
nonpareil — 1. n. 1) незрівня ́нна люди ́на; 
2) сорт я́блук; 3) print, нонпаре ́ля; 2. adj. 
незрівня ́нний. 
non-partisan — adj. 1) рої. безпартійний; 
2) безсторо ́нній. 
non-party — adj. безпартійний, 
non-payment — незапла ́чення, відмо ́ва пла-
тити. 
non-persistent — adj. нестійки ́й. 
nonplus — збенте ́ження; безви ́хідь. 
nonplus, to — виклика ́ти збенте ́ження. 
non-poisonous — неотру ́йний. 
non-pollution — система саніта ́рно-техні ́ч-
них за ́ходів про ́ти забру ́днення пові ́тря 
то ́що. 

non-productive — 1) непродуктивний; 2) що 
не виробляє. 
non-punishability — jur. нека ́рність. 
non-punishable — jur. нека ́рний. 
non-radiable — adj. phys. що не пропуска ́є 
проміння. 
non-resident — 1) люди ́на, що не ме ́шка ́є 
в да ́ному мі ́сці; 2) вла́сн||ик (иця), що не 
ме ́шка ́є в своє ́му буди ́нку. 
non-resistant — 1) n. непротивле ́нець; 
2) adj. що не чи ́нить спро ́тиву. 
non-responsiveness — n. відсу ́тність реа ́кції; 
нереаґува ́ння. 
non-reversible — adj. необоро ́тний; без-
поворо ́тний. 
non-rigid — tech. м'який, елясти ́чний. 
nonsense — безглу ́здя, абсу ́рд. 
nonsensical — безглу ́здий, абсу ́рдний. 
non-skid — adj. нековзьки ́й. 
non-smoker — n. некурець, 
non-standard — adj. tech. нестандартний, 
non-stop — adj. безупи ́нний. 
nonsuch — see nonesuch, 
nonsuit — n. jur. припинення по ́зову. 
nonsuit, to — jur. відмовля ́ти в по ́зові. 
non-toxic — adj. chem. неотру ́йний. 
non-union — 1) n. med. незроста ́ння nepe-
ло ́му; 2) adj. що не є чле ́ном профспілки, 
non-unionist — n. не член профспілки, 
non-variant — adj. 1) незмінний; 2) math. 
інварія ́нтний. 
nonviolence — відмо ́ва від застосува ́ння 
насильницьких за ́собів. 
noodles — pi. cul. ло ́кшина. 
nook — 1) куто ́к, за ́куток; 2) мале ́нька 
бу ́хта. 
noon — 1) по ́лу ́день, південь; 2)fig. ро ́зквіт. 
noonday — 1) по ́лу ́день; 2) час найбільшого 
ро ́зквіту. 
no one — ніхто ́ , жа ́ден, жа ́дний. 
noontide — 1) по ́лу ́день; 2) зеніт; ро ́зквіт. 
noontime — по ́лу ́день. 
noose — за ́шморг, петля ́. 
noose, to — 1) затяга ́ти (за ́шморгом); 
2) вішати (злочи ́нця). 
nopal — bot. мехіка ́нський ка ́ктус. 
nope — colloq. ні. 
nor — 1) та ́ко ́ж не; 2) ні . . . ні. 
Nordic — adj. північний; скандіна ́вський. 
Norfolk — geog. Но ́рфолк (місто). 
noria — tech. но ́рія, багатоковше ́вий еле-
ва ́тор. 
norland — північний райо ́н. 
norm — но ́рма; станда ́рт. 
normal — 1. n. geom. перпендикуля ́р; 
2. adj. 1) норма ́льний; 2) geom. перпенди-
куля ́рний. 
normality — норма ́льність, звича ́йний стан, 
normalization — нормаліза ́ція, унорму-
вання. 
normalize, to — нормалізува ́ти, унормо ́-
вувати. 
Norman — 1) п, норма ́нд||ець (ка); 2) adj. 
норма ́ндський. 
Normandy — geog. Норма ́ндія. 



normative nothing 
normative — adj. нормативний. 
Norse — hist. poet. 1) n. норвезька мо ́ва; 
2) adj. норве ́зький. 
Norseman — hist, старода ́вній скандіна ́в. 
north — 1) n. пі ́вніч; 2) adj. північний; 
3) adv. на пі ́вніч. 
North America — geog. Півні ́чна Аме ́рика. 
Northampton(shire) — geog. Нортге ́мптон-
(шір). 
North Cape — geog. Нордка ́п (мис). 
North Carolina — geog. Півні ́чна Каролі ́на 
(штат СІЛА). 
North Dakota — geog. Півні ́чна Дако ́та 
(штат США). 
north-east — 1) n. півні ́чний схід; 2) adj. 
північносхі ́дній; 3) adv. на півні ́чний схід, 
north-easter — n. meteor, північносхі ́дній 
ві ́тер. 
north-eastern — adj. північносхі ́дній. 
north-eastward(s) — adv. у північносхі ́д-
ньому на ́прямі. 
northerly — adj. півні ́чний. 
northern — adj. півні ́чний. 
northerner — жи ́тель Півночі. 
Northern Ireland — geog. Півні ́чна Ірля ́ндія. 
northernmost — adj. найбі ́льш півні ́чний. 
northing — n. naut. дрейф на пі ́вніч. 
Northland — poet, півні ́чні країни. 
Northman — 1) жи ́тель Північної Евро ́пи; 
2) hist, старода ́вній скандіна ́в. 
north-polar — adj. поля ́рний, півні ́чний. 
North Pole — geog. Півні ́чний Бігу ́н. 
North Sea, the — geog. Півні ́чне мо ́ре, 
Німе ́цьке мо ́ре. 
Northumberland — geog. Норту ́мберленд. 
Northumbrian — n. північний діяле ́кт 
а́нгло-саксо́нської мо ́ви. 
northward — adv. на пі ́вніч. 
northwardly — adv. на пі ́вніч. 
northwards — see northward, 
north-west — 1) n. півні ́чний за ́хід; 2) adj. 
північноза ́хідній; 3) adv. на півні ́чний 
за ́хід. 
north-wester — n. meteor, північноза ́хідній 
ві ́тер. 
north-western — adj. північноза ́хідній. 
North-West Territories — geog. Півні ́чно-
За ́хідні Терито ́рії (Кана ́ди). 
north-westward(s) — adv. у північноза ́хід-
ньому на ́прямі. 
norwards — see northward. 
Norway — geog. Норве ́гія. 
Norwegian — 1) n. норве́ж||ець (ка); 2) adj. 
норве ́зький. 
Norwegian Sea — geog. Норве ́зьке мо ́ре. 
nor'-wester — naut. норве ́стка. 
Norwich —geog. 1) Но ́рвіч (мі ́сто у С Ш А ) ; 
2) Но ́рідж (мі ́сто в Англії), 
nose — 1) anat. ніс; 2) нюх, чуття ́ ; 3) пе-
редня части ́на (літака ́, чо ́вна ́). 
nosebag — ша ́нька (то ́рба з фураже ́м, яку ́ 
ві ́шають коне ́ві на ши ́ю). 
noseband — перенісся вузде ́чки. 
nose-bleed — n. 1) med. кровоте ́ча з но ́са; 
2) bot. столі ́тник. 

nose-dive — n. av. піке ́. 
nosegay — ки ́тиця кві ́тів. 
noseless — adj. безно ́сий. 
nose-over — n. av. капотува ́ння. 
nose-piece — 1) tech. наконе ́чник; 2) пере-
нісся вузде ́чки. 
noser — n. colloq. си ́льний зустрі ́чний 
ві ́тер. 
noserag — colloq. ху ́сточка до но ́са. 
nose, to — нюхати. 
nosey — adj. 1) носа ́тий; 2) ціка ́вий; 
3) з пога ́ним за ́пахом. 
nosing — n. 1) av. капотува ́ння; 2) запобі ́жне 
окуття ́ (схо ́дів, ріжкі ́в). 
nosogenic — adj. med. хвороботво ́рний, 
патоге ́нний. 
nosology — med. нозоло ́гія. 
nostalgia — носталгія, ту ́га за ба ́тьків-
щиною. 
nostril — n. ніздря. 
nostrum — за ́сіб, що рекоменду ́ється, як 
панаце ́я від усіх хворо ́б. 
nosy — see nosey. 
not — не. 
notability — n. знамени ́тість, вида ́тна ́ 
люди ́на. 
not a bit — colloq. анітро ́хи, ніскільки, 
notable — 1) n. вида ́тна ́ люди ́на; 2) adj. 
вида ́тни ́й. 
notarial — adj. нотарія ́льний. 
notarize, to — нотарія ́льно засвідчувати. 
notary — нота ́ріюс. 
not at all — анітро ́хи, ніскі ́льки. 
notation — 1) при ́мітка; 2) систе ́ма по-
зна ́чення. 
not bad — colloq. непога ́но, нічо ́го. 
not big enough — замали ́й. 
notch — 1) tech. за ́рубка, надсі ́чка; по ́ -
значка; 2) colloq. рі ́вень. 
notch, to — tech. роби ́ти за ́рубки; роби ́ти 
по ́значки. 
notch wheel — tech. храпове ́ ко ́лесо. 
not deep — неглибо ́кий. 
note — 1) за ́пи ́ска, нота ́тка; 2) mus. но ́та; 
3) ува ́га; 4) дипломатична но ́та; 5) ре-
пута ́ція; 6) сиґна ́л. 
not easy — неле ́гко. 
note-book — записни ́к, бльокно ́т, зо ́шит. 
notecase — n. портфе ́ль. 
noted — adj. відо ́мий. 
notedly — adv. помі ́тно; у значній мірі. 
noteless — adj. непомітний. 
note-magnifier — radio підсилювач зву-
ково ́ї частота. 
not enough — зама ́ло. 
note-paper — папір невели ́кого форма ́ту; 
поштовий папір. 
note shaver — colloq. лихва ́р. 
note, to — 1) поміча ́та; зверта ́ти ува ́гу; 
2) зга ́дувата. 
noteworthy — ва ́ртий ува ́ги. 
not far — недале ́ко. 
nothing — 1 . n. 1) зеро ́ ; 2) поро ́жнє місце; 
2. adv. ніскільки, зо ́всім ні; 3. pronoun 
нічо ́го, ніщо ́ . 



nothingarian number, to 
nothingarian — n. люди ́на, яка ́ ні в що не 
ві ́рить. 
nothingness — 1) небуття ́, ніщо ́ ; 2) не-
істо ́тність. 
notice — n. 1) об'я ́ва, сповіщення; пові-
до ́млення; 2) theatr. ано ́нс. 
noticeable — 1) помітний; 2) гідний ува ́ги. 
noticeably — помітно, зна ́чно. 
notice-board — до ́шка для оголо ́шень. 
notice, to — поміча ́ти, заува ́жувати. 
notification — повідо ́млення, спові ́щення. 
notify, to — повідомляти, сповіща ́ти. 
not in the least — анітро ́хи. 
not in vain — недаре ́мно. 
notion — 1) ду ́мка, іде ́я; 2) по ́гляд; 3) ви ́-
нахід. 
notional — adj. 1) philos. уя ́вний; абстра ́кт-
ний; 2) tin. значу ́щий. 
notionalist — теоре ́тик. 
not long ago — неда ́вно. 
notoriety — 1) недо ́бра сла ́ва; 2) загально-
відо ́мість. 
notorious — 1) що ма ́є недо ́бру сла ́ву; 
2) загальновідо ́мий. 
not popular — adj. маловідо ́мий. 
not productive — adj. малопродукти ́вний. 
not reliable — adj. малонадійний. 
not so — не так. 
not so loud! — int. тихше! 
Nottingham(shire) — geog. Но ́ттінгем(шір). 
not well prepared — adj. малопідгото ́влений, 
малопідгото ́ваний. 
notwithstanding — 1) prep, не зважа ́ючи на; 
2) adv. одна ́к, проте ́. 
Nouakchott — geog. Нуакшо ́т (мі ́сто). 
nought — n. 1) нуль; ніщо ́ ; 2) fig. нікче ́ма 
(про люди ́ну). 
Noumea — geog. Нуме ́а (мі ́сто). 
noun — gram, іме ́нник. 
nourishing — adj. пожи ́вний. 
nourishment — 1) харч, ї́жа; 2) харчува ́ння; 
жи ́влення. 
nourish, to — харчува ́ти; живи ́ти. 
nous — n. 1) philos. інтеле ́кт; ро ́зум; 
2) colloq. здоро ́вий глузд. 
nova — n. 1) astron. нововідкри ́та зі ́рка 
або ́ тума ́нність; 2) colloq. нови ́нка. 
Nova r Scotia — geog. Нова ́ Шотля ́ндія 
(провінція Кана ́ди). 
novation — 1) jur. нова ́ція; 2) нововве ́дення. 
novel — 1. n. 1) lit. рома ́н, нове ́ля; 2) jur. 
додатко ́ве узако ́нення; 3) зе ́рно ново ́го 
врожа ́ю; 2. adj. нови ́й. 
novelet(t)e — n. lit. оповіда ́ння; коро ́тка 
нове ́ля. 
novelist — письме́нник-новеліст. 
novelize, to — обно ́влювати. 
novelty — новина ́; новизна ́. 
novel-writer — письме́нник-новеліст. 
November — листопа ́д. 
novercal — adj. властивий ма ́чусі. 
novice — 1) rel. по ́слу ́шн||ик (иця); 2) нова ́к, 
початкі ́вець. 
noviciate — n. учні ́вство, пері ́од учні ́вства. 
novitiate — see noviciate. 

Novosibirsk — geog. Новосибірськ (місто), 
now — 1) n. тепе ́рішній час, да ́ний моме ́нт; 
2) adv. за ́раз, тепе ́р. 
nowaday — adj. тепе ́рішній. 
nowadays — 1) n. суча ́сність; 2) adv. тепе ́р, 
за на ́пшх часів. 
now and then — де ́коли, вряди ́-годи. 
noways — ні в я́кому ра ́зі. 
nowhere — ніку ́ди; ніде ́. 
nowhither — аг. ніку ́ди; ніде ́. 
nowise — зо ́всім ні. 
noxious — adj. шкідливий, вадли ́вий. 
noxiousness — n. шко ́да. 
nozzle — 1) но ́сик (посу ́дини); 2) tech. 
жикле ́р, па ́трубок, сопло ́ . n't — abbr. not. 
nth — adj. math, е́нний. 
nuance — відтінок, нюа ́нс. 
nub — шмато ́чок; гру ́дка. 
nubby — adj. 1) шматко ́вий; 2) вузлува ́тий. Nubia — geog. hist. Ну́бія. 
Nubian — hist. 1) нубі||єць (йка); 2) adj. 
нубійський. 
nubile — adj. шлюбний, що дося ́г шлю ́б-
ного віку. 
nubility — n. вік, коли ́ дозволя ́ється одру ́-
жуватися. 
nuchal — adj. поти ́личний. 
nuciferous — adj. bot. горіхоплідний, 
nuclear — adj. phys. яде ́рний. 
nuclear explosion — n. mil. яде ́рний ви ́бух. 
nuclear fission — n. phys. яде ́рний по ́діл. 
nuclear fuel — phys. яде ́рне пальне ́. 
nuclear physics — n. pi. яде ́рна фізика, 
nucleonics — n. pi. яде ́рна фізика і те ́хніка. 
nucleus — 1) phys. а́томне ядро ́ ; 2) центр; 
3) biol. за ́родок; 4) кісточка (плода ́). 
nucule — n. горішок. 
nude — 1) го ́лий; 2) без ли ́стя (про рос-
ли ́ни). 
nudge — n. по ́штовх ліктем, 
nudge, to — штовха ́ти ліктем, 
nudity — голи ́зна ́ . 
nugatory — 1) дріб'язко ́вий; 2) ма ́рний. 
nugget — саморо ́док (зо ́лота). 
nuisance — 1) неприємність, при ́крість; 
2) переппсо ́да; 3) доку ́члива люди ́на. 
null — adj. нечи́нний, недійсний. 
null and void — adj. jur. недійсний (про до-
ку ́ме ́нт). 
nullification — скасува ́ння, анулюва ́ння. 
nullify, to — скасо ́вувати, анулюва ́ти. 
nullity — n. 1) jur. недійсність; 2) нікчемна 
люди ́на; 3) дрібни ́ця. 
numb — 1) занімілий; 2) закляклий, за-
дубілий (від хо ́лоду). 
number — 1) ци ́фра, ну ́мер, число ́ ; 2) кіль-
кість. 
Number! — mil. В порядку нумера ́ції — 
розчисли ́сь!, На стан — відчисли ́! 
numbering — n. нумера ́ція. 
numberless — adj. 1) незліче ́нний; 2) що 
не ма ́є ну ́мера. 
number of tours — sport, число ́ о́бігів. 
number, to — 1) чи ́сли ́ти; 2) нумерува ́ти. 



numb-fish nymphomania 

numb-fish — ich. електри ́чний скат, 
numbness — занімі ́ння, нечутли ́вість. 
numb, to — виклика ́ти занімі ́ння, нечут-
ли ́вість. 
numerable — adj. що може бу ́ти полі ́ченим. 
numeral — 1. n. 1) ци ́фра, число ́ ; 2) gram. 
числі ́вник; 2. adj. цифро ́ви ́й. 
numeral ordinal — gram, порядко ́вий чис-
лі ́вник. 
numerate, to — 1) рахува ́ти, лічи ́ти; 
2) познача ́ти цифрами. 
numeration — n. 1) нумерува ́ння; 2) об-
чи ́слення. 
numerator — 1) обчи ́слювач; 2) math, чи-
сельник ; 3) tech. лічи ́льник, нумера ́тор. 
numerical — adj. цифро ́ви ́й, числови ́й. 
numerical data — n. spec, цифро ́ві ́ да ́ні. 
numerically — 1) за допомо ́гою цифр; 
2) у цифро ́во ́му відно ́шенні. 
numerous — adj. численний, 
numerously — у великій кількості, 
numismatic — adj. нумізматичний, 
numismatics — n. pl. нумізма ́тика. 
numismatist — n. нумізма ́т. 
nummary — грошови ́й, моне ́тний. 
nummulary — see nummary. 
numskull — colloq. дурна ́ голова ́ ; ду ́рень. 
nun — 1) rel. мона ́хиня, черни ́ця; 2) от. 
блаки ́тна сини ́ця. 
nun-buoy — naut. буй, ба ́кен. 
nuncheon — colloq. підвечі ́рок. 
nuncio — rel. ну ́нцій. 
nuncupate, to — роби ́ти у́сно запові ́т. 
nuncupation — n. у́сний запові ́т. 
nuncupative — adj. у́сний (про запові ́т). 
nundinal — adj. ярмарко ́вий. 
nunnery — rel. діво ́чий манасти ́р. 
nuptial — 1) n. весілля; 2) adj. весі ́льний, 
шлюбний. 
Nuremberg — geog. Ню ́рнберґ (місто), 
nurse — n. 1) меди ́чна сестра ́ ; 2) ня ́нька; 
3) догляда ́льниця, догляда ́чка; 4) ich. на ́зва 
де ́яких ви ́дів аку ́л; 5) робо ́ча бджола ́ . 
nurse-child — годо ́ван||ець (ка), вихо-
ва́н||ець (ка). 
nurse-dietition — діє ́т-сестра ́ . 
nurseling — n. 1) немовля ́ ; 2) годо ́ван||ець 
(ка); 3) молода ́ рослина. 
nursemaid — ня ́нька. 
nurse-pond — са ́жавка, ри ́бник. 
nursery — 1) дитяча кімна ́та; дитячі я́сла; 
2) розса ́дник, розплідник (для твари ́н); 
3) са ́жавка, ри ́бник. 
nursery garden — розса ́дник для росли ́н. 
nursery governess — вихова ́телька, бо ́нна. 

nurserymaid — ня ́нька. 
nurseryman — садівни ́к у розса ́днику для 
росли ́н. 
nursery rhymes — n. pl. дитячі ві ́рпшки. 
nursery-school — дитячий садо ́к. 
nurse, to — 1) догляда ́ти хво ́рого; лікува ́ти; 
2) ня ́ньчити; 3) оща ́дливо господарюва ́ти. 
nursing bottle — смо ́чок, ріжо ́к для не-
мовлят. 
nursing home — n. прива ́тна ліка ́рня. 
nursling — see nurseling. 
nurture — n. 1) вихова ́ння; 2) виро ́щування; 
3) ї́жа; харчува ́ння. 
nurture, to — 1) вихо ́вувати; 2) виро ́щувати; 
3) годува ́ти. nut — 1) горіх; 2) tech. га́йка; 3) colloq. 
франт; 4) colloq. ду ́рень. 
nutate, to — колива ́тися, хита ́тися. 
nutation — 1) нахиля ́ння; 2) astron., bot. 
нута ́ція. 
nutcracker — 1) pi. щи ́пці ́ для горі ́хів; 
2) orn. горіша ́нка. 
nut-gall — чорнильний горі ́Х. 
nuthatch — orn. по ́взик. 
nutlet — n. dim. горішок. 
nutmeg — муска ́тний горіх. 
nut-oil — горі ́хова олі ́я. 
nut-pine — bot. пі ́нія, італійська сосна ́ . 
nutria — n. ну ́трія (твари ́на і ху ́тро). 
nutrient — 1) n. пожи ́вна речови ́на ́ ; 2) adj. 
пожи ́вний. 
nutriment — ї́жа, харч. 
nutrition — 1) biol. харчува ́ння; жи ́влення; 
2) ї́жа. 
nutritious — adj. пожи ́вний. 
nutritiousness — пожи ́вність. 
nutritive — 1. adj. 1) пожи ́вний; 2) харчови ́й; 
2. n. пожи ́вна речови ́на ́ . 
nutshell — горіхова лупи ́на, шкаралу ́па. 
nutting — n. збира ́ння горіхів. 
nut-tree — bot. горішина, ліщи ́на. 
nutty — adj. 1) що ма ́є смак горіха; 2) сої-
loq. піка ́нтний. 
nutwood — 1) bot. горішина, ліщи ́на; 
2) горіхова дереви ́на. 
nuzzle, to — 1) ню ́хати; 2) ри ́ти но ́сом 
(про твари ́н). 
Nyasaland — geog. Нья ́саленд. 
nyctalopia — med. ку ́ряча сліпота ́ . 
nylghau — zool. вид антило ́пи. 
nylon — 1) нейло ́н; 2) pi. colloq. нейло ́нові 
панчо ́хи. 
nymph — 1) myth, ма ́вка, німфа; 2) poet. 
вродли ́ва дівчина; 3) ent. ля ́лечка. 
nymphomania — med. німфома ́нія. 



oaf obscure 

oaf — 1) ду ́рник; 2) незґра ́бна люди ́на. 
oafish — adj. 1) дурни ́й; 2) незґра ́бний. oak — n. 1) bot. дуб; 2) attr. дубо́вий. 
oak-apple — чорнильний горі ́шок. 
oaken — adj. дубо ́вий. 
oakery — n. дубняк. 
oak-forest — n. дубня ́к. 
Oakland — geog. Окленд (мі ́сто). 
oaklet — dim. дубо ́к, молодий дуб. 
oakling — see oaklet. 
oakmushroom — bot. пі ́ддубень. 
oak-nut — see oak-apple. 
oak-tree — bot. дуб. 
oakum — n. конопа ́ть. 
oak-wood — 1) see oakery; 2) дереви ́на ду ́ба. 
oaky — adj. 1) дубо ́вий; 2) fig. міцни ́й. 
oar — весло ́ . 
oarage — 1) веслува ́ння; 2) компле ́кт ве ́сел. 
oarlock — ко ́чет. 
oarsman — човня ́р; весляр, гребе ́ць. 
oarsmanship — умі ́ння веслува ́ти. 
oar, to — веслува ́ти, гребти. 
oasis — оа ́за. 
oast — піч для сушіння хмелю. 
oast-house — сушарня для хме ́лю. 
oat — 1) pi. ове ́с; 2) poet, пастухо ́ва сопілка. 
oaten — adj. вівся ́ний. 
oat-flakes — pi. вівся ́ні пла ́тки, плястівці ́. 
oath — 1) прися ́га; обі ́т; 2) проклі ́н; 
3) ла ́йка. 
oath-breaker — пору ́шн||ик (иця) при ́ся ́ги. 
oath-breaking — n. пору ́шення при ́ся ́ги. 
oatmeal — 1) вівсяне бо ́рошно; 2) cul. 
вівсянка. 
oatmeal porridge — cul. вівся ́нка. 
oats — pi. ове ́с. Ob — geog. Об (рі́чка). 
obduracy — 1) впе ́ртість; 2) че ́рствість. 
obdurate — adj. 1) впе ́ртий; 2) черстви ́й. 
obedience — покірність, слухня ́ність, по ́ -
слух. 
obedient — покірний, слухня ́ний. 
obediently — покі ́рно, слухняно, 
obeisance — 1) ревера ́нс, уклі ́н; 2) пова ́га, 
поша ́на. 
obelisk — обеліск. 
obese — adj. гладки ́й, огрядни ́й, дебе ́лий. 
obesity — огрядність. 
obey, to — 1) підкоря ́тися, слу ́хатися; 
2) math, задовольняти умо ́ви рівняння, 
obfuscate, to — зате ́мнювати, затьма ́рю-
вати. 
obiter — L. між іншим, 
obituarist — а́втор(ка) некро ́ло ́га. 
obituary — 1) ли ́ста поме ́рлих; 2) некро ́ло ́г. 
object — 1) річ, пре ́дме ́т; 2) мета ́ ; об'є ́кт; 3) gram, пре́дме́т; 4) gram, дода́ток. 
object-finder — phot, візи ́р. 
object-glass — opt. об'єкти ́в. 
objectify, to — вті ́лювати. 
objection — запере ́чення; проте ́ст. 

objectionable — 1) неба ́жаний; 2) непри-
є́мний; 3) що виклика ́є запере ́чення. 
objective — 1. n. 1) мета ́ ; 2) ті ї . об'є ́кт; 
З) gram, непрямий відмі ́нок; 2. adj. 1) об'єк-
ти ́вний; речови ́й; 2) philos. об'єктивний, 
objectively — об'єкти ́вно. 
objectivism — об'єктиві ́зм; пра ́гнення до 
об'єкти ́вности. 
objectivity — об'єкти ́вність. 
objectless — adj. безпредметний; без-
цільний. 
object-lesson—яскра ́ва (нао ́чна) ілюстра ́ція. 
objector — той, хто запере ́чує. 
object, to — 1) проти ́витися, протестува ́ти; 
2) запере ́чувати. 
objurgate, to — докоря ́ти, карта ́тн. 
objurgation — докір, карта ́ння. 
objurgatory — adj. докірливий, 
oblate — adj. geom. сплющений, 
oblate spheroid — n. geom. сплю ́щений 
сфероїд. 
obligate, to — зобов'я ́зувати. 
obligation — зобов'я ́за ́ння, обо ́в'я ́зок. 
obligatory — adj. 1) обов'язко ́вий; 2) зобо-
в'язуючий. 
obligee — jur. осо ́ба, що ́до яко ́ї існу ́є 
зобов'я ́за ́ння. 
oblige, to — 1) приму ́шувати, зобов'я ́зу-
вати; 2) роби ́ти послу ́гу. 
obliging — adj. послу ́жливий, лю ́б'я ́зний. 
obligingly — послу ́жливо, лю ́б'я ́зно. 
obligor — jur. той, хто взяв на се ́бе зобо-
в'я ́за ́ння. 
oblique — 1) коси ́й, похи ́лий; 2) geom. не-
прямий; похи ́лий; 3) gram, непрямий, 
obliquely — ко ́со, похи ́ло. 
obliqueness — ко ́сість, похи ́лість. 
obliquity — 1) відхи ́лення від прямо ́ї; 2) tech. скіс. 
obliterate, to — 1) викре ́слювати; 2) зни ́щу-
вати. 
obliteration — 1) викре ́слювання; 2) зни-
щення. 
oblivion — забуття ́. 
oblivious — 1) неува ́жний; забу ́тливий; 2) poet, що дає забуття́. 
oblong — довга ́стий, ви ́довжений. 
obloquy — 1) обра ́за; 2) га ́ньба ́ . 
obnoxious — оги ́дний, неприє ́мний. 
oboe — mus. гобо ́й. 
obol — 1) ле ́пта; 2) старови ́нна гре ́цька 
моне ́та. 
obscene — непристо ́йний, соромітний, 
obscenity — непристо ́йність; цині ́зм. 
obscurant — обскура ́нт. 
obscurantism — обскуранти ́зм. 
obscurantist — see obscurant, 
obscuration — 1) потьма ́рення; 2) astron. 
зате ́мнення. 
obscure — 1) те ́мний; похмурий; 2) неви-
ра ́зний; безвісний; 3) прихо ́ваний. 



obscure rays octahedron 

obscure rays — n. pi. phys. проміння неви-
димої части ́ни спе ́ктру. 
obscure, to — 1) затьма ́рювати; 2) роби ́ти 
нея ́сни ́м, незрозумілим, 
obscurity — 1) те ́мрява, мо ́рок; 2) неви-
ра ́зність; нея ́сність; 3) непомітність, 
obsecration — блага ́ння. 
obsequial — adj. похоро ́нний. 
obsequies — n. pl. по ́хорон, похова ́ння. 
obsequious — догідливий, запобігливий, 
observable — 1) помітний; 2) гідний ува ́ги. 
observance — 1) доде ́ржання, викона ́ння 
(зако ́нів); 2) обря ́д, ритуа ́л. 
observant — adj. спостере ́жливий, уважний, 
observation — 1) спостере ́ження; спостері-
га ́ння; 2) заува ́ження. 
observational — adj. спостере ́жний. 
observation plane — av. mil. літа ́к-спосте-
ріга ́ч. 
observation post — mil. спостере ́жний пост. 
observatory — обсерваторія. 
observer — 1) спостеріга ́ч(ка); 2) той, хто 
доде ́ржує (зако ́н, зви ́чай); 3) тії . спосте-
ре ́жник. 
observe, to — 1) спостеріга ́ти; сте ́жити; 
2) роби ́ти заува ́ження; 3) доде ́ржувати 
(про зако ́н, зви ́чай). 
obsessed — adj. захо ́плений (настирливою 
іде ́єю). 
obsession — насти ́рлива іде ́я. 
obsess, to — опано ́вувати, заволодіва ́ти 
(про насти ́рливу іде ́ю). 
obsolescence — застарілість. 
obsolescent — adj. застарілий, що вихо ́дить 
з ужи ́тку. 
obsolete — adj. віджи ́лий, невжи ́ваний. 
obsoleteness — віджи ́лість, невжи ́ваність. 
obstacle — перешкода, перепо ́на, зава ́да. 
obstetric(al) — adj. med. акуше ́рський. 
obstetrician — med. акуше ́р, акуше ́рка. 
obstetrics — n. pl. med. акуше ́рство, по-
ліжни ́цтво. 
obstinacy — непосту ́пливість, впе ́ртість. 
obstinate — adj. непосту ́пливий, впе ́ртий. 
obstinately — непоступливо, впе ́рто. 
obstreperous — adj. гомінки ́й, галасли ́вий. 
obstruction — n. перешкода, зава ́да. 
obstructionism — n. pl. обструкціонізм, 
obstructionist — n. рої. обструкціоніст(ка). 
obstructive — adj. що перешкоджа ́є. 
obstructor — n. той, хто заважа ́є. 
obstruct, to — перешкоджа ́ти; заважа ́ти. 
obtainable — дося ́жний, доступний, 
obtain, to — оде ́ржувати, здобува ́ти. 
obtestation — аг. проте ́ст. 
obtest, to — аг. протестува ́ти. 
obtrude, to — 1) нав'я ́зувати(ся), набива ́ти 
(ся); 2) вдира ́тися. 
obtruncate, to — зрізувати верхі ́вку. 
obtrusion — нав'я ́зування. 
obtrusive — adj. в'ї ́дли ́вий; насти ́рливий. 
obtrusiveness — в'ї ́дли ́вість; насти ́рливість. 
obturate, to — затуля ́ти, закрива ́ти (о ́твір). 
obturation — закрива ́ння (о ́твору). 

obturator — 1) за ́тичка; 2) при ́стрій для 
закрива ́ння (о ́твору). 
obtuse — adj. 1) тупи ́й; 2) приглу ́шений 
(про звук); 3) colloq. дурни ́й. 
obtuseness — ту ́пість; приглу ́шеність. 
obverse — 1. n. 1) пере ́дня части ́на чого ́сь; 
2) ко ́пія; 2. adj. пове ́рнений назо ́вні. 
obviate, to — уника ́ти, позбува ́тися (ие-
безпе ́ки). 
obvious — я́вний, очеви ́дний, видимий. 
obviously — я́вно, очеви ́дно. 
ocarina — mus. окари ́на. 
occasion — нагода, випадок; можли ́вість. 
occasional — adj. 1) принагідний; випадко ́-
вий; 2) що трапля ́ється час від ча ́су. 
occasionally — 1) принагідно; випадко ́во; 
2) іноді. 
occasion, to — спричиня ́ти, бу ́ти причи ́ною. 
Occident — За ́хід; краї ́ни За ́ходу. 
occidental — 1) n. люди ́на, що живе ́ на 
За ́ході; 2) adj. за ́хідній. 
occipital — adj. anat. поти ́личний. 
occiput — anat. потилиця. 
occlude, to — 1) закрива ́ти; 2) chem. вбира ́ти 
(про га ́зи). 
occlusion — 1) закриття ́; 2) chem. вбира ́ння 
(про га ́зи). 
occult — adj. 1) тає ́мний; 2) прихо ́ваний; 
3) окульти ́стський. 
occultism — окульти ́зм. 
occultist — окульти ́ст. 
occupancy — 1) володіння; 2) оре ́нда; 
3) окупа ́ція. 
occupant — 1) осо ́ба, що займа ́є місце, 
поса ́ду; 2) оренда ́р(ка); 3) окупа ́нт. 
occupation — 1) фах, профе ́сія; 2) заволо-
діння; 3) окупа ́ція. 
occupational — adj. професійний, 
occupational disease — med. професійна 
хвороба. 
occupier — 1) ме ́шка ́н||ець (ка); 2) оренда ́р 
(ка). 
occupy, to — 1) займа ́ти; 2) орендува ́ти; 
3) окупува ́ти. 
occurrence—п. 1) подія, ви ́падок; 2) я́вшце; 3) geol. родо́вище. 
occur, to — 1) трапля ́тися, става ́тися; 
2) спада ́ти на ду ́мку. 
ocean — 1) океа ́н; 2) fig. безмежний про ́стір. 
ocean-going — adj. океа ́нський (про паро-
пла ́в). 
Oceania — geog. Океа ́нія. 
Oceanian — 1) n. ме ́шка ́н||ець (ка) Океа ́нії; 
2) adj. океанійський. 
oceanic — adj. океа ́нський, океанічний, 
oceanographic — океанографічний, 
oceanography — океаногра ́фія. 
ocelot — zool. оцело ́т. 
ochlocracy — n. охлокра ́тія. 
ochre — n. 1) о́хра; 2) colloq. зо ́лото, гро ́ші. 
octagon — geom. восьмикутник, 
octagonal — adj. восьмику ́тній. 
octahedral — adj. восьмигра ́нний. 
octahedron — geom. окта ́едр, восьми-
гранник. 



octane officinal 
octane — chem. окта ́н. 
octangular — see octagonal. 
octant — 1) окта ́нт (кутомірний при ́лад); 
2) во ́сьма частина ко ́ла. 
octave — 1) mus. окта ́ва; 2) ві ́сімка. 
octennial — adj. восьмирічний, 
octet — mus. окте ́т. 
October — n. 1) жо ́втень; 2) attr. жовтне ́вий. 
octogenarian — 1) n. вісімдесятирічна лю-
дина; 2) adj. вісімдесятирічний, 
octonarian — n. восьмисто ́пний вірш, 
octopus — zool. восьминіг, спрут, 
octoroon — n. люди ́на з домішкою не ́гр-
ської кро ́ви (на і). 
octuple — adj. восьмиразо ́вий. 
ocular — adj. 1) о́чний; окулярний; 2) на-
о́чний. 
ocular demonstration — нао ́чна демонст-
ра ́ція. 
oculist — med. окуліст, 
oculus — arch, кру ́гле вікно ́. 
odalisque — n. одаліска, 
odd — 1) непари ́стий (про число ́); 2) роз-
різнений; 3) випадко ́вий; 4) дивний, 
odd-come-short — n. colloq. за ́лишок, оста ́ча. 
odd-come-shortly ;— colloq. у найближчий 
день. 
Oddfellow — член тає ́много бра ́тства. 
oddish — ди ́вний, ексцентри ́чний. 
oddity — 1) див||а́к (а ́чка); 2) дива ́цтво. 
oddments — n. pl. розрізнені пре ́дме ́ти; 
ре ́штки. 
odd number — непари ́сте число ́ . 
odds — n. pl. 1) ша ́нси; 2) сва ́рка, незго ́да; 
3) нерівність. 
odds and ends — see oddments. 
ode — lit. о́да. 
Oder — geog. 6дер (річка). 
Odessa — geog. Одеса (місто). 
odeum — 1) конце ́ртна за ́ля; 2) hist, одео ́н. 
odious — 1) оги ́дний, нена ́ви ́сний; 2) одіо ́з-
ний. 
odium — 1) оги ́да, нена ́висть; 2) одіо ́зність. 
odometer — 1) mot. одо ́метр; 2) sport. 
бігомір. 
odontic — adj. med. зубни ́й. 
odontoid — adj. зубови ́дний. 
odontologist — med. одонто ́лог. 
odontology — med. одонтоло ́гія. 
odorant — adj. аг. запашни ́й, паху ́чий. 
odoriferous — запашни ́й, паху ́чий. 
odorous — poet, запашни ́й, арома ́тний, 
паху ́чий. 
odour — 1) за ́пах; арома ́т, па ́хощі; 2) fig. 
душо ́к; при ́смак. 
odourless — adj. без за ́паху. 
Odyssey — Одіссе ́я. 
oecology — biol. еколо ́гія. 
oecumenical — 1) rel. вселе ́нський, екуме-
нічний; 2) всесвітній. 
Oecumenical Council — rel. Вселе ́нський 
Собо ́р. 
oedema — med. на ́бряк. 
oedematic — adj. med. набря ́клий. 
Oedipus — myth. Еді ́п. 

o'er — poet. over. 
oersted — phys. ерсте ́д (одини ́ця напру ́ги 
магне ́тного по ́ля). 
oesophagus — anat. стравохід. 
oestrum — 1) ent. ґедзь; 2) fig. при ́страсть, 
палке ́ бажа ́ння. 
oestrus — see oestrum. 
of — 1) від; 2) про, що ́до; 3) з. 
of course — пе ́вне, напе ́вне, звича ́йно. 
of different colours — різнокольоровий. 
off — від. 
off! — int. геть! 
offal — 1) ви ́сівки; 2) те ́льбухи. 
off-black — adj. не зо ́всім чо ́рний. 
offcast — 1) n. вигна́н||ець (ка); 2) adj. 
зне ́хтуваний. 
off colour — adj. 1) сумнівний; непристо ́й-
ний; 2) незвича ́йно заба ́рвлений; 3) не-
відповідного ко ́льору. 
offence — 1) обра ́за; 2) зло ́чи ́н; прови ́на; 
3) тії. на ́ступ. 
offender — 1) той, хто обража ́є; 2) зло-
чи ́нець; правопору ́шник. 
offend, to — 1) обража ́ти; кри ́вдити; 
2) пору ́шувати (зако ́н, присто ́йність). 
offensive — 1. n. тії. на ́ступ; 2. adj. 1) на-
ступа ́льний; аґреси ́вний; 2) обра ́зливий; 
3) оги ́дний. 
offensiveness — обра ́зливість. 
offer — пропози ́ція. 
offering — n. 1) же ́ртва, поже ́ртва; 2) за-
пропонува ́ння. 
offer one's thanks, to — дя ́кувати. 
offer prayers, to — rel. моли ́тися. 
offer, to — 1) пропонува ́ти; 2) прино ́сити 
(же ́ртву). 
offertory — rel. проскоми ́дія. 
off-hand — 1. adj. 1) зро ́блений без під-
готовки; 2) розв'я ́зний у пово ́дженні; 
2. adv. нашвидку ́. 
off-handed — see off-hand 1. 
offhandedly — adv. безцеремо ́нно; недба ́ло. 
office — 1) канцеля ́рія, бюро ́ ; 2) устано ́ва; 
3) послу ́га. 
office-bearer — урядо ́вець, службо ́вець, 
службо ́ва осо ́ба. 
office-boy — n. розси ́льний. 
office-copy — завірена ко ́пія доку ́ме ́нта. 
office-holder — see office-bearer. 
officer — 1) mil. старшина ́ ; 2) урядо ́вець, 
службо ́вець. 
office-studies — pi. geol. камера ́льна об-
ро ́бка. 
official — 1. n. урядо ́вець, службо ́вець; 
2. adj. 1) службо ́вий; 2) офіційний, 
officialdom — бюрократизм, бюрокра ́тія. 
officialese — стиль офіційних доку ́ме ́нтів. 
officialism — see officialdom, 
officially — adv. урядо ́во; офіційно, 
officiant — rel. свяще ́ник, що пра ́вить 
слу ́жбу. 
officiate, to — 1) rel. пра ́вита слу ́жбу; 
2) виконувати обо ́в'я ́зки. 
officinal — adj. 1) лі ́ка ́рський (ліка ́рська 
росли ́на); 2) прийнятий у медицині. 



officious olio 
officious — 1) насти ́рливий; 2) офіціо ́зний. 
offing — n. відкри ́те мо ́ре; мо ́ре, види ́ме 
з бе ́рега до горизо ́нту. 
offish — adj. colloq. стри ́маний. 
off-load, to — розвантажувати, 
off-position — n. tech. стан нечи ́нности. 
off-print — print, окре ́мий ві ́дби ́ток. 
offscourings — n. pl. покидьки, 
offset — n. 1) bot. па ́гін, па ́росток, відро ́с-
ток; 2) відгалу ́ження; 3) print, офсе ́т. 
offset, to — print, друкува ́ти офсе ́тним 
спо ́собом. 
offshoot — bot. па ́гін, па ́росток, відро ́сток. 
off-shore — 1) adj. що знахо ́диться на від-
стані від бе ́рега; 2)adv. у відкри ́тому мо ́рі. 
off-side — sport, ві ́дсторонь. 
offspring — n. 1) нащадок, пото ́мок; 2) bot. 
па ́росток; 3) на ́слідок. 
offspur — n. відрі ́г. 
off-white — adj. не зо ́всім бі ́лий. 
of good quality — adj. доброякісний, 
of great importance — adj. дуже важли ́вий. 
of small value — adj. малоцінний, oft — abbr. often, 
often — бага ́то разів, ча ́сто. 
oftentimes — colloq. бага ́то разі ́в, ча ́сто. 
oft-recurring*— adj. що ча ́сто повто ́рюється. 
oft-times — poet, бага ́то разі ́в, ча ́сто. 
ogee — n. archi. стрі ́лка, си ́нус (склепіння), 
ogival — adj. archi. стрілча ́стий. 
ogive — n. archi. стрілча ́сте склепіння, 
ogle — зако ́ханий по ́гляд. 
ogle, to — диви ́тися зако ́ханими очи ́ма. 
ogre — n. людоже ́р-ве ́летень. 
oh! — int. ой!, ого ́ ! 
Ohio — geog. Ога ́йо (рі ́чка і штат США). ohm — elect, ом. 
ohmmeter — elect, омомі ́р. 
oho! — int. ого ́ ! 
oil — 1) олі ́я; 2) на ́фта, ро ́па ́ ; 3) масти ́ло. 
oil-bearing — adj. geol. нафтоно ́сний. 
oilcake — n. макуха, 
oil-can — tech. олія ́рка, масля ́нка. 
oil-car — rly. нафтоналивна ́ цисте ́рна. 
oilcloth — 1) цера ́та, 2) прома ́щена тканина, 
oil-coat — плащ-дощови ́к. 
oil-colours — pi. олі ́йні фа ́рби. 
oil-conduit — tech. нафтопро ́від. 
oil-derrick — tech. на ́фтова вишка, 
oil-engine — tech. на ́фтовий двигу ́н. 
oiler — 1) масти ́льник; 2) see oil-can; 3) naut. та́нкер. 
oilfield — 1) geol. на ́фтове родо ́вище, ро ́ -
пище; 2) на ́фтовий про ́мисел. 
oilfiller — tech. маслоналивни ́й па ́трубок. 
oil-gland — anat. са ́льна за ́ло ́за. 
oil-hole — tech. масти ́льний о́твір. 
oil industry — нафтопромисло ́вість. 
oiliness — n. масляни ́стість. 
oilman — робітни ́к на ́фтової промисло ́-
вости. 
oil-paint — олі ́йна фа ́рба. 
oil-painting — n. 1) малюва ́ння олійними 
фа ́рбами; 2) карти ́на, намальо ́вана олій-
ними фа ́рбами. 

oil-paper — прома ́щений папір. 
oil-pipe — tech. нафтопро ́від. 
oilplant — bot. олійна росли ́на. 
oil-press — прес для вида ́влювання олії. 
oilseal — tech. са ́льник. 
oilskin — see oilcloth. 
oil station — бензи ́нова коло ́нка. 
oil-stone — tech. гостри ́льний ка ́мінь. 
oil tank — tech. нафтосхо ́вище. 
oil-tanker — naut. та ́нкер, нафтоналивні 
судно ́ . 
oil tar — на ́фтовий дьо ́готь. 
oil, to — масти ́ти, зма ́щувати. 
oil-well — на ́фтова свердло ́вина. 
oily — 1) масни ́й; 2) fig. уле ́сливий. 
ointment — med. натира ́ння, масть. 
O . K . — пра ́вильно, гара ́зд. 
Oka — geog. Ока ́ (річка), 
okay — see O . K . 
okay, to — see O . K . , to. 
Okhotsk, Sea of — geog. Охо ́тське мо ́ре. 
okie — colloq. сезо ́нний сі ́льсько-госпо-
да ́рський робітни ́к. 
Okinawa — geog. Окіна ́ва (о ́стрів). 
Oklahoma — geog. Оклаго ́ма (штат США). 
O . K . , to — дава ́ти зго ́ду, схва ́лювати. 
old — 1) стари ́й; 2) ви ́триманий; 3) зно ́-
шений, поша ́рпаний. 
old age — ста ́рість. 
old-believer — rel. старовір, 
old-clothesman — лахмітник, 
old-clothesshop — крамни ́ця стари ́х рече ́й. 
olden — adj. аг. рані ́шого періоду, стари ́й. 
olden, to — аг. старіти, 
older — adj. ста ́рший. 
old-established — adj. давно ́ засно ́ваний. 
oldest, the — adj. найста ́рший. 
old-fashioned — adj. старомо ́дний, заста-
рілий. 
old-gold — adj. ко ́льору старо ́го зо ́лота. 
oldish — старува ́тий. 
old man's beard — bot. вид мо ́ху. 
oldster — colloq. лі ́тня люди ́на. 
Old Testament — rel. Стари ́й Тестаме ́нт. 
old-timer — n. colloq. да ́вній ме ́шка ́нець. 
old times — n. pi. colloq. давнина ́. 
old-world — adj. старовинний. 
Old World — n. Стари ́й Світ; схі ́дня пів-
ку ́ля. 
oleaginous — 1) масляни ́стий; 2) geol. 
нафтоно ́сний. 
oleander — bot. олеа ́ндр. 
oleaster — bot. ди ́ка оливка. 
olein — chem. олеїн. 
oleography — олеогра ́фія. 
olericulture — горо ́дництво; овоча ́рство, 
овочівництво. 
olfaction — n. нюх, ню ́хання. 
olfactory — adj. ню ́ховий. 
olfactory organ — anat. о́рган ню ́ху, ніс. 
olfact, to — аг. ню ́хати. 
olid — adj. смердю ́чий. 
oligarch — оліга ́рх. 
oligarchy — оліга ́рхія. 
olio — 1) mus. попурі; 2) вся ́ка всячина. 



olitory onrush 
olitory — adj. ar. овоче ́вий. 
olivaceous — adj. оли ́вковий. 
olive — 1. n. 1) оли ́вка; 2) bot. оли ́вкове 
де ́рево; 2. adj. оли ́вкового ко ́льору. 
olive-branch — n. оли ́вкова гі ́лка (як си ́мвол 
ми ́ру). 
olive oil — оли ́вкова олія. 
olivet — n. ова ́льна за ́стібка. 
olive-tree — bot. оли ́вкове де ́рево. 
olive-wood — 1) дереви ́на оли ́вкового де ́-
рева; 2) оли ́вковий гай. 
ology — n. jok. нау ́ка. 
olympiad — олімпія ́да. 
Olympian — 1) n. олімп||і ́єць (і ́йка); 2) adj. 
олімпійський. 
Olympic games — pi. sport. Олімпійські 
гри ́ща (Ігри). 
Olympus — myth. Олімп. 
Omaha — geog. Ома ́га (місто). 
Oman — geog. Ома ́н. 
ombrometer — n. meteor, дощомір. 
omega — 1) оме ́га (оста ́ння літера гре ́цької 
абе ́тки); 2) заве ́ршення, кіне ́ць. 
omelet(te) — cul. яє ́шня, омле ́т. 
omen — озна ́ка, прикме ́та. 
ominous — adj. лихові ́сний, зловісний. 
omission — 1) про ́пуск; 2) недо ́гляд. 
omit, to — 1) пропуска ́ти; обмина ́ти; 
2) не ́хтувати. 
omnibus — 1. n. о́мнібус; 2. adj. 1) що 
охо ́плює кілька пре ́дме ́тів; 2) загально-
доступний. 
omnidirectional — adj. tech. що не ма ́є 
пе ́вного на ́прямку дії. 
omnidirective — see omnidirectional, 
omnifarious — adj. різноманітний, 
omnigraph — radio автомати ́чний nepe-
дава ́ч. 
omnipotence — n. всемогутність, 
omnipotent — adj. всемогу ́тній. 
omnipresence — n. повсюдність, 
omnipresent — adj. повсюдний, всюди-
сущий. 
omniscience — n. всезна ́ння. 
omniscient — adj. всезнаю ́чий. 
omnium gathering — n. colloq. 1) строка ́те 
товари ́ство; 2) вся ́ка вся ́чина. 
omnivorous — biol. всеїдний, 
omophorium — rel. омофо ́р. 
omphalos — n. 1) anat. пуп; 2) центра ́льний 
пункт; 3) ма ́точина (ко ́леса). 
О my! — int. 1) О, Бо ́же!; 2) та хіба ́ ! 
on — на, над, по. 
onanism — med. самонаси ́льство, онанізм. 
onanist — med. онаніст(ка). 
once — 1. n. оди ́н раз; 2. adv. 1) раз, оди ́н 
раз; 2) одно ́го ́ ра ́зу; коли ́сь. 
once-over — n. colloq. побіжний о́гляд. 
oncology — med. онколо ́гія. 
oncoming — 1) n. набли ́ження; 2) adj. що 
наближається. 
oncost — n. comm. накладні вида ́тки. 
ondatra — zool. онда ́тра. 
ondometer — radio хвилемір. 

one — 1. n. 1) оди ́н; 2) число ́ оди ́н; 2. adj. 
1) єди ́ний; 2) одна ́ковий; 3. pronoun хтось, 
яки ́йсь. 
one-aloner — n. самітна ́ люди ́на; один||а́ к 
(а ́чка). 
one another — оди ́н о́дного. 
one day — одно ́го ́ дня, одно ́го ́ ра ́зу. 
one-decker — naut. однопа ́лубне судно ́ . 
one-eared — adj. однову ́хий. 
one-eyed — adj. одноо ́кий. 
one-figure — n. однозна ́чне число ́. 
onefold — adj. 1) нескладни ́й; 2) щирий. 
one-handed — adj. 1) однору ́кий; 2) зро ́б-
лений одно ́ю руко ́ю. 
one-horse — adj. однокінний. 
one-idea'd — adj. обме ́жений (про світб-
гляд). 
one-legged — adj. одноно ́гий. 
one-man — adj. на одну ́ осо ́бу. 
oneness — 1) є́дність; зго ́да; 2) самотність; 
3) ви ́ключність. 
One pace forward-march! — mil. Крок впере ́д 
— руш! 
One pace step back-march! — mil. Крок 
наза ́д — руш! 
one-piece — adj. що склада ́ється з одно ́го ́ 
шматка ́ . 
oner — n. colloq. винятко ́ва люди ́на або ́річ. 
onerous — скру ́тни ́й; обтя ́жливий. 
oneself — себе ́, собі ́ ; сам, само ́го. 
one-sided — adj. 1) однобо ́кий; 2) одно-
бічний; 3) при ́страстний; упере ́джений. 
one's own — вла ́сний. 
one-time — adj. коли ́шній, мину ́лий. 
one-track — adj. rly. одноко ́лійний. 
one-track mind — n. fig. люди ́на з вузьки ́м 
світо ́глядом. 
one-way — adj. односторо ́нній (про рух, 
зв'язо ́к). 
onfall — на ́пад. 
onflow — 1) течія ́; 2) припли ́в. 
ongoings — n. pl. colloq. поведінка; спо ́сіб 
життя ́. 
onhanger — підлабу́зн||ик (иця). 
on her own — сама ́ . 
on his own — сам. 
on horseback — ве ́рхи. 
onion — цибу ́ля, цибули ́на. 
onion-skin — лушпи ́ння цибу ́лі. 
oniony — adj. цибу ́ляний. 
onlay — накла ́дка. 
onlooker — гляда ́ч(ка). 
only — 1) adv. тільки, лише; 2) adj. єди ́ний; 
3) сопу, але ́ , тільки. 
Only-Begotten Son — rel. Єдиноро ́дний Син. 
onomastics — lin. онома ́стика (ро ́зділ мово-
знавства, що вивча ́є вла ́сні імена ́). 
onomatology — lin. ономатоло ́гія (нау ́ка 
про тво ́рення і зна ́чення слів), 
onomatopoeia — lin. звуконаслідування. 
onomatopoeic(al) — adj. lin. звуконасліду-
вальний. 
on one's knees — навколішки, 
on-position — n. tech. робо ́че поло ́ження. 
onrush — на ́пад; на ́тиск. 
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onset — 1) на ́пад; на ́тиск; 2) поча ́ток. 
onslaught — шале ́на ата ́ка. 
Ontario — geog. 1) Онта ́ріо (провінція 
Кана ́ди); 2) Онта ́ріо (о ́зеро). 
on the contrary — навпаки. 
on the left — adv. злі ́ва. 
on the right — adv. зпра ́ва. 
on tiptoe — навшпиньки. onto — prep. на. 
ontogenesis — n. biol. онтогене ́за. 
ontogenetic — adj. biol. онтогенети́чний. 
ontological — adj. philos. онтологічний. 
ontology — n. philos. онтоло ́гія. 
onus — L. n. обо ́в'я ́зок, відповіда ́льність. 
onward — 1) adj. спрямований впере ́д; 
2) adv. впере ́д, да ́лі. 
onward movement — рух впере ́д. 
onwards — adv. впере ́д, да ́лі. 
onyx — min. о ́нікс. 
oodles — pi. colloq. бе ́зліч, величе́зна кіль-
кість. 
oof — n. colloq. бага ́тство, гро ́ші. 
oolite — min. оолі ́т. 
oology — колекціонува ́ння або ́ ви́вчення 
пташиних яєць. 
ooze — 1) твань, багно ́ ; 2) просо ́чування. 
ooze, to — просо ́чуватися; пові ́льно текти ́. 
oozy — 1) твани ́стий, багнистий; 2) що 
виділя ́є воло ́гу. 
opacity -т- непрозо ́рість. 
opal — тіп. опа ́ль. 
opalescent — adj. опа ́льовий, опале ́вий. 
opaque — 1) непрозо ́рий; 2) fig. дурни ́й. 
open — 1. adj. 1) відчи́нений, відкритий; 
2) щирий, відве ́ртий; 3) ві ́льний, незайня-
тий; 2. n. 1) відкри ́тий про ́стір; 2) о́твір. 
open-air fire — бага ́ття. 
open-armed — adj. colloq. з розкри ́тими 
обіймами. 
open carriage — бричка. 
open-cast — adj. ming. добу ́тий відкритим 
спо ́собом. 
open-eared — adj. colloq. що ува ́жно слу ́хає. 
opener — n. colloq. ключ для відкрива ́ння 
консе ́рвів. 
open-eyed — adj. 1) з широко відкритими 
очи ́ма; 2) fig. пильний, 
open-faced — adj. з відкритим обли ́ччям. 
open field — n. по ́ле, лан. 
open-handed — adj. fig. ще ́дрий. 
open-hearted — adj. fig. великоду ́шний. 
opening — 1. n. 1) відкриггя ́; 2) о́твір; 
3) at chess дебю ́т; 4) fig. наго ́да, можли-
вість; 2. adj. початко ́вий. 
opening night — n. theatr. прем'є ́ра. 
openly — я́вно, відкри ́то; щи ́ро. 
open-minded — adj. 1) неупере ́джений; 2) з 
широ ́ким світо ́глядом. 
open-mouthed — adj. 1) що роззя ́вив ро ́та; 
2) fig. жаді ́бний. 
openness — 1) відве ́ртість; 2) очевидність, 
open, to — 1) відчиня ́ти(ся); 2) почина ́ш 
(ся). 
open-work — n. 1) ming. відкри ́та розро ́бка; 
2) мере ́жка. 

opera — mus. о́пера. 
operable — adj. що перебува ́є в ді ́ї. 
opera-glass(es) — театра ́льний біно ́кль. 
opera-house — о́перний теа ́тр. 
operand — n. math, вихідне ́ число ́. 
operated — adj. tech. керо ́ваний. 
operate, to — 1) ді ́яти; 2) surg. оперува ́ти; 
3) tech. правити, керува ́ти (маши ́ною). 
operatic — adj. mus. оперо ́вий. 
operating — adj. 1) ді ́ючий; 2) surg. опера-
ційний. 
operating costs — pi. 1) есоп. пото ́чні ви ́-
трати; 2) tech. експлуатаці ́йні вида ́тки. 
operating room — see operating theatre, 
operating theatre — med. операційна кім-
на ́та. 
operation — n. 1) дія, проце ́с; 2) surg., mil. 
опера ́ція; 3) tech. експлуата ́ція. 
operational — операційний, 
operative — 1. n. меха ́нік; робітни ́к; 2. adj. 
1) ді ́ючий; 2) surg. операці ́йний; 3) опе-
рати ́вний. 
operator — n. 1) той, хто керу ́є маши ́ною; 2) surg. опера́тор. 
operetta — theatr. опере ́та. 
ophelia — n. фія ́лковий ко ́лір. 
ophidian — zool. 1) n. гадю ́ка; 2) adj. що 
відно ́ситься до гадю ́к. 
ophthalmia—med. запа ́лення о́ка, офталмі ́я. 
ophthalmic — adj. med. очни ́й. 
ophthalmist — see ophthalmologist, 
ophthalmologist — med. офталмо ́лог. 
ophthalmology — med. офталмоло ́гія. 
ophthalmoscope — med. офталмоско ́п. 
ophthalmy — med. запа ́лення о́ка, офталмі ́я. 
opiate — pharm. 1) n. нарко ́тик, опія ́т; 
2) adj. наркоти́чний. 
opiate, to — med. дава ́ти хво ́рому нарко ́тик. 
opine, to — висло ́влювати ду ́мку; вважати, 
opinion — ду ́мка, по ́гляд. 
opinionated — adj. самовпе ́внений. 
opium — pharm. о́піюм, о́пій. 
opium den — кури ́льня о́піюму. 
opium-eater — colloq. куре ́ць о́піюму. 
opium joint — see opium den. 
opium-smoker — куре ́ць о́піюму. 
opossum — zool. опо ́ссум. 
opponent — 1. n. опоне ́нт(ка), супроти́вн||ик 
(иця); 2. adj. 1) протиле ́жний; 2) воро ́жий. 
opportune — adj. 1) сприя ́тливий, слу ́шний; 
2) вча ́сний, своєча ́сний. 
opportunely — adv. 1) сприя ́тливо; 2) вча ́сно. 
opportunism — угодо ́вство, опортунізм, 
opportunist — 1) n. угодо ́вець, опортуніст; 
2) adj. угодо ́вський, опортуністи ́чний. 
opportunistic — adj. угодо ́вський, опорту-
ністи ́чний. 
opportunity — наго ́да; можли ́вість. 
opposed — adj. 1) протиле ́жний; 2) воро ́-
жий, настро ́єний про ́ти (чого ́сь). 
oppose, to — 1) проти ́витися, чини ́ти опір; 
2) заважа ́ти. 
opposite — 1. adv. у prep, напро ́ти; 2. adj. 
1) протиле ́жний; 2) що розташо ́ваний 
напро ́ти. 
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opposition — n. 1) о́пір, протиді ́я; 2) рої. 
опози ́ція; 3) контра ́ст. 
oppositional — adj. рої. опозиційний. 
oppositionist — n. рої. опозиціоне ́р. 
oppression — 1)рої. гно ́блення, гніт; 2) med. 
почуття ́ пригнічености. 
oppressive — adj. 1) гнітю ́чий; пригно ́блю-
ючий, 2) рої. гноби ́тельський, деспоти ́чний. 
oppressiveness — гнітюча атмосфе ́ра. 
oppressor — n. рої. гноби ́тель(ка); пригно ́б-
лювач(ка). 
oppress, to — pi. утаскувати, гноби ́ти. 
opprobrious — adj. гане ́бний; обра ́зливий. 
opprobrium — га ́ньба ́ , безче ́сгя. 
oppugn, to — запере ́чувати. 
optation — ви ́бір; опта ́ція. 
optative — gram. 1) n. оптати ́в; 2) adj. 
ба ́жа ́ний, оптати ́вний. 
optic — adj. очни ́й. 
optical — adj. 1) опти ́чний; 2) очни ́й. 
optician — n. о́птик. 
optics — n. pl. о́птика. 
optimism — оптимі ́зм. 
optimist — оптимі ́ст(ка). 
optimistical) — adj. оптимісти ́чний. 
optimum — 1) n. найсприя ́тливіші умо ́ви; 
о́птимум; 2) adj. оптима ́льний. 
option — 1) ви ́бір; пра ́во ви ́бору; 2) jur. 
опта ́ція. 
optional — необов'язко ́вий; факульта-
тивний. 
optional exercises — р/. sport, довільні 
вправи. 
optometrist — окуля ́рник. 
optometry — окулі ́стика. 
optophone — оптофо ́н (при ́лад для чи ́та ́ння 
друко ́ваного сло ́ва сліпи ́ми). 
opt, to — вибира ́ти. 
opulence — n. 1) бага ́тство; 2) числе ́нність. 
opulent — adj. 1) бага ́тий; 2) числе ́нний; 
3) пишномо ́вний. 
opus — L. о́пус; музи ́чний твір. 
opuscule — невели ́кий літературний або ́ 
музи ́чний твір. 
or — або ́ , чи. 
orach(e) — bot. лобода ́ . 
oracle — n. 1) ора ́кул; 2) проро ́цтво; 
3) незаперечна і́стина. 
oracle, to — віщува ́ти. 
oracular — 1) проро ́чий; 2) загадко ́вий. 
oral — 1. adj. 1) у́сний; 2) med. ротови ́й; 
2. n. colloq. у́сний і́спит. 
oral cavity — anat. ротова ́ порожни ́на. 
orally — adv. у́сно. 
oral surgeon — med. стомато ́лог. 
Oran — geog. Ора ́н (мі ́сто). 
orange — 1) n. помара ́нча; 2) adj. жовто-
гаря ́чий, ора ́нжовий. 
orange-fin — n. ich. різновидність форе ́лі. 
orange lily — bot. черво ́на ліле ́я. 
orange melon — bot. цука ́тна ди ́ня. 
orange-peel — помара ́нчова шкі ́рка. 
orangery — 1) теплиця, оранжерія; 2) по-
мара ́нчовий сад. 
orang-outang — zool. оранґута ́нґ. 

orate, to — jok. виголо ́шувати промо ́ву. 
oration — промо ́ва. 
orator — ора ́тор, промо ́вець. 
oratorical — adj. 1) ора ́торський; 2) рито-
ри ́чний. 
oratorio — n. mus. орато ́рія. 
oratory — 1) ора ́торство; 2) рито ́рика. 
orb — 1) ку ́ля, сфе ́ра; 2) небе ́сне світало. 
orbed — adj. кулеподібний, сфери ́чний. 
orbit — 1) орбі ́та; 2) anat. очна ́впа ́дина. 
orchard — овоче ́вий сад. 
orcharding — n. садівни ́цтво. 
orchardman — садівни ́к. 
orchestic — adj. танцюва ́льний. 
orchestics — pi. танцюва ́льне мистецтво. 
orchestra — 1) mus. орке ́стра; 2) theatr. 
colloq. партер. 
orchestral — mus. оркестро ́вий. 
orchestrate, to — mus. оркеструва ́ти, інстру-
ментува ́ти. 
orchestration — n. mus. оркеструва ́ння. 
orchestrelle — n. mus. невели ́ка орке ́стра. 
orchid — bot. орхідея, 
orchil — орсе ́ль (фіялковочерво ́на фа ́рба). 
ordaining — n. rel. ви ́свя ́чення. 
ordain, to — rel. висвя ́чувати, ординува ́ти. 
ordeal — n. тяжке ́ ви ́пробування. 
order — 1) нака ́з, розпорядження; 2) по-
ря ́док; спо ́кі ́й; 3) тії . стрій, бойови ́й по-
ря ́док; 4) hist, о́рдер; 5) comm. замо ́влення; 6) zool., bot. ряд, підкля́са. 
order-book — comm. кни ́га замо ́влень. 
order-form — comm. бланк замо ́влення. 
orderliness — 1) організо ́ваність; акура ́т-
ність; 2) підпорядкува ́ння зако ́нам. 
orderly — 1) n. тії . зв'язкови ́й, ордина ́рець; 
2) adj. організо ́ваний, акура ́тний. 
orderly room — mil. канцеля ́рія військо ́во ́ї 
части ́ни. 
order, to — 1) нака ́зувати; 2) приво ́дити до 
ладу ́ ; 3) comm. замовляти. 
ordinal — adj. порядко ́вий. 
ordinal (numeral) — gram, порядко ́вий 
числівник. 
ordinance — стату ́т; декре ́т. 
ordinarily — adv. звича ́йно. 
ordinary — 1. n. 1) rel. ордина ́рій (духовний 
судця ́); 2) rel. тре ́бник; 2. adj. звича ́йний; 
про ́стий. 
ordinate — 1) n. geom. ордина ́та; 2) adj. 
методи ́чний. 
ordination — n. 1) rel. ви ́свя ́чення; 2) кля-
сифіка ́ція. 
ordnance — mil. n. 1) гарма ́ти, артиле ́рія; 2) attr. артилерійський, 
ordure — 1) гній; 2) ла ́йка, непристо ́йність. ore — geol. руда́. 
ore body — geol. суцільне родо ́вище. 
ore-dressing — n. ming. збага ́чення руди. 
Oregon — geog. Ореґо ́н (штат США). 
Oresund — geog. Ересунн (прото ́ка). 
organ — 1) о́рган; 2) mus. орга ́н; 3) друко ́-
ваний о́рган; газе ́та. 
organ-grinder — colloq. катери ́нщик. 
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organic — adj. 1) органічний; 2) взаємо-
залежний. 
organic chemistry — органічна хе ́мія. 
organism — biol. організм, 
organist — органіст. 
organization — 1) організа ́ція; 2) устано ́ва. 
organizational — adj. організаційний, 
organization-chart — статут, 
organized — adj. організо ́ваний. 
organizer — організа ́тор, упорядник; іні-
ція ́тор. 
organize, to — організо ́вувати; влашто ́-
вувати. 
organ-loft — in church хо ́ри. 
organotherapy — med. органотерапія, 
orgasm — physiol. орга ́зм. 
orgy — о́ргія. 
oriel — archi. алько ́в; ніша з вікно ́м. 
oriental — adj. східній; азійський. 
Oriental — n. ме ́шка ́н||ець (ка) Схо ́ду. 
orientalism — сходозна ́вство. 
orientalist — сходозна ́вець. 
orientalize, to — надава ́ти або ́ набира ́ти 
схі ́днього (азі ́йського) хара ́ктеру. 
orientate oneself, to — орієнтува ́тися. 
orientate, to — орієнтувати, 
orientation — n. орієнта ́ція, орієнтува ́ння. 
orientology — сходозна ́вство. 
Orient, the — geog. Схід, краї ́ни Схо ́ду. 
orient, to — 1) орієнтувати; 2) визнача ́ти 
мі ́сце перебування. 
orifice — 1) о́твір, відтулина; 2) ви ́хід. 
origanum — bot. материнка, 
origin — 1) походження; ви ́никнення; 
2) поча ́ток. 
original — 1. n. 1) ориґіна ́л; 2) fig. дива ́к; 
2. adj. 1) ориґіна ́льний; 2) нови ́й; 3) спра ́вж-
ній. 
originality — n. 1) ориґіна ́льність; 2) но-
визна ́. 
originally — adv. 1) ориґіна ́льно; 2) спо-
ча ́тку. 
original sin — rel. гріхопаді ́ння. 
originate, to — 1) дава ́ти поча ́ток; запо-
чатко ́вувати; 2) похо ́дити. 
origination — n. 1) породження; 2) по-
хо ́дження. 
originative — adj. 1) що породжує; 2) ви-
нахідливий. 
originator — а́втор(ка); винахі́дн||ик (иця). 
orinasal — adj. ротоносови ́й. 
Orinoco — geog. Оріно ́ко (рі ́чка). 
oriole — orn. ви ́вільга, олі ́йник. 
orisons — n. pl. rel. моли ́тва. 
Orkney Isls — geog. Оркне ́йські острови ́. 
orlop — naut. ни ́жня па ́луба. 
ormolu — позоло ́чена бро ́ндза. 
ornament — орнаме ́нт, оздо ́ба. 
ornamental — орнаменто ́вний; декора-
ти ́вний. 
ornamentation — орнаментува ́ння; при-
краша ́ння. 
ornament, to — орнаментува ́ти, оздо ́блю-
вати. 
ornate — adj. пишний; барви ́стий. 

ornithological — adj. орнітологічний. 
ornithologist — орніто ́лог. 
ornithology — орнітоло ́гія. 
ornithopter — av. орнітопте ́р. 
ornithorhynchus — zool. качкодзьо ́б. 
orogenesis — geol. горотво ́рення, орогене ́за. 
orographic(al) — adj. geol. орографі ́чний. 
orography — орогра ́фія. 
orotund — adj. 1) гучни ́й; 2) пишномовний. 
orphan — 1) n. сирота ́ ; 2) adj. сирітський. 
orphanage — 1) сироти ́нець; 2) сирітство. 
orphaned — adj. осиротілий. 
orphanhood — сирітство. 
orphan, to — осироти ́ти. 
Orphean — adj. чарівни ́й, як му ́зика Орфе ́я. 
Orpheus — myth. Орфе ́й. 
Orphic — adj. 1) орфічний; 2) проро ́чий. 
orpine — bot. за ́яча капу ́ста. 
orrery — плянета ́рій. 
orris — bot. півники, ірис. 
orthodox — adj. 1) rel. правосла ́вний; 
2) загальнопри ́йня ́тий, ортодокса ́льний. 
Orthodox Church — rel. Правосла ́вна 
Це ́рква. 
orthodoxy — 1) rel. правосла ́в'я; 2) орто-
докса ́льність. 
orthoepical — adj. lin. ортоепічний. 
orthoepy — lin. ортое ́пія. 
orthogenesis — biol. ортогене ́за. 
orthogon — прямоку ́тня фігура, 
orthogonal — adj. прямоку ́тній. 
orthographic(al) — ортографічний, право-
писний. 
orthography — ортогра ́фія, право ́пис. 
orthopaedic — adj. med. ортопеди ́чний. 
orthopaedic surgeon — med. ортопе ́д. 
orthopaedist — med. ортопеди ́ст(ка). 
orthopaedy — med. ортопедія, 
orthoptic — adj. для норма ́льного зо ́ру. 
ortolan — orn. садо ́ва вівся ́нка. 
oryctognosy — n. мінерало ́гія. 
Osaka — geog. Оса ́ка (місто), 
oscillate, to — phys. колива ́тися; вібрува ́ти. 
oscillation — phys. колива ́ння; вібра ́ція. 
oscillator — phys. ґенера ́тор колива ́нь. 
oscillatory — adj. phys. колива ́льний. 
oscillatory circuit — radio колива ́льний 
ко ́нтур. 
oscillograph — tech. осцильо ́граф. 
oscillotron — electron, кінеско ́п. 
osculant — adj. 1) доти ́чний; 2) biol. про-
міжний. 
oscular — adj. anat. ротови ́й. 
oscularity — цілува ́ння; поцілу ́нки. 
osculate, to — 1) цілува ́тися; 2) geom. до-
тика ́тися. 
osculation — 1) цілува ́ння; поцілу ́нки; 2) geom. до́тик. 
osculatory — adj. 1) geom. доти ́чний; 
2) близьки ́й. 
osier — bot. лоза ́ ; верболіз; роки ́та. 
osier-bed — вербня ́к. 
Oslo — geog. Осло (місто), 
osmium — chem. о́смій. 
osmose — phys. осмо ́за. 



osmosis outfit 
osmosis — see osmose. 
osophone — отофо ́н (прилад для тих, хто 
недочува ́є). 
osprey — orn. риболо ́в, скопа ́ . 
osseous — adj. 1) кости ́стий; 2) кісткови ́й. 
Osset(e) — n. осети́н||ець (ка). 
Ossetic — adj. осетинський. 
ossicle — anat. кі ́сточка. 
ossification — n. скостені ́ння, окостеиі ́иня. 
ossify, to — 1) костеніти, перетво ́рюватися 
на кістку; 2) fig. роби ́тися черстви ́м. 
ossuary — кремаційна у́рна. 
osteitis — med. ости ́т, запа ́лення кістки. 
ostensibility — 1) я́вність, очевидність; 
2) позірність. 
ostensible — 1) явний, очевидний; 2) по-
зірний. 
ostensibly — 1) я́вно, очевидно; 2) позірно. 
ostentation — Хва ́стощі. 
ostentatious — adj. показни ́й; уми ́сний. 
ostentatiously — adv. напо ́каз. 
osteography — n. остеогра ́фія. 
osteologic — adj. остеологічний. 
osteology — n. остеоло ́гія. 
ostler — ко ́нюх. 
ostracism — остракізм. 
ostracize, to — піддава ́ти остракізмові. 
ostreiculture — розве ́дення о́стриць. 
ostrich — 1) orn. струсь; 2) струсе ́ве перо ́ . 
ostrich-plume — струсе ́ве перо ́ . 
Ostrogoths — n. pl. hist, остґо ́ти. 
other — інший; дру ́гий. 
othergates — аг. 1) adj. і́нший; 2) adv. 
іна ́кше. 
otherness — несхо ́жість; відмінність, 
otherwhence — з іншого місця. 
otherwhere(s) — poet, в іншому місці. 
otherwhile(s) — аг. adv. 1) іншим ра ́зом; 
2) іноді. 
otherwise — adv. 1) іна ́кше, іншим спо ́со-
бом; 2) в проти ́вному ра ́зі; 3) з іншого 
бо ́ку. 
otherwise-minded — adj. що ду ́має іна ́кше. 
other-worldly — adj. 1) потойбічний; 
2) духо ́вний. 
otiatrics — n. pl. med. отіатрія, 
otic — anat. вушни ́й; слухови ́й. 
otiose — adj. 1) непотрібний; 2) безді-
я́льний. 
otiosity — n. 1) непотрібність; 2) бездія ́ль-
ність. 
otologist — med. отіа ́тр (лікар по вушни ́х 
хворо ́бах). 
otology — med. отоло ́гія (нау ́ка про будо ́ву, 
фу ́нкції та хворо ́би ву ́ха). 
otophone — отофо ́н (при ́лад для тих, хто 
недочува ́є). 
otoscope — med. отоско ́п. 
Ottawa — geog. Отта ́ва (місто), 
otter — 1) zool. ну ́рка, ви ́дра; 2) ху ́тро 
ну ́рки, ви ́дри. 
otto — n. ете ́ро ́ва олія (з квітів), 
ottoman — кана ́па, оттома ́нка. 
Ottoman — 1) n. оттома ́н, ту ́рок; 2) adj. 
оттома ́нський, туре ́цький. 

Ouagadougou — geog. Уаґаду ́гу (місто). 
ouch — n. пря ́жка. 
ouch! — int. ой! 
ounce — 1) унція; 2) zool. барс; 3) fig. 
трішечки, кри ́хта. 
our — наш, на ́ша, на ́ше, на ́ші. 
Our Lady — rel. Богородиця. 
ours — наш, на ́ша, на ́ше, на ́ші. 
ourselves — себе ́ ; самі. 
Ouse — geog. Уз (річка). 
ousel — see ouzel. 
ouster — n. jur. ви ́селення. 
oust, to — 1) виганя ́ти; 2) jur. виселя ́ти. 
out — 1. n. 1) ви ́хід; 2) print, про ́пуск; 
3) colloq. недо ́лік; 2. adv. 1) назо ́вні, зо ́вні; 
2) sport, за ме ́жі по ́ля; 3. adj. 1) зо ́вніпшій; 2) tech. вимкнений. 
out! — int. геть! 
outage — простій; зу ́пи ́нка пра ́ці. 
out-and-outer — n. colloq. 1) щось незрів-
ня ́нне; 2) страше ́нний негідник, 
outbalance, to — 1) перева ́жувати; 2) пере-
ве ́ршувати. 
outbid, to — comm. пропонува ́ти ви ́щу ціну ́ . 
outboard — adv. за бо ́ртом. 
outbound — adj. 1) naut. що вируша ́є в 
дале ́ке пла ́вання; 2) те, що тре ́ба від-
пра ́вити (про това ́р). 
outbrave, to — переви ́щувати хоро ́брістю. 
outbreak — ви ́бух; рапто ́вий поча ́ток. 
outburst — ви ́бух, спа ́лах (гніву), 
outcast — 1. n. вигна́н||ець (ка); 2. adj. 
1) ви ́гнаний; 2) негідний. 
outclass, to — 1) переве ́ршувати; 2) sport. 
нале ́жати до ви ́щої кля ́си. 
outcome — 1) ви ́слід, на ́слідок; результа ́т; 
2) вихідни ́й о́твір. 
outcrop — n. 1) ви ́явлення; 2) geol. ого ́лення 
порід. 
outcrop, to — 1) виявлятися; 2) geol. ви-
ходити на пове ́рхню. 
outcry — n. 1) проте ́ст; 2) ви ́крик. 
outcry, to — 1) протестува ́ти; 2) вигу ́кувати. 
outdance, to — танцюва ́ти кра ́ще (до ́вше) 
за інших. 
outdare, to — переви ́щувати сміли ́вістю. 
outdated — adj. застарілий. 
outdistance, to — обганя ́ти, переганя ́ти. 
outdoor — adj. 1) по ́за домівкою; 2) на 
вільному повітрі; 3) зо ́внішній. 
outdoor aerial — radio зо ́внішня анте ́на. 
outdoor life — життя ́ на вільному повітрі. 
outdoors — adv. зо ́вні, на вільному повітрі. 
outdo, to — переви ́щувати, переве ́ршувати. 
outdrive, to — обганя ́ти, переганя ́ти. 
outer — adj. зо ́вніпшій. 
outermost — adj. найдальший від це ́нтра. 
outerwear — n. ве ́рхній о́дяг. 
outface, to — 1) виклика ́ти замішання зу-
хва ́лим по ́глядом; 2) наха ́бно поводитися. 
outfall — 1) ги ́рло; 2) кана ́ва; жо ́лоб. 
outfield — 1) відда ́лене по ́ле; 2) fig. недо-
сліджена ділянка чого ́сь. 
outfit — 1) ви ́ряд, споря ́дження; 2) при-
ла ́ддя, інструме ́нти. 



outfit, to outstay somebody's welcome, to 
outfit, to — споряджа ́ти, обла ́днувати. 
outflank, to — mil. обходити фланг во ́рога. 
outflow — ви ́тік; ги ́рло (рі ́чки). 
outflow, to — виплива ́ти, витіка ́ти. 
outgeneral, to — mil. домогти ́ся перева ́ги 
завдяки ́ доскона ́лішій та ́ктиці. 
out-go — n. 1) вида ́ток; 2) вихід; від'ї ́зд. 
outgoing — 1. n. pl. ви ́трати; 2. adj. 1) що 
відхо ́дить; 2) tech. спрацьо ́ваний. 
outgrowth — 1) bot. па ́росток; 2) на ́слідок, 
результа ́т. 
outgrow, to — 1) перероста ́ти; 2) позбавля ́-
тися з ві ́ком (про хворо ́бу, пога ́ну зви ́чку). 
out-Herod, to — бу ́ти вті ́ленням чого ́сь 
пога ́ного. 
outhouse — 1) надві ́рна будо ́ва; 2) вби-
ра ́льня в окре ́мій будо ́ві. 
outing — n. пікні ́к; прогу ́лянка. 
outjockey, to — colloq. перехитрити, 
outlandish — 1) чужозе ́мний; 2) дивний, 
outlast, to — перетрива ́ти; трива ́ти до ́вше 
ніж. 
outlaw — 1) n. люди ́на, що перебува ́є по ́за 
зако ́ном; 2) adj. незако ́нний. 
outlawry — n. вигна ́ння з суспільства; 
оголо ́шешія по ́за зако ́ном. 
outlaw, to — оголо ́шувати по ́за зако ́ном. 
outlay — ви ́трата, вида ́ток. 
outlay, to — витрача ́ти. 
outlet — 1) ви ́хід; 2) elect, ште ́псельна ро-
зе ́тка; 3) comm. ри ́нок збу ́ту. 
outline — n. 1) о́брис, ко ́нтур; 2) на ́рис; 
3) pl. осно ́ви. 
outline, to — 1) кре ́слити ко ́нтур; 2) опи ́су-
вати в зага ́льних рисах, 
outlive, to — пережи ́ти (кого ́сь). 
outlook — 1) краєви ́д; 2) то ́чка зо ́ру. 
outlying — adj. відца ́лений від це ́нтра, да-
ле ́кий. 
outmachine, to — mil. ма ́ти перева ́гу в 
те ́хніці. 
outmanoeuvre, to — перемага ́ти за допо-
мо ́гою кра ́щого маневрува ́ння. 
outmarch, to — 1)випереджа ́ти; 2) пройти 
да ́лі. 
outmatch, to — переве ́ршувати, переви ́-
щувати. 
outmoded — adj. старомо ́дний, застарілий. 
outmost — adj. найвідда ́леніший від це ́нтра, 
са ́мий кра ́йній. 
outness — n. зо ́внішній світ. 
outnumber, to — переважа ́ти кі ́лькістю. 
out of date — adj. застарі ́лий, старомо ́дний. 
out-of-door(s) — Jadv. на сві ́жому пові ́трі. 
out-of-door(s) exercises — n. pi. впра ́ви на 
сві ́жому пові ́трі. 
out of pawn — adj. викуплений. 
out of pledge — adj. ви ́куплений. 
out-of-the-way — 1) відділений; 2) незви-
ча ́йний; ди ́вний. 
out-of-truth — tech. пога ́но припасо ́ваний. 
out-of-work — 1) n. безробі ́тн||ий (а); 
2) adj. що не ма ́є пра ́ці. 
outpace, to — 1) випереджа ́ти; 2) бу ́ти 
швидшим за кого ́сь. 

out-patient — n. med. амбулято ́рний хво ́рий. 
outperform, to — роби ́ти кра ́ще за кого ́сь. 
outplay, to — обграва ́ти. 
outpost — n. mil. заста ́ва, аванпо ́ст. 
outpour — n. ви ́лив; поті ́к. 
outpouring — n. 1) ви ́лив; 2) fig. вилива ́ння 
(почутті ́в). 
outpour, to — вилива ́ти. output — n. 1) есоп. проду́кція; 2) tech. по-
тужність, продукти ́вність; 3) ming. видо-
буток; 4) math, результа ́т обчислення, 
outrage — 1) обра ́за; нару ́га; 2) пору ́шення 
(зако ́ну). 
outrageous — adj. обра ́зливий. 
outrage, to — 1) обража ́ти; 2) пору ́шувати 
(зако ́н). 
outrange, to — mil. ма ́ти бі ́льшу далеко-
бійність (про збро ́ю). 
outrank, to — mil. ма ́ти ви ́щий ранґ. 
outreach, to — переви ́щувати; сяга ́ти да ́лі. 
outrider — 1) ве ́ршник, що супрово ́дить 
екіпа ́ж; 2) комівояже ́р. 
outride, to — 1) переганя ́ти; 2) fig. витри ́-
мувати шторм. 
outrigger — 1) bui. консо ́льна ба ́лка будівлі; 2) naut. утле́гар. 
outright — 1. adj. 1) цілкови ́тий; 2) прями ́й; 
2. adv. 1) цілко ́м, зо ́всім; 2) нега ́йно; 
3) пря ́мо. 
outrival, to — переве ́ршувати. 
outrunner — припряжни ́й кінь, 
outrun, to — випереджа ́ти, переганя ́ти. 
outsail, to — naut. переганя ́ти (про судно ́). 
outsell, to — продава ́ти кра ́ще або ́ до-
ро ́жче. 
outset — n. 1) поча ́ток; 2) print, заголо ́вок. 
outshine, to — переве ́ршувати бли ́ском; 
затьма ́рювати. 
outshout, to — перекрича ́ти. 
outside — 1. n. зо ́внішня сторона ́ ; 
2. adj. 1) зо ́внішній; сторо ́нній; 2) кра ́йній; 
3. adv. 1) зо ́вні; назо ́вні; 2) naut. у відкри ́-
тому мо ́рі; 4. prep. 1) по ́за; 2) крім, 
outsider — 1) сторо ́ння люди ́на; 2) sport. 
змагу ́н(ка), що не ма ́є ша ́нсів на призове ́ 
місце. 
outsight — 1) спостере ́жливість; 2) спос-
теріга ́ння. 
outsit, to — пересаджувати (кого ́сь, і́нших 
госте ́й). 
outsized — adj. більший, ніж станда ́ртний 
ро ́змір. 
outskirts — n. pl. 1) око ́лиці; 2) передмістя. 
outsmart, to — colloq. перехитрити. 
outspan, to — розпряга ́ти. 
outspeak, to — переговори ́ти (кого ́сь). 
outspoken — adj. відве ́ртий; прямоду ́шний. 
outspread — 1) n. поши ́рення; 2) adj. роз-
стелений. 
outspread, to — 1) поши ́рювати(ся); 2) роз-
стила ́ти(ся). 
outstanding — adj. 1) вида ́тни ́й; 2) неспла ́-
чений; 3) незакінчений. 
outstay somebody's welcome, to — зловжи-
ва ́ти гости ́нністю. 



outstay, to overdraft 
outstay, to — 1) пересаджувати (кого ́сь, 
інших госте ́й); 2) перевершувати витри-
валістю. 
outstep, to — переступа ́ти (ме ́жі); вихо ́дити 
за ме ́жі. 
outstretch, to — простяга ́ти; розтяга ́тися. 
outstrip, to — 1) випереджувати; 2) пере-
ве ́ршувати. 
out-talk, to — colloq. говори ́ти до ́вше; не 
да ́ти сказа ́ти й сло ́ва. 
out, to — виганя ́ти. 
out-to-out — n. tech. найбільший ґабари ́т-
ний ро ́змір. 
out-top, to — перевищувати, переве ́р-
шувати. 
outvalue, to — бу ́ти доро ́жчим з а . . . 
outvie, to — перемага ́ти в змага ́нні. 
outvoice, to — перекрича ́ти. 
outvoter — ви ́борець, який не живе ́ в ви-
борчій окру ́зі. 
outvote, to — діста ́ти більшість голосів, 
outwalk, to — іти ́ швидше або ́ да ́лі (за 
кого ́сь). 
outward — adj. 1) зо ́внішній; 2) спрямо ́-
ваний назо ́вні. 
outward-bound — adj. naut. що вируша ́є 
у пла ́вання. 
outwardly — adv. на ви ́гляд, зо ́вні. 
outwardness — 1) зо ́внішність; 2) об'єк-
тивність. 
outwards — adv. назо ́вні, зо ́вні. 
outwash, to — відмива ́ти. 
outwear, to — 1) зно ́шувати (про о́дяг); 
2) спрацьо ́вувати (про машину), 
outweigh, to — 1) бу ́ти ва ́жчим; 2) пере-
вищувати (про вплив, зна ́чення). 
outwit, to — ошу ́кувати; досяга ́ти чого ́сь 
хитрістю. 
outworker — робітн||и́к (и ́ця), що працю ́є 
вдо ́ма. 
outwork, to — випереджа ́ти кого ́сь у пра ́ці. 
outworn — adj. 1) зно ́шений (зно ́шений 
о́дяг); 2) спрацьо ́ваний (спрацьо ́вана ма-
шина). 
ouzel — orn. чо ́рний дрізд. 
oval — 1) n. ова ́л; 2) adj. ова ́льний. 
ovary — 1) anat. яє ́чник; 2) bot. опу ́пок, 
за ́в'язь. 
ovation — n. ова ́ція. 
oven — піч. 
oven-bird — orn. довгохво ́ста синиця, 
oven-rake — кочерга ́. 
over — 1. adv. зно ́ву, ще раз; 2. prep. 1) над; 
ви ́ще; 2) по ́над, бі ́льше; 3) про ́тягом; 
4) про, що ́до; 3. n. ли ́шок; 4. adj. 1) ве ́рхній; 
2) надмі ́рний. 
overabundance — n. на ́дмір, зайвина ́. 
overabundant — adj. надмірний, 
over-active — adj. надмі ́рно акти ́вний. 
over-activity — 1) надмі ́рна акти ́вність; 
2) physiol. підви ́щена дія ́льність. 
overact, to — theatr. переграва ́ти. 
overage — n. переро ́сток. 

overall — 1. n. 1) робо ́чий о́дяг; 2) pl. комбінезо ́н; 2. adj. 1) всеося ́жний; 2) по ́в-
ний; загальний; 3. adv. 1) скрізь; 2) по ́в-
ністю. 
overall dimension — tech., rly. ґабари ́т. 
overalls — n. pi. комбінезо ́н. 
overall size — tech., rly. ґабари ́т. 
over and above — colloq. до то ́го ж. 
over and over — colloq. бага ́то разі ́в. 
overanxious — adj. 1) ду ́же стара ́нний; 
2) пані ́чно настро ́єний. 
overarch, to — bui. перекрива ́ти склепіння. 
overawe, to — вселя ́ти страх; трима ́ти в 
стра ́ху. 
overbalance — n. надли ́шок; перева ́жок. 
overbalance, to — 1) переважа ́ти; 2) губи ́ш 
рівнова ́гу (й па ́дати). 
overbearing — adj. 1) вла ́дний; 2) зухва ́лий. 
overbear, to — 1) перемага ́ти; 2) перева-
жа ́ти. 
overblown — adj. надмірно розду ́тий. 
overboard — adv. naut. за борт; за бо ́ртом. 
overboil, to — 1) перекипіти; 2) colloq. 
збі ́гти (про молоко ́). 
overbold — adj. 1) зухва ́лий; 2) необа ́чний. 
overbridge — n. bui. шляхопровід. 
overbrim, to — ли ́тися че ́рез край. 
overbuild, to — 1) надбудо ́вувати; 2) за-
будо ́вувати (надмі ́рно). 
overburden, to — переобтя ́жувати; пере-
ванта ́жувати. 
overbuy, to — 1) купува ́ти в надмірно ве-
ли ́кій кількості; 2) аг. перепла ́чувати; 
купува ́ти на ́дто до ́рого. 
overcast — adj. хма ́рний; похму ́рий. 
overcast, to — вкрива ́ти хма ́рами; затьма ́-
рювати. 
over-cautious — adj. зана ́дто обере ́жний. 
overcharge — 1) надмірна ціна ́ ; 2) tech. 
переванта ́ження; 3) тії. на ́дто великий 
заря ́д. 
overcharge, to — 1) пра ́вити надмірну ціну ́ ; 
2) tech. перевантажувати; 3) тії. кла ́сти 
на ́дто вели ́кий заря ́д. 
overcloud, to — вкрива ́ти(ся) Хма ́рами; 
затьма ́рювати(ся). 
overcoat — 1) пальто ́ ; 2) шине ́ля. 
overcoating — n. мате ́рія на пальто ́ (ши-
не ́лю). 
over-colour, to — fig. перебільшувати, 
overcome, to — перемага ́ти; побо ́рювати. 
overcrop, to — agric. висна ́жувати ґрунт, 
overcrowded — adj. перепо ́внений (людьми ́). 
overcrowd, to — перепо ́внювати, то ́впитися 
(про люде ́й). 
over-develop, to — phot, перевиклика ́ти, 
переде ́ржувати. 
overdone — adj. 1) перебільшений; утри-
ро ́ваний; 2) cul. пересма ́жений. 
overdose — n. надмі ́рна до ́за. 
overdose, to — дава ́ти надмі ́рну до ́зу. 
overdo, to — утри ́рува ́ти; захо ́дити на ́дто 
дале ́ко (в чо ́мусь). 
overdraft — 1) bank. по ́зичка; 2) tech. ве ́рхнє 
дуття ́. 



overdraw, to overpoise, to 
overdraw, to — переви ́щувати, перебіль-
шувати. 
overdress — n. ве ́рхній о́дяг. 
overdrink, to — 1) надмі ́рно пи ́ти; 2) пере-
шитися. 
overdrive, to — висна ́жувати, перевто ́м-
лювати. 
overdue — adj. 1) простро ́чений (про ра-
ху ́нок); 2) запі ́знений. 
overdye, to — 1) перефарбо ́вувати на і́нший 
ко ́лір; 2) зроби ́ти на ́дто те ́мним. 
overeat, to — забага ́то ї́сти; переїда ́ти. 
overestimate — n. на ́дто висо ́ка оці ́нка. 
overestimate, to — переоці ́нювати, на ́дто 
ви ́со ́ко оцінювати, 
overexertion — перенапру ́ження. 
over-expose, to — phot, перетри ́мувати. 
over-exposure — phot, перетри ́мка. 
overfall — n. hydrotech. водозли ́в. 
over-fatigue — перевто ́ма. 
over-fatigue, to — перевто ́млювати. 
overfeed, to — 1) перегодо ́вувати; 2) пере-
їда ́ти. 
overfill, to — перепо ́внювати. 
overflow — 1) розли ́в (рі ́чки), по ́вінь; 
2) перелива ́ння че ́рез край; 3) зайвина ́, 
на ́дмір. 
overflowing — adj. що перелива ́ється че ́рез 
край; перепо ́внений. 
overflow, to — 1) зато ́плювати, розлива ́тися 
(про рі ́чку); 2) перелива ́тися (че ́рез край), 
overfulfilment — перевикона ́ння. 
overfulfil, to — перевико ́нувати. 
overgild, to — позолотити, 
overground — adj. 1) надзе ́мний; 2) поме ́-
лений на по ́рох. 
overgrown — adj. 1) заро ́слий; 2) що перері ́с. 
overgrowth — надмі ́рне розростання. 
overgrow, to — 1) зароста ́ти; 2) перерос-
та ́ти; 3) розроста ́тися. 
overhang — n. звис, ви ́ступ. 
overhang, to — 1) звиса ́ти, нависа ́ти; 
2) випина ́тися. 
overhaul — 1) пере ́гляд; 2) tech. капіта ́льний 
ремо ́нт. 
overhaul, to — 1) перегляда ́ти; 2) tech. 
капіта ́льно ремонтува ́ти; 3) naut. наздо-
ганя ́ти. 
overhead — adj. 1) ве ́рхній; 2) надзе ́мний. 
overhead charges — pi. есоп. накладні 
ви ́трати. 
overhead railway — r/у. надзе ́мна залізни ́ця. 
overhear, to — 1) підслуха ́ти; 2) випадко ́во 
почути. 
overheat — n. tech. перегрі ́в. 
overheating — n. tech. перегріва ́ння. 
overheat, to — перегріва ́ти(ся). 
over-indulgence — 1) надмі ́рне захо ́плення; 
надужива ́ння; 2) зловжива ́ння. 
over-indulge, to — 1) надмі ́рно захо ́плюва-
тися; надужива ́ти; 2) зловжива ́ти. 
overissue — n. fin. надмірний ви ́пуск (про 
гро ́ші, а́кції). 
overissue, to — fin. випуска ́ти надмірну 
кількість (про гро ́ші, а́кції). 

overjoyed — adj. дуже вдово ́лений, не-
стя ́мний від ра ́дощів. 
overjump, to — перестри ́бувати. 
overknee — adj. (що дохо ́дить) ви ́ще колін, 
overlabour, to — перевто ́млювати пра ́цею. 
overladen — adj. переванта ́жений, пере-
обтя ́жений. 
overladen heart — n. colloq. наболіле се ́рце. 
overland — 1) adj. сухопу ́тний; 2) adv. 
су ́шею, по су ́ші. 
overlap, to — 1) tech. перекрива ́ти; 2) збі-
гатися. 
overlay — 1) по ́кришка; 2) print, прила ́д-
ження. 
overlay, to — покрива ́ти. 
overleaf — adv. на зворо ́ті сторінки, 
overleap oneself, to — colloq. переоцінювати 
свої ́ можливості. 
overleap, to — перестри ́бувати, перепли-
гувати. 
overlie, to — 1) лежа ́ти на чо ́мусь; 2) при-
сипля ́ти. 
overling — n. colloq. впливо ́ва осо ́ба. 
overlive, to — 1) пережи ́ти; 2) марнувати 
життя. 
overload — n. перевантаження, переобтя ́-
ження. 
overloading — see overload, 
overload, to — перевантажувати, переоб-
тяжувати. 
overlook, to — 1) оглядати; 2) доглядати; 
сте ́жити; 3) пропускати, не поміча ́ти. 
overlord — пан; волода ́р. 
overlord, to — панува ́ти; домінува ́ти. 
overly — adv. colloq. надмірно, 
overman — n. 1) нагля ́дач; 2) арбітр, 
overman, to — збі ́льшувати (непотрі ́бно) 
штати. 
overmaster, to — оволодіва ́ти; підкоря ́ти. 
overmatch — n. той, хто переве ́ршує 
(си ́лою, умінням). 
overmatch, to — переве ́ршувати (си ́лою, 
умінням). 
overmature — adj. переспілий, 
overmature forest — for. перестійний ліс. 
over-measure — n. дода ́ча; при ́пуск. 
overmuch — зана ́дто бага ́то, надмірно, 
over-nice — adj. 1) ду ́же приє ́мний; 2) на ́дто 
розбірливий. 
overnight — adv. всю ніч, про ́тягом но ́чі. 
overpaid — adj. 1) перепла ́чений; 2) що 
оде ́ржує зависо ́ку платню. 
overpass, to — 1) перехо ́дити, переїжджа ́ти; 
2) переве ́ршувати. 
overpast — adj. що минув, минулий. 
overpay, to — перепла ́чувати. 
overpeer, to — 1) диви ́тися зви ́сока; 
2) переве ́ршувати. 
overpeopled — adj. перенасе ́лений. 
over-persuade, to — переко ́нувати; схиляти 
(до чо ́гось). 
overplus — n. лишок. 
overpoise — n. перева ́жок. 
overpoise, to — перева ́жувати. 



overpopulation overwork 
oveipopulation — n. перенасе́лення, пере-
населеність. 
overpowering — adj. 1) неперебо ́рний; 
2) гнітючий. 
overpower, to — переси ́лювати, бра ́ти верх, 
overpraise, to — перехвалювати, 
overpressure — tech. надмірний тиск, 
overprize, to — переоцінювати, 
overproduce, to — econ. виробля ́ти забага ́то. 
overproduction — econ. надпроду ́кція, над-
виробництво. 
over-proof — adj. міцніший, ніж звича ́йний 
(про напій). 
overrate, to — переоцінювати, 
overreach — n. хи ́трість; шахра ́йство. 
overreach, to — 1) виходити за ме ́жі; 
2) досяга ́ти шахра ́йським шля ́хо ́м. 
over-refine, to — вдава ́тися до за ́йвих 
то ́нкощів. 
overrent, to — бра ́ти на ́дто висо ́ку оре ́нду 
або ́ пла ́ту за ме ́шка ́ння. 
override, to — 1) топта ́ти (копи ́тами); 
2) вто ́млювати (верхово ́го коня ́); 3) не ́х-
тувати. 
overripe — adj. переспілий, перестиглий, 
overripeness — переспі ́лість, перести ́глість. 
overrotten — перегни́лий. 
overrule, to — 1) бра ́ти верх (над); 2) від-
хиля ́ти рішення. 
overrun, to — 1) поши ́рюватися за ме ́жі; 
2) спусто ́шувати (крашу), 
oversalt, to — cul. пересо ́лювати. 
over-saturated — adj. chem. перенаси́чений. 
over-saturation — chem. перенаси́ченість. 
oversea(s) — 1. adj. 1) замо ́рський; 2) за-
кордо ́нний; 2. adv. 1) за мо ́рем; 2) за 
кордо ́ном. 
overseer — нагля ́дач(ка). 
oversee, to — 1) спостеріга ́ти; нагляда ́ти; 
2) випадко ́во поба ́чити. 
overset, to — 1) перекида ́ти(ся); 2) пору ́-
шувати поря ́док. 
oversew, to — обме ́тувати, зшива ́ти че ́рез 
край. 
overshadow, to — затьма ́рювати; зате ́м-
нювати. 
overshoe — ґальо ́ша. 
overshoot, to — 1) стріля ́ти кра ́ще (за 
кого ́сь); 2) не влуча ́ти (стріля ́ючи); 3) fig. 
переве ́ршувати. 
overside — adv. naut. за борт, че ́рез борт, 
oversight — 1) недо ́гляд; неува ́га; хи ́ба; 
2) на ́гляд. 
oversimplify, to — 1) зана ́дто спро ́щувати; 
2) розуміти на ́дто спро ́щено. 
oversize(d) — adj. більший від звича ́йного 
ро ́зміру. 
overslaugh, to — рої. перешкоджа ́ти про-
хо ́дженню законопроекту, 
oversleep, to — проспа ́ти, заспа ́ти. 
oversleeve — нарука ́вник. 
oversmoke, to — забага ́то куриш, 
overspend, to — надмірно витрача ́ш (про 
гро ́ші). 
overspill — n. те, що розли ́те. 

overspread, to — вкрива ́ти, засшла ́ти. 
overstatement — перебільшення, 
overstate, to — перебільшувати, 
overstay somebody's welcome, to — зловжи-
вати чиє ́юсь гости ́нністю. 
overstay, to — 1) загостюва ́тися; 2) заси ́-
дітися. 
overstep, to — 1) переступа ́ти; 2) вихо ́дити 
(за ме ́жі). 
overstock — n. comm. за ́йвий запа ́с това ́рів. 
overstock, to — comm. мати в скла ́ді за-
бага ́то това ́рів. 
overstrain — перенапруження, 
overstrained — adj. перенапру ́жений. 
overstrain, to — перенапру ́жувати. 
overstrung — adj. перенапру ́жений (пере-
напру ́жені не ́рви). 
oversweeten, to — cul. пересоло ́джувати. 
overt — adj. 1) відве ́ртий; 2) прилю ́дний. 
overtake, to — 1) доганя ́ти, наздоганя ́ти; 
2) спітка ́ш (про неща ́стя). 
overtask, to — перевантажувати пра ́цею. 
overtax, to — переобтя ́жувати пода ́тками. 
over there — там. 
overthrow — n. пова ́лення; перекида ́ння. 
overthrow, to — вали ́ти; перекида ́ти. 
overtime — n. понадгоди ́нна пра ́ця, понад-
нормо ́ва пра ́ця. 
overtly — adv. відкри ́то; публічно. 
overtone — n. mus. оберто ́н. 
overtop, to — переве ́ршувати, переви ́щу-
вати. 
overtrain, to — sport, надмірно тренува ́ти 
(ся). 
overture — 1) mus. увертю ́ра; 2) рої. під-
готовка до перегово ́рів. 
overturn — n. пова ́лення; ски ́нення. 
overturn, to — 1) вали ́ти, скида ́ти; 2) пере-
кида ́ти(ся). 
overvalue — n. переоцінка. 
overvalue, to — переоцінювати, надава ́ти 
на ́дто вели ́кого зна ́чення. 
overvoltage — elect, зависо ́ка напру ́га. 
overwatched — adj. сто ́млений до ́вгим без-
со ́нням. 
overweening — adj. самовпе ́внений, заро-
зумілий. 
overweening ambition — надмірна пи ́ха. 
overweight — 1. n. 1) надмірна вага ́ ; 2) пере-
ва ́га; 2. adj. що ва ́жить більше від но ́рми. 
overweight, to — переобтя ́жувати; пере-
ванта ́жувати. 
overwhelming — adj. 1) неперебо ́рний; 
2) незліче ́нний; 3) переважа ́ючий. 
overwhelming majority — переважа ́юча біль-
шість. 
overwhelm, to — 1) залива ́ти, зато ́плювати; 
2) охо ́плювати (про почуття ́); 3) розбива ́тн 
(про во ́рога). 
overwind, to — перекрутити заво ́д (го-
ди ́нника). 
overwinter, to — перезимо ́вувати. 
overwork — 1) надмірна пра ́ця; перевто ́ма; 
2) понаднормо ́ва пра ́ця. 
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overwork, to — 1) надмірно працюва ́ти, 
перевтомлюватися; 2) висна ́жувати пра ́-
цею. 
overwrite, to — надто бага ́то писа ́ти. 
overwrought — adj. 1) перевто ́млений пра ́-
цею; 2) збу ́джений. 
over-zeal — запопа ́дливість; надмі ́рна 
пи ́льність. 
over-zealous — adj. запопадливий; над-
мірно пильний, 
oviduct — anat. яйцепровід, 
oviform — adj. яйцеподібний, ова ́льний. 
ovine — adj. zool. ове ́чий. 
oviparous — adj. zool. що несе ́ (відклада ́є) 
я́йця. 
oviposit, to — orn. відклада ́ти я́йця. 
ovoid — adj. яйцеподі ́бний, ова ́льний. 
ovule — 1) biol. кліти ́на яйця ́; 2) bot. на-
сі ́нний зача ́ток. 
ovule-stalk — bot. насі ́нна ні ́жка. 
ovum — biol. яйце ́. 
owe money, to — заборгува ́тися, бу ́ти за-
борго ́ваним. 
owe, to — 1) бу ́ти винним; 2) бу ́ти зобо-
в'я ́заним. 
owing — adj. нале ́жний (до спла ́ти); за-
боргований. 
owing to — prep, завдяки ́, че ́рез. 
owl — orn. сова ́ , сич. 
owlet — orn. молода ́ сова ́ , совеня ́. 
owlish — adj. схо ́жий на сову ́ . 
owl-light — су ́тінки. 
own — adj. 1) вла ́сний; 2) рідний, 
owner — вла́сни||к (ця), 
ownerless — adj. що не ма ́є вла ́сника; без-
господарний. 
ownership — 1) вла ́сність; 2) jur. пра ́во 
вла ́сности. 
own, to — володі ́ти; ма ́ти. ох — zool. віл. 
oxalic add — chem. щавле ́вий квас. 
oxbow — ярмо ́ . 

oxen — 1) collect, рога ́та худо ́ба; 2) pi. воли ́ 
ox-eye — 1) волове о́ко; 2) archi. ова ́льне 
вікно ́. 
ox-eyed — adj. colloq. волоо ́кий. 
ox-fence — за ́горо ́да для рога ́тої худо ́би. 
Oxford — geog. Оксфорд (мі ́сто). 
Oxford man — люди ́на, яка ́ здобу ́ла осві ́ту 
в Оксфордському університеті. 
Oxfordshire — geog. Оксфордшір. 
oxherd — пасту ́х, чередни́к. 
oxhide — воло ́ва шкі ́ра. 
oxidant — chem. оксида ́тор. 
oxidate, to — chem. оксидува ́ти. 
oxidation — chem. оксида ́ція. 
oxide — chem. окси ́д, о́кис. 
oxidization — see oxidation, 
oxidizer — chem. оксида ́тор. 
oxidize, to — chem. оксидува ́ти(ся). 
Oxonian — 1) n. вихова ́нець Оксфордського 
університету; 2) adj. о́ксфордський. 
oxter — anat. пахва ́ . 
oxter, to — підтри ́мувати, взя ́впш по ́під 
па ́хви. 
oxygen — chem. n. 1) ки ́сень; 2) attr. кис-
не ́вий. 
oxygenate, to — наси ́чувати ки ́снем. 
oxygenize, to — see oxygenate, to. 
oxygenous — adj. кисне́вий. 
oxygen welding — tech. автоге ́нне зва ́рю-
вання. 
oxygon — geom. гостроку ́тній трикутник. 
oyster — о́стриця, ско ́йка, о́стриґа. 
oyster-bank — 1) о́стрична мілина ́ ; 2) о́ст-
рична са ́жавка. 
oyster-bed — see oyster-bank. 
ozocerite — тіп. озокери ́т, гірськи ́й віск. 
ozokerite — see ozocerite. 
ozone — chem. озо ́н. 
ozonic — adj. chem. озо ́новий. 
ozonization — chem. озонува ́ння. 
ozonizer — chem. озона ́тор. 
ozonize, to — chem. озонува ́ти. 

pa — n. colloq. та ́то, та ́тко. 
pabular(y) — adj. харчови ́й, їстівний, 
pabulum — n. харч, ї́жа; fig. пожи ́ва. 
pace — 1. n. 1) крок; 2) хода ́ ; 3) швидкість, 
темп; 2. prep. L. з до ́зволу. 
pace-maker — n. той, хто задає ́ темп (на 
перего ́нах, у змага ́нні). 
pacer — see pace-maker, 
pachyderm — zool. товстошкіра твари ́на. 
pachydermatous — adj. товстошкірий, 
pacific — adj. мирний; спокійний. 
Pacific — adj. тихоокеа ́нський. 
pacification — втихоми ́рювання, пацифі-
кація. 
Pacific Ocean — geog. Тихий океа ́н. 

pacifism — примиренство, пацифізм, 
pacifist — n. пацифіст(ка). 
pacifist(ic) — adj. пацифістський, 
pacify, to — втихоми ́рювати, пацифікува ́ти. 
pack — 1) паку ́нок; клу ́нок; 2) згра ́я 
(вовків); 3) bui. бу ́това кла ́дка; 4) тії . 
ра ́нець. 
package — 1) паку ́нок; 2) пакува ́ння. 
package, to — пакува ́ти. 
pack-animal — в'ючна твари ́на. 
packed — adj. 1) запако ́ваний; 2) по ́вний. 
packer — n. 1) паківн||и́к (и ́ця); 2) tech. 
пакувальна машина. 
packet — 1) паку ́нок, паке ́т; 2) colloq. ве-
ли ́ка сума гро ́шей. 
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packet-boat — naut. пошто ́ве судно ́ . 
pack-horse — в'ючний кінь. 
pack-ice — па ́ковий лід. 
packing — n. 1) пакува ́ння, уклада ́ння; 
2) матерія ́л для пакува ́ння. 
packing-case — n. скри ́ня, в яку ́ паку ́ють 
ре ́чі. 
packing-needle — n. пакува ́льна го ́лка. 
packing-sheet — n. пакува ́льне полотно ́. 
packthread — моту ́зка для пакува ́ння. 
pack, to — 1) пакува ́ти(ся); 2) запо ́внювати. 
pack-train — в'ючна ва ́лка. 
pact — рої. пакт, уго ́да, договір, 
pad — n. 1) tech. по ́душка, м'яка ́ прокла ́дка; 
2) бльокно ́т; 3) ла ́па (соба ́ки); 4) bot. лис-
то ́к лата ́ття. 
padded bills — pi. comm. colloq. роздуті 
раху ́нки. 
padded cell — кімна ́та, обби ́та по ́встю (для 
божевільних). 
padding — n. 1) набивни ́й матерія ́л; 2) lit. 
літературний матерія ́л, що вставля ́ється 
для запо ́внення місця. 
paddle — 1) весло ́ ; 2) ло ́пать гребно ́го 
ко ́леса. 
paddle-boat — see paddle-steamer, 
paddle-steamer — колісний паропла ́в. 
paddle, to — гребти ́, веслува ́ти. 
paddle-wheel — гребне ́ ко ́лесо. 
paddock — 1) лева ́да; ви ́гін; 2) ming. 
квадрато ́вий шурф. 
paddy — n. 1) риж (на ко ́рені); 2) tech. 
бурови ́й інструме ́нт; 3) colloq. на ́пад гніву, 
лю ́ті. 
Paddy — n. colloq. ірля ́ндець. 
padishah — падиша ́х. 
padlock — висячий замо ́к. 
padlock, to — замика ́ти на вися ́чий замо ́к. 
padre — rel. като ́ли ́цький свяще ́ник. 
padrone — госпо ́дар італійського готе ́лю. 
pad, to — підклада ́ти щось м'яке ́ . 
paean — n. гімн; перемо ́жна пісня. 
p(a)ediatric — adj. med. педіятри́чний. 
p(a)ediatrician — med. педія ́тр, лікар по 
дитячих хворо ́бах. 
p(a)ediatrics — pi. med. педія ́трія, нау ́ка про 
дитя ́чі Хворо ́би. 
p(a)ediatrist — see p(a)ediatrician. 
paedology — педоло ́гія. 
pagan — 1) n. пога́н||ин (ка); 2) adj. 
пога ́нський. 
paganish — adj. пога ́нський. 
paganism — пога ́нство. 
page — n. 1) сторінка; 2) Хло ́пчик-слуга ́, 
паж. 
pageant — видо ́вшце; карнава ́льна про-
це ́сія. 
page, to — нумерува ́ти сторінки ́(в книжці), 
paginal — adj. посторінко ́вий. 
paginal reference — посила ́ння на сторінку, 
paginate, to — нумерува ́ти сторінки ́ (в 
книжці). 
pagination — нумера ́ція сторіно ́к, пагіна ́ція. 
pagoda — archi. па ́ґода. 
Pago Pago — geog. Па ́ґо-Па ́їо (місто). 

pagurian — zool. рак-самі ́тник. 
pah! — int. тьху! 
paideutics — pi. педаго ́гіка. 
paid-up — adj. сплачений. 
paid-up capital — comm. спла ́чена часги ́на 
акційного капіта ́лу. 
paid-up shares — pi. comm. по ́вністю спла ́-
чені а́кції. 
pail — цебе ́рка, відро ́ . 
pailful — по ́вна цебе ́рка. 
pain — 1) біль; стражда ́ння; 2) зусилля, 
стара ́ння. 
pained — adj. засму ́чений, обра ́жений. 
painful — adj. бо ́лісний, болючий; тяжки ́й. 
painfully — бо ́лісно, болю ́че. 
painfulness — болю ́чість. 
painful problem — n. fig. складне ́ (болю ́че) 
пита ́ння. 
pain-killer — colloq. болезаспокійливий 
за ́сіб. 
painless — adj. безболісний. 
painstaking — 1) n. стара ́нність, рете ́ль-
ність; 2) adj. стара ́нний, рете ́льний. 
paint — фа ́рба. 
paintbrush — малярна щітка. 
painted — adj. 1) мальо ́ваний; фарбо ́ваний; 
2) уда ́ваний. 
painter — n. 1) худо ́жник; живопи ́сець; 
2) маляр; 3) naut. фа ́лінь. 
painting — n. 1) карти ́на; живо ́пис; 2) фар-
бува ́ння; 3) маля ́рська спра ́ва. 
pain, to — 1) боліти; 2) завдава ́ти бо ́лю; 
3) засму ́чувати. 
paintress — n. худо ́жниця. 
paint, to — 1) малюва ́ти; фарбува ́ти; 
2) fig. зобража ́ти; описувати. 
painty — adj. 1) переобтяжений фа ́рбами 
(переобтя́жена фа ́рбами карти ́на); 2) сві-
жопофарбо ́ваний. 
pair — n. 1) па ́ра; 2) подру ́жжя; 3) attr. 
па ́рний. 
pairing — n. парува ́ння, спаро ́вування. 
pair-oar — sport, двовесло ́вий чо ́ве ́н. 
pair, to — 1) розташо ́вувати(ся) па ́рами; 
2) парува ́ти(ся). 
Pakistan — geog. Пакіста ́н. 
Pakistani — 1) n. пакіста́н||ець (ка); 2) ad]. 
пакіста ́нський. 
pal — colloq. това ́риш, при ́ятель. 
palace — па ́ла ́ц; розкішний буди ́нок. 
paladin — hist, паляди ́н. 
palaeobotany — pal. палеобота ́ніка. 
palaeogene — geol. палеоге ́новий період, 
palaeographer — палео ́граф. 
palaeography — geol. палеогра ́фія. 
palaeolith — geol. палеоліти ́чний період, 
palaeolithic — adj. arch, палеоліти ́чний. 
palaeology — n. палеоло ́гія. 
palaeontologist — палеонто ́лог. 
palaeontology — n. палеонтоло ́гія. 
palaeozoic — geol. 1) n. палеозої ́чна е́ра; 
2) adj. палеозої ́чний. 
palankeen — но ́ші, паланкін, 
palanquin — see palankeen, 
palatable — adj. сма ́чни ́й; апети ́тний. 
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palatably — adv. сма ́чно; апетитно, 
palatal — 1. adj. 1) anat. піднебі ́нний; 2) phon. палата́льний; 2. n. phon. палата́ль-
ний звук. 
palatalization — n. phon. м'якшення, пала-
талізація. 
palatalize, to — phon. м'якши ́ти, палата-
лізувати. 
palate — 1) anat. піднебі ́ння; 2) смак; 
3) fig. на ́хил. 
palatial — adj. розкі ́шний, чудо ́вий. 
palatine — adj. anat. піднебі ́нний. 
Palatine — hist, воєво ́да, паляти ́н. 
palatine bones — pi. anat. піднебі ́нні кістки ́. 
palaver — 1) балаканина; 2) підлещування, 
palaver, to — 1) бала ́кати, базі ́кати; 
2) підле ́щуватися. 
Palawan — geog. Пала ́ван (о ́стрів). 
pale — 1. n. 1) кіло ́к, па ́кіл; 2) огоро ́жа; 
3) кордо ́н; 2. adj. 1) бліди ́й; 2) тьмя ́ний. 
pale-face — n. 1) люди ́на бі ́лої ра ́си; 
2) блідоли ́ций. 
Palermo — geog. Пале ́рмо (мі ́сто). 
Palestine — geog. Палестина. 
Palestinian — 1) n. палести́н||ець (ка); 
2) adj. палестинський. 
pale, to — 1) городи ́ти, обгоро ́джувати; 
2) бліднути. 
paletot — просто ́ре пальто ́ . 
palette — палітра. 
palimpsest — phil. палімпсе ́ст. 
paling — n. 1) частокіл, тин, огоро ́жа; 
2) кіло ́к. 
palingenesis — n. biol. палінгене ́за, реґене-
ра ́ція. 
palinode — паліно ́дія, зре ́чення від свої ́х 
по ́глядів. 
palisade — частокіл, парка ́н. 
palisade, to — обгоро ́джувати частоко ́лом, 
паркано ́м. 
palisander — bot. паліса ́ндер. 
palish — adj. блідува ́тий. 
pall — 1) покрива ́ло (на труні); 2) завіса; 
3) ма ́нтія. 
palladium — 1) chem. палла ́діюм; 2) запо-
рука безпе ́ки; за ́хист. 
pallet — 1) соло ́м'яний матра ́ц; 2) на ́ри, 
про ́сте ліжко; 3) tech. шпа ́тель. 
pallet-bed — жалюгідне ло ́же. 
palliasse — соло ́м'яний матра ́ц. 
palliate, to — тимчасо ́во поліпшувати; 
пом'якшувати. 
palliation — тимчасо ́ве поле ́гшення. 
palliative — 1) n. паліяти ́в, півза ́сіб; 2) adj. 
що тимчасо ́во поле ́гшує. 
pallid — adj. бліди ́й. 
pallidness — страше ́нна блідість, 
pallium — 1) плащ; 2) zool. ма ́нтія (мо-
люска). 
pallor — блідість. 
pall, to — набрида ́ти, докуча ́ти. 
pally — adj. colloq. при ́ятельський, дру ́жній. 
palm — n. 1) доло ́ня; 2) ло ́пать (весла ́); 
3) ла ́па (кі ́тви ́); 4) bot. па ́льма. 
palmaceous — adj. bot. па ́льмовий. 

palmar — adj. anat. доло ́нний. 
palmary — adj. що заслуго ́вує па ́льми 
пе ́ршости. 
palmate — adj. 1) zool. що ма ́є пла ́вальні 
пере ́ти ́нки; 2) bot. пальча ́стий, лапча ́стий. 
palm-civet — zool. па ́льмова куниця, 
palmer — 1) rel. проча ́н||ин (ка); 2) zool. 
гу ́сінь. 
palmetto — bot. ка ́рликова па ́льма. 
palmful — жме ́ня. 
palm-grease — colloq. хаба ́р. 
palmiped — n., adj. zool., orn. лапчасто-
но ́гий. 
palmist — хірома ́нт(ка). 
palmistry — хірома ́нтія. 
palmitic — adj. chem. пальмітиновий. 
palm-oil — n. 1) па ́льмова олія; 2) colloq. 
хаба ́р. 
Palm Sunday — rel. Ве ́рбна Неділя, Шу ́т-
кова Неділя, Па ́льмова Неділя. 
palm, to — торка ́тися доло ́нею. 
palm-tree — bot. па ́льма. 
palm-worm — zool. гу ́сінь. 
palmy — 1) па ́льмовий; заса ́джений па ́ль-
мами; 2) fig. щасли ́вий. 
palp — zool. щу ́пальце. 
palpability — 1) відчу ́тність на до ́тик; 
2) очевидність. 
palpable — adj. 1) відчу ́тний на до ́тик; 
2) очевидний. 
palpably — відчу ́тно. 
palpal — adj. zool. дотико ́вий. 
palpate, to — обма ́цувати. 
palpation — обма ́цування. 
palpitate, to — 1) пульсува ́ти; 2) тремтіти, 
трепета ́ти. 
palpitating — adj. животрепе ́тний. 
palpitation — 1) серцебиття, пальпіта ́ція; 
2) тре ́пет. 
palsied — adj. med. паралізо ́ваний. 
palstave — arch, кам'яне ́ долото ́ . 
palsy — med. параліза, пара ́ліч. 
palsy, to — 1) med. паралізува ́ти; 2) fig. 
роби ́ти безпо ́мічним. 
palter, to — 1) лука ́вити; 2) торгува ́тися; 
3) займа ́тися дрібни ́цями. 
pal, to — colloq. товаришува ́ти, прияте-
люва ́ти. 
paltry — adj. 1) дрібни ́й; 2) жалюгідний, 
paludal — adj. 1) болоти ́стий; 2) маля-
рійний. 
paludicolous — adj. що росте ́ на боло ́ті. 
paludism — боло ́тна пропа ́сниця, малярія. 
paly — adj. poet, бліди ́й. 
Pamirs, the — geog. Памір. 
pampas — n. pi. пампа ́си. 
pamper, to — 1) ніжити; 2) розпе ́щувати. 
pamphlet — 1) брошу ́ра; 2) lit. памфле ́т; 
3) технічний проспе ́кт. 
pamphleteer — 1) а́втор брошу ́р; 2) lit. 
памфлети ́ст. 
pamphleteer, to — 1) писа ́ти брошу ́ри; 
2) полемізува ́ти. 
pan — 1) кастру ́ля, баня ́к; 2) сковорода ́ ; 3) tech. ківш. 



Pan paper-mill 
Pan — myth. Пан. 
panacea — n. панаце ́я; універса ́льні лі ́ки. 
panache — n. 1) плюма ́ж (прикра ́са з пер); 
2) хизува ́ння, франтівство ́. 
panama — пана ́ма (капелю ́х). 
Panama — geog. Пана ́ма. 
Panama Canal — geog. Пана ́мський кана ́л. 
Panamanian — adj. пана ́мський. 
Pan-American — adj. панамерика ́нський. 
Pan-Americanism — n. панамериканізм. 
pancake — cul. млине ́ць, пля ́цок. 
pancake, to — av. colloq. парашутува ́ти. 
panchromatic — phot, панхромати ́чний. 
pancratium — n. sport, атлети ́чне змага ́ння. 
pancreas — n. anat. панкреатична за ́ло ́за, 
підшлу ́нник. 
panda — zool. па ́нда. 
pandal — курі ́нь; пові ́тка. 
pandect — n. pi. кодекс зако ́нів. 
pandemic — med. 1) n. пандемія; 2) adj. 
пандемічний. 
pandemonium — стовпотворіння, бу ́ча. 
pander — n. 1) звідн||ик (иця); 2) підсо́бн||ик 
(иця). 
pander, to — 1) зво ́дити; 2) прислуговувати. 
Pandora — myth. Пандо ́ра. 
pandowdy — cul. я́блучний пу ́динґ. 
pane — 1) віко ́нне скло, ши ́бка; 2) bui. 
пане ́ля; 3) tech. бойо ́к молотка ́ . 
panegyric — панегірик, похвала ́ . 
panegyrical — adj. панегіри ́чний. 
panegyrist — панегіри ́ст. 
panegyrize, to — вихваляти. 
panel — 1) пане ́ля; 2) панно ́ ; 3) tech. 
до ́шка керува ́ння., 
panel doctor — лікар асекураці ́йного то-
вариства. 
panelling — n. tech. о́бши́вка. 
panel, to — bui. оббива ́ти. 
Pan-European — adj. паневропе ́йський. 
Pan-Europeanism — паневропеї ́зм. 
panful — n. по ́вна кастру ́ля, баня ́к, ско-
ворода ́ . 
pang — на ́пад го ́строго бо ́лю або ́ ту ́ги. 
pangolin — zool. я́щір. 
pangs of conscience — n. pi. му ́ки сумління, 
panhandle — ру ́чка кастру ́лі, баняка ́ , ско-
вороди. 
panhandler — colloq. жебра ́к. 
panhandle, to — colloq. проси ́ти ми ́лостиню. 
panic — 1. n. 1) па ́ніка; 2) італійське про ́со; 
2. adj. панічний. 
panicky — adj. colloq. панічний. 
panicle — bot. во ́лоть. 
panic-monger — паніке ́р. 
panic-stricken — охоплений па ́нікою. 
paniculate — adj. bot. волоти ́стий. 
panjandrum — n. iron, велике цабе ́ . 
panmixia — biol. безла ́дие схре ́щування. 
pannage — випаса ́ння свиней у лісі (на 
жо ́лудях). 
pannier — 1) ко ́шик, корзи ́на; 2) паньє ́ 
(части ́на спідни ́ці). 
pannikin — 1) кухлик; 2) бляша ́на ми ́сочка. 
panoplied — adj. озбро ́єний. 

panoply — n. по ́вне озбро ́єння. 
panopticon — 1) пано ́птикум; 2) кру ́гла 
в'язниця з приміщенням для наглядача 
в це ́нтрі. 
panorama — n. панорама. 
panoramic — adj. панора ́мний. 
pan-pipe — дудка, сопілка. 
Pan-Russianism — панруси ́зм. 
pansies — bot. бра ́тки. 
Pan-Slavism — панславізм. 
pansy — adj. що любить га ́рно вбира ́тися. 
pant — 1) уда ́р; 2) важке ́ дихання. 
pantalet(te)s — pi. дитячі або ́жіно ́чі панта-
льо ́ни, штанці. 
pantaloons — pi. 1) пантальо ́ни; 2) рейту ́зи 
для верхівців; 3) штани ́ . 
pantechnicon — склад для зберіга ́ння 
ме ́блів. 
pantheism — n. пантеї ́зм. 
pantheist — n. пантеї ́ст(ка). 
pantheistical) — adj. пантеїсти ́чний. 
pantheon — n. пантео ́н. 
panther — zool. панте ́ра; барс; леопа ́рд. 
panties — pi. colloq. дитячі штанці; панта-
льо ́ни. 
pantile — n. bui. голля ́ндська черепи ́ця. 
panting — adj. зади ́ханий. 
pantograph — tech. панто ́граф. 
pantokrator — rel. пантокра ́тор. 
pantomime — 1) пантоміма; мо ́ва же ́стів; 
2) виста ́ва для діте ́й. 
pantry — 1) комо ́ра, комірчи ́на; 2) буфе ́т 
(для по ́суду). 
pantryman — буфе ́тник. 
pants — pi. штани ́ . 
pant, to — 1) ча ́сто і ва ́жко ди ́хати; 2) го-
ворити зади ́хуючись; 3) colloq. па ́лко ба-
жати. 
panzer — 1) n. pl. тії. бронета ́нкові си ́ли; 
2) adj. броньо ́ваний. 
panzer troops — pi. mil. бронета ́нкові 
війська ́ . 
pap — 1) па ́ста, емульсія; 2) tech. ма ́точина, 
вту ́лка. 
papa — n. та ́то, та ́тко. 
papacy — rel. па ́пство, па ́пське зва ́ння. 
papal — rel. па ́пський. 
papalism — rel. папізм. 
papaverous — adj. 1) подібний до ма ́ку; 
2) снотво ́рний. 
papaya — n. 1) bot. ди ́нне де ́рево; 2) плід 
ди ́нного де ́рева. 
paper — 1. n. 1) папір; 2) газе ́та, часо ́пис; 
3) науко ́ва до ́повідь; 2. adj. паперо ́вий. 
paper-back — кни ́жка в паперо ́вій обкла ́-
динці. 
paper-boy — хло ́пець, що продає ́газе ́ти. 
paper-cutter — ніж (машина) для різання 
папе ́ру. 
paper-fastener — скріпка для папе ́рів. 
paper-hanger — шпале ́рник. 
paper-hangings — n. pl. шпале ́ри, пате ́ти. 
paper-knife — розрізни ́й ніж. 
paper-mill — папірня, паперо ́ва фа ́брика. 



paper-stainer parashoot, to 

paper-stainer — n. 1) фабрика ́нт пшале ́р; 
2) jok. писа ́ка. 
paper, to — 1) загорта ́ти в папі ́р; 2) об-
клеювати папе ́ром. 
paper-weight — прес-пап'є, 
paper work — colloq. канцеля ́рська робо ́та. 
papery — adj. 1) схо ́жий на папі ́р; 2) fig. 
тонки ́й. 
papier-mache — пап'є ́-маше ́ . 
papilionaceous — adj. bot. мете ́ликовий. 
papilla — anat.у zool., bot. горбо́к. 
papillary — adj. папіля ́рний. 
papilloma — med. папіло ́ма. 
papillose — adj. горбкува ́тий. 
papism — rel. папі ́зм. 
papist — rel. папі ́ст. 
papistry — rel. папі ́зм. 
pappose — adj. bot. з чубко ́м. 
pappus — bot. чубо ́к. 
pappy — adj. 1) м'яки ́й; 2) соковитий. 
paprika — черво ́ний пе ́рець, па ́прика. 
Papua — geog. Па ́пуа. 
Papuan — 1) n. папуа ́с(ка); 2) adj. папуа ́сь-
кий. 
papula — med. па ́пула, при ́щик. 
papular — adj. med. пршцува ́тий, при-
ща ́вий. 
papule — see papula. 
papulose — adj. 1) med. пршцува ́тий; 
2) bot. горбкува ́тий. 
papulous — see papulose, 
papyraceous — adi. тонки ́й, як папі ́р. 
papyrus — n. папірус; манускрипт на па-
пірусі. 
par — n. 1) рі ́вність; 2) comm. номіна ́льна 
ва ́ртість; 3) abbr. paragraph 1). 
parable — при ́тча; алего ́рія. 
parabola — n. math, пара ́боля. 
parabolic — adj. math, параболі ́чний. 
paraboloid — n. math, парабольо ́їд. 
paracentric(al) — adj. парацентри ́чний, 
еліпти ́чний. 
parachronism — парахроні ́зм, по ́милка в 
хроноло ́гії. 
parachute — n. 1) парашу ́т, летопа ́д; 2) attr. парашутний. 
parachute-jumper — n. парашути ́ст(ка), 
спаду ́н(ка). 
parachuter — see parachute-jumper, 
parachute, to — спуска ́тися з парашутом, 
parachute troops — n. pi. mil. парашутне 
ві ́йсько. 
parachutist — see parachute-jumper. 
Paraclete — rel. Святий Дух. 
parade — 1) пара ́да; 2) проце ́сія; 3) mil 
шикува ́ння. 
parade-ground — mil. навча ́льний пляц. 
parade march — n. mil. дефіля ́да. 
parade, to — 1) бра ́ти у́часть у пара ́ді; 
2) mil. шикува ́ти(ся). 
paradigm — 1) зразо ́к; 2) gram, парадигма. 
Paradise — rel. Рай. 
Paradisiacal) — rel. Ра ́йський. 
parados — mil. запільний тра ́верс. 
paradox — парадо ́кс. 

paradoxical — adj. парадокса ́льний. 
paradoxicality — парадокса ́льність. paraffin — n. 1) chem. парафі́на; 2) attr. 
парафіновий. 
paragon — 1) print, параґо ́н; 2) зразо ́к 
че ́сности, поря ́дности. 
paragon, to — 1) порівнювати; 2) бу ́ти 
рівне ́ю. 
paragraph — 1) пара ́граф; абза ́ц; 2) газетна 
за ́мітка; 3) print, коректу ́рний знак абза ́ца. 
paragraph, to — 1) розділя ́ти на абза ́ци; 
2) вміщувати за ́мітку в газе ́ті. 
Paraguay — bot. мате ́ , параґва ́йський чай. 
Paraguay — geog. Параґва ́й. 
Paraguayan — 1) n. параґва́||єць (йка); 
2) adj. параґва ́йський. 
parakeet — orn. довгохво ́ста папу ́га. 
parallax — n. astron. парала ́кса. 
parallel — 1. n. 1) парале ́ля; 2) анало ́гія; 
2. adj. 1) парале ́льний; 2) аналогічний, 
parallel bars — pi. sport, бру ́сся. 
parallelepiped — n. geom. паралелепіпед, 
прямостінник. 
parallelism — geom. парале ́льність, рівно-
біжність. 
parallelogram — geom. паралелогра ́м. 
parallel, to — 1) прово ́дити парале ́льно; 
2) прохо ́дити парале ́льно; 3) elect, при-
є́днувати парале ́льно. 
paralogism — n. log. паралогізм; непра ́-
вильний ви ́сновок. 
paralogize, to — log. роби ́ти помилко ́вий 
ви ́сновок. 
paralyse, to — med. паралізува ́ти. 
paralysis — n. med. параліза, пара ́ліч. 
paralytic — med. 1) n. паралітик; 2) adj. 
параліти ́чний. 
paramagnetic — phys. парамагнети ́чний. 
paramagnetism — phys. парамагнетизм. 
Paramaribo — geog. Парамарі ́бо (мі ́сто). 
paramatta — text, ле ́гка ́піввовня ́на тканина, parameter — n. math., tech. пара́метр. 
paramount — adj. 1) головний; 2) першо-
рядний. 
paramount arm — n. mil. основний рід 
військ. 
paramour — n. коха ́нець; коха ́нка. 
Parana — geog. Парана ́(рі ́чка). 
parang — великий малійський ніж. 
paranoia — med. парано ́я. 
parapack — ра ́нець парашу ́та. 
parapet — 1) хідни ́к, тротуа ́р; 2) пору ́ччя; 
3) т і ї . бру ́ствер. 
paraph — n. ро ́зчерк, ініція ́лі. 
paraphernalia — pi. 1) майно ́ , ре ́чі; 2) оз-
до ́блення. 
paraphrase — n. mus., lit. парафра ́за. 
paraphrase, to — gram, перефразо ́вувати; 
переповіда ́ти. 
paraph, to — підтісувати ініція ́лями. 
paraplegia — med. півпара ́лі ́ч, параплегія, 
paraselene — astron. параселе ́на, неспра ́вж-
ній місяць. 
parashoot, to — mil. стріля ́ти в парашу-
тистів. 



parasite Parnassian 
parasite — парази ́т(ка); дармої ́д(ка). 
parasitic — adj. паразитарний, 
parasiticide — n. за ́сіб для зни ́щення па-
рази ́тів. 
parasitism — паразити ́зм. 
parasitize, to — biol. паразитува ́ти. 
parasitology — паразитоло ́гія. 
parasol — парасо ́ль. 
parataxis — n. gram, паратаксис (безспо-
лучнико ́ва підря ́дність або ́ сурядність), 
parathyroid — anat. паращитови ́дна за ́ло ́за. 
paratrooper — mil. парашути ́ст-деса ́нтник. 
paratroops — pi. mil. парашу ́тне ві ́йсько. 
paratyphoid — med. парати ́ф. 
par avion — adv. лету ́нською поштою, 
parboil, to — зле ́гка прива ́рювати. 
parbuckle—п.під'йо ́мний (опускни ́й) строп. 
parbuckle, to — підійма ́ти або ́опуска ́ти на 
стро ́пі. 
parcel — 1) паку ́нок; 2) діля ́нка (землі ́). 
parcel post — пошто ́во-посилко ́ва слу ́жба. 
parcel, to — 1) загорта ́ти (в папі ́р); 2) ді-
ли ́ти на части ́ни. 
parcenary — jur. співспадкоє ́мство. 
parcener — jur. співспадкоємець. 
parched — adj. суХи ́й. 
parching — n. пересиха ́ння. 
parchment — n. 1) перга ́мен; 2) руко ́пис на 
перга ́мені; 3) attr. перга ́мено ́вий. 
parch, to — 1) пали ́ти, пекти ́ (про со ́нце); 
2) зле ́гка підсма ́жувати; 3) сма ́гнути (про 
уста ́). 
parcook, to — cul. зле ́гка прива ́рювати. 
pard — аг. zool. пард, леопа ́рд. 
pardon — 1) ви ́баче ́ння; проще ́ння; 2) jur. 
помилування; амне ́сті ́я. 
pardonable — adj. прости ́мий, проба ́чний. 
pardon, to — 1) вибача ́ти, проща ́ти; 2) jur. 
милувати. 
paregoric — med. 1) n. болезаспокійливий 
за ́сіб; 2) adj. болезаспокійливий, 
parenchyma — anat.y bot. паренхіма, 
parent — n. 1) ба ́тько; ма ́ти; 2) pl. батьки ́ ; 
3) джерело ́ , причи ́на; 4) attr. ба ́тьківський; 
вихідни ́й. 
parentage — n. 1) ба ́тьківство; матери ́н-
ство; 2) поХо ́дження. 
parental — adj. 1) ба ́тьківський; материн-
ський; 2) що є джерело ́м. 
parentheses — pi. gram, ду ́жки ́ . 
parenthesis — n. 1) gram, вставне ́сло ́во або ́ 
ре ́чення; 2) gram, ду ́жка; 3) інтерва ́л. 
parenthesize, to — gram. 1) вставля ́ти 
вставне ́ сло ́во; 2) бра ́ти в ду ́жки ́ . 
parenthetic(al) — adj. gram. 1) вставний; 
2) взя ́тий в ду ́жки ́ . 
parenthood — ба ́тьківство; матери ́нство. 
parent metal — met. основний мета ́л. 
parent plant — agric. виХідна ́ росли ́на. 
parent rock — geol. жи ́льна поро ́да. 
parents — n. pi. батьки ́. 
parent state — метропо ́лія. 
paresis — med. парез, півпара ́лі ́ч. 
pare, to — зрі ́зувати; обчшца ́ти. 

par excellence — adv. 1) надзвича ́йно; 
2) головним чином. 
parget — 1) штукату ́рка; 2) біли ́ло. 
pargetting — n. орнаментна штукату ́рка. 
parget, to — штукату ́рити; біли ́ти. 
parhelion — astron. парге ́лій, неспра ́вжнє 
со ́нце. 
pariah — n. па ́рія. 
pariah-dog — colloq. бездо ́мний соба ́ка. 
paries — biol. сті ́нка порожнини о́ргану. parietal — adj. 1) anat. тім'яни́й; 2) biol. 
присті ́нний. 
paring — n. 1) зрізування; підрізування; 
2) pl. обрізки; лушпи ́ння. 
Paris — 1) geog. Пари ́ж (місто); 2) myth. 
ПарІс. 
Paris doll — манеке ́н. 
parish — rel. n. 1) паро ́хія, пара ́фія; 2) па-
рохія ́ни, парафіяни; 3) attr. парохія ́льний, 
парафіяльний. 
parishioner — rel. парохія ́н||ин (ка), пара-
фія́н||ин (ка). 
parish register — метрична книга. 
Parisian — 1) n. парижа ́н||ин (ка); 2) adj. 
пари ́зький. 
parity — n. 1) рівність; парите ́т; 2) пара-
лелізм, анало ́гія; 3) med. зда ́тність до 
дітородіння, 
park — парк. 
parka — па ́рка (о ́дяг ескімо ́сів). 
parkin — пиріжок з вівсяного бо ́рошна на 
па ́тоці. 
parking — n. mot. стоя ́нка. 
park, to — mot. ста ́вити на стоя ́нку. 
parkway — бульва ́р, але ́я. 
parky — adj. colloq. Холо ́дний (холо ́дна 
пого ́да). 
parlance — мо ́ва, мане ́ра говорити. 
parlay — colloq. за ́клад, парі. 
parlay, to — colloq. іти ́ в за ́клад, на парі ́ . 
parley — 1) mil. перегово ́ри; 2) конфе-
ре ́нція. 
parley, to — mil. прова ́дити перегово ́ри. 
parleyvoo — n. jok. 1) францу ́з; 2) францу ́зь-
ка мо ́ва. 
parleyvoo, to — jok. говорити францу ́зькою 
мо ́вою. 
Parliament — n. 1) парля ́ме ́нт; 2) attr. 
парля ́ме ́нтський. 
parliamentarian — n. 1) парлямента ́р; 
2) знаве ́ць парля ́ме ́нтської пра ́ктики. 
parliamentarianism — парляментарйзм. 
parliamentary — adj. 1) парлямента ́рний; 
парля ́ме ́нтський; 2) colloq. ввічливий, 
parliament-cake — cul. імби ́рний пря ́ник. 
parlor — see parlour. 
parlour — 1) віта ́льня; 2) загальна кімна ́та; 
3) ательє ́. 
parlour-car — rly. ваго ́н-сальо ́н. 
parlour-maid — n. покої ́вка, служни ́ця. 
parlous — аг. 1. adj. 1) небезпе ́чний; 
2) Хи ́трий; 3) жахливий; 2. adv. дуже; 
страшенно. 
Parnassian — lit. 1) n. парна ́сець; 2) adj. 
парна ́ський. 



Parnassus parturifacient 

Parnassus — myth. Парна ́с. 
parochial — 1) rel. парохія ́льний, парафі-
я́льний; 2) fig. місце ́вий; обме ́жений. 
parochialism — fig. провінціялі ́зм; обме ́ -
женість. 
parochlality — see parochialism. 
parodist — lit. пароди ́ст(ка). 
parody — lit. паро ́дія. 
parody, to — lit. пародіюва ́ти. 
parole — rt. 1) mil. паро ́ля, клич; 2) сло ́во 
че ́сти. 
parolee — rt. звільнений на сло ́во че ́сти. 
parole, to — звільня ́ти на сло ́во че ́сти. 
paronomasia — n. калямбу ́р, гра слів. 
paronym — n. 1) lin. пароні ́мія, похідне ́ 
сло ́во; 2) тезко ́. 
paroquet — see parakeet. 
Paros — geog. Па ́рос (о ́стрів). 
parotitis — n. med. заву ́шниця. 
paroxysm — n. парокси ́зм, на ́пад (хворо ́би, 
гні ́ву). 
paroxysmal — adj. су ́дорожний. 
parpen — archi. ка ́мінь на всю товщину ́ 
стіни ́. 
parquet — n. 1) парке ́т; 2) theatr. передні 
ряди ́ парте ́ру; 3) attr. парке ́тний. 
parquet circle — theatr. за ́дні ряди ́ парте ́ру; 
амфітеа ́тр. 
parquetry — парке ́т. 
parquet, to — bui. настила ́ти парке ́т. 
parr — ich. молоди ́й лосо ́сь. 
parricidal — adj. батьковби ́вчий. 
parricide — n. 1) батьковби ́вство; 2) батько-
вбивця. 
parrot — orn. папу ́га. 
parrotry— безтя ́мне повто ́рення чужи ́х слів, 
parrot, to — повто ́рювати, як папу ́га. 
parry — n. відбиття ́уда ́ру. 
parry, to — відбива ́ти уда ́р. 
parse, to — роби ́ти грамати ́чну аналі ́зу. 
parsimonious — adj. 1) бережливий; 2) ску-
пий. 
parsimony — 1) бережли ́вість; 2) скупість. 
parsing — n. грамати ́чна аналі ́за. 
parsley — bot. петру ́шка. 
parsnip — bot. пастерна ́к. 
parson — rel. свяще ́ник, па ́рох, паноте ́ць. 
parsonage — rel. паро ́хія, пара ́фія. 
parsonic — rel. парохія ́льний, парафі-
я́льний. 
part — 1. n. 1) части ́на; 2) у́часть; 3) theatr. 
ро ́ля; 4) mus. па ́ртія; 2. adv. поча ́сти ́ , 
частко ́во. 
partaker — уча́сн||ик (иця). 
partake, to — 1) бра ́ти у́часть; 2) ї́сти, пити; 
3) ділити (з кимсь). 
partan — zool. краб. 
parted — adj. 1) розлу ́чений; 2) розділений, 
parterre — 1) theatr. парте ́р; 2) квітни ́к. 
parthenogenesis — biol. партеногене ́за. 
parti — n. па ́ртія (у шлю ́бі). 
partial — adj. 1) частковий; непо ́вний; 
2) упереджений, небезсторо ́нній. 
partial eclipse — n. astron. частко ́ве за-
те ́мнення. 

partiality — n. 1) при ́страсть; 2) части ́н-
ність; 3) односторо ́нність. 
partially — части ́ино. 
partible — adj. що підляга ́є по ́ділу. 
participant — уча́сн||ик (иця); співуча́сн||ик 
(иця). 
participate, to — 1) бра ́ти у́часть; 2) поді-
ля ́ти з кимсь. 
participation — у́часть; співу ́часть. 
participator — see participant, 
participial — adj. gram, дієприкметнико ́вий. 
participle — n. gram, дієприкме ́тник. 
particle — n. 1) ча ́стка; ска ́лка; 2) gram. 
ча ́стка; суфікс; префікс; 3) стаття ́ доку ́-
ме ́нту. 
particle of dust — порошинка, 
particoloured — adj. барви ́стий, строка ́тий. 
particular — adj. 1) особли ́вий; специфіч-
ний; 2) докла ́дний, дета ́льний; 3) вимо ́г-
ливий; розбірливий. 
particularism — n. 1) рої. партикуляри ́зм; 
2) особли ́ва прихи ́льність. 
particularity — n. 1) стара ́нність; докла ́д-
ність; 2) особли ́вість; специ ́фіка. 
particularize, to — вдава ́тися в подро ́биці. 
particularly — 1) особли ́во; зокре ́ма; 
2) надзвича ́йно; 3) дета ́льно, докла ́дно. 
parting — 1. n. 1) розлу ́ка; проща ́ння; 
2) відокре ́млення; 3) аг. смерть; 2. adj. 
1) проща ́льний; 2) що розгалу ́жується. 
parti pris — n. упереджена думка, 
partisan — 1. n. 1) партиза ́н(ка); 2) при-
хи́льн||ик (иця); 2. adj. 1) партиза ́нський; 
2) що сліпо вірить, 
partisanship — n. прихи ́льність. 
partite — adj. ent., bot. розді ́льний. 
partition — 1) по ́діл, розчленува ́ння; 2) пе-
регоро ́дка, внутрішня стіна ́ (буді ́влі); 
3) комі ́рка. 
partition off, to — відгороджувати; від-
окре ́млювати перегоро ́дкою. 
partition, to — розчлено ́вувати; ділити, 
partitive — 1. n. gram, розділо ́ве сло ́во; 
2. adj. 1) gram, розділо ́вий; 2) роздріб-
нений. 
partly — частко ́во, поча ́сти ́ , до де ́якої мі ́ри. 
partner — 1) компаньйо ́н(ка), партне ́р; 
2) чоловік; дружи ́на; 3) уча́сн||ик (иця). 
partnership — n. 1) у́часть; 2) comm. ком-
па ́нія, товари ́ство. 
part-owner — співвла́сн||ик (иця). 
partridge — orn. курі ́шса. 
partridge-wood — черво ́не де ́рево. 
part-song — mus. музи ́чний твір для трьох 
або ́ бі ́льше голосі ́в. 
part time — n. непо ́вний робо ́чий день. 
part-timer — see part-time worker. 
part-time worker — робітни ́к, що працю ́є 
непо ́вний робо ́чий день. 
part, to — 1) розлуча ́ти(ся); 2) діли ́ти (між 
кимсь). 
parturient — adj. 1) тво ́рчий (про ро ́зум); 
2) що наро ́джує; 3) med. полого ́вий. 
parturifacient — med. за ́сіб, що виклика ́с 
або ́ поле ́гшує по ́ло ́ги. 



parturition paste in, to 
parturition — n. pi. по ́ло ́ги. 
party — 1. n. 1) рої. па ́ртія; 2) mil. загі ́н, 
кома ́нда; 3) вечі ́рка; 4) jur. сторона ́ ; 
5) осо ́би, які ́супроводжують; 6) jok. осо ́ба, 
суб'є ́кт; 2. adj. рої. партійний, 
party-coloured — see particoloured. 
party line — n. 1) межа ́ між прива ́тними 
володіннями; 2) спі ́льний телефо ́нний про-
від у кілько ́х абоне ́нтів; 3) рої. лі ́нія па ́ртії. 
party-liner — n. рої. прихи́льн||ик (иця) лінії 
па ́ртії. 
party wall — спі ́льна стіна ́двох сумі ́жних 
буди ́нків. 
party wire — see party line 2). 
parvenu — n. colloq. ви ́скочка. 
parvis — at church па ́перть; церко ́вний двір. 
pas — n. 1) пе ́ршість, перева ́га; 2) па (в 
та ́нці). 
paschal — rel. Велико ́дній. 
pas de deux — па-де-де ́ (балетний тано ́к, 
що вико ́нується двома ́ партне ́рами). 
pasha — паша ́ . 
pasque-flower — bot. сон-трава ́. 
pasquil — n. па ́сквіль. 
pasquinade — n. па ́сквіль. 
pasquinade, to — висміювати в па ́сквілі. 
pass — n. 1) прохі ́д; 2) уще ́лина, перева ́л 
(в го ́рах); 3) naut. суднохідний прохі ́д, фар-
ва ́тер; 4) про ́пуск, пере ́пустка; 5) посере ́дня 
оці ́нка; 6) тії. короткоча ́сна відпу ́стка; 7) sport, ви́пад (у фехтува́нні); 8) at cards пас. 
passable — 1) прохідни ́й; проїзни ́й; судно-
пла ́вний; 2) прийнятни ́й; терпи ́мий; 3) що 
перебува ́є в о́бігу. 
passado — sport, ви ́пад (у фехтува ́нні). 
passage — n. 1) проходження; прохі ́д; 
2) naut., av. рейс; 3) перелі ́т (птахі ́в); 
4) вхід; ви ́хід; 5) ури ́вок (з кни ́жки); 
6) mus. паса ́ж; 7) шлях, доро ́га; 8) коридо ́р. 
passage boat — поро ́м. 
passage, to — проїзди ́ти, прохо ́дити; пере-
літа ́ти. 
passage-way — прохі ́д; коридо ́р. 
pass an examination, to — скла ́сти іспит, 
pass away, to — 1) зника ́ти; припиня ́тися; 
2) уме ́рти. 
passbook — bank, ба ́нківська кни ́жка. 
pass by on the other side, to — colloq. не 
пода ́ти допомо ́ги, не ви ́явити співчуття ́. 
pass by, to — 1) прохо ́дити бі ́ля; 2) зали-
ша ́ти по ́за ува ́гою. 
pass-check — see pass-out. 
passe — adj. застарі ́лий. 
pass each other, to — розмина ́тися. 
passementerie — оздо ́блення бі ́сером. 
passenger — n. 1) пасажи ́р; 2) attr. паса-
жирський. 
passenger-pigeon — orn. мандрі ́вни ́й го ́луб. 
passe-partout — 1) відми ́чка; 2) карто ́нна 
ра ́мка. 
passer — 1) люди ́на, яка ́ скла ́ла і́спит(и) 
без відзна ́ки; 2) tech. контроле ́р гото ́вої 
продукції. 
passer-by — n. перехо́ж||ий (а); подоро ́жн||ій 
(я). 

passerine — 1) n. orn. птах з ро ́ду горо-
би ́них; 2) adj. гороби ́ний. 
pas seul — сольови ́й та ́не ́ць. 
passible — adj. зда ́тний відчува ́ти (страж-
да ́ти). 
passim — adv. L. скрізь, всю ́ди. 
passimeter — автома ́т для продажу (заліз-
ни ́чних) квиткі ́в. 
passing — 1. n. 1) пере ́бі ́г; 2) проходження; 
3) poet, смерть; 2. adj. 1) випадко ́вий; 
2) побі ́жний; 3) миттєвий, 
passing-bell — n. похоро ́нний дзвін, 
passingly — мимохідь, між Іншим, 
passing-note — mus. перехідна ́ но ́та. 
passing track — r/у. роз'їзна ́ ко ́лія. 
passion — 1) при ́страсть; 2) си ́льне ду-
ше ́вне хвилюва ́ння; 3) спа ́лах гні ́ву. 
passional — adj. при ́страсний, палки ́й. 
passionate — adj. 1) при ́страсний, палки ́й; 
2) зако ́ханий. 
passionately — при ́страсно, па ́лко, завзя ́то. 
passionless — adj. безпри ́страсний, бай-
ду ́жий. 
Passion of Jesus — rel. Стра ́сті Господні, 
passion, to — poet, відчува ́ти або ́виявля ́ти 
при ́страсть. 
Passion Week — rel. Страсний Ти ́ждень. 
passive — 1. adj. 1) паси ́вний, іне ́ртний; 
2) покірний; 2. n. gram, паси ́вний стан, 
passively — 1) паси ́вно; 2) покірно, 
passive voice — n. gram, паси ́вний стан, 
passivity — 1) паси ́вність; 2) покірність, 
pass-key — n. відми ́чка. 
passman — той, хто склав і́спит(и) без 
відзна ́ки. 
pass off, to — поступо ́во припиня ́ткся (про 
дош, бу ́рю). 
pass on, to — 1) прохо ́дити да ́лі; 2) уме ́рти. 
pass-out — n. theatr. контрама ́рка. 
pass-out check — see pass-out. 
Passover — rel. Євре ́йське свя ́то. 
pass over, to — 1) передава ́ти; 2) мина ́ти, 
прохо ́дити; 3) обходити мовча ́нням. 
passport — па ́шпорт. 
pass round, to — передава ́ти оди ́н одному. 
pass the buck, to — colloq. звали ́ти відпові-
да ́льність на і́ншого. 
pass through, to — прохо ́дити, проїжджа ́ти, 
проліта ́ти. 
pass, to — 1) прохо ́дити; проїжджа ́ти; 
2) протіка ́ти; 3) обганя ́ти, випереджа ́ти; 
4) склада ́ти (і ́спит); 5) ухва ́лювати (резо-
люцію); 6) обмина ́ти; 7) sport, роби ́ти 
ви ́пад (у фехтува ́нні); 8) at cards пасува ́ти. 
pass up, to — colloq. відмовля ́тися від 
чо ́гось; відкида ́ти щось. 
pass water, to — physiol. мочи ́тися. 
password — mil. паро ́ля, клич, 
past — 1. n. 1) мину ́ле; 2) gram, мину ́лий 
час; 2. adj. мину ́лий; 3. prep. 1) повз; 2) по 
той бік, за; 3) після ́ ; 4) по ́над. 
paste — 1) па ́ста; 2) клей; 3) халва ́ . 
pasteboard — n. 1) карто ́н; 2) attr. кар-
то ́нний. 
paste in, to — вкле ́ювати. 



pastel patrol, to 

pastel — n. пасте ́ля; малюва ́ння пасте ́ллю. 
paste over, to — викле ́ювати. 
paster — n. клейка ́ сму ́жка папе ́ру. 
pastern — ба ́бка (у коня ́). 
paste, to — кле ́їти, прилі ́плювати. 
paste up notices, to — розклеювати ого-
ло ́шення. 
pasteurization — n. bact. пастериза ́ція. 
pasteurizer — n. bact. апара ́т для пастери-
за ́ції. 
pasteurize, to — bact. пастеризува ́ти. 
pasticcio — n. 1) mus. попурі ́ ; 2) худо ́жня 
іміта ́ція. 
pastiche — see pasticcio. 
pastille — 1) табле ́тка; 2) кури ́льна сві ́чка. 
pastime — розва ́га, ро ́зривка. 
pastiness — ли ́пкість, кле ́йкість. 
past master — n. непереве́ршений ма ́йстер 
(у чо ́мусь). 
pastor — 1) rel. па ́стор, свяще ́ник; 2) orn. 
роже ́вий шпак. 
pastoral — 1. adj. 1) rel. па ́сторський; 
2) пастушачий; 2. n. mus. пастора ́ля. 
pastorale — n. mus. пастора ́ля. 
pastoral visit — rel. духо ́вна візита ́ція. 
pastorate — rel. па ́сторство. 
past participle — gram, дієприкме́тник ми-
нулого ча ́су ́ . 
pastry — пе ́чиво, ті ́стечко. 
pastry-cook — конди ́тор. 
past tense — n. gram, мину ́лий час. 
pasturage — n. agric. 1) пасо ́ви ́сько; 2) па ́ -
ша; 3) ви ́пас, пасі ́иня. 
pasture — n. agric. 1) пасо ́ви ́сько, ви ́гін; 
2) па ́ша. 
pasture, to — agric. па ́сти(ся). 
pasty — 1. n. cul. 1) пирі ́г; 2) паште ́т; 
2. adj. 1) тістоподібний; 2) бліди ́й; оду ́тлий. 
pasty-faced — adj. бліди ́й; оду ́тлий. 
pat — 1. adj. доре ́чний; своєча ́сний; 2. adv. 
1) до ре ́чі; вда ́ло; 2) шви ́дко; 3. n. 1) шма-
то ́к; 2) о́плеск; ляскання. 
Patagonia — geog. Патаґо ́нія. 
Patagonian — 1) n. патаґо́н||ець (ка); 2) adj. 
патаґо ́нський. 
patch — 1) ла ́та, ла ́тка; 2) діля ́нка землі ́ ; 
3) пля ́ма непра ́вильної фо ́рми. 
patched — adj. зала ́таний. 
patching — n. лата ́ния. 
patch-pocket — накладна ́ кише ́ня. 
patch, to — лата ́ти; ла ́годити. 
patch up, to — colloq. підправля ́ти. 
patchwork — n. 1) латани ́на; щось зро ́блене 
з кла ́птиків; 2) мішанина. 
patchy — 1) вкри ́тий плямами; строка ́тий; 
2) випадко ́вий, ури ́вчастий (про зна ́ння ́). 
pate — n. colloq. 1) голова ́ ; 2) ро ́зум. 
patella — n. anat. наколі ́нок. 
paten — n. диск. 
patency — очевидність, я́вність. 
patent — 1. n. 1) пате ́нт; 2) гра ́мота, при-
віле ́й; 2. adj. 1) патенто ́ваний; 2) вла ́сного 
ви ́находу; 3) colloq. ориґіна́льний. 
patentee — n. вла́сн||ик (иця) пате ́нту. 

patenting — n. 1) патентува ́ння; 2) tech. 
гартування з охолодженням в мета ́лі. 
patent-leather — ляко ́ванл шкі ́ра. 
patent letters — n. pl. пате ́нт. 
patently — очевидно, явно, 
patent, to — патентува ́ти. 
pater — colloq. ба ́тько. 
patera — archi. па ́тера, круглий орнаме ́нт. 
paterfamilias — jok. господар до ́му. 
pater icon — патерик, збірка леґе ́нд. 
paternal — adj. 1) ба ́тьківський; 2) по ба ́ть-
кові (ро ́дич). 
paternal grandfather — дід по ба ́тькові. 
paternalism — за ́йва дріб'язко ́ва опі ́ка. 
paternity — n. 1) ба ́тьківство; 2) похо ́-
дження по ба ́тькові. 
Paternoster — rel. Госпо ́дня Моли ́тва. 
path — 1) сте ́жка, дорі ́жка; 2) шлях; 3) sport, трек; 4) math, траєкто́рія. 
pathetic — adj. звору ́шливий; • атети́чний. 
pathetically — звору ́шливо; патети ́чно. 
pathetics — n. pl. пате ́тика. 
path-finder — 1) дослідник (мальовни ́чої 
країни); 2) av. mil. літа ́к наведення, 
pathless — 1) бездорі ́жний; 2) непрото-
ро ́ваний. 
pathogenesis — med. патогене ́за. 
pathogenic — adj. med. патоге ́нний. 
pathologic(al) — adj. med. патологічний. 
pathologist — med. пато ́лог. 
pathology — med. патоло ́гія. 
pathos — 1) па ́тос; почуття ́; 2) те, що 
виклика ́є сум або ́співчуття ́. 
pathway — 1) сте ́жка, дорі ́жка; 2) math. 
траєкто ́рія. 
patience — 1) терпели ́вість, терпля ́чість; 
2) наполе ́гливість; 3) at cards пасья ́нс. 
patient — 1. n. паціє ́нт(ка), хво́р||ий (а); 
2. adj. 1) терпели ́вий; 2) наполе ́гливий. 
patiently—adv. 1) терпля ́че; 2) наполе ́гливо. 
patina — па ́ти ́на (налі ́т на бро ́ндзі). 
patois — n. місце ́ва гові ́рка. 
patriarch — 1) rel. патрія ́рх; 2) засно ́вник. 
patriarchal — 1) rel. патрія ́рпшй; 2) пат-
ріярха ́льний; 3) пова ́жний. 
patriarchate — rel. патріярха ́т. 
patriarchy — патрія ́рхія. 
patrician — 1) n. патри ́цій; 2) adj. патри-
ція ́нський. 
patricide — 1) батьковби ́вство; 2) батько-
вби ́вця. 
patrimonial — adj. родови ́й; спадковий. 
patrimony — n. родови ́й має ́ток; спа ́дщина. 
patriot — патріо ́т(ка). 
patriotic — adj. патріоти ́чний. 
patriotism — патріоти ́зм. 
patrol — mil. n. 1) патру ́ля, дозі ́р; 2) патру-
люва ́ния; 3) attr. патру ́льний, дозі ́риий. 
patrol-bomber — av. mil. розві ́дник-бомбар-
дува ́льник. 
patrolling — see patrol 2). 
patrolman — поліца ́й. 
patrol, to — mil. патрулюва ́ти, охороняти 
дозо ́рами. 



patron pea-jacket 
patron — 1) покрови ́тель, захи ́сник, патро ́н; 
2) шеф; 3) клієнт. 
patronage — 1) опікування; заступництво; 
2) ше ́фство; 3) клієнту ́ра. 
patroness — покрови ́телька, патроне ́са. 
patronize, to — 1) опі ́кува ́ти, протеґува ́ти; 
2) ста ́витися зви ́сока. 
patronizing — adj. покрови ́тельський. 
patronymic — n. патроні ́міка. 
patter — n. 1) скоромо ́вка; 2) colloq. тере-
ве ́ні, базі ́кання. 
pattern — n. 1) зразо ́к, взіре ́ць; 2) візеру ́нок; 3) tech. шабльо́н; 4) met. моде́ль; 5) attr. 
зразко ́вий, взірце ́вий. 
pattern-maker — met. модельник, 
pattern-shop — met. моде ́льна майсте ́рня. 
pattern, to — 1) виготовля ́ти за зразко ́м; 
2) прикраша ́ти візеру ́нком. 
patter, to — 1) говори ́ти скоромо ́вкою; 
торохті ́ти; 2) пороши ́ти (про дощ, град), 
pat, to — попле ́скати (по плечу ́ , спи ́ні). 
patty — n. colloq. пиріжо ́к. 
pattypan — фо ́рма для пиріжкі ́в. 
paucity — нечисле ́нність, мала ́ кількість, 
paunch — че ́рево, живі ́т, пу ́зо. 
paunch, to — потроши ́ти. 
paunchy — adj. з черевце ́м. 
pauper — жебра ́к, бідня ́к. 
pauperism — зли ́дні, павпери ́зм. 
pauperization — зубо ́жіння, павпериза ́ція. 
pauperize, to — дово ́дити до зли ́днів. 
pause — 1) па ́вза, пере ́рва; 2) mus. фер-
ма ́та; 3) lit. цезу ́ра; 4) заміша ́ння. 
pause, to — 1) роби ́ти па ́взу, зупинятися; 
2) вага ́тися. 
paved — adj. бруко ́ваний, ви ́стелений. 
pavement — хідни ́к, тротуа ́р, брук, 
pavement-artist — худо ́жник, що малює на 
ву ́лиці, щоб зароби ́ти на життя ́. 
paver — мостильник, 
pave the way, to — fig. підготовля ́ти ґрунт 
(для чо ́гось). 
pave, to — брукува ́ти, вистила ́ти. 
pavilion — 1) павільйо ́н; 2) шатро ́ , наме ́т. 
pavilion, to — 1) будува ́ти павільйо ́н(и); 
2) ста ́вити наме ́т(и). 
paving — n. 1) брукі ́вка; 2) матерія ́л для 
брукува ́ння. 
Pavlovian reflex — n. physiol. умо ́вний 
рефле ́кс. 
pavonine — adj. 1) пави ́ний; 2) ра ́йдужний. 
paw — ла ́па. 
pawky — adj. jok. лука ́вий. pawl — n. 1) tech. за́щіпка; 2) naut. пал. 
pawl, to — tech. зупиня ́ти за допомо ́гою 
за ́щіпки. 
pawn — 1) заста ́ва, за ́клад; 2) at chess 
піша ́к. 
pawn-broker — лихва ́р(ка), що дає ́ гро ́ші 
під заста ́ву рече ́й. 
pawn-brokery — n. льомба ́рд. 
pawnshop — n. льомба ́рд. 
pawn, to — 1) заставляти, заклада ́ти; 
2) ручитися. 
paw, to — скребти ́ла ́пою. 

pax — L. n. мир. 
pay — 1) платня ́, заробітна пла ́та; 2) ви ́п-
лата, спла ́та. 
payable — adj. 1) що підляга ́є спла ́ті; 
2) прибутко ́вий. 
pay attention, to — уважа ́ти, бу ́ти ува ́жним. 
pay a visit, to — гостюва ́ти, відвідувати, 
pay back, to — поверта ́ти (гро ́ші). 
pay-box — theatr. ка ́са. 
payday — день ви ́пла ́ти заробітку, 
pay down, to — плати ́ти готівкою, 
payee — bank. пред'явн||и́к (и ́ця) че ́ка, 
ве ́кселя. 
pay-envelope — кове ́рт з заробітною 
пла ́тою. 
payer — n. пла ́тник. 
paying — adj. прибутко ́вий, вигідний. 
paying capacity — comm. платоспромо ́ж-
ність. 
pay in kind, to — comm. плати ́ти нату ́рою. 
payload — av. mil. бо ́мбовий ванта ́ж. 
pay load — n. comm. кори ́сний ванта ́ж. 
paymaster — скарбни ́к. 
paymaster general — головни ́й скарбни ́к. 
payment — ви ́пла ́та, спла ́та. 
pay-off — n. 1) ви ́пла ́та; 2) час ви ́пла ́ти. 
pay-office — ка ́са. 
pay off, to — 1) звільня ́ти з пра ́ці; 2) роз-
пла ́чуватися по ́вністю. 
pay one's way, to — жи ́ти відповідно до 
свої ́х достатків. 
pay-out — ви ́пла ́та. 
pay-packet — see pay-envelope. 
pay phone — телефо ́н-автома ́т. 
pay-roll — see pay-sheet. 
pay-sheet — листа ви ́пла ́т. 
pay, to — 1) плати ́ти; 2) comm. дава ́ти 
прибу ́ток; 3) naut. смоли ́ти. 
pea — горо ́х; гороши ́на. 
peace — 1) мир; спо ́кі ́й; 2) ми ́рна уго ́да. 
peace! — int. тихі ́ше! 
peaceable — adj. мирний, миролюбний. 
peaceful — adj. мирний; спокі ́йний. 
peacefully — ми ́рно; спокі ́йно. 
peace-loving — adj. миролюбний. 
peacemaker — примири ́тель(ка). 
peace-offering — n. подару ́нок на знак 
дру ́жби. 
peace-officer — охоро ́нець порядку (по-
ліца ́й). 
peace-time — мирний час. 
peach — броскви ́на. 
pea-chick — orn. молодий па ́вич; молода ́ 
па ́ва. 
peach-tree — bot. броскви ́на. 
peachy — adj. colloq. га ́рний, приє ́мний. 
peacock — orn. па ́вич. 
peacock blue — n. переливчастий си ́ній 
ко ́лір. 
peacockery — пиха ́тість, бундючність, 
peacock, to — 1) пиша ́тися; 2) вели ́чно 
походжа ́ти. 
peafowl — orn. па ́вич; па ́ва. 
peahen — orn. па ́ва. 
pea-jacket — naut. бушла ́т. 



peak peek 

peak—1) найви ́щато ́чка; 2) ві ́стря; 3) geog. 
пік; 4) гре ́бінь (хви ́лі); 5) tech. ма ́ксимум. 
peak-cap — кашке ́т, карту ́з. 
peaked — adj. 1) заго ́стрений; 2) ви ́сна-
жений, змарнілий. 
peak record — sport, верши ́нний о́сяг. 
peak, to — сла ́бнути, ча ́хнути. 
peaky — adj. шпилястий, гострове ́рхий. 
peal — 1) дзвін; 2) гу ́ркіт (гро ́му). 
peal, to — 1) дзвони ́ти в дзво ́ни; 2) луна ́ти; 
гримі ́ти. 
peanut — земляни ́й горі ́х. 
pear — груша, 
pearl — перли ́на. 
pearl-barley — перло ́ва крупа ́ . 
pearl-button — перляму ́тровий ґу ́дзик. 
pearl-diver — лове ́ць, шука ́ч пе ́рлів. 
pearlfisher — лове ́ць пе ́рлів. 
pearlfishery — здобува ́ння пе ́рлів. 
Pearl Harbo(u)r — geog. Пірл-Га ́рбор. 
pearlies — pi. colloq. перляму ́трові ґу ́дзики. 
pear liqueur — груші ́вка. 
pearl-powder — перли ́нне біли ́ло. 
pearls — pi. пе ́рли. 
pearl-shells — перляму ́тр. 
pearl, to — шукати, здобува ́ти пе ́рли. 
pearly — adj. 1) перли ́нний; схо ́жий на 
пе ́рли; 2) оздо ́блений пе ́рлами. 
pear-shaped — adj. що ма ́є фо ́рму гру ́ші. 
peart — adj. 1) спри ́тний; 2) кмітли ́вий; 
3) веселий. 
pear-tree — bot. гру ́ша. 
peasant — n. 1) селяни ́н, хліборо ́б; 2) attr. 
селя ́нський, сі ́льськйй. 
peasantry — селя ́нство. 
peasant woman — селя ́нка. 
pease — n. 1) горо ́х; 2) attr. горо ́ховий. 
peashooter — іграшко ́ва рушни ́ця. 
pea-souper — colloq. густи ́й жо ́втий тума ́н. 
peat — n. 1) торф; 2) attr. торфо ́вий. 
peatery — 1) торфо ́ві розро ́бки; 2) тор-
фо ́вище. 
peat-hag — ви ́черпане торфо ́вшце. 
pea-time — n. colloq. оста ́нній ета ́п чого ́сь. 
peatman — робітни ́к, що працює на тор-
фо ́вищі. 
peatmoss — торфо ́вий мох. 
peaty — adj. торфо ́вий; поді ́бний до то ́рфу. 
pebble — 1) га ́лька, рінь; 2) гі ́рськи ́й криш-
та ́ль; 3) opt. лі ́нза з гі ́рсько ́го кришта ́лю. 
pebblestone — га ́лька, рінь. 
pebble, to — посипа ́ти га ́лькою. 
pebbly — вкритий га ́лькою. 
peccability — rel. грі ́шність, гріхо ́вність. 
peccable — rel. грішний, гріхо ́вний. 
peccadillo — дрі ́бна ́прови ́на. 
peccancy — rel. гріх; гріхо ́вність. 
peccant — 1) rel. грі ́шний; 2) шкідливий; 
3) непра ́вильний. 
peccant string, the — mus. детону ́юча струна ́ . 
peccant tooth — хво ́рий зуб. 
peck — n. 1) бе ́зліч; ку ́па; 2) мі ́ра сипких 
тіл; 3) клюво ́к. 
pecker — 1) птах, яки ́й довба ́є дзьо ́бом; 
2) ка ́йло. 

peckish — adj. colloq. голо ́дний. 
peck out, to — видзьо ́бувати. 
peck, to — 1) дзьо ́ба ́ти, клювати; 2) від-
щи ́пувати; 3) довба ́ти ка ́йлом. 
pectinated) — adj. bot., zool. гребінча ́стий. 
pectination — n. bot., zool. гре ́бінь. 
pectin — chem. пектин. 
pectoral — 1. n. 1) нагру ́дна прикра ́са; 
оздо ́ба; 2) pi. ich. грудні плавці ́ ; 2. adj. 
1) грудни ́й; 2) вну ́трішній. 
peculate, to — 1) привла ́снювати; 2) роз-
крада ́ти. 
peculation — 1) привла ́снення; 2) краді ́ж. 
peculator — 1) розтра ́тник; 2) зло ́дій. 
peculiar — 1. n. 1) особи ́ста вла ́сність; 
2) особливий привіле ́й; 2. adj. 1) особли ́-
вий; 2) специфічний; 3) ексцентри ́чний. 
peculiarity — 1) особли ́вість; 2) специфіч-
ність; 3) характерна ри ́са; 4) ексцент-
ри ́чність. 
peculiarly — 1) особли ́во; 2) ексцентри ́чно. 
pecuniary — adj. грошови ́й. 
pecuniary aid — n. грошова ́ допомо ́га. 
pedagogic — adj. педагогічний. 
pedagogics — n. pl. педаго ́гіка. 
pedagogue — n. педаго ́г. 
pedagogy — n. педаго ́гіка. 
pedal — 1) n. педа ́ля, ступни ́к; 2) adj. anat., 
zool. ножни́й. 
pedal, to — 1) натиска ́ти на педа ́лю; 
2) colloq. ї́хати вельосипе ́дом. 
pedant — 1) педа ́нт(ка); 2) доктрине ́р(ка). 
pedantic — adj. педанти ́чний. 
pedantism — педанти ́зм, педанти ́чність. 
pedantry — педанти ́чність. 
peddle, to — 1) торгува ́ти; 2) colloq. роз-
но ́сити чутки ́. 
peddling — 1) n. дрі ́бна ́ торгівля; 2) adj. 
дріб'язко ́вий. 
pedestal — 1) п'єдеста ́ль; підніжжя; 2) ос-
нова, ба ́за; 3) нічни ́й сто ́лик. 
pedestal, to — ста ́вити на п'єдеста ́ль. 
pedestrian — 1. n. пішохо ́д; 2. adj. 1) піший; 
пішохо ́дний; 2) fig. нудни ́й. 
pediatrics — n. pl. med. педія ́трія, нау ́ка 
про дитя ́чі хворо ́би. 
pedicel — bot. квітоніжка, стебли ́нка. 
pedicular — adj. вошивий, 
pediculous — see pedicular. 
pedicure — n. педікю ́р. 
pedicure, to — роби ́ти педікю ́р. 
pedigree — 1) родовід, генеало ́гія; 2) по-
ходження. 
pedigreed — adj. поро ́дистий (про твари ́н). 
pedigreed cattle — племінна ́ худо ́ба. 
pediment — archi. фронто ́н. 
pedlar — 1) ву ́личний торгове ́ць; 2) по-
Ши ́рювач пліток. 
pedlary — 1) роздрібна торгівля; 2) дрібни ́й 
това ́р; 3) поши ́рювання пліток. 
pedology — 1) педоло ́гія; 2) ґрунтозна ́вство. 
pedometer — крокомір, педо ́метр. 
peduncle — bot. плодоніжка; квітконіжка. 
peek — швидкий по ́гляд; по ́гляд крадь-
кома ́ . 



peek-a-boo penetrable 
peek-a-boo — n. гра в схо ́ванки. 
peek, to — зазира ́ти, загляда ́ти. 
peel — n. 1) лушпа ́йка, шкі ́рка; 2) пе ́ка ́рська 
лопа ́та. 
peeler — машина (інструме ́нт) для обди-
ра ́ння лушпи ́ння, кори ́ . 
peeling — see peel 1). 
peel off, to — see peel, to. 
peel, to — 1) лу ́щити; обдира ́ти; 2) злу-
щуватися. 
peep — 1) по ́гляд крадькома ́ ; 2) пе ́рша 
поя ́ва; 3) писк; цвірі ́нькання. 
peeper — n. 1) той, хто підгляда ́є; 2) colloq. 
о́ко. 
peep-hole — ві ́чко ́ , о́твір. 
Peeping Tom — colloq. на ́дто допи ́тлива 
люди ́на. 
peep in, to — see peep, to 1). 
peep, to — 1) підгляда ́ти, позира ́ти ни ́ш-
ком; 2) мру ́житися, щу ́литися; 3) пшца ́ти; 
цвірінькати. 
peer — n. 1) пер, лорд; 2) рі ́вний за ста ́ном; 
рі ́вня. 
peering out — n. вигляда ́ння. 
peerless — adj. незрівня ́нний, чудо ́вий. 
peer, to — 1) пи ́льно вдивля ́тися, придив-
ля ́тися; 2) вигляда ́ти, пока ́зуватися; 3) ро-
би ́ти пе ́ром, ло ́рдом; 4) бу ́ти рі ́вним 
(з кимсь). 
peeve — 1) ска ́рга; 2) драту ́юча обста ́вина. 
peeved — adj. роздрато ́ваний. 
peeve, to — дратува ́ти; набрида ́ти. 
peevish — adj. 1) сварли ́вий; дражли ́вий; 
2) примхли ́вий. 
peevishness — 1) сварли ́вість; дражли ́вість; 
2) примхливість. 
peewit — orn. ча ́йка, пиги ́ч. 
peg — 1) кіло ́чок, дерев'яний цвях; 2) ві ́-
шалка. 
Pegasus — myth. Пега ́с. 
pegging — n. кіло ́чки; матерія ́л для кі-
ло ́чків. 
peg, to — 1) прикріплювати (познача ́ти) 
кіло ́чком; 2) comm. підтримувати (ціну ́) 
на одно ́му ́ рі ́вні. 
peg-top — дзи ́ґа (і ́грашка). 
peignoir — n. пеньюа ́р. 
pejorative — adj. прини ́зливий. 
Peking — geog. Пе ́кі ́н (мі ́сто). 
Pekin(g)ese — adj. текінський. 
pekoe — ви́гций ґатунок чо ́рного ча ́ю. 
pelage — во ́вна, ху ́тро, шкі ́ра (твари ́н). 
pelagian — 1) n. твари ́ни і росли ́ни, які ́ 
населя ́ють відкрите мо ́ре; 2) adj. пела-
гі ́чний. 
pelagic — adj. морськи ́й, пелагі ́чний. 
pelargonium — bot. пеларго ́нія; гера ́нь. 
pelerine — n. пелери ́на. 
pelf — 1) гро ́ші; бага ́тство; 2) кра ́дене 
майно ́ . 
pelican — orn. пеліка ́н, пти ́ця-торбоні ́с. 
pelisse — 1) рото ́нда; 2) дитя ́че пальто ́ з 
з пелери ́ною. 
pellagra — med. пеля ́ґра. 

pellet — 1) ку ́лька (з папе ́ру, хлі ́ба); 
2) pharm. пілюля; 3) дроби ́нка, шроти ́нка. 
pellicle — n. пліва ́ , тонка ́шкі ́рка. 
pell-mell — 1) n. безла ́ддя; мішани ́на; 
2) adj. безла ́дний; 3) adv. безла ́дно. 
pellucid — adj. 1) прозо ́рий; 2) зрозумілий, 
pelt — 1) ху ́тро; шкіра; 2) о́бстріл; 3) силь-
ний уда ́р. 
pelting rain — n. зли ́ва. 
peltry — хутряні ́това ́ри. 
pelt, to — 1) стукати, бараба ́нити; 2) за-
ки ́да ́ти (запита ́ннями); 3) ли ́ти (про дощ), 
pelvis — anat. мидни ́ця, нирко ́ва ми ́ска. 
Pembrokeshire) — geog. Пе ́мбрук(шір). 
Pembroke table — розкладни ́й стіл, 
pemphigus — med. пухирча ́тка. 
pen — 1) перо ́ ; 2) orn. лебеди ́ця, са ́мка 
ле ́бедя; 3) приміщення для арешто ́ваних; 
4) сті ́йло, невели ́ка за ́горо ́да для худо ́би. 
penal — adj. ка ́рний; криміна ́льний. 
penalize, to — 1) кара ́ти; штрафува ́ти; 
2) ста ́вити в невигі ́дне стано ́вище. 
penal laws — n. pl. криміна ́льні зако ́ни. 
penal servitude — примусо ́ві робо ́ти. 
penalty — n. 1) ка ́ра; штраф; 2) attr. 
штрафний. 
penalty area — sport, штрафний майда ́нчик. 
penalty goal — sport, гол, забитий з оди-
надцятиметро ́вого ко ́пу. 
penalty kick — sport, ка ́рний коп. 
penance — rel. поку ́та, покая ́ння. 
pen and ink — 1) письмо ́ве прила ́дця; 
2) fig. літерату ́рна пра ́ця. 
Penates — n. pl. myth, пена ́ти. 
репсе — see penny. 
penchant — n. схи ́льність. 
pencil — 1) оліве ́ць; 2) opt. пучо ́к проміння. 
pencil-case — пена ́л. 
pencilled — adj. окре ́слений олівце ́м. 
pencil-sharpener — застру ́гувач олівці ́в. 
pencil, to — 1) писа ́ти олівце ́м; 2) малю-
ва ́ти. 
pencraft — 1) мисте ́цтво письма ́ ; 2) літе-
ратурний стиль. 
pendant — n. 1) вису ́лька, брельо ́к; 2) ви-
сяча ля ́мпа; 3) naut. ви ́мпель. 
pendency — n. стан непе ́вности; нероз-
в'я ́зність. 
pendent — adj. 1) вися ́чий, звиса ́ючий; 
2) нерозв'я ́заний; 3) gram, незакі ́нчений 
(незакі́нчене ре ́чення). 
pending — 1. adj. 1) вися ́чий, звиса ́ючий; 
2) незакі ́нчений; 3) очі ́куваний; 2. prep. 
1) про ́тягом; 2) до; чека ́ючи. 
pending a decision — чека ́ючи рішення, 
pen-driver — n. colloq. канцелярист, 
pendulate, to — 1) хита ́тися, як маятник; 
2) fig. вага ́тися, бу ́ти нерішу ́чим. 
pendulous — adj. 1) що го ́йда ́ється; 2) ви-
ся ́чий. 
pendulum — ма ́ятник. 
Penelope — n. 1) myth. Пенело ́па; 2) fig. 
вірна дружи ́на. 
penetrability — n. проникність, 
penetrable — adj. проникний. 



penetralia perceptibility 

penetralia — rel. святи ́лище. 
penetrate into, to — проника ́ти; вхо ́дити. 
penetrate, to — 1) проника ́ти; вхо ́дити; 
2) fig. гли ́бо ́ко звору ́шувати. 
penetrating — adj. 1) що проника ́є; 2) про-
ни ́зливий (про звук). 
penetration — n. 1) проника ́ння; 2) тії . 
прори ́в. 
penetrative — see penetrating. 
pen friend — n. при ́ятель(ка) по листува ́нню. 
Penghu (Chuntao) — geog. острови ́ Пе ́нгу-
леда ́о. 
penguin — orn. пінґві ́н. 
penholder — ру ́чка (для пера ́). 
penicillin — pharm. пеніцилі ́на. 
peninsula — geog. піво ́стрів. 
peninsular — 1) n. жи ́тель піво ́строва; 
2) adj. півострівни ́й. 
Peninsula, the — geog. Пірене ́йський пів-
о́стрів. 
penis — anat. стате ́вий член, 
penitence — rel. поку ́та, покая ́ння. 
penitent — rel. 1) n. спові́дн||ик (иця); 
грі́шн||ик (иця), що розка ́юється; 2) adj. 
що розка ́юється. 
penitential — rel. що ка ́ється. 
penitentiary — 1. n. 1) в'язни ́ця; 2) виправ-
ний буди ́нок; 2. adj. виправни ́й. 
penknife — скла ́да ́ний но ́жик. 
penman — перепи ́сувач; калігра ́ф. 
penmanship — мисте ́цтво письма ́ ; калі-
графія. 
pen-name — літерату ́рний псевдоні ́м. 
pennant — naut. ви ́мпель. 
penniless — adj. fig. бідний, нужде ́нний. 
pennon — naut. ви ́мпель. 
Pennsylvania — geog. Пенсільва ́нія (штат 
США). 
penny — пе ́нні, пенс, 
penny-a-line — colloq. деше ́вий (про твір), 
penny-a-liner — colloq. на ́йманий писа ́ка. 
penny dog — colloq. помічни ́к ма ́йстра. 
penny-in-the-slot (machine) — автома ́т для 
продажу деше ́вих това ́рів. 
pennyroyal — bot. м'ята боло ́тяна. 
penny-wise — adj. colloq. дріб'язко ́вий. 
penny-wise and pound foolish — colloq. що 
заощаджує на дрібни ́цях, а витрача ́є на 
вели ́кому. 
pennyworth — n. кількість това ́ру, яку ́ 
можна купи ́ти на 1 пе ́нні. 
penology — jur. пеноло ́гія, нау ́ка про по-
кара ́ння і в'язни ́ці. 
pensile — adj. вися ́чий, зви ́слий. 
pension — пе ́нсія. 
pensionable — adj. 1) що дає пра ́во на 
пе ́нсію; 2) що ма ́є пра ́во на пе ́нсію. 
pensioner — пенсіоне ́р(ка). 
pension, to — признача ́ти пе ́нсію. 
pensive — adj. 1) вду ́мливий; 2) сумни ́й. 
pen-stock — 1) жо ́лоб; 2) шлю ́за. 
penswan — orn. лебеди ́ця, са ́мка ле ́бедя. 
pent — adj. ув'я ́знений, за ́мкнений. 
pentabasic — adj. chem. п'ятиосновни ́й. 
pentachord — mus. пентахо ́рд 

pentad — n. 1) число ́п'ять; 2) гру ́па з п'ята; 
3) chem. п'ятивале ́нтний елеме ́нт. 
pentagon — geom. п'ятику ́тник, пентаго ́н. 
pentagonal — adj. п'ятику ́тній. 
Pentagon, the — буди ́нок військо ́во ́го міні-
стерства С Ш А . 
pentahedral — geom. п'ятигра ́нний. 
pentahedron — geom. п'ятигра ́нник, пен-
таедр. 
pentameter — poet, пента ́метр. 
pentangular — see pentagonal, 
pentasyllable — gram, п'ятискладо ́ве сло ́во. 
pentathlon — sport, п'ятизма ́г. 
Pentecost — rel. Зеле ́ні Свя ́та. 
penthouse — 1) підда ́шок; 2) фешене ́бельне 
ме ́шка ́ння на пло ́скому даху ́ багатоповер-
хо ́вого буди ́нку. 
pentode — electron, п'ятиелектро ́дна ля ́мпа, 
пенто ́да. 
penult(imate) — gram, передоста ́нній склад 
у сло ́ві. 
penumbra — n. напівтемрява, 
penurious — adj. 1) бідний; 2) скупи ́й. 
penury — n. бідність, нужда ́ . 
penwiper — перочи ́стка. 
peon — n. 1) на ́ймит, слуга ́ ; 2) поліца ́й. 
peonage — n. наймитува ́ння. 
peony — bot. піво ́нія. 
people — n. 1) наро ́д, на ́ція; 2) лю ́ди, насе-
лення; 3) jur. держа ́ва, грома ́дське обви-
нува ́чення. 
people, to — заселя ́ти, населя ́ти. 
pep — colloq. бадьо ́рість, енерґі ́йність. 
pepper — 1) bot. пе ́рець; 2) fig. гострота ́ , 
запальність. 
pepperbox — пе ́речниця. 
peppercorn — перчи ́нка, зерни ́на пе ́рцю. 
peppermint — bot. пеперме ́нт, нато ́шник. 
pepper-pot — n. 1) пе ́речниця; 2) fig. запаль-
на ́ люди ́на. 
pepper, to — 1) перчи ́ти (ї ́жу); 2) fig. ла ́яти. 
peppery — adj. 1) напе ́рчений, го ́стрий 
(напе ́рчена ї́жа); 2) fig. запальни ́й. 
peppy — adj. colloq. бадьо ́рий, енергійний. 
pepsin — n. physiol. пепси ́на. 
peptic — adj. physiol. 1) травни ́й; 2) пепси ́-
новий. 
pep, to — colloq. підбадьо ́рювати, стиму-
лювати. peptone — n. physiol. у chem. пепто́н. per — prep. 1) че́рез, по; 2) за, на. 
peradventure — 1) n. су ́мнів; невідо ́мість; 
2) adv. можли ́во. 
perambulate, to — 1) ходити; блука ́ти; 
2) об'їжджа ́ти; 3) вози ́ти дигя ́чий візо ́к. 
perambulator — дитячий візо ́к. 
percale — text, перка ́ль. 
per capita — L. на ду ́шу населення, 
perceive, to — 1) відчува ́ти, усвідо ́млювати; 
2) розрізня ́ти. 
per/cent — відсо ́ток, про ́це ́нт. 
percentage — 1) відсо ́ток, про ́це ́нт; про-
центо ́ве відношення; 2) colloq. частина, 
perceptibility — n. пізнава ́льність; від-
чутність. 



perceptible peripetia 
perceptible — adj. помі ́тний; відчу́тний. 
perception — n. 1) відчува́ння; усвідо ́м-
лення; 2) philos. перце́псія. 
perceptional — adj. пізнава́льний. 
perceptive — adj. 1) сприйнятливий; 2) спо-
стере́жливий. 
perceptivity — n. 1) сприйня́тливість; 
2) спостере́жливість. 
perch — 1) ich. о́кунь; суда ́к; 2) сі ́дало; 
3) жерди ́на; 4) arc hi. карні́з. 
perchance — adv. 1) випадко́во; 2) можли ́во. 
perchlorate — chem. перхлора́т. 
perchloric acid — chem. хло ́рна кислота́. 
perch pole — sport, же́рдка до ско́ку. 
perch, to — 1) садови́ти(ся) (про пти ́цю); 
2) помі́щувати на висо́кому місці, 
percipient — 1) n. люди ́на, що зда ́тна ле ́гко 
сприйма́ти; 2) adj. зда ́тний ле ́гко сприй-
ма ́ти. 
percolate, to — 1) ціди ́ти, фільтрува́ти; 
2) просо́чуватися. 
percolation — 1) проці́джування, фільтру-
ва́ння; 2) просо́чування. 
percolator — фільтрува́льна маши ́на; 
фільтр. 
percussion — n. 1) med. вистукування; 
2) уда ́р; струс. 
percussion instrument — mus. уда ́рний 
інструме́нт. 
percussive — adj. уда́рний. 
percuss, to — med. висту́кувати. 
percutaneous — adj. med. підшкірний. 
per day — за день. 
perdition — 1) прокля́ття; 2) заги́бель. 
perdu(e) — adj. що причаї́вся. 
perdurable — adj. дуже міцни ́й; ста́лий. 
peregrinate, to — jok. подорожува́ти. 
мандрува́ти. 
peregrinator — jok. мандрівник, 
peremptory — 1) вла ́дний; 2) догматичний; 
3) jur. безумо́вний, остато́чний. 
perennial — 1. adj. 1) ві́чний; 2) bot. багато-
річний; 2. n. bot. багаторічна росли́на. 
perennially — вічно; постійно. 
perfect — 1. n. gram, перфе́кт; 2. adj. 
1) доскона́лий; 2) gram, перфе́ктний. 
perfectibility — n. зда ́тність до вдоско-
на́лення. 
perfectible — adj. зда ́тний до вдоскона ́-
лення. 
perfection — 1) доскона́лість; бездога ́н-
ність; 2) удоскона́ления. 
perfectionist — n. перфекціоніст(ка). 
perfectly — доскона ́ло; бездога ́нно. 
perfectly well — чудо ́во, відмінно, 
perfect, to—вдосконалювати; заве́ршувати. 
perfidious — adj. підсту́пний, віроло́мний; 
зра́дницький. 
perfidy — n. віроло ́мство; зра ́да. 
perforated — adj. просве́рдлений; перфо-
ро́ваний. 
perforate, to — 1) просве́рдлювати; про-
бива ́ти; перфорува́ти; 2) проника́ти в. 
perforation — n. 1) просве́рдлювання; пер-
фора ́ція; 2) med. прори ́в; 3) о́твір. 

perforator — tech. 1) све ́рдел; перфора ́тор; 
2) діркопробивний верста́т. 
perforce — adv. во ́лею-нево ́лею; вимушено, 
performance — 1) викона́ння; здійсню-
вання; 2) mus. гра; 3) theatr. вистава; 
4) tech. коефіцієнт корисної дії. 
performance capacity — sport, вико́нувальна 
спромо́жність. 
performer — theatr. акто́р(ка). 
performing — adj. на́вчений (на́вчена тва-
ри́на). 
perform, to — 1) вико́нувати; здійснювати; 
2) mus. гра ́ти; 3) theatr. ставити (п'є́су). 
perfume — 1) парфу ́ма; 2) арома ́т. 
perfumed — adj. 1) парфумо́ваний; 2) за-
пашни́й. 
perfumer — парфуме́р. 
perfumery — n. парфуме́рія. 
perfume, to — парфумува́ти. 
perfunctory — adj. недбайли́вий, неува́жний. 
perfuse, to — 1) оббри́зкувати; 2) залива́ти 
(світлом). 
pergameneous — adj. перга́мено́вий. 
pergola — альта́нка; але ́я, кри́та витки́ми 
росли́нами. 
perhaps — 1) adv. ма ́буть, може бу ́ти; 
2) n. можливість; припу́щення. 
perhydrol — n. chem., pharm. пергідро́ль. 
peri — n. 1) myth, пе ́рі; 2) красу́ня. 
periapt — амуле ́т. 
pericarditis — med. перикардит, осе́рдниця. 
pericardium — anat. перика́рдій, осе ́рдя. 
pericarp — bot. насінник, 
pericorpe — n. абза ́ц, коро́ткий ури́вок. 
pericranium — anat. очере́п'я, надкісниця 
че́репа. 
peridot — тіп. перидо ́т. 
perigee — n. astron. периге́й. 
perihelion — n. astron. периге́лій. 
peril — 1) небезпе ́ка; 2) ри́зико. 
perilous — adj. 1) небезпе́чний; 2) ризи-
кований. 
perilously — adv. 1) небезпе ́чно; 2) ризи-
ко́вано. 
peril, to — підцава́ти небезпе́ці. 
perimeter — geom. пери́метр. 
perineum — anat. проме́жина, перине́й. 
period — 1) період; епо ́ха; 2) кра́пка в кінці 
ре́чення; 3) physiol. менструа́ція; 4) math., 
gram., astron. період, 
periodic acid — chem. йо ́дна кислота́. 
periodical — n. часо́пис, журна́л. 
periodic(al) — adj. періодичний, 
periodically — 1) періоди́чно; 2) час від 
ча ́су. 
periodicity — періоди́чність; частоті. 
periodic law — chem. періоди́чна систе ́ма 
елеме́нтів Менделе́єва. 
periosteum — anat. надкісниця, окістя. 
periostitis — med. періостит, запа́лення 
надкісниці. 
peripatetic — adj. 1) philos. арісто́телівсь-
кий; 2) мандрівний, 
peripeteia — n. перипеті́я. 
peripetia — see peripeteia. 



peripheral persistent 

peripheral — adj. перифери́чний, окружни́й. 
periphery — периферія, окру́жність. 
periphrase, to — lit., mus. перифразо́вувати. 
periphrasis — n. lit., mus. перифра́за. 
peripteral — adj. ото́чений коло́нами. 
periscope — n. периско́п. 
perishable — 1) тлі́нний; 2) що шви́дко 
псує́ться. 
perishables — n. pl. comm. това ́р, що шви́дко 
псує́ться. 
perisher — colloq. неприє́мна люди ́на. 
perishing — adj. colloq. страше́нний (про 
Хо́лод). 
perish, to — 1) умира ́ти; 2) пропада ́ти; 
псува́тися. 
peristalsis — n. physiol. периста́льтика. 
peristaltic — adj. med. перистальти́чний. 
peristyle — archi. перисти́ль. 
peritoneal — adj. anat. очере́винний. 
peritoneum — n. anat. очере́вина. 
peritonitis — n. med. запа́лення очере́вини, 
перитоніт, 
periwig — перу́ка. 
periwinkle — bot. барві́нок. 
perjurer — пору́шн||ик (иця) при ́ся ́ги. 
perjure, to — 1) неправди́во свідчити; 
2) порушувати присягу, 
perjury — 1) неправдиве свідчення; 2) по-
рушення при ́ся ́ги. 
perk, to — 1) підбадьо́рюватися; 2) при-
чепу́рюватися. 
perky — adj. 1) бадьо́рий, жва́вий; 2) за-
дери́куватий, зухва́лий. 
perlustration — перлюстра́ція, цензу́ра 
(листів). 
permalloy — n. met. пермало́й. 
per man — з осо ́би, на осо ́бу, люди ́ну. 
permanency — n. постійність, незмінність; 
довгочасність. 
permanent — adj. беззмі́нний, постійний; 
довгочасний. 
permanently — незмінно, постійно; довго-
часно. 
permanent magnetism — n. phys. за́лишко́вий 
магнетизм. 
permanganate — chem. сіль ма́рґанцевої 
кислоти. 
permanganic acid — chem. ма́рґанцева кис-
лота. 
permeance — n. elect, магне́тна прони́кність. 
permeate, to — 1) проника́ти; 2) поширю-
ватися. 
permeation — 1) проника́ння; 2) поши ́-
рення. 
permissible — дозво ́лений; припустимий, 
permission — до ́звіл. 
permissive — adj. 1) яки́й дозволя ́є; 2) не-
обов'язко́вий. 
permit — 1) до ́звіл; 2) пере́пустка. 
permittance — n. elect. 1) є́мкість; 2) є́м-
кісна провідність, 
permitted — adj. дозво́лений. 
permittivity — n. elect. 1) пито ́ма провід-
ність; 2) діелектри́чна прони́кність. 

permit, to — 1) дозволя ́ти; 2) дава ́ти мож-
ли́вість. 
permutation — 1) math, перестано́ва; 
2) зміна, пермута́ція. 
permute, to — змінювати поря ́док; пере-
ставляти. 
pern — orn. осої ́д. 
Pernambuco — geog. Пернамбу́ко (місто). 
pernicious — adj. шкідли́вий; згу́бний. 
pernicious anaemia — med. злоя́кісна анемія. 
perniciously — шкідли́во, згу ́бно. 
pernickety — adj. 1) розбірливий; виба́гли-
вий; 2) педанти́чний; 3) деліка́тний. 
perorate, to — 1) пишномо́вно говориш; 
2) роби ́ти ви́сновок (у промо ́ві). 
peroration — заклю́чна части́на промо́ви. 
peroxide — n. chem. надо́кис, пере́кис. 
perpendicular — 1. n. 1) geom. перпенди-
куля́р; 2) bui. висо ́к; 2. adj. geom. перпен-
дикуля́рний. 
perpetrate, to — чини́ти, роби ́ти (зло ́чи ́н). 
perpetrator — пору́шник, злочи́нець. 
perpetual — adj. 1) вічний; безконе́чний; 
невпи́нний; 2) довічний, 
perpetually — 1) вічно; невпи́нно; 2) до-
вічно. 
perpetual motion — вічний рух. 
perpetuate, to — увічнювати, 
perpetuation — увічнення, 
perpetuity — 1) вічність; безпере́рвність; 
2) володіння на необме́жений те ́рмін. 
perplexed — adj. 1) збенте́жений; 2) при-
голо́мшений; 3) складни́й; заплу́таний. 
perplexedly — adv. здиво ́вано; розгу ́блено. 
perplexity — 1) збенте́ження; 2) утру ́д-
нення. 
perplex, to — 1) бенте́жити; 2) приголо́м-
шувати; 3) утру́днювати. 
perquisite — n. приробіток, 
perquisition — 1) трус, о́бшук; 2) розслі-
дування. 
per rail — adv. залізницею, 
perron — n. archi. зо́внішні схо ́ди ґа́нку. 
perry — груше́вий сидр, 
persecute, to — 1) утаскувати, пересліду-
вати; 2) докуча́ти. 
persecution — переслідування, у́тиски. 
persecutor — ути́скувач, гони́тель. 
perseverance — n. наполе́гливість, стій-
кість, витрива́лість. 
persevere, to — наполяга́ти; наполе́гливо 
домага́тися. 
persevering — adj. наполе́гливий, стійки́й. 
Persia — geog. Пе́рсія. 
Persian — 1) n. іра́н||ець (ка); 2) adj. іра ́н-
ський. 
Persian Gulf — geog. Пе́рська зато ́ка. 
persicaria — n. bot. гірча́к. 
persimmon — n. bot. ху ́рма япо́нська. 
persistence — 1) наполе́гливість; завзя ́ття; 
2) витрива́лість; живучість, 
persistency — see persistence, 
persistent — adj. 1) наполе́гливий; завзя́тий; 
2) стійки́й; 3) bot. що не опада ́є (про 
ли́стя). 



persistently petition 
persistently — 1) наполе́гливо; завзя ́то; 
2) ста ́ло, постійно. 
persist, to — 1) наполяга́ти; 2) продо ́вжу-
вати існува́ти; залиша́тися. 
person — n. 1) осо ́ба, персо́на, люди ́на; 
2) gram, осо ́ба. 
personable — adj. показни́й; з прива́бливою 
зо́внішністю. 
personage — n. 1) вида ́тна ́ осо ́ба; 2) theatr. 
персона́ж, дійова ́осо ́ба. 
persona grata — n. 1) ба ́жа ́на осо ́ба; 
2) визначна́ осо ́ба. 
personal — 1. adj. 1) особи́стий, індивіду-
а́льний; 2) gram, особо ́вий; 2. n. за ́мітка 
в газе ́ті про прива́тні спра́ви. 
personality — n. 1) індивідуа́льність, осо-
би́стість; 2) відо ́ма осо ́ба. 
personalize, to — вті́лювати. 
personally — adv. персона́льно; особи ́сто. 
personal pronoun — n. gram, особо ́вий зай-
ме́нник. 
personal property — n. особи ́ста вла́сність; 
jur. рухоме майно ́. 
personalty — n. jur. рухо ́ме майно ́. 
persona non grata — n. 1) неба́жана осо ́ба; 
2) нікче́мна осо ́ба. 
personate, to — видава́ти себе ́ за кого́сь. 
personification — вті́лення; персоніфіка́ція. 
personify, to — вті́лювати; персоніфікува́ти. 
personnel — n. персона́л, ка́дри, штат, 
personnel shelter — n. mil. схо́вище для 
персона́лу. 
personnel, to — укомплектовувати персо-
на ́лом. 
perspective — 1) n. перспекти́ва; 2) adj. 
перспекти́вний. 
perspicacious — adj. прони́кливий. 
perspicacity — n. прони́кливість. 
perspicuous — adj. 1) прозо ́рий; 2) зрозу-
мілий, я́сни́й. 
perspiration — піт; поті ́ння; med. ви́поти. 
perspire, to — потіти, пітні́ти. 
perspiring — adj. спітні́лий. 
persuade, to — переко́нувати, умовля́ти, 
намовля́ти. 
persuasion — 1) перекодування, умовляння; 
2) переко́нливість; 3) rel. ві ́ра. 
persuasive — adj. переко́нливий. 
persuasively — переко́нливо. 
persuasiveness — переко́нливість. 
persulphate — n. chem. персульфа́т. 
pert — adj. 1) спри́тний, меткий; 2) наха ́б-
ний, зухвалий. 
pertain, to — 1) стосува́тися; нале́жати; 
2) ли́чити. 
Perth — geog. Перт (мі ́сто). 
Perth(shire) — geog. Пе́рт(шір). 
pertinacious — adj. 1) наполе́гливий, упе ́р-
тий; 2) непосту́пливий. 
pertinacity — 1) наполе́гливість; 2) непо-
ступливість. 
pertinence — 1) доре́чність; 2) зв'язо́к, від-
но́шення. 
pertinency — see pertinence. 

pertinent — adj. 1) доре́чний, прида́тний; 
2) що стосу́ється спра́ви. 
pertinent remark — доре ́чне заува́ження. 
perturbation — 1) хвилюва́ння; збенте ́-
ження; 2) astron. пертурба́ція. 
perturb, to — 1) хвилюва́ти, бентежити; 
2) обу ́рювати. 
Peru — geog. Перу ́. 
peruke — перу́ка. 
perusal — уважне чи ́та ́ння; ро ́згляд 
(спра́ви). 
peruse, to — ува ́жно чита́ти; розглядіти 
(спра́ву). 
Peruvian — 1) n. перуа́н||ець (ка); 2) adj. 
перуа́нський. 
Peruvian bark — хи́нна кірка (кора ́). 
pervade, to — проника́ти, просяка́тн; 
охо́плювати. 
pervasion — проникнення; поширення, 
perverse — adj. 1) перекру́чений; фал(ь)-
ши́вий; 2) упе́ртий. 
perversion — перекру́чення, збо́чення. 
perversity — 1) збо́ченість, ви́кривленість; 
2) упе́ртість. 
pervert — n. 1) ренеґа́т, відступник; 2) роз-
бе ́щена люди ́на. 
pervert, to — 1) розбе́щувати; спокуша́ти; 
2) перекру́чувати. 
pervious — adj. 1) прони́кний; 2) що ле ́гко 
піддає́ться (впли́вові). 
Pescadores — geog. Пескадо́рські острови́. 
peseta — пезе ́та {Spanish coin). 
pesky — colloq. надокучливий. 
peso — пе ́зо {Spanish coin). 
pessary — n. med. песа́рій. 
pessimism — песимізм. 
pessimist — песимі́ст(ка). 
pessimistic — adj. песимістичний. 
pest — 1) по ́шесть; 2) agric. шкідни́к; 
3) colloq. надоку́члива люди ́на. 
pester, to — докуча́ти; набрида́ти. 
pesthole — n. med. во́гнище епіде ́мії. 
pest-house — obs. ліка́рня для зара ́зни ́х 
хво́рих. 
pesticide — agric. за ́сіб (хемі́чний) для бо-
ротьби ́ з шкідника́ми. 
pestiferous — adj. 1) шкідли́вий; 2) зара ́з-
ни ́й; 3) colloq. надоку́чливий. 
pestilence — n. med. чума ́; зара ́за; епіде ́мія. 
pestilent — adj. 1) смертельний; 2) шкід-
ли́вий; 3) colloq. набри́дливий. 
pestilential — adj. 1) зара ́зни ́й; 2) colloq. 
оги́дний, бридки́й. 
pestle — товка́ч (сту́пки). 
pet — 1) улю́блен||ець (ка); 2) мазу́нчик, 
песту́нчик; 3) обра ́за; пога́ний на́стрій. 
petal — bot. пелюстка, 
petard — n. пета ́рда. 
Peter — Петро ́. 
Peterborough — geog. ПІтерборо. 
Peter's fish — ich. пікша. 
petersham — n. 1) ре́псова стрі́чка; 2) гру ́бе 
сукно́. 
petiole — bot. черешо́к (листка́). 
petition — пети́ція; клопота́ння, проха́ння. 
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petitioner — 1) проха́ч(ка); 2) jur. ска́ржн||ик 
(иця). 
petition, to — подава́ти пети ́цію; клопо-
та́тися. 
pet name — пестли́ве ім'я ́. 
petrel — orn. буревісник, помо́рник. 
petrifaction — скаменіння; geol. петрифі-
ка́ція. 
petrify, to —1) перетво́рюватися на ка ́мінь; 
geol. петрифікува́тися; 2) fig. вража́ти, 
паралізува́ти. 
petrography — петрогра́фія (нау́ка про 
каміння, камени́сті поро ́ди). 
petrol — n. 1) бензи ́на; 2) attr. бензиновий. 
petrolatum — n. вазелін. 
petroleum — n. 1) на ́фта; ро ́па ́; 2) attr. 
на́фтовий. 
petrolic — adj. 1) бензи́новий; 2) на́фтовий. 
petroliferous — adj. geol. нафтоно́сний. 
petrology — n. петроло́гія. 
petrol, to — забезпе́чувати бензи ́ною. 
petrous — n. скам'янілий; тверди́й, як 
ка́мінь. 
petticoat — 1) нижня спідни́ця; 2) fig. 
жіно́ча по ́стать; жінка, дівчина, 
petties — n. pl. colloq. дрібні ви́трати. 
pettifogger — n. крутій(ка). 
pettifog, to — 1) свари́тися за дрібни ́ці; 
2) займа́тися крутійством, 
pettiness — дріб'язко́вість. 
pettish — adj. обра́зливий; дражли́вий. 
pettitoes — р/. сиі. свиня́чі ніжки. 
pet, to — голубити, пе ́сти ́ти. 
petty — 1) дріб'язко́вий; 2) дрібни ́й; 
3) вузьки́й. 
petty bourgeoisie — n. pl. дрібна ́буржуа́зія. 
petty larceny — дрі ́бна ́крадіжка, 
petulance — дражли́вість; вередли́вість. 
petulant — adj. 1) дражливий;вередливий; 
2) зухва́лий. 
petunia — bot. пету́нія. 
pew — in church сидіння, стіле́ць. 
pewit — orn. ча́йка (звича́йна). 
pewter — n. 1) сплав о́лива зі свинце ́м; 
2) олив'я́ний по ́суд; 3) attr. олив'я́ний. 
phaeton — фаето́н. 
phagocyte — n. physiol. фаґоци́т. 
phalanx — n. anat., zool. фала́нга. 
phanerogam — bot. квітко́ва росли́на. 
phantasm — 1) прима́ра, при́вид; 2) ілю ́зія. 
phantasmal — adj. прима́рний, уя́вний. 
phantasy — фанта́зія; уя́ва. 
phantom — n. 1) фа ́нто ́м, прима ́ра; 2) ілю ́-
зія; 3) attr. прима́рний; уя́вний. 
Pharaoh — hist, фарао́н. 
Pharisaic(al) — bibl. фарисе́йський. 
Pharisaism — bibl. фарисе́йство. 
Pharisee — bibl. фарисе́й. 
pharmaceutical — adj. фармацевти́чний, 
аптекарський. 
pharmaceutical scales — n. pi. апте́карські 
терези ́. 
pharmaceutics — n. pi. фармаце́втика. 
pharmaceutist — фармаце́вт, аптекар, 
pharmacologic — adj. фармакологічний. 

pharmacologist — фармако́лог. 
pharmacology — фармаколо́гія. 
pharmacopoeia — n. фармакопе́я (кни́га, 
що подає ́ ліки та їх^вжи́ток). 
pharmacy — n. 1) аптека; 2) фармаце́втика* 
pharos — n. poet, ліхта́рня, мая́к. 
Pharos — geog. Фа ́рос (о́стрів). 
pharyngitis — med. фарингіт, 
pharynx — anat. зів. 
phase — n. 1) фа ́за; період; ста ́дія; 2) attr. 
фа́зовий. 
phasic — adj. фа́зовий, стадійний. 
pheasant — orn. фаза ́н. 
phenacetin — pharm. фенацети́на. 
phenol — chem. фено ́л. 
phenomenal — adj. надзвича́йний, феноме-
на́льний. 
phenomen(al)ism — n. philos. феноменалізм, 
phenomenon — рідкісне я́вище, фено ́ме ́н. 
phenyl — chem. феніл, 
phew! — int. оце ́ так!, овва ́! 
phi — фіта (гре́цька літера), 
phial — скля́нка, пляшечка. 
Philadelphia — geog. Філяде́льфія (місто), 
philanderer — залицяльник, зальо́тник. 
philander, to — залиця́тися. 
philanthrope — see philanthropist, 
philanthropic — adj. людолю ́бний, людино-
любний, філантропічний, 
philanthropist — n. людолю ́бець, людино-
любець, філантро́п. 
philanthropize, to — 1) протеґува́ти; 2) зай-
ма ́тися філантро́пією. 
philanthropy — людолю ́бність, людино-
любність, філантро́пія. 
philatelic — adj. філателічний. 
philatelist — n. філателіст(ка). 
philately — n. філате́лія. 
philharmonic — mus. 1. n. 1) філармо́нія; 
2) colloq. конце́рт; 2. adj. 1) філармонійний; 
2) що любить му ́зи ́ку. 
philippics — n. pl. викрива́льна промо ́ва. 
Philippine — adj. філіппінський. 
Philippines — geog. Філіппіни, Філліпінські 
острови ́. 
Philistine — 1) n. філістер, обива ́тель; 
2) adj. філістерський, обива́тельський. 
Philistinism — філістерство. 
philobiblic — adj. що лю ́бить книжки́. 
philogynist — n. жінколюб, 
philological — adj. мовозна́вчий, філоло-
гічний. 
philologist — мовозна́вець, філо ́лог. 
philologize, to — займа́тися мовозна́вством, 
філоло́гією. 
philology — n. мовозна́вство, філоло́гія. 
Philomel — n. poet, солове́йко. 
Philomela — see Philomel, 
philoprogenitive — adj. 1) дітолю ́бний; 
2) плодю́чий. 
philosemite — n. юдофіл, 
philosemitism — n. юдофільство, 
philosopher — n. філо́соф. 
philosophical) — adj. філософічний, філо-
со́фський. 



philosophically physical condition 
philosophically — по-філосо́фському. 
philosophize, to — філософува́ти, філо-
со́фствувати, розумува́ти. 
philosophy — n. філосо́фія. 
philtre — n. приворо́тне зі ́лля (про ко-
ха́ння). 
phiz — n. colloq. обли́ччя. 
phlebitis — med. флебі ́т, запа́лення ве́ни. 
phlebotomize, to — med. пуска́ти кров, 
phlebotomy — med. кровопуска́ння. 
phlegm — n. 1) med. харкоти́ння, слиз; 
2) байду́жісгь, холоднокро́вність. 
phlegmatic — adj. байду́жий, Холодно-
кро́вний. 
phlegmon — n. med. флегмо́на. 
phloem — n. bot. флое ́ма. 
phlogistic — adj. med. запальни́й. 
phlox — rt. bot. флокс. 
phobia — med. невро ́з стра́Ху, фо ́бія. 
Phoebe — myth. Фе ́ба. 
Phoebus — myth. Феб. 
Phoenicia — hist. Фінікі́я. 
Phoenician — hist. 1) n. фінік||і́єць (і ́йка); 
2) adj. фінікійський. 
phoenix — n. 1) ту^. фе́нікс; 2) зразо ́к, 
взіре́ць. 
phonal — adj. голосови́й. 
phonation — звуча́ння; брині́ння. 
phone — n. 1)phys. фон; 2)phon. звук мо ́ви; 
3) colloq. телефо́н. 
phoneme — phon. фоне ́ма. 
phonemic — phon. фонемати́чний. 
phonetic — adj. фонети́чний. 
phonetician — n. фонети́ст(ка). 
phoneticize, to — phon. транскрибува́ти 
фонети́чно. 
phonetics — n. pi. фоне́тика. 
phone, to — colloq. телефонува́ти, дзвони́ти. 
phonic — adj. 1) акусти́чний; 2) голосови́й. 
phonics — n. pi. аку́стика. 
phonogram — 1) фоногра ́ма; телефоно-
гра ́ма; 2) грамофо́нна платі́вка. 
phonograph — 1) фоно ́граф; 2) грамофо ́н. 
phonographic — adj. фонографічний, 
phonography — фоногра́фія. 
phonological) — adj. lin. фонологічний, 
phonology — lin. фоноло́гія. 
phonopathy — med. ро ́злад о́рганів мо ́ви. 
phonoscope — n. фоноско́п. 
phony — colloq. 1) n. шахра́й(ка); 2) adj. 
підро́блений, фал(ь)ши́вий. 
phosgene — n. chem. фосге́н. 
phosphate — n. chem. фосфа ́т. 
Phosphor — poet, ранко́ва зоря ́. 
phosphorescence — n. фосфоресце́нція. 
phosphorescent — adj. фосфору́ючий. 
phosphoric — adj. фо́сфорний, фосфору ́-
ючий. 
phosphorite — n. тіп. фосфори́т. 
phosphorization — фосфориза́ція. 
phosphorize, to — фосфоризува́ти. 
phosphorus — n. chem. фо ́сфор. 
phot — phys. фот (одиниця освітлення), 
photic — adj. світлови́й. 
photo — фотогра́фія, знімок. 

photoactive — adj. світлочутли́вий. 
photobiotic — adj. biol. зда ́тний жи ́ти тільки 
при світлі. 
photo-chemistry — n. фотохе́мія. 
photochromy — n. phot, кольоро́ва фото-
гра́фія. 
photo-electric — phys. фотоелектри́чний. 
photo-electric cell — phys. фотоелеме́нт. 
photogenic — adj. 1) cinemat. фотогенічний; 
2) biol. фосфору́ючий. 
photograph — фотогра́фія, світліша, знімок. 
photographer — фото́граф. 
photographic — adj. фотографічний, 
pohotograph, to — фотографува́ти. 
photography — фотогра́фія, фотографу-
ва́ння. 
photogravure — фотоґравю́ра. 
photolithography — фотолітогра́фія. 
photometer — 1) astron. світломір; 2) phot. 
фотоме ́тр. 
photometric — adj. фотометри́чний. 
photometry — n. фотометрія, 
photomontage — n. фотомонта́ж. 
photophobia — med. світлобо́язкість, фо-
тофо ́бія. 
photoplay — cinemat. фільм-спекта́кль. 
photoprint — фотоґравю́ра. 
photosensitive — adj. світлочутли́вий. 
photosphere — astron. фотосфе́ра. 
photosynthesis — biol. фотосинте́за. 
phototelegraphy — фототелеграфія, більд-
телеграфія. 
phototherapy — n. med. світлолікува́ння. 
phototube — phys. фотоелеме́нт. 
photovision — n. телеба́чення. 
photozincography — print, фотоцинкогра́фія. 
phrase — n. 1) ви́слів, зворо ́т мо ́ви; 2) lit. 
стиль; 3) mus. фра ́за. 
phrase-book — словни́к ідіомати́чних зво-
ро ́тів. 
phrase-man — see phrase-monger, 
phrase-monger — n. фразе́р. 
phraseological — adj. фразеологічний. 
phraseology — n. lit. 1) фразеоло ́гія; 
2) стиль. 
phrase, to — lit. виража́ти в слова́Х. 
phrenetic — 1. n. манія́к; 2. adj. 1) несамо-
ви ́тий; 2) фанати́чний. 
phrenological — adj. френологічний. 
phrenologist — френо́лог. 
phrenology — френоло́гія. 
Phrygia — hist. Фріґія. 
phthisical — adj. med. сухо́тний. 
phthisis — n. med. сухо ́ти. 
phut — n. тріск; свист. 
phyllophagous — adj. листої́дний. 
phylloxera — ent. філоксе́ра. 
phylogenesis — n. biol. філогене́за. 
phylogeny — n. sci. філоге́нія. 
phylum — n. biol. тип. 
physic — n. 1) медици́на; 2) colloq. ліки. 
physical — adj. фізи́чний; матеріальний. 
physical chemistry — фізи́чна хе ́мія. 
physical condition — sport, стан вико́нности, 
стан здоро ́в'я. 



physical cultnre pierce, to 

physical culture — фізи́чна культура, тіло-
вихо́ва, тілоплека́ння. 
physical examination — лі́ка́рський огляд, 
physical exercise — фізи́чні впра́ви; моціо ́и. 
physically — adv. фізи ́чно; матерія́льно. 
physical therapy — n. med. фізіотерапія, 
physician — лікар(ка), до ́ктор. 
physicist — фі́зик. 
physics — pi. фі́зика. 
physic, to — лікува́ти, дава ́ти лі́ки. 
physiocracy — n. фізіокра́тія. 
physiocrat — n. фізіокра́т. 
physiocratic — adj. фізіократичний, 
physiognomies — see physiognomy 1). 
physiognomist — n. фізіономіст, 
physiognomy — 1) фізіоно ́міка; 2) о́браз, 
тип обли́ччя. 
physiography — фізи́чна геогра́фія. 
physiological — adj. фізіологічний. 
physiologist — фізіо ́лог. 
physiology — фізіоло́гія. 
physiotherapy — med. фізіотерапія, 
physique — будо ́ва тіла; зо́внішність. 
phytophagous — adj. рослиноїдний, 
pi — math. пі. 
ріа mater — n. 1) ро ́зум; мо ́зок; 2) anat. 
м'яка́ мозкова ́ оболо ́нка. 
pianino — n. mus. піяніно. 
pianissimo — adv. mus. піяні́ссимо. 
pianist — n. mus. піяні́ст(ка). 
piano — n. mus. фортепія́но, роя́ль. 
pianoforte — n. mus. піянофо́рте, форте-
пія́но, роя́ль. 
piastre — пія́стра (моне ́та). 
pica — n. print, ци́церо. 
picador — n. пікадо́р. 
picaresque — adj. 1) аванту́рний; 2) шах-
ра́йський. 
picaroon — n. 1) аванту́рник; 2) шахра ́й. 
piccalilli — n. cul. пі́кулі. 
piccaninny — adj. дуже мале́нький. 
piccolo — n. mus. пі́ккольо; мала ́ фле́йта. 
pick — 1) ming., bui. ка́йло, ки́рка; 2) зубо-
чи́стка; 3) ви́бір. 
pick-a-back — adv. за плечима; на спи́ні. 
pick at, to — colloq. бурча́ти. 
pickaxe — ming., bui. ка́йло, ки́рка. 
picked — adj. 1) віді́браний; піді ́браний; 
2) добі ́рний. 
picker — 1) ming., bui. ка́йло, ки́рка; 2) зби-
ра ́ч (ба ́во ́вни, о́вочів); 3) text, тіпа́льна 
машина. 
pickerel — ich. щука (молода ́). 
picket — 1) mil. піке́т, сторожова ́ заста ́ва; 
2) кіл, кіло́к. 
picket, to — 1) mil. виставля́ти піке́т(и); 
2) обгороджувати частоко́лом; 3) прив'я́-
зувати до кілка́. 
picking — n. 1) збір, збира́ння; 2) краді́жка; 
3) р/. об'їдки, покидьки. 
pickle — n. 1) розсі ́л; 2) соління, марину-
ва́ння; 3) colloq. гульвіса. 
pickled — adj. 1) соло ́ний, марино́ваний; 
2) colloq. п'я́ний. 
pickled pork — n. cul. бужани́на. 

pickle, to — солити, маринува́ти. 
pick-lock—1) відми́чка; 2) зло ́дій-зло ́мщик. 
pick-me-up — n. збудливий за ́сіб. 
pick out, to — 1) вибира́ти; 2) визбирувати, 
pickpocket — n. кишенько́вий злодій, 
pickthank — n. colloq. підлабу́зник. 
pick, to — 1) вибира ́ти; добира ́ти; 2) зби-
ра ́ти (о ́вочі); 3) зрива́ти (кві́ти); 4) ming., 
bui. довба ́ти; 5) обскубувати (пти ́цю); 
6) клюва́ти (зе ́рно). 
pick-up — n. 1) мікрофо ́н; 2) mot. приско́-
рення ру ́ху; 3) colloq. випадко́ве зна-
йо ́мство. 
pick up, to — підійма ́ти. 
picnic — n. пікні́к. 
picnic, to — 1) бра ́ти у́часть у пікніку́; 
2) colloq. ве ́сти ́ безла ́дний спо ́сіб життя́. 
pictorial — 1) n. ілюстро́ваний журна ́л; 
2) adj. ілюстро́ваний; мальовничий, 
pictorial art — n. живо́пис. 
pictorial review — n. фотоо ́гляд. 
picture — 1) карти́на; малю ́нок; 2) ілюс-
тра ́ція; 3) зобра́ження. 
picture-book — дитяча кни́жка з малюн-
ками. 
picture-gallery — карти́нна ґалерія. 
picture-palace — cinemat. кінотеа́тр. 
picture-postcard — Худо́жня листівка, 
picture show — cinemat. кінофільм, 
picturesque — adj. кольори́тний; яскра́вий; 
мальовничий. 
picture-theatre — cinemat. кінотеа́тр. 
picture transmitter — n. tech. більдапара́т. 
piddle, to — colloq. займа́тися дрібни́цями. 
pie — n. 1) пиріг, пиріжо́к; 2) cul. паште ́т; 
3) orn. соро ́ка; 4) print, ку́па змішаного 
шри́фту. 
piebald — 1) n. рябий кінь; ряба ́ твари́на; 
2) adj. ряби ́й; строка́тий. 
piece — 1) шмат, шмато ́к; 2) карти́на; 
п'єса; літературний твір; 3) at chess фігу́ра. 
piece-goods — n. pl. comm. поштучний 
това ́р. 
piecemeal — 1. adj. 1) частко́вий; 2) зро ́б-
лений части́нами; 2. adv. 1) части́нами; 
2) поступо́во. 
piece-rate — adj. поштучний (пошту́чна 
опла ́та). 
piece, to — 1) лата ́ти; 2) з'є́днувати в одне ́ 
ціле. 
piece up, to — colloq. лата́ти. 
piece-work — n. пошту́чна пра́ця. 
piece-worker — робітник, що опла́чується 
пошту́чно. 
piecrust — шкури́нка пирога́. 
pied — adj. строка́тий. 
Piedmont — П'ємо ́нт. 
pieman — 1) пе́кар, що випіка́є пиріжки́; 
2) продаве́ць паште́тів. 
pieplant — bot. садо ́ви ́й ревінь. 
pier — 1) стовп, стоя ́н; 2) бик (моста ́); 
3) naut. пірс; мол; 4) міжвіко́ння. 
piercer — n. tech. пробійник; ши ́ло. 
pierce, to — 1) проко́лювати; 2) просве́рд-
лювати; 3) пройма ́ти (про Хо́лод). 



piercing pineal 
piercing — adj. пронизливий. 
pier-glass — трюмо ́, вели́ке насті́нне 
дзе ́ркало. 
pietism — пієти ́зм, благоче́стя. 
piety — релігі́йність, побо́жність, благо-
честя; пова ́га до батькі́в. 
piezo-electric — adj. phys. п'єзоелектри́чний. 
piezo-electricity — n. phys. п'єзоеле́ктрика. 
piffle — базі́кання. 
piffle, to — базі́кати. 
pig — n. 1) zool. свиня; порося ́; 2) fig. 
наха ́ба. 
pigeon — n. 1) orn. го ́луб; 2) fig. проста́к. 
pigeon-hawk — orn. голуб'я́тник. 
pigeon-hearted — adj. боязки́й, полохли́вий. 
pigeon-hole — 1) голуби ́не гніздо ́; 2) шух-
ля ́да письмо́вого стола ́. 
pigeon-hole, to — fig. кла́сти під сукно́. 
pigeon-house — n. голубни́к. 
pigeonry — n. голубни́к. 
pigeon, to — colloq. обду ́рювати, ошуку-
вати. 
piggery — свина́рня, хлів для свине́й. 
piggish — adj. 1) сви́нський; 2) fig. брудни ́й; 
ненаже́рливий. 
piggy — n. dim. сви́нка, порося́тко. 
piggy-wiggy — n. colloq. 1) порося ́, сви́нка; 
2) замазу ́ра. 
pigheaded — adj. fig. дурни ́й; упе́ртий. 
pigling — n. порося ́. 
pigment — chem. піґме́нт. 
pigmentation — chem. піґмента́ція. 
pigmy — see pygmy. 
pignut — n. земляни́й кашта́н. 
pigskin — свиня́ча шкі́ра. 
pigsticker — 1) мисли́вець на ди́ких каба-
ні ́в; 2) вели́кий кишенько́вий ніж. 
pigsty — свина́рня, хлів для свине́й. 
pig's wash — поми ́ї. 
pigtail — кі́ска (воло́сся). 
pig, to — agric. пороси́тися. 
pike — 1) ich. щу ́ка; 2) спис; пі́ка. 
pikestaff — ра́тище (спи́са). 
pike, to — зако́лювати спи ́сом. 
pilaff — n. cul. плов. 
pilaster — archi. піля́стра. 
pilau — see pilaff. 
pilaw — see pilaff. 
pilchard — ich. сарде́ля. 
pile — n. 1) купа, нагромадження; 2) па́ля, 
стоя ́н; 3) во ́рса ткани́ни; 4) тії. рушни́чна 
піраміда; 5) colloq. бе ́зліч. 
piled — adj. ворси́стий (ворси́ста ткани́на). 
pile-driver — n. tech. заби ́ва ́ч, копе ́р. 
piles — n. pl. med. геморо ́й. 
pile, to — нагрома́джувати, ску́пчувати. 
pile up, to — нагорта ́ти; нагрома́джувати. 
pileus — bot. шапївка (гриб). 
pilferage — дрі ́бна ́ краді́жка. 
pilferer — дрібний зло ́дій. 
pilfer, to — кра́сти, розкрада́ти. 
pilgrim — rel. проча́н||ин (ка). 
pilgrimage — rel. ході ́ння на про ́щу, па-
ло́мництво. 
pilgrimage, to — ходи ́пГна про́щу. 

pill — n. 1) pharm. піїу ́лка; 2) colloq. не-
приє́мна люди ́на. 
pillage — грабува́ння; мароде ́рство. 
pillager — грабі́жник; мароде ́р. 
pillage, to — грабува́ти; плюндрува́ти. 
pillar — стовп; archi. коло́на. 
pillar-box — пошто ́ва скри́нька. 
pillar-dweller — rel. сто́впник. 
Pillars of Hercules — Геркуле́сові стовпи, 
Ґібральта́рська прото́ка. 
pillar, to — 1) підпира́ти, підтри ́муваш; 
2) archi. прикраша́ти коло́нами. 
pill-box — n. 1) пуде́лко для піґу́лок; 
2) тії. дот. 
pillion — за ́днє мі ́сце пасажи́ра на мото-
цикле́ті. 
pillory — hist, стовп га ́ньби ́. 
pillow — 1) по ́душка; 2) tech. пі́дкладка; 
підши́пник. 
pillow-block — tech. опо́рний підши́пник. 
pillow-case — по́шивка. 
pillowslip — по́шивка. 
pillow, to — підклада́ти по́душку. 
pillowy — adj. м'яки́й; підда́тливий. 
pill, to — med. давати піґу́лки. 
pilose — adj. bot., zool. волоха́тий, кош-
ла́тий. 
pilot — n. 1) av. піло ́т, літу ́н; 2) naut. 
стерни́чий, ло ́цман; 3) провідн||и́к (и́ця). 
pilotage — n. 1) av. пілотува́ння, пілота ́ж; 
2) naut. прове́дення су ́ден. 
pilot-cloth — гру ́бе си́нє сукно́. 
pilot-engine — tech. допомі ́жни ́й двигун, 
pilot-fish — ich. ри ́ба-ло ́цман. 
pilot-house — naut. рульова́ ру ́бка. 
pilot, to — 1) av. пілотува́ти; 2) керува́ти, 
пра́вити. 
pilous — see pilose. 
pimento — bot. черво́ний пе́рець. 
pimp — derog. зві́дник. 
pimping — adj. 1) мізе ́рний; 2) хворобли́вий. 
pimple — прищ, вуго́р. 
pimpled — adj. прищува́тий. 
pimply — see pimpled. 
pimp, to — derog. займа́тися звідництвом. 
pin — и. 1) шпйлька; шпані́вка; 2) tech. 
стри́жень; ца ́пфа; штир. 
pinafore — фартух. 
pinaster — bot. примо́рська сосна ́. 
pince-nez — пенсне́. 
pincers — 1) tech. обце́ньки, клі ́щі ́; 
2) кле́шні. 
pincette — med. пінце́та. 
pinch — 1) щипо́к; 2) пучка (со ́ли); 3) fig. 
скрута, кра́йня потреба. 
pinchbeck — 1) adj. підро́блений; 2) п. 
підро ́бка; фал(ь)ши́ві дорогоцінності. 
pinchers — 1) med. пінце́та; 2) tech. кліщі, 
обце́ньки. 
pinch, to — 1) щипа́ти; 2) му ́лити (про 
взуття ́); 3) обме́жувати. 
pincushion — по́душечка для шпильо́к. 
pine — n. 1) n. со ́сна ́; 2) attr. сосно ́вий. 
pineal — adj. anat. шишковйднии. 



pineapple piston-rod 

pineapple — n. 1) анана ́с; 2) mil. colloq. 
ручна́ ґрана́та. 
pine away, to — марні́ти. 
pine-cone — сосно ́ва ши́шка. 
pine forest — сосно́вий ліс. 
pine-needle — сосно ́ва шпи́лька. 
pinery — n. 1) сосно ́ве насадження; 2) ана-
на́сова тепли́ця. 
pine spruce — bot. кана́дська яли́на. 
pine, to — 1) марнува́тися; 2) жада ́ти. 
pine-tree — bot. со ́сна ́. 
pine-wood — сосно ́ва дереви́на. 
pinfold — коша́ра, за ́горо ́да для худо ́би. 
ping — 1) свист (кулі); 2) дзижча́ння (ко-
мара ́). 
ping-pong — sport, пінґ-по́нґ, настільний 
те ́ніс. 
ping, to — 1) свисті́ти; 2) дзижча́ти. 
pinguid — adj. 1) родю ́чий (про ґрунт); 
2) масний. 
pin-head — n. 1) голо́вка шпи́льки; 2) fig. 
дрібни́ця. 
pin-hole — ду ́же мали ́й о́твір. 
pinion — 1) tech. шестерня́; зубча ́сте ко ́-
лесо; 2) кінці́вка пташи́ного крила́. 
pinion, to — 1) підрі́зувати кри́ла; 2) мі ́цно 
прив'я́зувати. 
pink — 1. n. 1) роже́вий ко ́лір; 2) bot. 
гвоздика; 2. adj. роже́вий. 
pink-eye — n. med., vet. го́стрий інфекційний 
кон'юнктиві́т. 
pinkish — see pinky. 
pink, to — 1) проко́лювати; 2) прикраша́ти 
зубця ́ми (дірочка́ми). 
pinky — adj. блідороже́вий. 
pinna — anat. вушна́ ра́ковина. 
pinnacle — n. 1) верши́на гори ́; 2) кульмі-
наційний пункт. 
pinnate — adj. bot. перистоли́стий. 
pinniped — adj. zool. ластоно́гий. 
pinny — n. дитячий фартушо́к. 
pin-point — 1. n. 1) ві́стря шпи́льки; 2) щось 
мале́ньке; 2. adj. то́чний. 
pin-point, to — на щось то ́чно вка́зувати. 
pinprick — n. 1) уко ́л шпи́льки; 2) fig. 
дрі ́бна ́неприємність. 
pint — n. пі ́нта. 
pintado — orn. цеса́рка. 
pintail — orn. шилохві́ст. 
pintle — n. tech. вісь; штифт. 
pin, to — пришпилювати, нако́лювати. 
pin-up — colloq. 1) n. вродли́ва ді ́вчина; 
2) adj. вродли́ва (ді́вчина). 
ріп up, to — пришпилювати, зашпилювати. 
ріпу — adj. сосно ́вий; схо ́жий на со ́сну ́. 
pioneer — 1) ініція́торГка); 2) тії. сапе ́р, 
підри́вник. 
pious — adj. релігійний, побо́жний, благо-
чести́вий. 
piously — adv. побо ́жно, благочести́во. 
pip — 1) кісточка (пло ́ду); 2) очко́ (у до-
міно ́, в ка́ртах); 3) radio висо́кий коро́ткий 
сигнал. 
pi, п — math. пі. 

pipage — 1) перепомпо́вування по трубо-
проводу; 2) пла ́та за перепомпо́вування 
по трубопроводу. 
pipe — 1) труба ́, ру ́ра; трубопровід; 2) mus. 
сопілка; дуда ́; 3) лю́лька (для куріння), 
pipe-dream — нездійсне́нна мрія, 
pipe-fish — ich. морська́ го́лка. 
pipefitter — слю́сар-водопрові́дник. 
pipe-laying — n. проклада́ння труб, рур. 
pipe-line — трубопровід, нафтопровід, 
pipe-line, to — проклада́ти трубопровід, 
pip emma — colloq. по полудні, 
piper — граве́ць на сопі ́лці, дуда ́р. 
pipe, to — 1) mus. гра ́ти на сопі ́лці, дуді ́; 
2) співа́ти (про птахі́в). 
pipette — n. піпе́тка. 
piping — 1. n. 1) гра на сопі ́лці, дуді ́; 
2) насви́стування; 3) спів (птахі́в); 2. adj. 
прони́зливий, писклявий. 
pipit — orn. ще́врик. 
pipkin — n. го́рщик (ми́ска) з гли́ни. 
pippin — пе́пінка (сорт я́блук). 
pippin-faced — adj. з кру́глим черво́ним 
обличчям. 
pip, to — 1) пища́ти, цвірінькати; 2) colloq. 
полама ́ти пля́ни; перемогти́. 
pipy — adj. 1) трубча́стий; 2) гучни́й, різки́й. 
piquancy — n. піка́нтність. 
piquant — adj. піка́нтний. 
piquantly — adv. піка́нтно. 
pique — n. обра ́жене самолю ́бство; роз-
дратува́ння. 
piqu6 — text, піке́ (ткани́на). 
piquet — 1) at cards пікет; 2) see picket. 
pique, to — 1) коло ́ти; 2) виклика́ти заці-
ка́влення; 3) av. пікірувати. 
piracy — n. піра́тство. 
Piraeus — geog. Піре ́й (місто). 
pirate — n. корса́р, піра́т. 
pirate, to — займа́тися піра ́тством; гра-
бува́ти. 
piratic(al) — adj. піра́тський. 
pirn — n. text, шпу́лька, цівка. 
pirouette — піруе́та. 
pirouette, to — робити піруе́ту. 
piscatorial — adj. риба́льський, риболо-
ве́цький. 
piscatory — see piscatorial. 
Pisces — astron. Ри ́би. 
pisciculture — n. ри́бництво. 
pisciculturist — n. рибово ́д. 
piscina — n. ри ́бна са́жавка, ри ́бний роз-
плідник. 
piscine — 1) n. басе ́йн для купа́ння; 2) adj. 
ри́бний. 
pish! — int. тьху! 
pishogue — чаклу́нство, чарівни́цтво. 
pisiform — adj. що ма ́є фо ́рму гороши́ни. 
pismire — n. мура́шка. 
pistachio — фіста́шка (горіх), 
pistil — bot. плідник, ма́точка. 
pistol — пісто́ль, рево́льве́р. 
piston — tech. по́ршень, пісто ́н. 
piston-rod — tech. шатун. 



pit planetoid 
pit — 1) ша́Хта; 2) яма; западина; 3) fig. 
па́стка. 
pit-a-pat — n. биття ́; тре́пет. 
Pitcairn — geog. Пі́ткерн (о́стрів). 
pitch — n. 1) вар; смола ́, дьо ́готь; 2) рівень; 
сту́пінь; 3) висота́ зву ́ку; 4) naut. кільова 
ка́чка судна ́. 
pitch-black — adj. чо́рний, як смола ́. 
pitchblende — min. ураніні́т. 
pitch-dark — adj. дуже те́мний. 
pitcher — 1) гле́чик, глек; 2) sport. граве́ць, 
що подає ́м'яч; 3) кам'яни́й брусо́к. 
pitch-fork — 1) ви ́ла; 2) mus. камерто́н. 
pitch, to — 1) смоли ́ти; 2) ста́вити (наме ́т); 
3) па ́дати; зану́рюватися. 
pitchy — adj. 1) смоли ́стий; 2) чо́рний, як 
смола ́. 
pit coal — кам'яне́ ву ́гі ́лля. 
piteous — adj. жа́лісний; жа ́лібни ́й. 
pitfall — во́вча я́ма; па́стка. 
pith — n. 1) суть; 2) си ́ла, ене́рґія; 3) bot. 
стри́жень; 4) спинни́й мо ́зок. 
pit-head — ming. надша́хтна буді́вля. 
pithecanthrope — n. пітека́нтроп. 
pithecoid — adj. мавпоподібний, 
pith fleck — n. червото́чина. 
pithily — то ́чно, точні́сінько. 
pithless — adj. 1) слабки́й, кво́лий; 2) без-
змістовний. 
pithy — adj. 1) сти ́слий; змісто ́вний; 
2) си́льний; енергійний, 
pitiable — жалюгідний; убо ́гий. 
pitiful — 1) жа́лісний; 2) жа ́лібни ́й; 3) жа-
люгідний. 
pitiless — adj. безжа́лісний, немилосе́рдний. 
pitman — n. ming. рудоко ́п, шахта́р. 
pit-mouth — ming. ги ́рло ша́хти. 
pit-pat — see pit-a-pat. 
pittance — пода́чка. 
pitter-patter — ча́сте ле ́гке ́ стукоті́ння. 
pittite — theatr. гляда́ч(ка) з оста́нніх ряді ́в 
парте́ру. 
pit, to — 1) копа́ти яму; 2) склада́ти в я́му. 
Pittsburgh — geog. Пі ́тсбурґ (мі ́сто). 
pituitary — adj. слизи́стий. 
pity — жаль, жа́лість. 
pityingly — adv. з жа ́лем. 
pity, to — жалі́ти, ма ́ти співчуття́. 
pivot — 1) то́чка опо ́ри; 2) tech. стри́жень, 
штифт. 
pivotal — adj. 1) центра́льний; 2) fig. 
кардина́льний. 
pixilated — adj. 1) ди́вний (про люди ́ну); 
2) colloq. п'я́ний. 
pizzicato — mus. піччика́то. 
placability — n. незлопа́м'ятність, ла ́гі ́д-
ність. 
placable — adj. незлопа́м'ятний, ла ́гі ́дний. 
placard — пляка́т, афі́ша. 
placate, to — втихоми́рювати, примиря́ти. 
place — 1) мі ́сце; 2) ме́шка́ння, житло ́; 
3) поса ́да; 4) мі ́сто, се́лище. 
placebo — n. нешкідли́ві лі́ки, які́ призна-
ча́ються для заспоко́єння хво ́рого. 

place-card — ка́ртка, яка́ вка́зує мі ́сце го ́стя 
за столо ́м (на офіці́йному принятті́). 
place-hunter — кар'єри́ст. 
placeman — derog. урядо́вець. 
placenta — anat. пляце́нта. 
placer — ming. золотоно ́сна жи́ла. 
placet — L. n. го ́лос «за», 
place, to — 1) кла́сти; розміща ́ти; 2) влаш-
товувати на поса ́ду. 
placid — adj. спокійний; ми́рний. 
placidity — n. спо ́кі ́й; безтурбо́тність. 
plafond — archi. сте ́ля. 
plage — n. пляж, 
plagiarism — пляґія́т. 
plagiarist — пляґія́тор(ка). 
plagiarize, to — займа́тися пляґія́том; ви-
крада́ти. 
plagiary — n. 1) пляґія́т; 2) пляґія́тор(ка). 
plague — n. 1) med. чума ́; 2) colloq. ли ́хо; 
занепоко́єння. 
plague, to — colloq. насила́ти ли ́хо; до-
куча́ти. 
plaguy — colloq. 1) adj. неприє́мний; до-
садний; 2) adv. ду ́же, страше́нно. 
plaice — ich. ка́мбала, ка́мбула. 
plaid — ху́стка; плед, 
plain — 1. n. 1) рівнина́; 2) poet, по ́ле; 
2. adj. 1) я́вний, очеви́дний; 2) прями́й, 
одве ́ртий; 3) одноба́рвний; 4) скро́мний; 
3. adv. 1) я́вно, очеви́дно; 2) одве ́рто. 
plainly — 1) я́вно, очеви́дно; 2) одве ́рто. 
plainness — 1) зрозумілість; простота ́; 
2) очевидність; 3) прямота́. 
plainsman — мешканець рівнини, 
plain-spoken — adj. прями́й, одве́ртий. 
plaint — n. 1) ска ́рга; наріка́ння; 2) jur. 
по ́зов. 
plaintiff — jur. ска́ржн||ик (иця), пози-
ва́льн||ик (иця). 
plaintive — adj. жа ́лібни ́й, тужли́вий. 
plain, to — poet, наріка́ти, пла́катися. 
plait — 1) коса ́ (воло ́сся); 2) скла́дка (на 
о́дязі). 
plaited — adj. пле́тений. 
plait in, to — впліта́ти. 
plait, to — 1) заплітати (ко ́су); 2) заклада́ти 
(скла́дки на о́дязі). 
plan — 1) плян; проект; 2) система; 3) за ́-
дум; на ́мір. 
planch — до́щечка, пля́нка. 
planchette — плянше́та. 
plane — 1. n. 1) colloq. літа́к, аеропля́н; 
2) площи ́на ́; 3) рівень; 4) tech. струг; 
5) bot. плята́н; 2. adj. площи́нний. 
planer — 1) струга́льник (робітни́к); 2) tech. 
фуґа́нок; струга́льний верста́т. 
planet — astron. пляне́та. 
plane-table — geod. ме́нзуля. 
planetarium — плянета́рій. 
planetary — adj. astron. 1) пляне́тний; 
2) що перебува́є в орбіті яко́їсь пляне́ти. 
plane, to — 1) colloq. подорожува́ти на 
літаку ́; 2) tech. струга́ти. 
planetoid — astron. мала ́ пляне́та, пляне-
то ́їд. 



plangent playing 

plangent — adj. 1) гучни́й; протяжни́й; 
2) що з шу ́мом розбива́ється об бе ́рег 
(про прибі́й). 
planimeter — geod. пляніме́тр. 
planimetric — adj. math., geod. плянімет-
ри́чний. 
planimetry — math., geod. пляніме́трія. 
planish, to — вирівнювати; шліфува́ти. 
planisphere — astron. плянісфе́ра. 
plank — шалі́вка, обшивна́ до ́шка. 
plank-bed — на ́ри; піл. 
planking — n. дощана ́о́бши́вка. 
plank, to — обшива́ти дошка ́ми; насти-
ла ́ти. 
plankton — n. biol. планкто́н. 
planned — adj. пля́новий; пляно́ваний. 
planner — плянува́льн||ик (иця). 
plano-concave — adj. opt. пло́ско-вві́гнутий. 
plano-convex — adj. opt. пло́ско-опу́клий. 
plant — n. 1) росли́на; 2) фа́брика, підпри-
ємство; 3) tech. устаткува́ння. 
plantain — bot. подорожник, 
plantation — 1) плянта́ція; 2) наса́дження. 
planter — 1) плянта́тор, фа ́рмер; 2) agric. 
сади́льник. 
plant-louse — ent. попели́ця. 
plantocracy — n. земе́льна аристокра́тія; 
collect, плянта́тори. 
plant pathology — n. фітопатоло́гія. 
plant, to — 1) наса́джувати, саджа ́ти 
(росли́ни); 2) запрова́джувати; встано́влю-
вати. 
plaque — 1) метале́ва насті́нна прикра́са; 
2) до́щечка з на ́звою устано́ви. 
plash — n. 1) калю́жа; 2) хлю ́піт. 
plash, to — 1) хлю́пати(ся); 2) спліта́ти. 
plasm(a) — n. 1) physiol. пла ́зма; 2) biol. 
протопла ́зма; 3) тіп. геліотро́п, зеле́ний 
халцедо́н. 
plasmatic — adj. biol. плазмати́чний. 
Plasmodium — n. biol. плазмо ́дій. 
Plast — Пласт. 
plaster — 1) гіпс; 2) пля́стер. 
plaster-cast — гіпс. 
plastered — adj. colloq. п'я́ний. 
plasterer — n. тинка́р. 
plaster of Paris — гіпс. 
plaster, to — 1) тинкува́ти; 2) med. rin-
сува́ти. 
plastic — 1. adj. 1) пласти́чний; 2) скульп-
турний, ліпни́й; 2. n. пластма́са. 
plasticine — n. пластилі́н. 
plasticity — n. пласти́чність. 
plastics — n. pi. collect, пластма́са. 
plastic surgery — surg. пласти́чна хірургі́я. 
plastron — мани́шка; пластро́н. 
plat — 1) невели́ка діля́нка землі ́; 2) плян; 
3) стра ́ва, ї́жа. 
platan — bot. плята́н (де́рево). 
platband — n. 1) bui. нали́чник (двере́й); 
2) archi. рі́вний по ́яс. 
plate — n. 1) тарі́лка, ми ́ска; 2) плита ́, лист 
(мета ́лу); 3) radio ано ́д ля́мпи; 4) med. 
вставна́ ще́лепа. 
plateau — височина́, пла ́то. 

plate-basket — ко́шик для виде́лок, ножі ́в 
то ́що. 
plateful — n. по́вна тарі́лка. 
plate-glass — дзерка́льне скло, 
platelayer — шляхови́й робітни́к; укла-
да́льник ко́лій. 
plate-mark — n. про ́ба, пробірне клейно́. 
platen — n. 1) print, ти́гель; 2) tech. стіл 
верста ́та; 3) вало́к друка́рської маши́нки. 
plate-powder — порошо́к для чищення 
срі ́бла. 
plater — лудильник, 
plate-rack — суша́рка для по ́суду. 
plate, to — tech. 1) око́вувати; 2) луди ́ти; 
вкрива́ти мета ́лом. 
platform — n. 1) гіу. плятфо́рма, перо ́н; 
2) трибу ́на; 3) рої. програ́ма політи́чної 
па ́ртії. 
platinize, to — tech. покрива́ти пля ́ти ́ною. 
platinoid — n. сплав мі ́ді, ци́нку, ні ́келю 
і вольфра́му. 
platinum — n. 1) пля ́ти ́на; 2) attr. пля́ти-
но́вий. 
platinum blonde — n. colloq. ду ́же сві́тла 
бльонди́нка. 
platitude — бана́льність, тривія́льність. 
platitudinarian — 1) n. люди ́на, яка́ гово ́-
рить бана́льності; 2) adj. бана́льний. 
platitudinous — adj. бана́льний. 
Plato — hist. Плато ́н. 
platonic — adj. 1) платонічний; 2) що об-
ме́жується розмо ́вами. 
platoon — n. тії. рій. 
platter — n. 1) дерев'яна тарі ́лка; 2) до ́шка 
для хлі ́ба. 
platypus — zool. качконі́с. 
plaudit — n. pl. о́плески; бурхли́вий ви́яв 
схва́лення. 
plausibility — 1) правдоподібність; імо-
ві́рність; 2) уміння виклика́ти довір'я, 
plausible — adj. 1) правдоподібний; імо-
вірний; 2) що вміє виклика́ти довір'я, 
play — n. 1) гра, заба ́ва; 2) theatr. п'є ́са, 
спекта́кль; 3) переливи (барв); 4) tech. 
відхи́лення від норма́льного поло́ження. 
playable — adj. прида́тний для гри. 
play-actor — colloq. нещи́ра люди ́на. 
playbill — theatr. афі́ша, програ ́ма. 
play-boy — n. colloq. гульвіса, 
play-by-play story — n. репорта́ж по ра ́діо. 
play-day — n. colloq. неробо́чий день, 
played-out — adj. colloq. застарілий; більш 
ні на що неприда́тний. 
player — n. 1) грач, граве́ць; 2) акто ́р; 
3) музика́нт. 
playfellow — n. това́риш по грі. 
playful — adj. жартівливий, грайли́вий. 
playfulness — жартівли́вість, грайли́вість. 
playgame — n. 1) дитя́ча гра; 2) fig. дріб-
ни́ці. 
playgoer — театра́л(ка). 
playground — n. 1) ігрище, майда́нчик для 
гри; 2) sport, спорти́вний майда ́н. 
playhouse — теа ́тр. 
playing — adj. гра́льний. 



playing-card ploughman 
piaying card — гральна ка́рта. 
playing-field — sport, спортивний майда ́н. 
playlet — n. theatr. невели́ка п'є ́са. 
playmate — 1) това ́риш; 2) sport, партне́р. 
play-off n. sport, повто́рна гра після́ нічиєї. 
plaything — і́грашка. 
playtime — час розва ́г, відпочи́нку. 
play, to — 1) гра́ти(ся); 2) mus. вико́нувати 
музи́чний твір; 3) theatr. вико́нувати ро ́лю; 
4) перелива́тися (про ба́рви). 
playwright — драмату ́рг. 
plea — n. 1) ви́правдання; 2) jur. сло ́во для 
за ́хисту. 
pleach, to — спліта́ти. 
pleader — 1) проха́ч(ка); 2) адвока́т, за-
хи́сник. 
pleading — 1. n. 1) клопота́ння; 2) судові' 
деба ́ти; 2. adj. блага́льний. 
plead, to — 1) посила́тися на щось; ви-
пра́вдуватися; 2) jur. відповіда́ти на обви-
нува́чення. 
pleasance — n. вті ́ха, задово́лення. 
pleasant — adj. приємний, ми́лий. 
pleasantly — adv. приємно, ми ́ло. 
pleasantness — приємність, 
pleasantry — жарт; жартівли́вість. 
please! — будь ла́ска!, бу ́дьте гласка́ві! 
pleased — adj. задово́лений, вті́шений. 
please, to — 1) подо ́батися; 2) дава ́ти за-
дово́лення; догоджа ́ти; потіша́ти. 
pleasing — adj. приємний, що дає задово ́-
лення. 
pleasurable — adj. приє́мний, що дає задо-
во́лення. 
pleasurably — adv. приємно. 
pleasure — n. 1) задово́лення, вті ́ха; роз-
ва ́га; 2) attr. розважа́льний. 
pleasure-boat — чо ́ве ́н для прогу́лянок. 
pleasure-ground — майда́нчик для і́гор; 
парк. 
pleasure, to — 1) дава ́ти задово́лення, 
вті ́ху; 2) знахо ́дити задово́лення, вті ́ху. 
pleat — скла́дка. 
pleat, to — роби ́ти скла́дки. 
plebeian — hist. 1) n. плебе́й(ка); 2) adj. 
плебе́йський. 
plebiscite — n. рої. плебісцит, 
plebs — hist, плебс. 
pledge — 1) зобов'я ́за ́ння; обі ́ця ́нка; 
2) за ́клад, заста́ва. 
pledgee — jur. заставодержа́тель(ка). 
pledget — n. med. компре́с. 
pledge, to — 1) зобов'я́зуватися; дава ́ти 
обі ́ця ́нку; 2) заставля́ти. 
Pleiades — n. pi astron. Плея́ди. 
plenary — adj. 1) по́вний; беззастере́жний; 
2) плена́рний (плена́рне засідання). 
plenipotentiary — 1) n. повнова́жний пред-
ставни́к; 2) adj. повнова́жний; необме ́-
жений. 
plenitude — n. повнота ́; доста ́ток. 
plenteous — adj. poet, бага ́тий; урожа ́й-
ний. 
plentiful — adj. бага ́тий; рясни́й.  
plentifully — бага ́то; ря́сно. 

plenty — 1. n. 1) доста ́ток; 2) бе ́зліч; 2. adv. 
1) бага ́то; 2) надзвича́йно. 
plenum — n. 1) пле ́нум; 2) повнота ́; 3)phys. 
підви́щений тиск. 
pleonasm — n. Ііп. плеона ́зм. 
pleonastic — adj. багатослівний, надмі́рний. 
plesiosaurus —• pal. плезіоза́вр. 
plethora — n. 1) med. повнокро́в'я; 2) fig. 
надмірність, зайвина́. 
plethoric — med. повнокро́вний. 
pleura — n. anat. пле́вра. 
pleurisy — n. med. олеге́ниця, плеври́т. 
pleuritic — adj. med. плевритний. 
pleuro-pneumonia — n. med. пле́вро-пнев-
мо ́нія. 
plexiglass — синтети́чне скло, плексиґла́с. 
plexor — n. med. молото́чок для вистуку-
вання. 
plexus — n. 1) anat. спле́тення (не́рвів); 
2) заплу́таність. 
pliability — 1) гну́чкість; 2) посту́пливість, 
пода́тливість. 
pliable — 1) гнучки́й; 2) пода́тливий. 
pliancy — see pliability, 
pliant — see pliable, 
plica — n. anat. скла́дка. 
plicate ч— adj. bot., zool. складча́стий. 
plicated — see plicate, 
plication — n. anat. скла́дка. 
pliers — n. pi. tech. плоскогу́бці, щи ́пці ́. 
plight — 1) пога ́не стано́вище; colloq. ха-
лепа; 2) зобов'я ́за ́ння; 3) зару́чини. 
Plimsoll line — naut. найвища безпе́чна лі ́нія 
навантаження (корабля), 
plimsolls — pi. деше́ві череви́ки на ґу́мових 
підо́швах. 
plinth — archi. плі́нтус. 
pliocene — n. geol. пліоце́н. 
plod — 1) важка́ пра ́ця; 2) важка́ хода ́. 
plodder — 1) трудівни́к; 2) нудна ́ люди ́на. 
plodding — adj. 1) працьови́тий; 2) важки́й 
(важка́ хода ́). 
plod, to — 1) вико́нувати важку́ пра ́цю; 
2) ва́жко пересува́тися. 
Ploesti — geog. Плое́шті (мі ́сто). 
plonk, to — colloq. шпурля́ти. 
plop — n. (звук від) падіння у во ́ду. 
plop, to — шубо́вснути. 
plosive — phon. 1) n. проривни́й звук; 
2) adj. проривни́й (про звук), 
plot — n. 1) невели́ка діля́нка землі ́; 2) кон-
спіра́ція, змо ́ва; 3) lit. сюжет; плян. 
plotter — змо́вн||ик (иця); конспіра́тор(ка). 
plotting paper — папі ́р для кре́слення, мілі-
метрівка. 
plot, to — 1) змовля́тися, інтриґува́тн; 
2) креслити плян, ка́рту. 
plough — n. agric. 1) плуг; 2) зо ́ране по ́ле. 
plough-boy — 1) пого́нич (при о́ранці 
кі́ньми); 2) colloq. сі́льськи́й хло́пець. 
ploughcoulter — n. agric. чересло́. 
ploughed — adj. agric. браний, 
plough-land — agric. о́рна земля ́. 
ploughman — agric. 1) плугата́р, ора ́ч; 
2) робітник на фе ́рмі. 



ploughshare pocket-handkerchief 
ploughshare — n. agric. лемі ́ш, сошни́к. 
plough-tail — n. agric. чепі́га. 
Plough, the — n. astron. Вели́кий Віз. 
plough, to — agric. ора ́ти. 
plover — orn. си́вка. 
plow — see plough. 
pluck — 1) му́жність, відва ́га; 2) сми́кання; 
3) прова ́л на і́спитах. 
pluck out, to — висми́кувати, видира́ти. 
pluck, to — 1) зрива́ти, збира ́ти (про 
квіти); 2) обску́бувати (про пти́цю). 
pluck up one's courage, to — colloq. набра́ти-
ся му́жности. 
plucky — adj. відва́жний, рішу́чий. 
plug — 1) tech. сто ́пор; 2) elect, штепсель; 
3) за́тичка, ко́рок. 
plug-switch — elect, ште́псельний вимика́ч. 
plug, to — 1) затуля́ти, затика́ти; 2) colloq. 
реклямува́ти. 
phrni — n. 1) сли ́ва; 2) bot. сли́вове де ́рево; 
3) attr. сли́вовий. 
plumage — пі ́р'я птаха ́. 
plumb — 1. n. 1) fish, грузи ́ло; 2) висо ́к; 
2. adj. 1) прямови́сний; 2) я́вний; 3. adv. 
1) прямови́сно; 2) я́вно. 
plumbaginous — adj. графі́тний. 
plumbago — 1) тіп. графі ́т; 2) малю ́нок 
олівцем. 
plumbeous — adj. chem. свинце́вий. 
plumber — водопровідник, 
plumbery — водопровідна спра́ва. 
plumbic — adj. chem. свинце́вий. 
plumbing — n. 1) водопровід, водопровідна 
систе ́ма; 2) colloq. кльозе́т. 
plumbless — poet, невимірний, 
plumb-line — 1) висо ́к; 2) fig. міри ́ло, кри-
терій. 
plumb, to — 1) вимірювати глибину (води ́); 
2) ста́вити прямови́сно, вертика́льно; 
3) працюва́ти водопровідником, 
plumbum — n. met. свине́ць. 
plum cake — cul. пе́чиво з родзи́нками. 
plume — 1) перо ́; 2) плюма ́ж (на капелю́сі). 
plumelet — пір'ї́нка. 
plume, to — 1) прикраша́ти перо ́м (пе ́ра-
ми); 2) чи́стити пір'я (дзьо ́бом). 
plummet — n. 1) fish, грузи ́ло; 2) naut. лот; 
3) теслярський висо́к; 4) fig. тяга́р. 
plummy — adj. colloq. га́рний; зави́дний. 
plumose — adj. вкри́тий пір'ям, 
plump — 1. adj. 1) гладки́й, опе́цькуватий; 
2) рішу́чий, категори́чний; 2. adv. пря ́мо; 
відве́рто. 
plumper — n. 1) той, хто голосу ́є лише́ за 
одно ́го ́ кандида́та; 2) colloq. наха́бна 
брехня́. 
plum pudding — cul. пу ́динґ з родзи́нками. 
plum-tree — bot. сли́ва (де́рево). 
plumy — 1) пір'я́стий; 2) вкри́тий пір'ям, 
plunder — 1) грабіжництво, грабу ́нок; 
2) награбо́ване майно ́, здо ́бич. 
plunderage — 1) грабу ́нок; 2) крадіжка 
това ́рів на кораблі, 
plunderer — грабіжн||ик (иця). 
plunder, to — грабува́ти, плюндрува́ти. 

plunge — n. 1) пірна́ння; зану́рення; 2) fig. 
рішу́чий крок. 
plungeon — orn. пону́рок. 
plunger — 1) водола ́з; 2) tech. пірна́ло, 
плунжер. 
plunge, to — пірна́ти; зану́рюватися. 
plunging — n. порина́ння; зану́рювання. 
plunk — n. 1) дзвін; 2) перебір струн; 
3) colloq. си́льний уда ́р. 
plunk, to — 1) дзвеніти; 2) перебира́ти 
струни; 3) colloq. ге́пнути(ся). 
pluperfect — gram. 1) n. давномину́лий час; 
2) adj. давномину́лий. 
plural — 1. n. gram. 1) множина ́; 2) сло ́во 
у множині; 2. adj. множи́нний; числе́нний. 
pluralism — philos. плюралізм. 
plurality — 1) множи́нність; числе́нність; 
2) більшість голосів. 
plus — 1. n. math. 1) плюс ( + ); 2) до-
датко́ва кількість; 2. adj. 1) elect, позити́в-
ний; 2) додатко́вий; 3. prep. плюс. 
plush — text. плис. 
Pluto — n. 1) astron. пляне́та Плуто ́н; 
2) myth. Плуто ́н. 
plutocracy — плутокра́тія. 
plutocrat — плутокра́т(ка). 
plutocratic — adj. плутократи́чний. 
Plutonian — adj. плуто́нів, пеке́льний. 
Plutonic — adj. 1) плуто́нів; 2) geol. гли-
би́нний. 
plutonium — chem. плуто́ній. 
pluvial — meteor, дощови́й, плювія́льний. 
pluviometer — meteor, дощомір. 
pluvious — adj. дощови ́й. 
ply — 1) скла́дка; шар; 2) здібність; на́хил. 
Plymouth — geog. Плімут (місто). 
ply, to — 1) стара́нно працюва́ти (чимсь); 
2) наполе́гливо пригоща́ти; 3) закида́ти 
(запитаннями). 
plywood — but фане́ра, дикт. 
pneumatic — adj. tech. повітря́ни́й, пневма-
ти́чний. 
pneumatics — pi. phys. пневма́тика. 
pneumococcus — n. bad. пневмоко́к. 
pneumonia — med. запа́лення леге́нів, пнев-
монія. 
pneumonic — adj. med. пневмонічний. 
pneumothorax — n. med. пневмото́ракс. 
Pnompenh — geog. Пном-Пе ́нь (місто). 
poacher — n. браконьє́р. 
poach, to — 1) займа́тися браконьє́рством, 
незако́нно полюва ́ти; 2) втруча́тися; 3) пе-
рейма́ти чужі ідеї; 4) cul. вари́ти я́йця без 
шкаралу́пи в окро́пі. 
poachy — adj. воло́гий. 
pochard — orn. нуре́ць. 
pock — 1) віспи́на; 2) щерби́на. 
pocket — n. 1) кише́ня; 2) attr. кишень-
ко́вий. 
pocket-book — записна, книжка, 
pocket-camera — phot, кишенько́вий фото-
апара́т. 
pocketful — по́вна кише́ня (чого́сь). 
pocket-handkerchief — кишенько́ва ху ́с-
точка. 



pocket-money policlinic 
pocket-money — кишенько́ві гро ́ші на 
дрі ́бні ́ вида́тки. 
pocket-size — adj. кишенько́вого ро ́зміру. 
pocket, to — 1) кла́сти до кише́ні; 2) fig. 
привла́снювати. 
pockety — adj. душний, за́тхлий. 
pock-marked — adj. ряби́й. 
pocky — see pock-marked, 
pococurante — adj. байдужий, індиферент-
ний. 
pod — 1) bot. стручо́к; 2) шкі́рка, лушпа́йка; 
3) верша. 
podagra — med. пода ́гра. 
podagric — adj. med. подагри́чний. 
podded — adj. стручко́ви́й. 
podge — n. colloq. товсту ́н низько́го зро ́сту. 
podgy — adj. colloq. низе́нький і товсти́й. 
pod, to — 1) вкрива́тися стручка́ми; 
2) лу́щитися. 
poem — n. вірш; поема. 
poesy — n. obs. 1) вірш; 2) пое ́зія. 
poet — n. пое ́т. 
poetaster — n. colloq. віршома́з. 
poetess — n. поете́са. 
poetie(al) — adj. 1) поетичний; 2) віршо́-
ваний. 
poetically — поети́чно. 
poetics — n. pl. пое́тика. 
poetize, to — поетизува́ти; писа́ти вірші. 
poetry — 1) пое ́зія; ві ́рші; 2) поети́чність. 
poignancy — n. 1) гострота ́; 2) прони́кли-
вість; 3) бо́лісність. 
poignant — adj. 1) го ́стрий; 2) прони́кливий; 
3) бо́лісний. 
point — n. 1) кра́пка; 2) спра ́ва; пита́ння; 
3) головне ́, суть; 4) очко ́; 5) позитивна 
риса; 6) ві́стря; 7) го́лка, різе ́ць (ґраве́ра). 
point at, to — наво́дити, прицілюватися, 
point-blank — adj. 1) mil. зро́блений прямо ́ю 
наво ́дкою; 2) fig. рішу́чий; категоричний, 
point-device — 1) adj. стара́нний; акура́тний; 
2) adv. стара ́нно; акура́тно. 
point-duty — mil. чергува́ння на посту ́. 
pointed — adj. 1) го́стрий, заго́стрений; 
2) крити́чний; колю́чий; 3) наці́лений 
(про збро ́ю). 
pointedly — 1) го ́стро; 2) багатозна́чно; 
3) по су ́ті. 
pointer — 1) стрілка (годи́нника); 2) по ́йн-
тер (поро ́да соба ́ки); 3) ука́зка. 
pointful — adj. доре́чний; вда́лий. 
pointing — n. gram, пунктуа́ція, розста-
но́вка розділо ́вих знаків, 
pointless — adj. безцільний; безглу ́здий. 
point out, to — вка́зувати. 
point-policeman — поліція́нт-реґулюва́ль-
ник ву́личного ру ́ху. 
pointsman — 1) rly. вило́чник, стрілочник; 
2) реґулюва́льник. 
point, to — 1) вка́зувати; 2) спрямо́вувати; 
3) гострити, заго ́стрювати; 4) надава́ти 
гострота. 
poise — n. 1) рівнова́га; 2) поста́ва. 

poise, to — 1) зрівнова́жувати; 2) балянсу-
ва ́та; 3) ширя́ти в повітрі; 4) трима ́ти 
(го ́лову). 
poison — отру ́та. 
poisoner — отру́йн||ик (иця). 
poison gas — mil. отру́йний газ. 
poisoning — n. отру́їння. 
poisonous — adj. отру́йний. 
poison pen — n. colloq. пасквіля́нт(ка). 
poison, to — отру́ювати, труї ́ти. 
poke — n. 1) по ́штовх; стуса ́н; 2) obs. 
мішо́к. 
poke into, to — colloq. досліджувати, до-
відуватися. 
poke one's nose into other people's business, to 
— colloq. со́вати свого ́ но ́са в чужі́ спра́ви. 
poker — 1) кочерга́; 2) at cards по́кер. 
poker face — colloq. байду ́жий ви́раз 
обли́ччя. 
poker-work — n. випа́лювання на де ́реві. 
poke through, to — colloq. протика́ти. 
poke, to — 1) штовха́ти; пха ́ти; 2) проти-
ка ́ти; 3) іти ́ навпо́мацки. 
poky — adj. 1) убо ́гий; 2) мізе ́рний; 3) не-
оха́йний. 
Poland — geog. По́льща. 
polar — adj. 1) поля́рний; 2) діяметра́льно 
протиле́жний. 
polar bear — zool. бі ́лий ведмідь. 
polar fox — zool. песе́ць. 
polarimeter — phys. поляри́метр. 
polariscope — phys. поляриско́п. 
polarity — n. 1) phys. полярність; 2) цілко-
ви́та протиле́жність. 
polarization — phys. поляриза́ція. 
polarizer — phys. поляриза́тор. 
polarize, to — phys. поляризува́ти. 
polar lights — n. pi. північне ся́йво. 
pole — 1) стовп; 2) полюс. 
Pole — поля́к, по́лька. 
pole-ax(e) — 1) соки ́ра; 2) різа́к м'ясаря́. 
pole-ax(e), to — 1) убива́ти соки ́рою; 
2) різати (худо ́бу). 
polecat — zool. тхір. 
polemic — 1) n. поле́міка, диску́сія; 2) adj. 
полемічний. 
polemical — see polemic 2). 
polemicist — полемі́ст(ка). 
polemics — поле́міка. 
polemize, to — полемізува́ти. 
Pole-star — astron. Поля́рна зі ́рка. 
pole vault — стрибо́к з жерди́ною. 
pole-vault, to — стриба́ти з жерди ́ною. 
police — n. 1) поліція; 2) attr. поліці́йний. 
police-court — поліці́йний суд. 
police-magistrate — голова ́ поліці́йного 
су ́ду. 
policeman — поліція́нт, поліца́й. 
police-office — поліці́йна канцеля́рія. 
police-officer — see policeman, 
police-station — поліційний відділ, 
police, to — 1) охороня ́ти; 2) підтри́мувати 
поря́док. 
policlinic — n. med. поліклініка. 



policy polysemy 
policy — 1) лі ́нія поведінки; політика; 
2) по ́ліс (асекураційний). 
policy-holder — вла́сник асекураці́йного 
по ́ліса. 
policy-shop — n. гра́льний дім. 
policy statement — офіційна урядо́ва зая ́ва. 
polio — see poliomyelitis. 
poliomyelitis — n. med. поліомієліт, дитячий 
пара́ліч. 
polish — n. 1) ґлянс, блиск; 2) fig. ви ́тон-
ченість. 
Polish — 1) adj. по́льський; 2) n. по́льська 
мо ́ва. 
polished — adj. 1) блиску́чий, відполіро ́-
ваний; 2) fig. ви́шуканий, елеґа́нтний. 
polisher — полірува́льн||ик (иця). 
polishing — n. полірува́ння. 
polish, to — ґлянсува́ти; шліфува́ти; по-
лірувати. 
Politburo — n. pi. політбюро ́. 
polite — че́мний, ґре́чний; до ́бре вихо-
ваний. 
politely — че ́мно, ґре́чно, ввічливо, 
politeness — че́мність, ґре́чність, ввіч-
ливість. 
politic — adj. 1) розсу́дливий; доцільний; 
2) скри́тий; хи́трий. 
political — adj. політи́чний. 
political economy — n. політи́чна еконо́мія. 
political geography — n. політи́чна гео-
графія. 
politically — 1) політи́чно; 2) обду ́мано; 
оба ́чно. 
politician — 1) політик; 2) держа́вний дія́ч. 
politicize, to — 1) надава́ти політи́чного 
ха́рактеру; 2) обгово́рювати політи́чні 
питання. 
politico — n. політика́н. 
politico-economic — adj. полі́тико-еконо-
мічний. 
politics — n. pl. 1) політика; 2) colloq. 
політи́чні махіна́ції. 
polity — n. 1) держа ́ва; 2) держа́вний у́стрій. 
polka — по́лька (тано́к, музи́чна фо ́рма). 
polka-dot — n. ткани́на в горо ́шок. 
poll — n. 1) голосува́ння; 2) спи́сок ви ́бор-
ців; 3) реєстра́ція ви́борців. 
pollack — ich. са ́йда. 
pollard — 1) ви́сівки; 2) де ́рево з підрізаним 
верховіттям; 3) безро ́га твари́на. 
poll-beast — безро ́га твари́на. 
pollen — bot. пило́к. 
pollen-bearer — agric. пилконо́с. 
pollen, to — bot. запи́люватися. 
pollinate, to — bot. запи́лювати(ся). 
pollination — bot. запи́лення. 
polling — n. голосува́ння. 
polling-booth — кабіна для голосува́ння. 
pollock — see pollack. 
poll parrot — colloq. приру́чений папу́га. 
poll-tax — вибо́рчий пода ́ток. 
poll, to — 1) голосува ́ти; 2) дістава́ти го-
лоси ́; 3) підрізувати верхи́ (про дере ́ва ́); 
4) зрізувати ро ́ги. 
pollute, to — забруднювати; пога́нити. 

pollution — 1) забруднення; 2) physiol. 
полю́ція. 
polo — sport, по ́ло. 
polo mallet — sport, клю́чка для гри в по ́ло. 
polonaise — польоне ́з (тано́к, музи́чна 
фо ́рма). 
Polonism — /іп. польонізм. 
polonium — n. chem. поло́ній. 
Polonization — польоніза́ція. 
polonize, to — польонізува́ти. 
polony — по́льська ковбаса́. 
polo-stick — see polo mallet. 
Polovets — n. hist, по́ловець. 
Poltava — geog. Полта ́ва (місто). 
poltroon — n. боягу́з(ка). 
poltroonery — боягу ́зтво. 
poly — бага ́то-, по ́лі-. 
polyandry — n. 1) bot. поліа́ндрія; 2) багато-
му́жжя. 
polyatomic — phys. багатоа́томний. 
polychloride — n. chem. поліхлори́д. 
polychromatic — багатоба́рвний, поліхро-
матичний. 
polychrome — see polychromatic, 
polyclinic — n. med. поліклініка, ппшта́ль. 
poly clinical — adj. med. поліклінічний, 
polygamous — багатошлю́бний, поліга-
мічний. 
polygamy — багатошлю́бність, поліга́мія. 
polygenetic — bio І. поліге́нний. 
polyglot — 1) n. полігло ́т; 2) adj. багато-
мо́вний, що володіє кількома́ мо ́вами. 
polygon — n. geom. багатоку́тник. 
polygonal — geom. багатоку́тній. 
polygraphic — adj. поліграфічний, 
polygraphy — полігра́фія. 
polygyny — n. багатоже́нство. 
polyhedral — geom. багатогра́нний. 
polyhedron — n. geom. багатогра́нник. 
polyhistor — n. еруди ́т. 
polymer — n. chem. поліме́р. 
polymeric — adj. chem. поліме́рний. 
polymerization — n. chem. полімериза́ція. 
polymerizer — n. chem. полімериза́тор. 
polymerize, to — chem. полімеризува́ти(ся). 
polymorphism — biol., min. поліморфізм, 
polymorphous — adj. biol., min. полімо ́рф-
ний. 
Polynesia — geog. Поліне ́зія. 
Polynesian — 1) n. полінезі||єць (йка); 
2) adj. полінезійський, 
polyneuritis — n. med. поліневри́т. 
polynomial — math. 1) n. поліно ́м; 2) adj. 
поліно́мний. 
polyp — n. zool. поліп, 
polyphonic — adj. mus. поліфонічний, 
polyphony — mus. поліфо́нія. 
polyphthong — /іп. поліфто́нг. 
polypody — n. bot. багатоніжка, 
polypoid — adj. med., zool. поліпоподібний, 
polypous — see polypoid, 
polypus — med. поліп, 
polysemantic — /іп. полісеманти́чний, ба-
гатозначний. 
polysemy — /іп. полісемія, багатозна́чність. 



polysyllabic porbeagle 
polysyllabic — gram. багатоскладо́вий. 
polysynthetic — lin. полісинтетичний, 
polytechnic — 1) n. політехнікум; 2) adj. 
політехнічний. 
polytechnical — adj. політехнічний. 
polytheism — політеїзм, 
polytheist — політеіст(ка). 
polytypage — print, політипа́ж. 
polyvalent — adj. chem. багатовале́нтний, 
полівале́нтний. 
pomace — n. 1) маку ́ха; 2) ри́бні ре́штки 
(як до ́бриво). 
pomade — n. пома ́да. 
pomade, to — пома ́дити. 
pomegranate — bot. ґрана́та. 
pomelo — bot. ґре́йпфрут. 
Pomerania — hist. geog. Помера́нія. 
Pomeranian — adj. помера́нський. 
pomiculture — плодівни́цтво. 
pommel — передня лука́ сідла ́. 
pommel, to — 1) бити, лупцювати; 2) роз-
минати (шкі́ру). 
pomology — помоло ́гія (нау́ка про кляси-
фіка́цію плодо́во-я́гідних росли́н). 
pomp — бу́чність, пишність. 
Pompeii — geog., hist. Помпе ́я. 
pompier — поже́жна драби ́на. 
pom-pom — n. mil. colloq. автоматична 
гарма ́та. 
pomposity — n. помпе́зність, пи ́ха. 
pompous — adj. помпезний, пиха́тий. 
pompously — adv. помпезно, 
pond — ставо́к, став; водо́ймище. 
pondage — запа ́с води ́ в ставку́ (водо ́й-
мищі). 
ponderability — n. ваго́мість. 
ponderable — 1. n. те, що мо ́жна заздале-
гідь передба́чити; 2. adj. 1) ваго ́мий; 
2) передба́чуваний. 
ponderate — adj. обере ́жний; обмірко́ваний. 
ponderosity — 1) ва́жкість; вага ́; 2) не-
зґра́бність. 
ponderous — adj. 1) ваго ́мий; важки́й; 
2) незґра́бний; 3) нудний. 
ponder, to — розду́мувати, обмірко́вувати. 
pond, to — 1) утво́рювати ставо ́к; 2) зага ́-
чувати. 
pongee — n. шовко́ва тканина. 
pongo — zool. людиноподі ́бна африка́н-
ська ма ́впа. 
poniard — кинджа́л. 
poniard, to — заколоти кинджа́лом. 
Pontiff — rel. 1) Па ́па Ри́мський; 2) Перво-
свяще́ник. 
pontifical — rel. 1) па́пський; 2) єпи́скоп-
ський. 
pontificate — n. rel. понтифіка́т. 
pontoon — mil. понто ́н; понто́нний міст. 
pontooner — mil. понтоне́р. 
pony — 1. n. по ́ні; 2. adj. 1) мале́нький; 
2) tech. допомі ́жни ́й. 
pooch — colloq. соба ́ка. 
poodle — пу ́дель (поро ́да соба ́к). 
pooh! — int. тьху ́! 

pooh-pooh, to — colloq. знева́жливо ста ́-
витися (до кого́сь). 
pool — n. 1) калюжа, баю ́ра; 2) плавальний 
басе ́йн; 3) есоп. пул; уго ́да між підпри-
ємцями для усу́нення конкуре́нції; 4) at 
cards банк, ста́вка; 5) пул (гра на білья ́рді). 
pooling — see pool 3). 
poolroom — приміщення для гри в пул. 
pool, to — econ. вно́сити до зага́льного 
фо ́нду. 
poop — n. 1) naut. корма ́; 2) пах; 3) colloq. 
дурень. 
poop, to — naut. зачерпнути кормо ́ю (про 
судно ́). 
poor — 1. adj. 1) бідний; 2) неща́сний; 
3) неродю́чий (про ґрунт); 2. n. pl. collect. 
бідняки́. 
poor-house — приту́лок для бідних. 
poorly — adv. 1) бідно, убо ́го; 2) невда́ло. 
poorness — бідність, убо ́гість. 
poor-rate — пода ́ток на ко ́ри ́сть бідних. 
poor-spirited — adj. colloq. боязки́й. 
pop — 1) ури́вчастий звук; 2) по ́стріл; 
3) colloq. популярний конце́рт. 
popcorn — n. кукурудзяні баранці. 
Pope — rel. Па ́па Ри́мський. 
Pope of Rome — rel. Па ́па Ри́мський. 
pop-eyed — adj. colloq. 1) здиво́ваний; на-
ля́каний; 2) витрішкува́тий. 
popgun — пуга́ч (і́грашка). 
popinjay — n. colloq. ферт, чепуру́н. 
poplar — bot. топо ́ля. 
poplin — text, поплі ́н. 
popliteal — adj. anat. підколінний. 
poppa — n. colloq. та ́то. 
poppet — аг. ля́лька. 
poppied — adj. 1) поро́слий ма ́ком; 2) сно-
тво́рний. 
popple — плеска́ння. 
popple, to — 1) плеска́тися; 2) закипа́ти. 
poppy — n. 1) bot. мак; 2) attr. ма́ковий. 
poppy-cake — макови́к. 
poppycock — colloq. дурни́ця, нісенітниця. 
poppyhead — bot. ма́ківка. 
popshop — colloq. льомба ́рд. 
pop, to — 1) ви́стрелити; ба ́хнути; 2) colloq. 
несподівано з'явитися. 
populace — n. 1) насе́лення; 2) аг. просто-
лю ́ддя. 
popular — adj. 1) наро ́дній; 2) популя́рний; 
3) загальнопоши́рений. 
popularity — популя́рність. 
popularization — популяризація, 
popularize, to — 1) популяризува́ти; 2) ви-
клада́ти в загальнодосту́пній фо ́рмі. 
popularly — 1) популя́рно; 2) всенаро́дньо. 
populated — adj. засе́лений. 
populate, to — заселя́ти, залюднювати, 
population — n. 1) засе́лення; 2) лю ́дність, 
насе́лення. 
populist — n. рої. народо́вець, популіст, 
populous — adj. густонасе́лений; багато-
людний. 
porbeagle — ich. оселе́дець-аку́ла. 



porcelain possibly 
porcelain — n. 1) порцеля́на; 2) ви ́ріб з 
порцеля́ни; 3) attr. порцеля́но́вий; fig. 
крихки́й. 
porcellaneous — adj. порцеля́но́вий. 
porch — вера ́нда; ґа ́нок; під'ї ́зд. 
porcine — adj. свиня́чий. 
porcupine — n. zool. дикобра ́з. 
pore — 1) по ́ра; шпа ́ра; 2) свердло́вина. 
pore, to — обмірко́вувати; вивча́ти. 
poriferous — adj. по́ристий. 
pork — свини́на. 
porker — відгодо́ваний на забі ́й пі́дсвинок. 
porky — adj. colloq. жи́рний, м'ясистий, 
pornographic — adj. порнографічний, 
pornography — порногра́фія. 
porosity — по́ристість; шпари́стість. 
porous — adj. по́ристий; шпари́стий. 
porphyry — тіп. порфі ́р. 
porpoise — zool. морська́ свиня́; бу ́рий 
дельфін. 
porpoise, to — av. підстри́бувати. 
porridge — cul. каша. 
porringer — мисочка для каші. 
port — n. 1) naut. га́вань, порт; 2) naut. 
лівий борт; 3) tech. о́твір; 4) портва́йн; 
5) манера трима́тися; 6) attr. naut. порто-
ви ́й; лі́вий. 
portability — портати́вність. 
portable — adj. портати́вний; пересувни́й; 
перено́сний. 
port admiral — naut. нача́льник по ́рту. 
portage — 1) переве́зення, транспорту-
ва́ння; 2) ва́ртість переве́зення. 
portal — бра ́ма; головний вхід, 
portal crane — tech. порта́льний кран. 
Port arms! — mil. Рушни́ці на гру ́ди! 
Port Arthur — geog. Порт-Арту ́р (мі ́сто). 
Port-au-Prince — geog. Порт-о-Пре́нс 
(мі ́сто). 
portcrayon — рейсфедер для олівця́. 
portcullis — archi. опускні́ ґра́ти. 
portend, to — віщува́ти. 
portent — n. 1) чу ́до, диво; 2) передвісник. 
portentous — adj. 1) чуде́сний, дивови́жний; 
2) знаме́нний; лихові́сний. 
porter — 1) ворота ́р; швайца́р; 2) носі ́й; 
вантажник; 3) по ́ртер (чо́рне пи́во). 
porterage — 1) перене́сення вантажу́; 
2) пла ́та носіє ́ві. 
porter-house — рестора ́н; пивна́. 
portfire — запа ́л; вогнепровідний шнур. 
portfolio — те́ка, портфе́ль. 
porthole — hist, амбразу ́ра ба ́шти. 
portico — archi. по́ртик. 
portiere — портьєра. 
portion — 1) части́на, ча́стка; ві ́дтинок; 
2) наді ́л; 3) по ́саг. 
portionless — adj. що не ма ́є по ́сагу (про 
нарече́ну). 
portion, to — 1) діли ́ти на части́ни; 2) да-
ва ́ти по ́саг. 
Portland — geog. По ́ртленд (мі ́сто). 
portliness — 1) гладкість, огря́дність; 
2) ста́вність. 
Port Louis — geog. Порт-Луї ́ (мі ́сто). 

portly — 1) огрядни́й; 2) ставний, 
portmanteau — n. 1) валі ́за; 2) lin. мо ́вна 
контаміна́ція, шту́чно складене сло ́во. 
Port Moresby — geog. Порт-Мо ́рсбі 
(мі ́сто). 
Port of Spain — geog. Порт-оф-Спе́йн 
(мі ́сто). 
Porto-Novo — geog. По ́рто-Но ́во (мі ́сто). 
portrait — портре́т. 
portraitist — портрети́ст(ка). 
portraiture — 1) портре ́т; 2) о́пис, зобра ́-
ження. 
portrayal — зобра́ження, о́пис. 
portray, to — зобра́жувати, опи́сувати. 
portreeve — n. hist, мер (по ́рту або ́ при-
мо ́рського міста). 
portress — воротарка. 
Port Said — geog. Порт-Саїд (мі ́сто). 
Portsmouth — geog. По ́ртсмут (мі ́сто). 
Portugal — geog. Португалія. 
Portuguese — 1) n. португа́л||ець (ка); 
2) adj. португальський. 
portulaca — bot. портула́к. 
Port Victoria — geog. Порт-Вікто́рія 
(мі ́сто). 
Port-Vila — g^g. Порт-Ві́ла (мі ́сто). 
pose — n. по ́за. 
poser — пробле ́ма; складне́ питання, 
pose, to — 1) формулюва́ти; 2) пропону-
ва ́ти; 3) позува́ти. 
poseur — n. позе ́р. 
posh — colloq. 1) n. дрі ́бні ́ гро ́ші; 2) adj. 
чудо́вий. 
position — 1) пози ́ція; поло́ження; 2) по-
сада; 3) то́чка зо ́ру. 
positive — 1. n. 1) phot, позитив; 2) gram. 
звича́йний ступінь; 2. adj. 1) позити́вний; 
2) пе́вний, упе́внений. 
positively — adv. 1) позити́вно; 2) упе ́в-
нено, рішу́че. 
positivism — philos. позитиві́зм. 
positivity — позити́вність. 
positron — n. elect, позитро́н. 
posit, to — тверди́ти; посила́тися (на щось). 
posse — поліці́йний загі ́н. 
possessed — adj. божеві́льний, ненорма́ль-
ний. 
possession — n. 1) володіння; 2) вла́сність, 
майно ́; має ́ток. 
possessive — adj. 1) вла́сницький; 2) gram. 
присвійний. 
possessive pronoun — n. gram, присвійний 
займе́нник. 
possessor — вла́сн||ик (иця). 
possessory — adj. вла́сницький. 
possess, to — посіда́ти, володіти, 
posset — n. гаря́чий напій з молока ́, вина́ 
і пря́нощів. 
posset, to — зсіда́тися, скипа́тися (про 
молоко ́). 
possibility — 1) можливість, змо ́га; 2) імо-
вірність. 
possible — 1) можливий, евентуа́льний; 
2) colloq. сте́рпний. 
possibly — можливо, мо ́же. 



possum potentially 
possum — see opossum. 
post — n. 1) стовп; пі́дпірка; 2) по ́шта; 
3) поса ́да; стано́вище; 4) mil. пози́ція. 
post- — prefix після́-. 
postage — пошто́ві ви́трати. 
postage stamp — пошто́ва ма́рка. 
postal — adj. пошто́вий. 
postal card — пошто ́ва листі́вка. 
postal order — пошто́вий переказ. 
post-bag — то ́рба листоно́ші. 
post-bellum — adj. післявоєнний, що від-
бу́вся після́ війни́. 
post captain — naut. капіта́н пе ́ршого ра ́ніу. 
post-card — пошто́ва листі́вка. 
post-chaise — n. hist, пошто́ва каре́та. 
post-coach — see post-chaise, 
post-date — да ́та, поста́влена пізні́шим 
число́м. 
post-date, to — ставити пізні́шу да ́ту. 
post-diluvian — bibl. після́ Пото ́пу. 
post-embryonic — biol. постембріона́льний. 
poster — 1) оголо́шення; пляка́т; 2) осо ́ба, 
що розві́шує оголо́шення (пляка́ти). 
poste restante — до запита́ння (на́пис на 
кове́рті). 
posterior — 1. n. зад; 2. adj. 1) за ́дній; 
2) пізніший; наступний, 
posteriority — n. прохо́дження за чимсь 
(у часі ́). 
posteriorly — 1) зза ́ду; 2) пізніше, 
posterity — n. пото ́мство; насту́пні по-
колі́ння. 
postern — аг. n. 1) за ́дні две ́рі; 2) attr. 
за ́дній. 
poster, to — оголо́шувати, реклямува́ти. 
postfactum — постфактум, 
post-free — adj., adv. що не підляга́є 
пошто́вій опла ́ті. 
post-glacial — geol. післяльодовико́вий. 
post-graduate — 1) n. аспіра́нт; 2) adj. аспі-
ра́нтський; що вивча́ється після́ закін-
чення університету, 
post-graduateship — аспірантура, 
post-haste — adv. дуже поспі́шно. 
post-house — n. по ́шта. 
posthumous — adj. посме́ртний. 
posthumous award — посме́ртна нагоро ́да. 
postil(l)ion — hist, форе́йтор. 
postman — листоно ́ша; пошта ́р. 
postmark — пошто́вий ште́мпель. 
postmark, to — штемплюва́ти. 
postmaster — нача́льник пошто ́вого від-
ділу. 
Postmaster General — міні ́стер пошти і 
телегра́фу. 
postmeridian — adj. післяполудне́вий. 
post meridiem — L. adv. по полу ́дні, після́ 
полу́дня. 
postmistress — жі́нка-нача́льниця пошто ́-
вого ві ́дцілу. 
postmortem — 1) n. med. ро ́зтин тру ́па; 
2) adj. посме́ртний. 
postmortem, to — med. розтинати труп, 
post-natal — adj. післяполого́вий; що від-
бува́ється після́ наро́дження. 

post-nuptial — adj. після́ одру́ження. 
post-obit — зобов'я ́за ́ння сплати́ти креди-
торові після́ оде́ржання спа́дщини. 
post-office — n. 1) по́шта, пошто́вий відділ; 
2) attr. пошто́вий. 
Post-Office — міністе́рство по ́шти і теле-
гра́фу. 
post-office order — пошто́вий грошови́й 
переказ. 
post-paid — adj. з опла́ченими пошто́вими 
ви́тратами. 
postponement — відстро́чення; відволі-
ка́ння. 
postpone, to — відстро́чувати; відволіка́ти. 
postpositive — adj. gram, постпозити́вний. 
postprandial — adj. jok. післяобідній, 
postscript — n. постскри́птум. 
post-stamp — пошто́ва ма́рка, пошто́вий 
значо́к. 
post, to — 1) вивішувати (оголо́шення); 
2) відсила́ти по ́штою; 3) признача́ти (на 
поса ́ду). 
post-town — n. colloq. мі ́сто, що ма ́є по ́шту 
(пошто́вий відділ). 
postulate — 1) philos. постуля́т; 2) попе-
редня умо ́ва. 
postulate, to — 1) прийма́ти без до ́казів; 
2) ставити умо ́вою. 
posture — 1) поло́ження; по ́за; поста ́ва; 
2) стан, стано́вище. 
posture, to — 1) позува ́ти; 2) ста́вити в 
по ́зу. 
post-war — adj. післявоєнний. 
posy — n. ки́тиця кві́тів. 
pot — 1) казано́к, го́рщик, ри́нка; 2) tech. 
ти́гель. 
potable — adj. прида́тний для пиття́. 
potable water — питна́ вода ́. 
potash — chem. по ́та ́ш. 
potash-soap — зеле ́не ми ́ло. 
potassium — chem. ка́лій. 
potassium chlorate — chem. бертоле ́това 
сіль. 
potation — 1) ковто́к; 2) спирто ́ви ́й напій, 
potato — n. 1) bot. карто́пля; 2) картоп-
лина; 3) attr. карто́пля́ний. 
potato-box — n. colloq. рот. 
potato-digger — agric. картоплекопа́лка 
(машина). 
potatory — adj. що лю ́бить випити; 
питний. 
pot-belly — colloq. великий живіт, 
pot-boy — colloq. підру́чний у ши ́нку ́. 
potence — n. си ́ла, міць, 
potency — see potence. 
potent — adj. 1) си́льний, могу ́тній; 2) силь-
нодіючий (про напо ́ї). 
potentate — n. волода ́р; мона ́рх. 
potential — 1. n. 1) elect, напру́га; 2) по-
тенція́л; можли́вість; 2. adj. потенція́ль-
ний; можливий. 
potentiality — n. потенція́льність; мож-
ли́вість. 
potentially — adv. потенція́льно. 



potentiate, to praam 

potentiate, to — 1) надава́ти си ́ли; 2) роби ́ти 
можливим. 
potentiometer — elect, потенціо́метр. 
pot hat — colloq. капелю́Х у фо ́рмі казанка́. 
pother — n. 1) метушня́; 2) ку́рява; 3) га ́лас. 
pot-herb — colloq. о́вочі. 
pother, to — 1) метуши́тися; 2) турбува́ти, 
хвилювати. 
pot-hole — вибо́їна в доро ́зі. 
pot-hook — гак над во́гнищем (для ка-
занка́). 
pot-house — colloq. шино́к. 
pot-hunter — sport, люби́тель(ка) нагоро ́д. 
potion — 1) зілля; 2) до ́за. 
pot-luck — n. colloq. все, що є на обі ́д. 
potman — підручний у ши ́нку ́. 
pot-pourri — n. 1) аромати́чна су ́міш; 
2) mus. попурі ́. 
pot-roast — cul. тушко́ване м'я ́со. 
potsherd — n. черепо́к. 
pot-shot — по ́стріл навмання́. 
pot-still — перегінний куб. 
pottage — n. obs. юшка, 
potted — adj. консерво́ваний. 
potter — n. ганча́р. 
potter about, to — 1) копоши́тися; 2) леда-
рюва́ти. 
potter's lathe — ганча́рський верста́т. 
potter's wheel — ганча́рське ко́лесо. 
potter, to — 1) ліни́во працюва́ти; 2) мар-
нува́ти час. 
pottery—п. 1) по ́суд; кера́міка; 2) ганча́рня. 
pottle — 1) аг. ку́холь на півґальо́на; 
2) ко́шик для я́гід. 
pot, to — 1) кла́сти в казано́к (го́рщик); 
2) консервува́ти. 
potty — adj. colloq. 1) незначни́й; 2) не при 
своє ́му ро ́зумі. 
pot-valiant — adj. colloq. хоро ́брий на-
підпи́тку. 
pot-valour — colloq. хоро ́брість напідпи́тку. 
pouch — 1) торби́нка; кисе ́т; 2) міше́чок у 
твари́н-торбоно́сів. 
pouch, to — 1) кла́сти в торби́нку; 2) fig. 
привла́снювати. 
pouchy — adj. мішкува́тий. 
poult — n. курча́. 
poulterer — торгове́ць свійською птицею, 
poultice — med. припа́рка, о́бклад. 
poultice, to — med. кла́сти припа́рки. 
poultry — collect, свійська птиця, 
poultry farm — agric. птахофе́рма. 
poultry farmer — agric. птахівни́к. 
poultry farming — n. agric. птахівни́цтво. 
poultry house — agric. пташни́к. 
poultry-yard — agric. пташни́к. 
pounce — n. 1) рапто́вий на ́пад; 2) ви́рі-
заний, просве́рдлений о́твір. 
pounce, to — 1) рапто ́во напада́ти, наки-
да ́тися; 2) просве́рдлювати. 
pound — 1) фунт (міра ваги ́); 2) фунт 
(грошова́ одиниця); 3) в'язни́ця; 4) обо ́ра 
для худо ́би. 
poundage — 1) ми ́то з ваги ́; 2) пла ́та за 
пере́каз гро ́шей по́пггою. 

pounder — 1. n. 1) пре ́дме ́т ваго ́ю в оди ́н 
фунт; 2) дроба ́рка; 2. adj. фунто́вий. 
pound-foolish — adj. colloq. марнотра́тний. 
pound-note — асиґна́ція в 1 фунт, 
pound, to — 1) би ́ти; товкти́; 2) тії. бом-
бардува ́ти; 3) ув'я́знювати; 4) заганя́ти 
в обо ́ру. 
pour — n. 1) зли ́ва; 2) met. литво ́. 
poured out — adj. ви́литий (вилита ріди́на). 
pouring out — n. вилива́ння (про ріди́ну). 
pouring rain — n. зли́ва. 
pour into, to — влива́ти, налива́ти (в щось). 
pour off, to — злива́ти, надлива́ти, відли-
ва ́ти. 
pour out, to — вилива́ти. 
pour through, to — ли́тися крізь. 
pour, to — ли́ти(ся); налива́ти. 
pout — n. невдово́лений вйгляд. 
pouter — n. 1) невдово́лена осо ́ба; 2) во-
ла́стий го ́луб. 
pout, to — надува́ти гу ́би. 
poverty — бі ́дність, злидні, убо ́гість. 
poverty-stricken — adj. бідний, злиде́нний, 
убо ́гий. 
powder — 1) порошо ́к; пил; 2) пу ́дра; 
3) по ́рох. 
powdered milk — n. порошко́ване молоко ́. 
powdered soap — ми́льний порошо́к. 
powdered sugar — цукро́ва пу ́дра. 
powder-flask — hist, порохівниця, 
powder-magazine — mil. склад боєприпа́сів. 
powder-mill — mil. заво ́д боєприпа́сів. 
powder-puff — пушо́к для пудрува́ння. 
powder-room — жіно́ча вбира́льня. 
powder, to — 1) посипа́ти порошко ́м; 
2) пудрува́ти(ся). 
powdery — 1) порошкоподі́бний; 2) на-
пудро́ваний. 
power — 1) си ́ла; поту́жність; 2) вла ́да; 
3) повнова́ження, манда ́т; 4) math, сте́пінь. 
power-boat — моторо ́вий чо ́ве ́н. 
power circuit — elect, силови́й ланцюг, 
power-dive — av. пікірування з працюючим 
двигуно́м. 
power-factor — tech. коефіцієнт поту ́ж-
ности. 
powerful — adj. 1) могу́тній, си́льний; 
2) сильнодіючий; 3) tech. поту́жний. 
powerfully — adv. си́льно. 
power-house — n. електро́вня, електро-
станція. 
powerless — adj. безси́льний, слабки́й. 
power-plant — 1) tech. силова́ устано́вка; 
2) see power-house. 
power politics — рої. політика з пози́ції 
си́ли. 
power-saw — tech. моторо ́ва пи́лка. 
power-shovel — tech. екскава́тор. 
power-station — електро́вня, електро-
ста́нція. 
powwow — n. 1) зна ́хар (у північноамери-
ка́нських індійців); 2) colloq. нара ́да. 
pox — colloq. си́філіс. 
pozzy — n. colloq. варе́ння, джем, 
praam — n. naut. плоскодо́нне судно ́. 



practicability precipitance 
practicability — 1) здійсне́нність, практи́ч-
ність; 2) доцільність, 
practicable — 1) здійсне́нний, практи́чний; 
2) доці́льний. 
practical — adj. 1) практи́чний; 2) факти́ч-
ний; 3) доці́льний. 
practicality — n. практи́чність. 
practically — 1) практи́чно; факти́чно; 
2) ма ́йже. 
practice — n. 1) пра́ктика, ді ́я; 2) тренува́н-
ня, впра́ва; 3) дія́льність за фа ́хом; 4) attr. 
практичний; навча́льний. 
practice ground — 1) mil. навча́льний пляц; 
2) agric. до ́слідне по ́ле. 
practician — n. пра́ктик. 
practised — adj. умілий, досвідчений. 
practise, to — 1) практикува́ти; 2) засто-
со́вувати; здійснювати; 3) тренува́тися. 
practising — adj. практикуючий. 
practitioner — n. практику́ючий (лі́кар, 
юри ́ст). 
praepostor — ста́рший у́чень, який сте́жить 
за дисциплі́ною. 
praetor — n. hist, пре ́тор. 
praetorian — adj. hist, преторія́нський. 
pragmatic — adj. philos. прагмати́чний. 
pragmatical — adj. 1) насти́рливий; що 
втручається в чужі́ спра́ви; 2) догма-
ти́чний. 
pragmatism — n. 1) philos. прагмати ́зм; 
2) насти́рливість; 3) догмати ́зм. 
Prague — geog. Прага (мі ́сто). 
Praia — geog. Пра ́я (місто), 
prairie — n. пре́рія, степ, 
prairie-chicken — orn. лугови́й тетеру́к. 
prairie-dcg — zool. степова́ соба ́ка (гризу́н 
у Північній Аме́риці). 
prairie-wolf — zool. койо ́т. 
praise — похва ́ла ́, хвала́. 
praise, to — хвалити; сла́вити. 
praiseworthy — похва́льний; гі ́дний по-
хва ́ли ́. 
praising — n. сла́влення. 
pram — 1) see praam; 2) дитячий во́зик. 
prance — 1) стрибо ́к; 2) го ́рда хода ́; 
3) гордови́тість. 
prance, to — 1) става́ти ди ́бки; 2) пиша́тися, 
велича́тися. 
prandial — adj. jok. обідній. 
prang — n. colloq. 1) mil. бомбардува́ння; 
2) ава́рія. 
prang, to — colloq. 1) mil. бомбардува ́ти; 
2) руйнува́ти. 
prank — жарт; ви́брик. 
prankish — adj. 1) жартівли́вий; 2) пусто-
тливий. 
prank, to — прикраша́ти. 
prase — n. тіп. пра ́зем. 
prate — базікання, тереве́ні. 
prater — базіка, балаку́н. 
prate, to — базікати. 
praties — n. pl. colloq. карто́пля. 
pratincole — orn. дери́хвіст. 
pratique — n. naut. посвідчення про зняття́ 
каранте́ни. 

prattle — ле ́пет. 
prattler — 1) лепет||у́н (у ́ха); 2) дити́на. 
prattle, to — лепета́ти. 
prawn — zool. креве́тка. 
praxis — n. 1) пра́ктика; 2) зви́чай; 3) gram. 
при́клади для вправ. 
pray! — будь ла́ска!, будьте ласка́ві! 
prayer — rel. 1) моли ́тва; 2) той, хто мо ́-
литься. 
prayer-book — rel. молито́вник; тре́бник. 
prayerful — rel. молито́вний, богомільний. 
Prayer to the Guardian Angel — rel. моли́тва 
до Ангела Хорони́теля. 
praying — rel. моління; блага́ння. 
pray, to — rel. моли́тися; блага́ти. 
preacher — rel. проповідник, 
preaching — rel. про ́повідь; проповіду-
вання. 
preach, to — rel. проповідувати, 
preamble — передмо́ва, вступ, преа ́мбула. 
preamble, to — роби ́ти (писа́ти) передмо́ву. 
pre-arrange, to — плянува́ти; заздалегідь 
підготовля́ти. 
pre-audience — n. jur. пра ́во адвока́та бу ́ти 
ви́слуханим раніше за кого́сь. 
pre-autumnal — adj. передосінній, 
precambrium — geol. прека́мбрій. 
precarious — adj. 1) випадко́вий; нестійки́й; 
ненадійний; 2) небезпе́чний; 3) необґрун-
то́ваний. 
precariousness — 1) випадко́вість; нена-
дійність; 2) небезпе́чність; 3) необґрун-
то́ваність. 
precatory — adj. проха́льний. 
precaution — n. 1) осторо ́га; застере́ження; 
2) обере́жність. 
precautionary — adj. запобіжний; попе-
реджувальний. 
precautionary measures — n. pl. запобіжні 
заходи. 
precedence — n. 1) передува́ння; 2) перева́га. 
precedent—1. n. прецеде ́нт; 2. adj. 1) що йде 
попе ́ре ́ду; 2) що переважа́є. 
precede, to — 1) іти ́ попе ́ре ́ду; 2) перева-
жати. 
preceding — adj. попередній, 
precentor — rel. дириґе́нт хо ́ру. 
precept — n. 1) повчання; 2) пра ́вило; 
інстру́кція; 3) за ́повідь; 4) jur. розпоря-
дження. 
preceptive — adj. повча́льний. 
preceptor — n. наста́вник, ґуверне́р. 
preceptorial — adj. наста́вницький. 
precession — n. astron. преце́сія. 
pre-Christian — hist, дохристия́нський. 
precinct — 1) загоро ́джене місце; 2) pi. 
ме ́жі; 3) поліційна дільни́ця. 
preciosity — n. ви́шуканість (мо ́ви, сти ́лю). 
precious — 1. adj. 1) кошто́вний, дорого-
цінний; 2) милий, любий; 2. adv. ду ́же; 
страше́нно. 
precious stone — самоцвіт. 
precipice — у́рви́сько, прова́лля, безо ́дня. 
precipitance — 1) стрімкість; 2) необа ́ч-
ність. 



precipitancy pregnant 
precipitancy — see precipitance, 
precipitate — l./i. о́са́д; 2. adj. 1) стрімки́й, 
навальний; 2) необа́чний. 
precipitate, to — 1) скида́ти, вали́ти; 
2) приско́рювати; 3) chem. оса́джувати. 
precipitation — 1) chem. о́са́д; 2) meteor. 
о́пади; 3) ски́нення; 4) нава́льність. 
precipitous — adj. стрімки́й, урвистий, 
precipitously — стрі ́мко; стрі ́мголо ́в. 
precis — конспе́кт, коро́ткий ви́клад. 
precise — adj. доскона́льний; то ́чний; 
пунктуальний; чітки́й. 
precisely — то ́чно; са ́ме; цілко ́м пра́вильно. 
precisian — n. педа́нт(ка), формалі́ст(ка). 
precisianism — педанти́зм, формалізм, 
precision — n. 1) акура́тність, то ́чність; 
2) влу́чність; 3) attr. то́чний; влу́чний. 
precision fire — n. mil. влу́чний вого́нь. 
precision instrument — то́чний інструме́нт. 
preclude, to — 1) запобіга ́ти, відверта́ти; 
2) виключа́ти можли́вість. 
preclusion — завада, перешко́да. 
precocious — 1) передча́сний; 2) ра ́но роз-
ви́нений. 
precocity — передча́сний ро́звиток. 
preconceived — adj. упереджений, 
preconceived notions — pi. упереджені 
думки. 
preconceive, to — уявля́ти собі ́ заздалегідь, 
preconception — упередженість; упере ́-
джена думка. 
pre-concert, to — colloq. домовля́тися 
заздалегідь. 
pre-condemn, to — засуджувати заздалегідь, 
precondition — n. 1) передумо ́ва; 2) неод-
мінна умо ́ва. 
pre-conquest — adj. hist, до норма́нського 
завоюва́ння Англії (до 1066 p.). 
pre-contract — n. comm. раніше укла́дений 
контра́кт. 
pre-costal — adj. anat. передребе́рний. 
precursor — n. предте́ча, попере́дник. 
precursory — adj. попере́дній. 
predacious — хижий, хижа́цький. 
predator — хижа́к. 
predatory — 1) хи ́жий; 2) грабіжницький. 
predawn — adj. передранко́вий. 
predecease — n. чия́сь смерть, що переду ́є 
смерть кого ́сь іншого. 
predecease, to — вме ́рти раніше за кого ́сь. 
predecessor — попере́дн||ик (иця). 
predestinarian — n. той, хто вірить у 
призна́чення (до ́лі). 
predestinate, to — визнача́ти напере ́д. 
predestination — ви́значення напере́д. 
predestine, to — see predestinate, to. 
predertermine, to — 1) вирішувати напере ́д; 
2) спрямо́вувати чиїсь дії в пе ́вному 
на́прямі. 
predial — 1. n. аг. кріпа́к; 2. adj. 1) земе ́ль-
ний; сільський; 2) прикріплений до землі, 
predicament — n. 1) log. катего́рія; 2) скру́т-
не ́ стано́вище; colloq. хале́па. 
predicant — rel. 1) n. проповідник; 2) adj. 
проповідницький. 

predicate — n. 1) gram, при́судок; 2) log. 
тве́рдження. 
predicate, to — тверди́ти, стве́рджувати. 
predication — 1) тве́рдження; 2) gram. 
преди́кція. 
predicative — gram. 1) n. іме́нна части́на 
складно́го при́судка; 2) adj. предикати́вний. 
prediction — n. передба́чення, віщува́ння. 
predictive — adj. передба́чуючий, проро́чий. 
predictor — п, провісн||ик (иця). 
predict, to — завбача́ти, віщува́ти. 
predilection — схи́льність, при́страсть. 
predispose, to — схиля́ти, привертати, 
predisposition — схи́льність, на́хил. 
predominance — переважа́ння, перева́га. 
predominant — adj. що переважа́є; панівни́й. 
predominate, to — переважа́ти; бу ́ти па-
нівнйм. 
predominatingly — adv. перева́жно. 
pre-election — 1) n. попере́дні вибори; 
2) adj. передви́борний. 
pre-eminence — n. ви́щість; величе́зна пе-
рева́га. 
pre-eminent — adj. що переви́щує інших; 
ду ́же вида ́тни ́й. 
pre-emption — n. 1) купівля чого ́сь раніше 
за Інших; 2) пра ́во перева́ги на купівлю, 
pre-empt, to — оволодіва ́ти або ́ купува́ти 
раніше за інших. 
preen, to — чи́стити пір'я дзьо ́бом. 
pre-established — adj. встано́влений зазда-
легідь. 
pre-establish, to — встано́влювати зазда-
легідь. 
prefabricated — adj. 1) ви́готовлений за-
водськи́м спо ́собом; 2) ви́готовлений за-
здалегідь. 
prefabricate, to — 1) виготовляти завод-
ськи́м спо ́собом; 2) виготовляти зазда-
легідь. 
preface — передмо ́ва; вступ. 
preface, to — 1) дава ́ти (писа́ти) передмо ́ву; 
2) робити попере́дні заува́ги. 
prefatory — adj. вступни́й. 
prefect — n. 1) префе́кт; 2) голова ́ кля́си. 
prefecture — n. префекту́ра. 
preferable — adj. кра́щий. 
preferably — adv. кра́ще. 
preference — n. 1) перева́га; 2) те, чому ́ 
віддається перева́га; 3) at cards префера́нс; 
4) attr. пільго́ви́й. 
preferential — 1) що кори́сту́ється пере-
ва ́гою; 2) пільго́ви́й. 
preferment — підви́щення по слу ́жбі. 
preferred — adj. есоп. привілейований, 
prefer, to — 1) віддава́ти перева́гу; воліти; 
2) подава́ти ска ́ргу; висува́ти вимо́гу. 
prefix — gram, префікс, при́росток. 
prefix, to — префіксува́ти, до дава ́ти пре-
фікс, додава ́ти при́росток. 
preform, to — формува́ти заздалегідь, 
pregnable — adj. присту́пний (для на ́паду). 
pregnancy — physiol. вагітність, тяж. 
pregnant — adj. 1) physiol. вагітна; 2) зміс-
товний. 



preheat, to presentable 
preheat, to — попередньо нагріва́ти. 
prehensible — adj. zool. хапа́льний. 
prehension — 1) zool. схо́плювання; 2) fig. 
зда ́тність схо́плювати; розуміння, 
prehistoric — adj. доістори́чний, пред-
істори́чний. 
prehistory — n. праісто́рія, предісто́рія. 
prejudge, to — 1) засу́джувати, не ви́слу-
хавши; 2) вирішувати наперед, 
prejudice — 1) упередження, упередженість; 
2) забобо ́н. 
prejudiced — adj. упереджений, небезсто-
ро́нній. 
prejudice, to — 1) викликати упередження; 
2) ста́вити під су́мнів. 
prejudicial — adj. шкідли́вий; згу ́бний. 
prelate — rel прела ́т. 
prelection — n. ле́кція. 
prelect, to — чита́ти ле́кцію. 
prelim — abbr. preliminary examination, 
preliminary — 1) adj. попередній, прелімі-
на́рний; 2) n. colloq. підготува́ння. 
prelude — mus. прелю́дія. 
prelusive — adj. вступни́й. 
premature — 1. adj. 1) передча́сний; завча́с-
ний; 2) непроду́маний; 2. n. mil. передча́с-
ний ви́бух (набо ́ю). 
prematurely — adv. 1) передча́сно; завча́сно; 
2) непроду ́мано. 
prematurity — n. 1) передча́сність; 2) не-
проду́маність. 
premeditated — adj. проду́маний заздале-
гідь, навми́сний. 
premeditate, to — проду́мувати, обмірко ́-
вувати заздалегідь. 
premeditation — уми́сність, навми́сність. 
premier — 1) п: прем'є ́р-міні ́стер; 2) adj. 
пе́рший. 
premiere — theatr. прем'є́ра. 
premiership — n. 1) прем'є ́рство; 2) пе ́р-
шість. 
premise — n. 1) log. передумо ́ва; 2) pl. осе ́ля; буди́нок з приле́глими будівлями; 
3) р/. jur. вступна́ части́на доку ́ме ́нта. 
premiss — n. log. передумо́ва. 
premium — 1) пре ́мія; ви ́нагоро ́да; 2) пла ́та 
(за навча́ння, асекура́цію). 
premonition — 1) передчуття́; 2) попере ́-
дження, застере́ження. 
premonitory — adj. попереджа́ючий, за-
стережний. 
pre-natal — adj. що відбува́ється до наро ́-
дження. 
pre-natal care — n. гігіє ́на вагі́тности. 
prentice — see apprentice, 
preoccupation — 1) заклопо́таність; 2) не-
уважність. 
preoccupied — adj. 1) заклопо́таний; 2) не-
ува́жний. 
preoccupy, to — заволодіва́ти ува ́гою. 
pre-ordain, to — визнача́ти напере́д. 
prep — colloq. 1) n. підгото́вча шко ́ла; 
2) adj. підгото́вчий. 
prepacks — n. pl. півфабрика́ти. 
prepaid — adj. запла́чений напере ́д. 

preparation — n. 1) готува́ння; підгото ́вка; 
2) препара́т; 3) ming. збага́чення. 
preparative — adj. підгото́вчий. 
preparatory — 1) n. підгото́вча шко ́ла; 
2) adj. підгото́вчий; попередній, 
prepared — adj. гото ́вий; підготований, 
preparedness — підготованість, готовість, 
prepare oneself, to — готува́тися. 
prepare, to — готува́ти(ся). 
prepay, to — плати́ти напере́д. 
prepense — adj. навми́сний. 
pre-plan, to — завча́сно плянува́ти. 
preponderance — перева́га, переважа́ння. 
preponderant — adj. що ма ́є перева́гу, що 
переважає. 
preponderate, to — переважа́ти, переви́-
щувати. 
preposition — gram, прийме́нник. 
prepositional — adj. gram, прийменнико́вий. 
prepositive — adj. gram, препозитивний, 
препозиці́йний. 
prepossessing — adj. що приверта́є до се ́бе. 
prepossession — 1) схи́льність; 2) упере ́-
дження. 
prepossess, to — 1) справля́ти приє́мне 
вра́ження; 2) ма ́ти упередження, 
preposterous — adj. безглу ́здий, абсу́рдний. 
prepotent — adj. 1) могу ́тній; 2) biol. 
домінуючий, переважа́ючий. 
prerequisite — 1) n. передумо ́ва; 2) adj. 
необхідний, як умо ́ва. 
pre-revolutionary — adj. передреволюцій-
ний, дореволюційний, 
prerogative — прероґати́ва; привіле́й. 
prerogative right — jur. перева́жне пра ́во. 
presage — n. 1) віщува́ння; завбача́ння; 
2) передчуття́. 
presage, to — 1) віщува́ти; завбача́ти; 
2) передчувати. 
presbyopia — n. med. старе́ча далекозо́рість. 
presbyter — rel. пресвітер. 
Presbyterian — rel. 1) n. пресбітерія́н||ин 
(ка); 2) adj. пресбітерія́нський. 
presbytery — rel. пресбіте́рія. 
pre-school — adj. дошкільний, 
pre-school child — дошкільн||ик (иця). 
prescience — n. передба́чення. 
prescient — adj. передба́чливий. 
prescind, to — 1) відокре́млювати; 2) від-
вертати ува ́гу; 3) абстрагува́ти. 
prescribe, to — med. пропи́сувати (ліки), 
prescript — n. нака́з, постано́ва. 
prescription — n. 1) med. реце́ггг; 2) jur. 
пра ́во да́вности. 
prescriptive — adj. 1) що нака ́зує; 2) jur. 
осно́ваний на пра́ві да́вности. 
preselection — попередній відбір, 
presence — n. 1) ная́вність; присутність; 
2) зо́внішність; постава, 
presence-chamber — n. за ́ля для прийня́ть. 
present — 1. n. 1) gram, тепе́рішній час; 
2) прису́тн||ій (я); 3) подару ́нок; 2. adj. 
1) тепе́рішній; 2) наявний; 3) да ́ний, цей 
самий. 
presentable — adj. поставний; пристойний. 



present arms, to preventive 
present arms, to — mil. салютува́ти руш-
ницею. 
presentation — n. 1) подару ́нок; 2) пода́ння 
(справи); 3) theatr. виста́ва. 
present-day — adj. суча́сний. 
presented — adj. 1) подаро́ваний; 2) по ́-
даний. 
presentee — осо ́ба, що дістає подару́нок. 
presentiment — n. передчуття́. 
presently — 1) за ́раз, тепе ́р; 2) незаба ́ром. 
presentment — n. 1) theatr. виста́ва; 2) ви ́-
клад; зобра ́ження; 3) jur. зая́ва (прися́ж-
них). 
present, to — 1) дарува ́ти; 2) передава́ти 
на ро ́згляд (спра́ву); 3) theatr. ста́вити 
(п'єсу); 4) тії. цілитися, 
preservation — n. 1) збере́ження, зберіга ́ння; 
2) консерва́ція; 3) аг. заповідник, 
preservative — 1) n. запобіжни́й за ́сіб; 
2) adj. запобіжни́й. 
preserve — n. 1) заповідник; 2)рі. консе́рви. 
preserve, to — 1) схоро́нювати, зберіга ́ти; 
2) консервува́ти. 
presidency — 1) президе́нтство; 2) голову-
ва́ння. 
president — 1) президе ́нт; 2) голова ́. 
presidential — adj. президе́нтський. 
preside, to — 1) головува́ти (на збо ́рах); 
2) керува́ти. 
presidium — n. прези́дія. 
press — n. 1) тиск; нада́влювання; 2) tech. 
прес; 3) print, друка́рський верста ́т; 4) пре ́-
са; книгодрукування; 5) друка́рня. 
press agency — пре́сове аґе́нтство. 
press-box — місця для представників пре ́си. 
press-button — конта́ктний ґу́дзик. 
press-clipping — n. ви́тинка з часо́пису. 
press-conference — прес-конфере́нція. 
press-corrector — print, коре́ктор. 
press-cutting — n. ви́тинка з часо́пису. 
pressed in — adj. вда́влений, вти́снений. 
presser — прасува́льн||ик (иця). 
press-gallery — місця́ для представників 
пре́си. 
press-gang — hist, загін вербува́льників. 
pressing — adj. спішни́й, невідкладний, 
pressing in — n. вда́влювання, втиска́ння. 
press in, to — вда́влювати, втиска́ти. 
pressman — 1) журналіст, репорте ́р; 2) print. 
друкар. 
pressmark — шифр (бібліотечної кни́жки). 
press on, to — colloq. продо́вжувати пра-
цюва́ти. 
press out, to — вида́влювати, вича́влювати. 
pressroom — 1) кімна́та для журналістів; 
2) print, друка́рський ві ́дділ. 
press, to — 1) ти́снути, дави ́ти; 2) вида́в-
лювати; 3) наполяга́ти; ква́пити; 4) си ́-
лувати. 
pressure — 1) тиск; ти́снення; 2) fig. 
утруднення. 
pressure chamber — av. барока́мера. 
pressure-cooking — n. готува́ння їжі в гер-
мети́чній кастру́лі. 
pressure-gauge — tech. мано ́метр. 

prestidigitation — n. спри́тність рук, шту-
карство. 
prestidigitator — штука́р, фо́кусник. 
prestige — n. прести́ж. 
presumable — adj. можли́вий; імовірний. 
presumably — adv. ма ́бу ́ть; здога ́дно. 
presumedly — adv. здога ́дно. 
presume, to — 1) припуска́ти; 2) насмілю-
ватися, нава́жуватися. 
presuming — adj. самовпе́внений, зарозу-
мілий. 
presumption — 1) самовпе́вненість; зарозу-
мілість; 2) припу́щення; 3) jur. презу́мпція. 
presumptive — adj. га́даний. 
presumptuous — самовпе́внений; ароґа́нт-
ний, зарозумілий, 
presuppose, to — припуска́ти. 
presupposition — припу́щення. 
pretence — 1) удава́ння; 2) претенсійність; 
3) відмо́вка. 
pretended — adj. уда́ваний. 
pretender — 1) претенде́нт; 2) симуля́нт. 
pretend, to — 1) удава ́ти; 2) посила́тися на 
щось; 3) претендува́ти, 
pretension — 1) домага ́ння; 2) претенсій-
ність; 3) удава́ння. 
pretentious — adj. претенсійний; мане́рний. 
pretentiousness — n. претенсійність; ма-
нірність. 
preter- — поза-, понад-, над-, 
preterhuman — adj. нелю́дський, надлю ́д-
ський. 
preterite — gram, фо ́рма мину ́лого ча ́су ́. 
pretermission — 1) пере́рва; 2) недо ́гляд. 
pretermit, to — 1) перерива́ти; 2) пропус-
ка ́ти; 3) зневажа́ти. 
preternatural — adj. надприродний, 
pretext — привід, відмо́вка, прете́кст. 
pretonic — gram, передна́голо́сний. 
Pretoria — geog. Прето ́рія (мі ́сто). 
prettify, to — причепу́рювати, прикраша́ти. 
prettily — adv. прива́бливо, га ́рно. 
prettiness — прива́бливість. 
pretty — adj. прива́бливий, га́рний. 
pretty-pretty — adj. солодкува́то га́рний. 
pretty woman — прива́блива жі́нка. 
pretzel — оба́рінок. 
prevailing — adj. поши́рений; зага ́льно 
ви́знаний. 
prevail, to — 1) перемага́ти; 2) бу ́ти по-
ши́реним. 
prevalence — n. 1) переважа́ння; 2) поши-
рення; поши́реність. 
prevalent — adj. 1) переважа́ючий; 2) по-
ши́рений. 
prevaricate, to — говори́ти ухи ́льно; кри-
ви ́ти душе ́ю. 
prevarication — ухиля́ння. 
prevaricator — лука́ва люди́на. 
prevenance — 1) ввічливість; 2) послу ́га. 
prevention — запобіга ́ння; відве́рнення; 
профіла́ктика. 
prevention of accidents — техніка безпе́ки. 
preventive — 1) adj. запобіжни́й; профілак-
ти́чний; 2) n. запобіжни́й за ́сіб (за ́хід). 



prevent, to printing 
prevent, to — 1) запобіга ́ти; відвертати; 
2) перешкоджа́ти. 
previous — adj. попере́дній. 
previously — adv. попередньо; раніше; 
заздалегідь. 
previse, to — передбача́ти; застеріга́ти. 
prevision — n. передба́чення. 
pre-war — adj. довоєнний, передвоє́нний. 
prey — n. 1) здо ́бич; 2) аг. же́ртва. 
prey, to — 1) полюва ́ти; 2) мучити; гніти́ти. 
price — n. comm. ціна ́; ва́ртість. 
price-boom — n. есоп. висо́кий рі́вень цін. 
price current — n. comm. цінни́к, прейс-
кура́нт. 
price-cutting — n. comm. зни́ження цін. 
priced — adj. оці́нений. 
priceless — безцінний; неоціненний, 
price-list — n. comm. цінник, прейскурант, 
price-ring — n. есоп. монополістичне об'єд-
на́ння промисло́вців з мето ́ю підвищення 
цін або ́ утри́мання цін на пе́вному рівні, 
price, to — comm. призначати ціну ́. 
price-wave — n. есоп. коливання цін. 
prick — 1) колю́чка; 2) уко ́л; проко ́л; 
3) го ́стрий біль від уко́лу. 
prick-ears — pi. гострокінце́ві ву ́ха. 
pricker — інструме́нт для проко́лювання. 
pricking — 1. n. 1) проко́лювання; 2) на-
ко́лювання; 2. adj. жалки́й, колю́чий. 
prickle — колю́чка; го́лка (їжака́). 
prickle, to — коло ́ти, проко́лювати. 
prickly — adj. колю́чий; терни́стий. 
prick out, to — вико́лювати. 
prick, to — 1) коло ́ти; вколо́ти(ся); 2) по-
шкодити но ́гу коня, підко́вуючи. 
pride — 1) го ́рдість; почуття́ вла́сної гі ́д-
ности; 2) самолю ́бство; пи́ха. 
pride oneself, to — пишатися, 
priest — 1) rel. свяще́ник, духівни́к; 
2) жрець, 
priestess — жри́ця. 
priesthood — rel. свяще́нство; духівни́цтво, 
духовенство. 
priestly — rel. свяще́ницький. 
priestly garments — n. pl. rel. ри ́зи. 
prig — 1) педа ́нт; формалі ́ст; обме ́жена 
й самовдово́лена осо ́ба; 2) colloq. злодій. 
priggish — adj. педантичний; самовдо-
во́лений. 
prig, to — colloq. кра́сти. 
prill — ming. самородок; зразо ́к. 
prim — adj. 1) педанти́чний; 2) акура́тний. 
prima ballerina — theatr. при́ма-балери́на. 
primacy — 1) rel. сан архиєпи́скопа; 
2) пе́ршість. 
prima donna — theatr. примадо́нна. 
primal — adj. 1) основний, головний; 
2) пе́рвісний. 
primarily — adv. 1) головним чи ́ном; 
2) споча́тку, спе́ршу. 
primary — 1. adj. 1) пе́рвісний; 2) голов-
ний; основни́й; 2. n. 1) те, що ма ́є головне ́ 
зна́чення; 2) astron. пляне́та, що оберта ́-
ється навко́ло со ́нця; 3) elect, первинна 
обмо ́тка (трансформа́тора). 

primate — rel. архиєпи́скоп. 
primates — n. pl. zool. прима́ти. 
prime — 1. n. 1) ро ́зквіт; найкра́ща части́на; 
2) rel. у́треня; 3) math, про ́сте число ́; 2. adj. 
1) найкра́щий; 2) початко́вий. 
prime-crop — n. agric. га́рний урожа ́й. 
primely — adv. colloq. чудо́во. 
prime minister — прем'є ́р-міні ́стер. 
prime mover — tech. тяга́ч. 
primer — 1) буквар; 2) пісто ́н; за ́пал. 
primer spelling book — буква́р. 
prime, to — 1) ґрунтува́ти; 2) tech. заправ-
ля ́ти пальни́м двигун (перед пу ́ском); 
3) забезпе́чувати заздалегі ́дь (інформа-
цією). 
primeval — adj. неза́йманий, пе́рвісний. 
priming — n. tech. запра́влення (двигуна́ 
пальни́м). 
primitive — 1) n. примітав; 2) adj. примі-
ти́вний. 
primitively — adv. приміти́вно. 
primitiveness — n. приміти́вність. 
primness — n. мані́рність. 
primogenitor — n. найстарода́вніший пре ́-
док. 
primogeniture — jur. майора ́т. 
primordial — adj. 1) споконві́чний; 2) пе ́р-
вісний. 
primrose — bot. весні́вка; ряст, 
primula — bot. при́муля. 
primus — при́мус. 
prince — 1) короле́вич, принц; 2) князь, 
princeling — n. derog. князьо́к. 
princely — 1) князі́вський; 2) fig. розкішний, 
чудо́вий. 
prince of darkness — сатана́. 
Prince of the Church — rel. кардина́л. 
Prince of Wales — принц Ве́лзький (спадко-
ємець бріта́нського престо́ла). 
princess — 1) князі́вна, принце́са; 2) кня-
ги́ня. 
Princess royal — старша дочка́ англійського 
короля́ (короле́ви). 
prince-successor — царе́вич, наслі́дник прес-
то ́ла. 
principal — 1. n. 1) патро ́н; принципа́л; 
голова ́; 2) jur. головни́й винува́тець; 
3) есоп. основни́й капіта́л; 2. adj. головни ́й; 
основни́й. 
principality — князівство. 
Principality, the — Велз. 
principally — adv. перева́жно, го ́ловно, 
головним чи́ном. 
principal sum — есоп. основни́й капіта́л. 
principle — n. 1) заса ́да, при́нцип; пра ́вило; 
2) chem. елеме ́нт; складова́ части́на. 
principled — adj. принципо́вий. 
prink, to — 1) причепу́рюватися; 2) чи́стити 
пір'я (про птахі́в). 
print — n. 1) друк; шрифт; 2) друкува́ння. 
printed — adj. друко́ваний; виданий, 
printer — n. друка́р. 
printing — n. 1) друк, друкува́ння; 2) ти-
раж; 3) друка́рська спра ́ва; 4) друко́ване 
вида́ння. 



printing-house process, to 
printing-house — n. друка́рня. 
printing-ink — n. друка́рська фа ́рба. 
printing-press — n. друка́рська маши́на, 
друка́рський верста́т. 
print-seller — продаве́ць ґравю́р. 
print-shop — 1) крамни́ця, де продаю́ться 
ґравю́ри; 2) друка́рня, що друкує ґравю́ри. 
print, to — 1) друкува́ти; видава́ти; 2) пи-
са ́ти друко́ваними літерами, 
prior — 1. n. геї. пріор, настоя́тель; 2. adj. 
1) попередній; 2) важли́віший; 3. adv. 
раніше; до. 
prioress — rel. настоя́телька. 
priority — 1) пріорите ́т; 2) передува́ння 
(в часі́). 
ргіогу — геї. манасти́р. 
prism — граня́к, при ́зма. 
prismatic — adj. призмати́чний. 
prison — n. 1) в'язни́ця; 2) attr. в'язни́чний. 
prison-breaker — втіка́ч із в'язни́ці. 
prison-breaking — вте́ча з в'язни́ці. 
prisoner — n. арешта́нт, в'я́зень, ув'я́з-
нений. 
prisoner of war — n. військовополоне́ний. 
prison-house — в'язни́ця. 
prison, to — poet, ув'язнювати, 
pristine — adj. 1) чи́стий; незіпсо́ваний; 
2) пе́рвісний; старови́нний. 
privacy — n. 1) прива́тність; 2) таємни́ця. 
private — 1. adj. 1) прива́тний, особи ́стий; 
2) само ́тній; 2. n. pl. стате́ві о́ргани. 
private bill — рої. парля́ме́нтський законо-
проект, що стосу́ється окре́мих осі ́б або ́ 
корпора́цій. 
private information — таємна інформа́ція. 
privately — adv. прива́тно; наоди́нці. 
private parts — n. pl. стате́ві о́ргани. 
private property — прива́тна вла́сність. 
private soldier — mil. рядови́й солда ́т. 
privation — 1) нужде́нність, зли ́дні; 2)від-
су́тність, брак (чого́сь). 
privative — adj. gram, запере́чний. 
privilege — n. 1) пі́льга, привіле́й; 2) пере-
ва́га. 
privileged — adj. 1) упривілейо́ваний; 
2) звільнений від чо́гось. 
privilege, to — 1) дава ́ти пільгу, привіле́й; 
2) звільня́ти від чо́гось. 
privity — n. 1) обізнаність; 2) співу́часть; 
3) таємни́ця. 
privy — 1. adj. 1) таємний; прихо́ваний; 
2) відокре́млений; 2. n. colloq. кльозе́т, 
убира́льня. 
Privy Council — n. таємна ра ́да. 
privy councillor — n. член тає ́мної ра ́ди. 
privy parts — n. pl. colloq. стате́ві о́ргани. 
prize — 1) sport, and other приз, нагорода; 
2) ви́граш; зна ́хідка; 3) tech. ва ́жіль; 
4) naut. захо́плене судно ́ або ́ майно ́. 
prize-court — sport, призови́й суд. 
prize-fight — sport, змага́ння професійних 
боксе́рів за приз. 
prize-fighter — sport, професійний боксе ́р. 
prize-fighting — n. sport, професійний бокс. 

prizeman — sport, and other осо ́ба, що 
оде ́ржала приз або ́ пре ́мію; лавреа́т. 
prize-money — sport, and other призові 
гро ́ші. 
prize-ring — n. sport, професійний бокс, 
prize, to — 1) ви ́со ́ко шанува́ти; 2) оціню-
вати; 3) tech. зла́мувати за допомо ́гою 
ва́желя. 
prize-winner — sport, and other призе ́р; see 
also prizeman. 
pro — colloq. abbr. professional, 
pro and con — adv. за й про́ти. 
probability — імовірність, правдоподіб-
ність. 
probable—adj. імовірний, правдоподібний; 
можливий. 
probably — ма ́бу ́ть, правдоподі ́бно; мож-
ли ́во. 
probate — n. jur. 1) офіці́йне стве́рдждення 
запові ́ту; 2) завірена ко́пія запові ́ту. 
probate, to — jur. стве́рджувати заповіт, 
probation — 1) про ́ба, проба ́ція; 2) іспи-
то ́вий те ́рмін; 3) jur. умо ́вне звільнення 
на пору́ки неповнолі́тнього злочи́нця. 
probationary — adj. іспито́вий. 
probationary sentence — jur. умо́вний ви́рок. 
probationer — 1) той, що випробо́вується; 
2) геї. послу́шник; 3) jur. умо ́вно засу ́дже-
ний злочи́нець. 
probative — adj. 1) доказо́вий, до ́відни ́й; 
2) що використо́вується для ви́пробування. 
probe — 1) med. зонд; 2) tech. щуп. 
probe, to — 1) med. зондува ́ти; 2) дослі-
джувати. 
probity — чесність; непідкупність, 
problem — n. 1) пробле ́ма; пита́ння; 
2) math, зада ́ча; 3) attr. пробле́мний. 
problematic(al) — adj. проблемати́чний; 
сумні́вний. 
problematically — adv. проблемати́чно. 
problem(at)ist — at chess той, хто склада́є 
або ́ розв'язує зада ́чі. 
problem child — colloq. важка́ для вихо-
ва́ння дити́на. 
proboscis — 1) хо ́бот; 2) хобото ́к кома́хи. 
procambium — bot. прока́мбій. 
procedural — adj. процедурний, 
procedure — 1) процеду ́ра; 2) спо ́сіб ді ́ї; 
3) tech. технологічний процес, 
proceeding — n. 1) pl. засідання; 2) pl. науко́ві пра́ці, запи ́ски ́; 3) вчи́нок. 
proceeds — comm. ви ́торг; прибуток, 
proceed, to — 1) ді ́яти, роби ́ти; 2) продо ́в-
жувати (роби ́ти, говори ́ти); 3) jur. пере-
слідувати судови ́м поря́дком. 

process — n. 1) проце ́с; 2) jur. судови́й 
проце ́с; 3) tech. технологічний проце ́с. 
process cheese — пла́влений сир. 
procession — n. проце́сія. 
processional — 1) n. геї. церко́вний гімн; 
2) adj. що стосу́ється проце́сії. 
processionist — уча́сн||ик (иця) проце́сії. 
procession, to — бра ́ти участь у проце́сії. 
process, to — 1) tech. обробля ́ти; 2) jur. 
пору́шувати спра́ву. 



proces-verbal profit-sharing 
proces-verbal — n. pi. jur. протоко́л. 
proclaim, to — 1) проголо́шувати, оголо ́-
шувати; 2) свідчити, говори́ти (про щось), 
proclamation — 1) прокляма́ція; відо ́зва; 
2) декляра́ція; проголо́шення. 
proclivity — схи́льність, на́хил (до чо́гось). 
proconsul — hist, проко́нсул. 
proconsular — adj. hist, проко́нсульський. 
procrastinate, to — відволіка́ти, відклада́ти 
(з дня на де ́нь). 
procrastination — відволіка́ння, відклада́н-
ня (з дня на де ́нь). 
procrastinator — n. мару ́да. 
procreate, to — породжувати; дава ́ти по-
то ́мство. 
procreation — поро́дження; розмно́ження. 
Procrustean bed — myth. Прокру́стове ло ́же. 
proctor — 1) rel. пові́рений у церко́вному 
суді ́; 2) про́ктор, інспе́ктор в Оксфо́рдсь-
кому і Кембрі́джському університетах, 
proctorial — adj. преторський, 
proctorship — зва́ння або ́поса ́да про́ктора. 
proctoscope — med. ректоско́п. 
procumbent — adj. 1) що лежи́ть ниць; 
2) bot. що стелиться, 
procurable — adj. досту́пний. 
procuration — 1) провадження справ за 
дору́ченням; 2) дору́чення, повнова́ження; 
3) придба́ння; 4) зві́дництво. 
procurator — n. 1) jur. прокуро ́р; 2) по-
ві́рений. 
procurement — 1) придба́ння; 2) зві ́д-
ництво. 
procurer — 1) постача́льник; 2) звідник. 
procuress — зві́дниця. 
procure supplies, to — заготовля́ти; забез-
пе́чувати постача́ння. 
procure, to — 1) роздобува ́ти, дістава ́ти; 
забезпе́чувати постача́ння; 2) займа́тися 
звідництвом. 
prod — 1) інструме́нт для проко́лювання; 
2) проко ́л (багне ́том то ́що). 
prodigal — 1. n. марнотра ́т; гульвіса; 
2. adj. 1) марнотра́тний; 2) ще́дрий. 
prodigality — 1) ще ́дрість; 2) доста ́ток; 
3) марнотра́тність. 
prodigally — 1) ще ́дро; 2) бага ́то; 3) марно-
тра ́тно. 
prodigious — 1) чуде́сний; дивовижний; 
2) надзвича́йний; 3) величе́зний. 
prodigy — n. 1) ди ́во, чу ́до; 2) обдаро ́вана 
люди ́на; 3) attr. обдаро́ваний. 
prodigy musician — n. чудо́вий музика, 
prodrome — 1) стаття́, що є вступом до 
ши́ршої пра ́ці; 2) med. озна́ка, що вка́зує 
на поча́ток хворо ́би. 
prod, to — 1) ти́кати, коло ́ти (па́льцем, 
багне ́том то ́що); 2) fig. підганя́ти. 
produce — n. проду́кція. 
produced — adj. ви́готовлений, зро ́блений. 
producer — 1) виробни́к; 2) cinemat., theatr. 
режисе́р(ка); 3) tech. газоґенера́тор. 
produce, to — 1) виготовля́ти, продукува́ти; 
2) подава ́ти (про квито́к); 3) бу ́ти причи́-

ною; виклика́ти; 4) cinemat., theatr. ста́вити 
(фільм, п'є ́су). 
producible — adj. що мо ́же бу ́ти виготов-
леним. 
product — 1) проду́кція; фабрика́т; 2) math. 
добу ́ток; 3) chem. проду́кт реа́кції; 4) на ́-
слідок. 
production — n. 1) виробни́цтво; ви́готов-
лення; 2) проду́кція; 3) ming. ви ́добуток; 
4) cinemat. у theatr. постано́вка; 5) attr. 
виробничий. 
production programme — виробничий плян. 
productive — adj. 1) продукти́вний; 2) ро-
дю ́чий. 
productivity — продукти́вність, вида́йність. 
proem — n. 1) передмо́ва, вступ; 2) поча́ток. 
profanation — n. запога́нення, профана́ція. 
profane — adj. 1) богоху́льний; нечести́вий; 
2) невтаємни́чений. 
profane, to — запога́нювати; профанува́ти; 
зневажа́ти. 
profanity — богоху́льство, лихослів'я, 
professedly — 1) відве́рто, відкрито; 2) за 
власним визна́нням. 
profession — фах, профе́сія. 
professional — 1) n. професіона́л(ка); 2) adj. 
професійний, професіона́льний. 
professionalism — 1) професіоналізм; 
2) професіоналіза́ція. 
professionalize, to — перетво́рювати певне 
заняття́ на профе ́сію. 
professionally — adv. професійно, профе-
сіона́льно. 
professor — n. профе́сор. 
professorate — 1) профе́сорство; 2) collect. 
професу́ра. 
professorial — adj. профе́сорський. 
professoriate — collect, професу́ра. 
professorship — кате ́дра; професу́ра. 
profess, to — 1) відве́рто визнава́ти; 2) уда-
ва ́ти, прикида́тися. 
proffer — пропози́ція. 
proffer, to — пропонува́ти. 
proficiency — майстерність; досвідченість, 
proficient — 1) adj. майстерний; досвід-
чений; 2) n. знаве́ць; фахіве́ць. 
profile — 1) про ́філь; 2) ко́нтур, о́брис; 
3) tech. вертика́льний ро ́зріз; 4) lit. коро ́т-
кий біографічний на́рис. 
profiler — tech. копіюва́льно-фре́зерннй 
верста́т. 
profile, to — 1) tech. профілюва́ти; 2) ма-
люва ́ти в про́філь. 
profit — 1) comm. прибу ́ток; 2) ко ́ри ́сть, 
виго ́да. 
profitable — 1) comm. вигідний, прибут-
ковий; 2) кори́сний. 
profitableness — comm. прибутко́вість. 
profiteer — спекуля́нт(ка); бари́шн||ик 
(иця). 
profiteering — n. спекуля́ція, баришува́ння. 
profiteer, to — спекулюва́ти; баришува́ти. 
profit-sharing — n. comm. у́часть у при-
бутках. 



profit, to promoter 

profit, to — 1) дава ́ти ко ́ри ́сть; 2) ма ́ти ко ́-
ри ́сть; кори́стува́тися. 
profligacy — n. 1) марнотра́тність; 2) роз-
бе́щеність. 
profligate — 1. n. І)'марнотра́т(ка); 2) роз-
пу́сн||ик (иця); 2. "adj. 1) марнотра́тний; 
2) розбе́щений. 
profound — adj. 1) глибо́кий; 2) му ́дрий; 
3) повний; 4) прони́кливий. 
profoundly — гли ́бо ́ко. 
profoundness — глибина ́; глибочі́нь. 
profundity — 1) глибина ́; глибочі ́нь; 
2) безо ́дня. 
profuse — adj. 1) рясни́й; бага ́тий; 2) ще ́д-
рий; 3) марнотра́тний. 
profusely — 1) ря ́сно; 2) ще ́дро; 3) марно-
тра ́тно. 
profusion — 1) рясно ́та; надмі́рність; 
2) ще ́дрість; 3) марнотра́тність. 
prog — colloq. 1) see proctor; 2) Харчі́, 
провія́нт. 
progenitive — adj. зда ́тний да ́ти пото ́мство. 
progenitor — n. прароди́тель. 
progenitress — n. прароди́телька. 
progeny — 1) наща́дки; 2) послідо́вники. 
proggins — colloq. про́ктор (в університеті), 
prognathous — adj. з випнутими ще́лепами. 
prognosis — прогно ́за; завбача́ння. 
prognostic — 1. adj. 1) проро́чий; 2) симпто-
мати́чний; 2. n. 1) віщува́ння; завбача́ння; 
2) озна́ка. 
prognosticate, to — передбача́ти; завбача́ти. 
prognostication — 1) передба́чення; 2) прик-
мета. 
prognosticator — той, хто передбача ́є; 
уга́дник. 
programme — 1) програ ́ма; 2) плян; 
3) theatr. афі́ша. 
programme-music — програ́мна му ́зи ́ка. 
progress — 1) ро́звиток, проґре ́с; 2) про-
сува́ння; 3) хід поді ́й; 4) дося́гнення, 
у́спіхи. 
progression — 1) хід упере ́д; просува́ння; 
2) math, проґре́сія. 
progressionist — рої. поступо́вець. 
progressive — adj. 1) проґреси́вний; 2) по-
ступа́льний (про рух), 
progressiveness — рої. поступо́вість. 
progress, to — 1) розвива́тися, проґресу-
ва ́ти; 2) просува́тися; 3) роби ́ти у́спіхи. 
prohibition — заборо ́на; недопу́щення. 
prohibitionist — прихи́льн||ик (иця) забо-
ро ́ни про ́дажу алького́льних напо́їв. 
prohibitive — adj. заборо́нний. 
prohibit, to — забороняти, 
project — проє ́кт; плян; за ́дум. 
projectile — ку́ля; набі ́й. 
projection — n. 1) проєктува́ння; пляну-
ва́ння; 2) ви́ступ; 3) math, проє́кція. 
projector — 1) проже́ктор; 2) проєктува́ль-
ник (проє́ктів, пля́нів). 
project, to — 1) проєктува́ти; плянува́ти; 
2) випина́тися. 
prolapsus — n. med. опу́щення, випада́ння 
о́ргану. 

prolate — adj. 1) довга ́стий; 2) поши́рений. 
prolegomena — n. pi. попере́дні відо ́мості; 
вступ. 
proletarian — 1) n. пролета́р(ка); 2) adj. 
пролета́рський. 
proletarianization — n. пролетариза́ція. 
proletariat(e) — n. пролетарія́т. 
proletarization — n. пролетариза́ція. 
proletarize, to — пролетаризува́ти. 
proletary — see proletarian, 
proliferate, to — 1) biol. розмно́жуватися; 
2) поши́рюватися. 
proliferation — 1) biol. розмно́ження; 
2) поши́рення. 
prolific — adj. плодю ́чий; родю́чий. 
prolificacy — плодю ́чість; родючість, 
prolix — adj. багатослівний; надмі ́рно 
детальний. 
prolixity — n. багатослівність. 
prolocuter — 1) rel. голова ́ церко́вного 
собо ́ру; 2) промо́вець. 
prologize, to — lit. писа́ти або ́ виголо́шу-
вати про ́ло ́г. 
prologue — lit. про ́ло ́г. 
prolongation — продо́вження. 
prolonged — adj. продо́вжений; що до ́вго 
затя́гся (засідання то ́що). 
prolong, to — продо́вжувати; затяга́ти 
(засідання то ́що). 
prolusion — 1) вступна́ стаття ́; 2) попе-
редня спро ́ба. 
promenade — 1) прогу́лянка; 2) мі ́сце для 
гуля́ння. 
promenade, to — 1) прогу́люватися; 2) во-
ди ́ти на прогу́лянку. 
Promethean fire — myth. Промете ́їв вого́нь. 
Prometheus — myth. Промете ́й. 
prominence — 1) видатне стано́вище; 
2) виступ. 
prominency — see prominence, 
prominent — adj. 1) вида́тни́й, визначний; 
2) рельєфний. 
promiscuity — 1) різнорідність; 2) безла ́д-
ність; 3) змі́шаність. 
promiscuous — adj. 1) різнорідний; 2) без-
ладний; 3) змі́шаний. 
promise — 1) обіцянка; 2) перспекти́ва. 
promised — adj. обіцяний. 
Promised Land — bibl. Обіто́вана Земля, 
promisee —jur. осо ́ба, якій даю ́ть обі ́ця ́нку. 
promise, to — 1) обіця ́ти; 2) подава́ти 
надії. 
promising — adj. що подає наді ́ї; багато-
обіця́ючий. 
promisor — осо ́ба, що дає обі ́ця ́нку або ́ 
бере зобов'я ́за ́ння. 
promissory — що містить у собі ́ обі ́ця ́нку 
або ́ зобов'я ́за ́ння. 
promissory note — comm. боргове ́ зобо-
в'я́за́ння. 
promontory — geog. мис. 
promoter — n. 1) той, хто сприя́є, допо-
мага ́є; 2) захи́сн||ик (иця), засту́пн||ик 
(иця); 3) chem. актива́тор. 



promote, to proposition 
promote, to — 1) підви́щувати (на поса ́ді); 
2) сприя́ти, допомага ́ти; 3) chem. приско́-
рювати реа́кцію. 
promotion — 1) підви́щення (на поса ́ді); 
2) сприя́ння, допомо ́га; 3) заохо́чення. 
promotional — adj. що стосу́ється спри-
я́ння, допомо ́ги. 
promotion man — аґе ́нт; посередник, 
prompt — 1. adj. нега́йний; швидкий; 
2. adv. нега ́йно; шви ́дко; 3. n. 1) підка́зу-
вання; 2) нага́дування. 
prompt-book — theatr. суфле́рський при-
мірник п'єси. 
prompt-box — theatr. суфле́рська бу ́дка. 
prompter — 1) theatr. суфле ́р; 2) colloq. 
підказувач. 
prompting — n. 1) спонукання; 2) theatr. 
суфлюва́ння; 3) colloq. підка́зування. 
promptitude — швйдкість; жва́вість. 
promptitude in paying — акура́тність у 
вне́сенні пла́ти. 
promptly — нега ́йно; шви́дко. 
promptness — мото ́рність; шви́дкість. 
prompt, to — 1) спонукати; заохо́чувати; 
2) theatr. суфлюва́ти; 3) colloq. підка́зувати. 
promulgate, to — 1) оголо́шувати; 2) опублі-
ко́вувати; 3) розповсюджувати, 
promulgation — 1) оголо́шення; 2) опублі-
кува́ння; 3) розповсюдження, 
prone — adj. 1) схи́льний; що ма ́є тенде́н-
цію; 2) похи́лий; 3) що лежить ниць, 
prong — 1) ви ́ла; 2) ви́ступ; 3) зуб, зубе ́ць 
(виде́лки). 
prong, to — 1) ворушити вилами; 2) про-
тика́ти. 
pronomial — gram, займенниковий, 
pronoun — gram, займе́нник. 
pronounceable — adj. легковимо́вний. 
pronouncedly — adv. 1) я́вно, пе ́вно; 2) під-
кре́слено. 
pronouncement — ухва́ла, рі́шення; офі-
ційна заява. 
pronounce, to — 1) вимовля́ти; прока́зу-
вати; 2) оголо́шувати. 
pronto — adv. colloq. нега́йно, не га ́ючи ча ́су ́. 
pronunciation — n. вимовляння, вимо́ва. 
proof — 1. n. 1) до ́каз; 2) jur. свідчення 
сві ́дка; 3) math, пере ́ві ́рка; 4) print, гра́нка, 
коре́кта; 2. adj. непроникни́й. 
proofless — adj. голослі́вний. 
proof-reader — print, коре́ктор(ка). 
proof-reading — n. print, чи́та́ння коре́кти. 
proof-read, to — print, чита́ти гра́нки, 
пра́вити коре́кту. 
proof-room — print, коре́кторська (кімна́та). 
proofs — print, гра́нки, коре́кта. 
proofsetter — print. прави́льн||ик (иця). 
proof-sheet — print, гра́нка, коре́кта. 
prop — n. 1) bui. підпо ́ра, пі́дпірка; 2) ming. 
кріплення; 3) av. colloq. пропе́лер; 4) theatr. 
colloq. реквізи́т; 5) math, colloq. теоре ́ма. 
propaedeutics — n. pi. вступни́й курс, 
propaganda — аґіта́ція; пропаґа́нда. 
propagandist — аґіта́тор(ка); пропаґанди́ст 
(ка). 

propagandize, to — пропаґува́ти. 
propagate, to — 1) розпло́джувати(ся); 
плоди́ти(ся); 2) розповсюджуватися); 
3) phys. передава́ти на відстань че́рез сере-
до ́вище; 4) передава́ти в спадщину, 
propagation — 1) розмно́ження, поши ́-
рення; 2) розповсюдження, 
propagator — пропаґа́тор(ка). 
propellent — 1) n. вибухо́ва речови́на́ (для 
ракети); 2) adj. руховйй. 
propeller — n. 1) двигун; 2) av. пропе ́лер; 
3) naut. ґвинт; 4) attr. руховйй. 
propel, to — 1) ру ́хати; приводити в рух; 
2) стимулюва́ти. 
propensity — схйльність, на ́хил; при́ст-
расть. 
proper — adj. 1) власти́вий; 2) gram. 
власний; 3) пра́вильний; 4) присто́йний; 
5) справжній. 
properly — 1) нале́жним чи ́ном; 2) вла́сне; 
3) colloq. си́льно, ду ́же. 
propertied — adj. замо ́жний; що ма ́є 
вла́сність. 
property — n. 1) вла́сність; майно ́; 2) влас-
ти́вість; 3) theatr. реквізи́т; 4) attr. май-
но́вий. 
property-man — theatr. бутафо ́р. 
property-master — see property-man. 
property-room — theatr. бутафорська (кім-
на ́та). 
property tax — майно́вий податок. 
prophesy — n. проро́цтво. 
prophesy, to — пророкува́ти, віщува́ти. 
prophet — n. проро́к. 
prophetess — n. проро́чиця, провісниця. 
prophetic — adj. проро́чий. 
prophylactic — med. 1) n. профілактйчний 
за ́сіб або ́ за ́хід; 2) adj. профілактйчний. 
prophylaxis — med. профіла́ктика. 
prophylaxy — see prophylaxis. 
propinquity — спорідненість; близькість. 
propitiate, to — примиряти; втихоми́рю-
,вати. 
propitiation — примйрення. 
propitiator — примирйтель(ка). 
propitiatory — adj. примиряючий, 
propitious — adj. 1) сприятливий; 2) при-
хйльний. 
propolis — n. про ́поліс (бджолйний кле́й). 
proponent — 1) той, хто пропонує щось для 
обговорення; 2) прихйльн||ик (иця). 
proportion — 1) пропорція; співвідно́шення; 
2) частйна; 3) math, пропо́рція. 
proportionable — adj. пропорційний, 
proportional — 1) adj. пропорці́йний; 2) n. math, член пропо́рції. 
proportionality — пропорційність, 
proportionate — adj. пропорці́йний; роз-
мірний. 
proportion, to — розподіляти; розмірювати, 
proposal — вне́сок, прспозйція; плян. 
propose, to — 1) пропонува́ти; вно́сити 
пропозйцію; 2) ма ́ти на ́мір. 
proposition — 1) пропозйція; 2) тве́рдження; 
зая ́ва; 3) math, теоре ́ма. 



propound, to Protestant 
propound, to — пропонува́ти для обго-
во́рення. 
proprietary — 1. n. 1) вла́сник; 2) пра ́во 
вла́сности; 3) патентований за ́сіб; 2. adj. 
вла́сницький. 
proprietary medicine — n. патентований 
за ́сіб. 
proprietary rights — n. pl. права́ вла́сности. 
proprietor — вла́сник, господар. 
proprietorship — вла́сність. 
proprietress — власниця, господи́ня. 
propriety — 1) пристойність; деко ́рум; 
2) пра́вильність. 
props — theatr. colloq. реквізит. 
prop, to — 1) підпира́ти; 2) ming. кріпи́ти. 
propulsion — n. 1) руші́йна си ́ла; 2) рух 
упере ́д. 
propulsive — 1) що приводить у рух; 2) що 
спону́кає. 
prop up, to — підпира́ти. 
propylene — chem. пропіле́н. 
pro rata — adv. пропорційно, 
pro-rate, to — пропорційно розподіля́ти. 
pro-rector — n. проре́ктор. 
prorogation — n. 1) пере́рва в робо ́ті парля́-
ме ́нту; 2) відкла́дення, відтя́гнення. 
prorogue, to — 1) признача́ти пере́рву в 
робо ́ті парля ́ме ́нту; 2) відклада́ти, від-
тягати. 
prosaic — adj. прозаї́чний; буде́нний. 
prosaically — adv. прозаї ́чно; буде ́ино. 
prosaism — прозаї ́зм. 
prosaist — n. 1) lit. проза ́їк; 2) fig. проза-
їчна (нудна́) люди ́на. 
pros and cons — abbr. до ́кази за і проти, 
proscenium — theatr. авансце́на, просце́ніум. 
proscribe, to — оголо́шувати по ́за зако ́ном; 
виганя́ти. 
proscription — оголо́шення по ́за зако ́ном; 
вигна́ння. 
prose — n. 1) lit. про ́за; 2) fig. прозаїчність; 
буде́нщина. 
prosector — med. прозе́ктор. 
prosecute, to — jur. пору́шувати судову ́ 
спра́ву, позива́ти. 
prosecution — n. jur. судове ́ переслідування, 
позива́ння. 
prosecution of war — n. ведення війни́. 
prosecutor — jur. 1) обвинува́ч; 2) скарж-
н||и́к (и́ця). 
proselyte — rel. прозелі ́т. 
proselytize, to — rel. наверта́ти до своєї віри. 
prose, to — 1) lit. писа́ти про ́зою; 2) fig. 
иу ́дно писа́ти або ́ говорити. 
prose-writer — lit. проза́їк. 
prosify, to — lit. 1) писа́ти про ́зою; 2) пере-
клада́ти вірші на про ́зу. 
prosit! — L. п'ю (п'ємо ́) за ва́ше здоро ́в'я! 
prosody — lit. просодія. 
prosopopoeia — n. уосо́блення. 
prospect — 1) вигляд; панора ́ма; 2) споді-
ва́ння, надія; 3) пля́ни на майбу ́тнє; 
4) ming. розвідування. 
prospecting — n. ming. розвідування, ро ́з-
відка. 

prospector — ming. розвідувач; золото-
шука́ч. 
prospect, to — ming. розвідувати, дослі-
джувати; шука́ти зо ́лото. 
prospectus — n. проспе́кт. 
prosperity — добро ́бут, доста́тки, замо ́ж-
ність. 
prosperous — adj. 1) замо́жний; 2) успі́шний. 
prosper, to — 1) бу ́ти заможним; 2) дося-
га ́ти у́спіхів. 
prostate — see prostate gland. 
prostate gland — anat. передміхуро́ва за ́ло ́-
за, проста́та. 
prosthesis — 1) med. проте ́за; 2) gram. 
префі́кс. 
prosthetic — adj. med. проте́зовий. 
prosthetic appliance — n. med. проте ́за. 
prostitute — 1) ву́личниця, пові ́я; 2) про-
да ́жна люди́на. 
prostitute, to — роби ́ти безпу ́тнім, роз-
бе́щувати. 
prostitution — розпу ́ста, проститу́ція. 
prostrate — adj. 1) знеси́лений, знемо́жений; 
2) знева́жений; 3) bot. що сте́литься. 
prostrate, to — 1) вали́ти; 2) прини́жувати; 
підкоря́ти. 
prostration — 1) знемо ́га; простра́ція; 
2) розпростерте поло́ження. 
prostyle — archi. про ́сти ́ль. 
prosy — adj. прозаї́чний; нудни́й. 
protactinium — n. chem. протактиній, 
protagonist — 1) побо́рник, протаґоні́ст; 
2) theatr. акто́р(ка), що вико́нує головну́ 
ро ́лю. 
protargol — n. pharm. протарго́ль. 
protasis —gram, части́на умо ́вного ре́чення, 
що містить умо ́ву, 
protean — adj. мінли́вий, різномані́тний. 
protection — 1) за ́хист, оборо ́на; 2) проте-
ґува́ння. 
protectionism — econ. протекціонізм. 
protectionist — econ. протекціоніст; при-
хи́льник протекціонізму. 
protective — adj. 1) запобіжни́й, за ́хисни ́й; 
2) есоп. протекційний. 
protector — n. 1) охорони́тель, захи́сник; 
2) tech. запобіжник. 
protectorate — n. рої. протектора́т. 
protectorship — n. 1) за ́хист; протеґува́ння; 
2) рої. протектора́т. 
protectory — за ́клад для безприту́льних 
дітей і неповнолітніх правопору́шників. 
protectress — n. покрови́телька, захи́сниця, 
заступниця. 
protect, to — 1) охороняти, обороня ́ти; 
2) протеґува́ти. 
protege — n. протеже́. 
proteids — n. pl. chem. протеїди. 
protein — chem. протеї ́н, біло ́к. 
pro tempore — L. adv. по́ки що. 
protest — протест; запере́чення. 
protestant — 1) n. той, хто протестує; 
2) adj. протестуючий. 
Protestant — rel. 1) n. протеста́нт(ка); 
2) adj. протеста́нтський. 



Protestantism prudent 
Protestantism — rel. протестанти́зм, про-
теста́нтство. 
protestation — 1) протест; запере́чення; 
2) урочи́ста зая́ва. 
protest, to — протестува́ти; запере́чувати. 
protoactinium — chem. протоакти́ній. 
protococcus — bact. протоко́к. 
protocol — 1) протоко ́л; 2) пра́вила дипло-
матичної етшсе́ти. 
protocol, to — протоколюва́ти. 
protogine — min. протоге́н. 
proton — phys. прото ́н. 
protoplasm — biol. протопла́зма. 
protoplasmatic — adj. biol. протопла́змовий. 
protoplasmic — see protoplasmatic, 
protoplast — 1) biol. протопла ́ст; 2) прото-
ти ́п; 3) ориґіна́л. 
prototype — прототи́п. 
protoxide — chem. за́кис. 
protozoa — n. pi. zool. протозо ́а, найпрос-
тіші твари́нні органі́зми. 
protozoology — ро ́зділ зооло ́гії, що вивча́є 
найпрості́ші органі́зми. 
protozoon — n. zool. найпростіший (тва-
ри́нний організм), 
protractedly — adv. до ́вго, трива́ло. 
protractile — adj. схи́льний до розтя́гу-
вання; розтя́гуваний. 
protraction — зволікання; продо́вження. 
protractor — 1) кутомі ́р; 2) surg. інструмент 
для усунення з ра ́ни сторо́ннього ті ́ла. 
protract, to — тягти ́; зволіка́ти; продо ́в-
жувати. 
protrude, to — 1) випина́тися; 2) стирча́ти. 
protrusion — 1) випина́ння; 2) виступ, 
protrusive — 1) що випинається; 2) що 
стирчить. 
protuberance — 1) опу́клість; 2) astron. 
протубера́нець; 3) med. пухлина, 
protuberant — adj. опуклий; випнутий, 
proud — adj. 1) го ́рдий; 2) чудо́вий, ве-
ли́чний. 
proud flesh — n. med. ди ́ке м'ясо, 
proudly — 1) го ́рдо; 2) зго ́рда; 3) вели́чно. 
proud-spirited — adj. 1) го ́рдий; 2) заро-
зумілий. 
proud-stomached — adj. fig. гордови́тий, 
зарозумі́лий. 
provenance — n. джерело ́; походження. 
Provencal — 1) n. прованса́л||ець (ка); 
2) adj. провансальський, прова́нський. 
Provence — geog. Прова́нс. 
provender — n. фура́ж. 
proverb — при́пові́дка, при́казка, прислі́в'я. 
proverbial — 1) що став при ́пові ́дкою, 
прислі́в'ям; 2) загальновідо́мий. 
prove, to — 1) випробо́вувати; вивіря́ти; 
перевіря́ти; 2) доводити; 3) print, роби ́ти 
про ́бну ві ́дби ́тку. 
provided — 1) adj. забезпе́чений; 2) conj. 
якщо́ ті́льки; з умо ́вою, що. 
provided school — початко́ва шко́ла, що 
утри́мується на місце́ві ко́шти. 
providence — 1) оща́дливість, оща ́диість; 
2) передба́чливість. 

Providence — rel. Провидіння, 
provident — adj. 1) оща́дливий, ощадний; 
2) завбачливий; обере́жний. 
providential — adj. 1) щасли́вий, сприя́т-
ливий; 2) ви́значений напере́д. 
providently — обере ́жно; оба ́чно; перед-
ба́чливо. 
provider — постача́льн||ик (иця). 
provide, to — 1) забезпе́чувати, заготов-
ля ́ти; 2) дава ́ти; 3) jur. передбача́ти. 
providing — see provided 2). 
province — 1) провінція; 2) fig. сфе ́ра дія́ль-
ности. 
provincial — 1) n. провінція́л(ка); 2) adj. 
провінція́льний. 
provincialism — 1) провінція́льність; 2) про-
вінціялізм. 
provinciality — провінція́льність. 
provincialize, to — роби ́ти провінція́льним. 
provision — n. 1) забезпечення; постача́ння; 
2) jur. умо ́ва; 3) pl. провізія, харчі, 
provisional — adj. 1) тимчасо́вий; 2) умо ́в-
ний. 
provisionally — 1) тимчасо́вість; 2) умо ́в-
ність. 
provision, to — постачати (харча́ми). 
proviso — n. застере́ження, умова, 
provisory — adj. 1) тимчасо́вий; 2) умо́вний. 
provitamin — n. провітамін, 
provocation — 1) провока́ція; 2) роздра-
тува́ння. 
provocative — 1. adj. 1) провокаційний; 
2) задери́куватий; 2. n. збудливий за ́сіб, 
збудник. 
provocative behaviour — зухва́ла поведінка, 
provoke, to — 1) провокува́ти; 2) роздра-
товувати. 
provoking — adj. при́крий, неприємний; 
що дратує. 
provost — mil. офіцер військо́во́ї поліції, 
provost corps — mil. військо́ва́ поліція, 
provost marshal — mil. начальник військо́вбї 
поліції. 
prow — n. ніс (літака́, судна ́). 
prowess — завзяття; відва́га. 
prowl car — colloq. а́вто ́поліціиної патрулі, 
prowler — 1) мароде ́р; 2) волоцюга, 
prowl, to — 1) іти́ крадькома́; 2) блука́ти. 
proximate — adj. найбли́жчий; безпосе-
редній. 
proximity — набли́женість; бли́зькість. 
proximity of blood — близька́ спорідненість, 
proximo — L. adv. наступного місяця, 
proxy — n. 1) jur. повнова́ження; дору-
чення; 2) уповнова́жений; засту́пник; 3) 
переда́ча го ́лосу. 
prude — n. уда ́вано соромли́ва, надміру 
деліка́тна жі́нка. 
prudence — n. 1) обере́жність, оба́чність; 
2) передба́чливість, завба́чливість; 3) роз-
су́дливість. 
prudent — adj. 1) обере́жний, оба ́чний; 
2) передба́чливий, завбачливий; 3) роз-
су́дливий. 



prudential public relations 
prudential — 1) adj. розсудливий; 2) n. 
розсу́дливий підхід. 
prudery — n. надмі́рна деліка́тність; уда ́-
вана соромли́вість. 
prudish — adj. надмі ́рно делікатний; над-
мірно соромливий, 
prune — чорно́слива. 
prunella — n. text, прюне́ля. 
prune, to — обрі́зувати, підрізувати (про 
дере ́ва ́). 
pruning — n. обріза́ння, підріза́ння (про 
дере ́ва ́). 
prurience — 1) похітли́вість; 2) неперебо́рне 
бажа́ння. 
prurient — adj. похітливий. 
Prussia — geog. hist. Пру́ссія. 
Prussian — adj. пру́ський. 
prussic acid — n. сини́льна кислота́. 
pry — n. 1) ва ́жіль; 2) за ́сіб досяга́ння мети ́. 
prying — adj. допитливий, ціка́вий. 
pry out, to — вивідувати, допи́туватися. 
pry, to — 1) підгляда́ти; 2) зла́мувати за 
допомо ́гою ва́желя; 3) дістава́ти з тру ́д-
нощами. 
Psalm — rel. Псало ́м. 
psalmist — rel. псало́мщик. 
psalmody — rel. спів псалмі́в. 
Psalter — rel. Псалти́р. 
pseudo- — prefix псевдо-. 
pseudoclassicist — lit. псевдокля́сик. 
pseudonym — прибране прі́звшце, при́бране 
ім'я́, псевдонім. 
pseudonymous — ви́даний або ́ напи́саний 
під псевдонімом. 
pshaw, to — виявля́ти, висло́влювати не ́х-
тування, знева́гу. 
psychasthenia — med. психастенія, 
psyche — висо́ке дзе ́ркало на ніжках. 
Psyche — myth. Псіхе́я. 
psychiatric — adj. med. психіятри́чний. 
psychiatrist — med. психія́тр. 
psychiatry — med. психіятрія. 
psychic(al) — adj. душе́вний, психічний, 
psychics — n. pi. пси́хіка, психоло́гія. 
psycho — n. colloq. божевільн||ий (a), 
психопа́т(ка). 
psychoanalysis — med. психоаналіза. 
psychoanalytic(al) — adj. med. психоаналі-
тичний. 
psychogenesis — med. психогене́за. 
psychological — adj. психологічний, 
psychologically — психологічно, 
psychologist — психо ́лог. 
psychology — n. психоло́гія. 
psychoneurologic — adj. med. психоневро-
логічний. 
psychoneurologist — med. психоневро́лог. 
psychoneurology — med. психоневроло́гія. 
psychoneuropathologist — med. психоневро-
пато ́лог. 
psychoneuropathology — med. психоневро-
патоло́гія. 
psychoneurosis — med. психоневро́за. 
psychopath — n. med. психопа́т(ка). 

psychopathological — adj. med. психопато-
логічний. 
psychopathology — med. психопатоло́гія. 
psychophysical — adj. med. психофізи́чний. 
psychophysics — n. pi. med. психофі́зика. 
psychophysiological — adj. med. психофізіо-
логічний. 
psychophysiology — med. психофізіоло́гія. 
psychosis — med. психо́за. 
psychosomatic — adj. med. психосома-
ти́чний. 
psychotechnics — n. pi. med. психотехніка, 
psychotherapy — med. психотерапія, 
psychrometer — phys. психро́метр. 
ptarmigan — orn. біла куріпка, 
pterodactyl — pal. птерода́ктиль. 
ptisan — n. 1) пожи́вний відва ́р; 2) чай 
з рома́шки. 
Ptolemaic — adj. птоломе́їв. 
ptomaine — chem. птомаїн, тру́пна отру ́та. 
pub — colloq. 1) шино́к; 2) готель, 
puberty — стате́ва зрілість, 
pubescence — статеве дозріва́ння. 
pubescent — adj. що досяга ́є або ́ дося ́г 
статевої зрілости. 
pubic bone — anat. лобко́ва кістка, 
pubis — anat. лобо ́к. 
public — 1. n. 1) пу ́бліка; 2) грома́дськість; 
суспільство; 2. adj. 1) грома́дський; 
суспільний; 2) комуна́льний. 
public address — ви́ступ, промо ́ва. 
publican — 1) пшнка́р(ка); 2) hist, ми ́тар. 
publication — n. 1) видання; публіка́ція; 
2) оповіщення, оголо́шення; 3) print. 
на ́кла ́д. 
public debt — грома́дський борг, 
public enemy — соціально небезпе́чна лю-
ди ́на. 
public health — саніта́рна спра ́ва; охоро ́на 
здоро ́в'я. 
public-house — ко ́рчма ́, шино́к. 
publicism — публіци́стика; журналізм. 
publicist — публіци́ст(ка); журналіст(ка). 
publicistic — adj. публіцистичний; журна-
лістйчний. 
publicity — 1) публічність; прилюдність; 
2) рекля́ма. 
publicize, to — 1) оголо́шувати; розголо ́-
шувати; 2) реклямува́ти. 
public lecture — публічна ле́кція. 
public library — публічна бібліоте́ка. 
publicly — публічно; прилюдно; відкрито. 
public man — грома́дський дія́ч. 
public meeting — n. публічне засідання, 
публічні збо ́ри. 
public office — держа́вна, муніципа́льна або ́ 
громадська устано́ва. 
public official — n. державний службо́вець. 
public opinion — грома́дська ду ́мка. 
public ownership — грома́дська вла́сність. 
public peace — грома́дський правопорядок, 
public prosecutor — jur. прокуро́р. 
public protest — грома́дський проте ́ст. 
public relations — n. pi. грома́дська інфор-
ма ́ція. 



public relations department pull out, to 
public relations department — відділ інфор-
мації. 
public relations man — аґе́нт по рекля́мі. 
public relations officer — службо́вець відділу 
інформа́ції. 
public school — 1) закритий середній учбо ́-
вий за ́клад для хло ́пців (у Англії); 2) без-
пла́тна держа́вна шко ́ла (в США). 
public servant — n. держа́вний урядо́вець. 
public spirit — n. грома́дська свідо́мість. 
public utilities — pi. комуна́льні устано́ви. 
published — adj. 1) опубліко́ваний; 2) ви ́-
даний. 
publisher — n. видаве́ць. 
publishing — n. 1) публікува́ння; 2) вида-
ва́ння. 
publishing house — n. видавни́цтво. 
publishment — 1) публікува́ння; 2) вида-
ва́ння; 3) офіційне оголо́шення про на-
сту́пний шлюб. 
publish, to — 1) публікува́ти; оголо́шувати; 
2) видава́ти; друкува́ти. 
рисе — 1) n. червонуватобруна́тний ко ́лір; 
2) adj. червонуватобруна́тний. 
puck — sport, ша ́йба (в го́кеї). 
pucka — adj. colloq. спра́вжній; першо-
ря́дний. 
pucker — n. скла́дка; змо́ршка. 
pucker, to — 1) роби ́ти скла́дки; 2) мо ́р-
щити(ся). 
puckish — 1) пустотли́вий; 2) хи́трий. 
pud — colloq. ні́жка; ла́пка. 
pudding — n. cul. пу́динґ. 
pudding face — n. colloq. широ́ке обли́ччя. 
pudding-head — n. colloq. ду́рень. 
pudding-stone — n. geol. швайца́рський 
піща́ник. 
puddingy — adj. colloq. 1) схо ́жий на пу ́-
динґ; 2) незґра́бний. 
puddle — 1) ковба́ня, калю́жа, баю ́ра; 
2) colloq. грязюка. 
puddle, to — 1) міси ́ти (гли́ну); 2) каламу́-
тити (во ́ду); 3) colloq. забруднювати, 
puddling furnace — n. met. пу́длінґова піч. 
puddly — adj. вкри́тий калюжами, 
pudency — n. соромли́вість. 
pudenda — n. pl. стате́ві о́ргани. 
pudge — colloq. товсту ́н; короту́н. 
pudgy — adj. короте́нький і товсти́й (гру ́-
бий). 
puerile — adj. хлоп'я́чий; дитя́чий. 
puerility — n. хлоп'я́цтво; дитя́чість. 
puerperal — adj. med. родильний, поло-
го́вий. 
puerperal fever — rt. med. роди́льна гаря́чка. 
Puerto-Rican — 1) n. пуерторіка́н||ець (ка); 
2) adj. пуерторіка́нський. 
Puerto-Rico — geog. Пуе ́рто-Рі ́ко. 
puff — 1) по ́дув, по ́дмух (ві ́тру); 2) димо ́к 
(тютюно́вий); 3) пушо́к для пудрува́ння. 
puff-adder — zool. африка́нська гадю ́ка. 
puff-ball — bot. по́рхавка (гриб), 
puff-box — пудрениця, 
puffed up — adj. colloq. наду́тий. 

puffing — adj. захе́каний, зади́ханий (від 
бі ́гу). 
puff, to — 1) ду ́ти пори́вчасто (про ві ́тер); 
2) хе́кати, задиха́тися; 3) пали́ти, кури́ти. 
puff up, to — colloq. надува́ти. 
puffy — adj. 1) набря́клий, одутлий; 2) за-
хе́каний; що ма ́є за ́дих; 3) пори́вчастий 
(про ві́тер). 
pug — 1) м'я ́та гли ́на; 2) слід зві ́ра; 
3) мопс (соба́ка). 
pugilism — sport, кула́чний бій; бокс, 
pugilist — 1) sport, боксе ́р; 2) fig. завзя́тий 
супере́чник. 
pugilistic — adj. кула́чний. 
pug-mill — tech. глином'я́лка. 
pugnacious — забиякува́тий. 
pugnacity — n. забиякува́тість. 
pug-nose — кирпа́тий ніс. 
pug-nosed — adj. кирпа́тий. 
pug, to — 1) м'я ́ти гли ́ну; 2) переслідувати, 
іти ́ по сліда ́х. 
puisne — adj. jur. моло́дший. 
puisne judge — n. jur. молодший суддя ́. 
puissance — ar. poet, могу́тність. 
puissant — ar. poet, могу ́тній; впливо́вий. 
puke — n. блюво ́та. 
puke, to — блюва ́ти. 
pulchritude — L. n. краса́. 
pule, to — пища́ти. 
pull — n. 1) тя ́га; натяга́ння; 2) print. 
про ́бна ві ́дби ́тка; 3) шнуро́к (дзвінка́ 
то ́що); 4) затя́жка (тютюно ́вим димом), 
pull a bell, to — colloq. дзвони́ти. 
pull about, to — fig. гру ́бо пово́дитися. 
pull apart, to — 1) розрива́ти; 2) fig. го ́стро 
критикува́ти. 
pull at, to — 1) сми́кати; 2) затяга́тися 
(цига́ркою). 
pull-back — n. colloq. 1) переппсо́да; 2) не-
вигідне стано́вище. 
pull back, to — відтяга́ти; відступа́ти. 
pull down, to — 1) лама ́ти (буди́нок); 
2) зни́жувати (ціну ́); 3) посла́блювати. 
pulled chicken — n. обску́бане курча́. 
puller — 1) той, хто тя ́гне; 2) весляр, 
pullet — n. молода ́ ку́рка. 
pulley — tech. бльок, шків. 
pullicate — n. кольоро́ва ху́сточка до но ́са. 
pulling down — n. лама́ння, знесення (бу-
ди́нка). 
pulling out — n. med. вирива́ння (зубі ́в). 
pull in, to — 1) втяга́ти; 2) colloq. скоро-
чувати (вида́тки). 
Pullman — r/у. пу́льманівський ваго́н. 
pull off, to — colloq. 1) добитися, незважа́-
ючи на труднощі; 2) ви́грати приз, 
pull one's leg, to — colloq. дури́ти. 
pull on, to — 1) натяга́ти; 2) тягти́ ру́чку до 
се ́бе. 
pull-out — n. 1) print, вкле́йка вели́кого 
форма ́ту; 2) av. ви ́хід з пікірува́ння. 
pull out, to — 1) витяга́ти; висми́кувати; 
вищи́пувати; 2) r/у. відходити (про по ́їзд); 
3) av. виходити з піке ́; 4) med. вирива́ти 
(зу ́би). 



pull-over pupil-teacher 
pull-over — n. дже́мпер, пуло́вер. 
pull round, to — colloq. виду́жувати. 
pull the horse, to — натяга́ти ві́жки. 
pull through, to — colloq. ви́дужати; подо-
ла ́ти тру ́днощі. 
pull, to — 1) тягти́; натяга́ти; 2) print, ро-
би ́ти ві ́дби ́тки. 
pull together, to — colloq. дру ́жньо пра-
цюва́ти. 
pull to pieces, to — 1) розрива́та на шматки́; 
2) fig. го ́стро критикува́ти. 
pullulate, to — 1) розмно́жуватися; 2) ви-
ника́ти, з'явля́тися (про тео ́рії). 
pull-up — n. 1) tech. натяга́ння (дроті ́в); 
2) av. перехі ́д до набира́ння висоти ́; 
3) colloq. готе́ль. 
pull-up chair — скла́да́ний стіле́ць. 
pull up, to — 1) висмикувати; 2) зупиня́ти 
(а ́вто ́). 
pulmonary — adj. med. леге́невий. 
pulmotor — n. med. апара́т для шту́чного 
дихання. 
pulp — 1) м'яка́ безфо́рмна ма ́са; га ́му ́з; 
2) anat. пульпа; 3) паперо́ва ма ́са. 
pulpit — rel. амво ́н, проповіда́льниця, 
каза́льниця. 
pulp, to — перетво́рювати(ся) на м'яку 
масу. 
pulpy — adj. м'який, м'яси́стий. 
pulsate, to — 1) пульсува́ти; вібрува́ти; 
2) fig. хвилюватися. 
pulsatile — adj. 1) med. пульсу́ючий; 2) mus. 
ударний (про інструмент). 
pulsation — n. пульсація; биття. 
pulsator — ming. пульсатор. 
pulsatory — adj. пульсу́ючий. 
pulse — 1) physiol. пульс; 2) вібра́ція; 
3) bot. collect, бобо ́ві. 
pulverization — 1) розпорскування, пульве-
ризація; 2) перетворення на по ́рох. 
pulverizer — 1) розпо́рскувач, пульвери-
затор; 2) tech. форсунка, 
pulverize, to — 1) розпо́рскувати, пульвери-
зувати; 2) розпоро́шувати(ся); 3) fig. роз-
тро́щувати. 
pulverulent — adj. пилоподі́бний. 
purca — zool. пу ́ма. 
pumice — n. пемза. 
pumice, to — шліфувати, чистити пе ́мзою. 
pummel, to — бити кулаками, 
ршпр — 1) tech. помпа; 2) бальови́й лако́-
ваний черевик. 
P'.?:riD-handle — tech. ручка по́мпи. 
pumpkin — bot. гарбуз, 
pump-room — tech. помповий відділ, 
pump, to — tech. помпува́ти. 
pun — калямбу́р, гра слів, 
punch — n. 1) уда ́р; стуса ́н; 2) tech. про-
бивач, ке́рнер; 3) ломовик, ванта́жний 
кінь; 4) штамп (пошто́вий); 5) fig. си ́ла, 
ене́рґія. 
puncheon — 1) підпірка; 2) tech. проби ́ва ́ч; 
ке́рнер; 3) print, па́триця. 
puncher — 1) той, хто пробива́є, штампу ́є; 
2) ming. уда ́рна вру ́бова маши́на. 

punching-ball — n. sport, гру ́ша для трену-
ва́ння боксе́ра. 
punching out — n. tech. пробива́ння, штам-
пування. 
punch out, to — tech. пробива́ти, штампу-
ва́ти. 
punch press — tech. штампува́льний прес, 
punch press operator — штампува́льн||ик 
(иця). 
punch, to — 1) би ́ти; вдаря́ти кулако́м; 
2) tech. штампува́ти. 
punctate — adj. zool., bot. плями́стий. 
punctilio — педантичність; форма́льність. 
punctilious — педанти́чний; форма́льний. 
punctual — adj. пунктуа́льний, акура́тний, 
то́чний. 
punctuality — пунктуа́льність, акура́тність, 
то́чність. 
punctually — пунктуа́льно, акура́тно, то ́чно. 
punctuate, to — 1) gram, ста́вити розділо ́ві 
знакй; 2) акцентува́ти, підкре́слювати. 
punctuation — gram, пунктуація, 
punctuation marks — pi. gram, розділо ́ві 
знакй. 
puncture — проко́л, пробі ́й (ши́ни). 
puncture, to — проко́лювати, пробива́ти 
(шйну). 
pundit — n. 1) брамі ́н, вчений інду ́с; 2) col-
loq. вче́ний чолові́к. 
pungency — гострота ́; піка́нтність. 
pungent — adj. го ́стрий; пікантний. 
Punic — adj. hist, пунічний, 
punishable — що заслуго́вує покара́ння. 
punishment — кара, покара́ння. 
punish, to — кара́ти. 
punitive — adj. каральний. 
Punjab — gcog. Пенджаб, 
punk — col/oq. 1) n. щось пога ́не; нісеніт-
ниця; 2) adj. пога́ний. 
punnet — кру́глий кошик, 
punster — калямбурйст; доте́пник. 
punt — 1) уда ́р ного ́ю; 2) плоскодо́нний 
чо ́ве ́н. 
punter — 1) професійний граве́ць; 2) at 
cards понте́р. 
pun, to — калямбу́рити. 
punt, to — 1) відбивати ного ́ю м'яч, ки́-
нутий руками; 2) пливти́ на плоскодо́н-
ному чо ́вні ́; 3) роби ́ти ста́вку на коня́. 
puny — adj. мале́нький; слабоси́лий. 
pup — n. 1) щеня́, цуценя́; 2) pi. colloq. 
соба ́чі перего́ни. 
pupa — n. ent. ля́лечка. 
pupal chamber — ent. ко́кон. 
pupate, to — ent. перетво́рюватися на ля-
лечку. 
pupil — n. 1) школя́р; у́чень; 2) зіни́ця. 
pupillage — 1) школя́рство; учні́вство; 
2) неповноліття. 
pupillary — adj. 1) школя́рський; учнів-
ський; 2) що перебува́є під опі ́кою; 
3) зіни́чний. 
pupil-teacher — у́чень, що вчить моло ́дших 
у́чнів. 



puppet pusher 

puppet — n. 1) і́грашка; ля́лька; 2) рої 
маріоне́тка; 3) attr. лялько́вий (про теа ́тр); 
4) attr. рої маріоне́тковий (про у́ряд). 
puppet-play — лялько́вий теа ́тр. 
puppetry — fig. лицемірство, 
puppet-show — see puppet-play, 
puppy — цуценя́, щеня́. 
pup, to — щени́тися. 
purblind — adj. 1) підсліпуватий; 2) неда-
лекоглядний; тупи́й. 
purchasable — 1) що є до продажу; 2) під-
ку́пний. 
purchase — 1) купівля, придба́ння; 2) куп-
лена річ. 
purchased — adj. ку́плений, при́дбаний. 
purchaser — покупе́ць. 
purchase, to — купува́ти. 
purchasing power — n. есоп. купіве́льна 
спромо́жність. 
pure — adj. 1) чи́стий; 2) неви́нний; 3) про ́с-
тий (про стиль); 4) я́сни́й, вира ́зни ́й (про 
звук). 
purebred — adj. чистокровний (чисто-
кровна твари́на). 
puree — n. cul пюре ́. 
purely — 1) чи ́сто; 2) цілко́м, ви́ключно. 
pure-minded — adj. що ма ́є чисте се ́рце. 
purfle — ви́шита облямівка, 
purfle, to — прикраша́ти облямівкою, 
purgation — n. очи́щення. 
purgative — 1. adj. 1) очисний; 2) pharm. 
проносни́й; 2. n. pharm. проносне́. 
purgatorial — rel очи́щувальний; спо-
ку́тний. 
Purgatory — rel Чисти́лшце. 
purge—п. 1) очи́щення; 2)pharm. проносне́. 
purge, to — 1) чи́стити, очища́ти; 2) med. 
дава ́ти проносне́. 
purification — 1) очи́щення; 2) chem. ректи-
фікація. 
purificatory — adj. очисни́й, очи́щувальний. 
purified — adj. очищений. 
purify, to — очища́ти(ся). 
purism — n. пури ́зм. 
purist — пури́сг. 
puristic — adj. пуристи́чний. 
Puritan — 1) n. пурита́н||ець (ка); 2) adj. 
пурита́нський. 
puritanic(al) — adj. пурита́нський. 
Puritanism — n. пурита́нство. 
purity — 1) чистота ́; 2) бездомішко́вість; 
3) про ́ба (кошто́вних мета́лів). 
purl — 1) ви́шивка; 2) дзюрча́ння; 3) colloq. 
падіння вниз голово ́ю; 4) гаря́че пи ́во з 
джи ́ном. 
purler — падіння вниз голово ́ю. 
purlieu — n. 1) передмістя, при ́город; 
2) земля ́, що межу ́є з королівським лісом. 
purlin — bui. ла ́та. 
purloin, to — кра́сти, викрада́ти. 
purl, to — 1) прикраша́ти ви́шивкою; 
2) дзюрча ́ти; 3) па ́дати вниз голово ́ю. 
purple — 1. n. 1) пу ́рпур; 2) пурпу́ра, багря-
ни ́ця; 3) rel сан або ́ о́дяг кардина́ла; 
2. adj. пурпуро́вий; пишний. 

purple-fish — багря́нка (молю́ска). 
purple, to — фарбува́ти в пурпуро́вий ко ́лір. 
purport — 1) зміст; зна́чення; 2) jur. текст 
доку ́ме ́нта. 
purpose — 1) мета ́, на ́мір; 2) во ́ля, ціле-
спрямо́ваність. 
purposeful — adj. 1) цілеспрямо́ваний; 
2) навми́сний. 
purposefulness — 1) цілеспрямо́ваність; 
2) навми́сність. 
purposeless — 1) що не ма ́є мети; 2) не-
навмисний. 
purposely — навми́сне, нарочи́то. 
purpose, to — ма ́ти за мету ́; ма ́ти на ́мір. 
purposive — 1) що слу́жить пе́вній меті; 
2) навми́сний; 3) рішу́чий. 
purr — n. муркотіння, воркота́ння. 
purring — see purr. 
purr, to — муркотіти, воркота́ти. 
purse — 1) гамане́ць, портмоне ́; 2) fig. 
бага́тство, гро ́ші. 
purse-bearer — n. скарбни́к. 
purse-proud — adj. зарозумілий, го ́рдий 
своїм бага́тством. 
purser — naut. скарбни́к на кораблі. 
purse-strings — n. рі ремінці, яки́ми затя-
га́лися старови́нні гаманці, 
purslane — bot. портулак, 
pursuance — 1) викона́ння; 2) пересліду-
вання. 
pursuant to — adv. згідно з чимсь, 
pursuer — 1) переслідувач; 2) jur. позива́ч. 
pursue, to — 1) гна́тися; переслідувати; 
2) ста́вити за мету ́; 3) іти ́ (пе ́внимшля ́хо ́м). 
pursuit — n. 1) переслідування; гони ́тва; 
2) заняття́; фах. 
pursuit plane — n. mil av. вини́щувач. 
pursy — adj. 1) гладки́й, огрядни́й; 2) med. 
що Хворіє на за ́дих; 3) бага ́тий, що 
пиша́ється свої ́м бага́тством. 
purtenance — аг. ну́трощі твари́ни. 
purulent — adj. med. гнійний, що гної́ться. 
purveyance — n. 1) заготівля; 2)рі запа ́си; 
3) забезпе́чення, постача́ння. 
purveyor — n. постача́льник. 
purvey, to — 1) заготовля́ти; 2) забезпе ́-
чувати. 
purview — 1) кругозір; 2) сфе ́ра; га ́лузь 
дія́льности. 
pus — med. мате́рія, гній. 
push — 1) по ́штовх; 2) тиск; на́тиск; 
3) енерґійна спро ́ба, зуси́лля. 
push a door to, to — зачиня́ти две ́рі. 
push aside, to — відхиля́ти вбік. 
push away, to — відшто́вхувати; відпиХа́тп. 
push-ball — sport, пушбо ́л. 
push-bicycle — вельосипе́д. 
push-bike — see push-bicycle. 
push-button — ґу́дзик (дзвінка́). 
push-cart — ручни́й возик. 
push-cart man — вуличний торгове́ць. 
push close to, to — присува́ти бли́зько до. 
pusher — n. 1) штовха́ч, підшто́вхувач; 
2) tech. еже ́ктор; 3) rly. маневро́вий паро-
тя ́г; 4) colloq. напо́риста люди ́на. 



push forward, to putting the shot 
push forward, to — colloq. поспіша́ти, 
ква́питися. 
pushful — adj. 1) енергійний; 2) ду ́же іні-
ціяти́вний. 
pushing — adj. 1) енергійний; 2) ініція-
ти́вний. 
push in, to — всува́ти. 
push off, to — 1) colloq. відходити; 2) від-
штовхуватися) від бе ́рега. 
push one's fortune, to — colloq. поліпшувати 
свій добро ́бут. 
push one's way through, to — colloq. npo-
пиха́тися. 
push one's way, to — colloq. проклада́ти 
собі ́ шлях. 
push out, to — виштовхувати, випиха́ти. 
pushover — colloq. 1) слабкий проти́вник; 
2) дріб'язкова, справа, 
pushpin — скрі́пка для паперу, 
push-pull — adj. radio двотактний, 
push through, to — прошто́вхувати(ся). 
push, to — 1) штовха́ти(ся); 2) натискати; 
3) просува́ти(ся); 4) colloq. сприяти зді ́йс-
ненню. 
Pushtoo — n. афга́нська мова, 
push-up — mil. colloq. зарядка, 
pusillanimity — легкодухість, бо́язкість. 
pusillanimous — adj. легкодухий, боязкий, 
puss — n. 1) ки́ця, кішечка; 2) hunt, за ́єць; 
3) colloq. кокетлива дівчина, 
puss in boots — colloq. кіт в чобо́тях. 
pussy — 1. n. 1) ки́ця, кішечка; 2) colloq. 
пухнаста річ; 2. adj. med. гнійний; гноє-
вйдний. 
pussy-cat — n. ки́ця, кішечка, 
pussyfoot — n. colloq. обережна люди ́на. 
pussyfoot, to — colloq. 1) підкрадатися по-
котячому; 2) діяти обережно, 
pussy-willow — n. bot. верба, 
pustular — med. прищавий, прищува́тий. 
pustulate — adj. вкритий прищами, 
pustulate, to — med. вкритися прищами, 
pustule — med. прищ, гноянка, пустула, 
pustulous — see pustular, 
put a child to bed, to — покласти дитину 
спати. 
put across, to — перевозити, переправляти 
(на човні тощо). 
put a question, to — запитувати; ста́вити 
пи та́ння. 
put ashore, to — висаджувати на бе ́рег. 
put aside, to — відкладати (вбік); усува́ти. 
putative — adj. уявний, гаданий, 
put away, to — 1) хова ́ти; прибира́ти; 
2) colloq. з'їда ́ти, випивати. 
put back, to — 1) ста́вити або ́ кла́сти на 
місце; 2) naut. повертатися (до бе ́рега). 
put by, to — відклада́ти (на чо́рний день), 
put down, to — 1) кла́сти; 2) записувати; 
3) придушувати (повста́ння); 4) av. при-
землюватися. 
put forward, to — 1) висува́ти; 2) пропо-
нувати. 
put heads together, to — colloq. ра́дитися. 
put in equilibrium, to — зрівноважувати. 

put in front, to — виставляти наперед. 
put in irons, to — зако́вувати в кайда́ни. 
put in one's oar, to — colloq. втруча́тися. 
put in order, to — приводити до порядку. 
put in prison, to — ув'я́знювати. 
put in the picture, to — colloq. інформува́ти. 
put in, to — 1) вставля́ти; вклада́ти; 
2) вводити (в ді ́ю). 
put into practice, to — зді́йснювати. 
put in(to), to — вставля́ти; вклада́ти. 
put-off — n. 1) відкладання; 2) ви́верт. 
put off, to — 1) відстро́чувати, відклада́ти; 
2) виклика́ти оги ́ду. 
put on airs, to — пиша́тися; поводитися 
зго ́рда. 
put one's foot down, to — colloq. бу ́ти спо ́в-
неним рішу́чосги. 
put one's hand into one's pocket, to — colloq. 
розщедритися. 
put one's name, to — colloq. дава ́ти під-
три́мку, допомага ́ти. 
put on paper, to — запи́сувати. 
put on shoes, to — взува́ти(ся). 
put on, to — 1) вдяга́ти, одяга ́ти; 2) theatr. 
ста́вити (на сце́ні). 
put out, to — 1) виганяти; усува ́ти; 2) ви-
клада́ти (речі); 3) bot. дава ́ти па́ростки; 
4) гаси́ти (вого́нь); 5) заважа́ти (кому ́сь); 
6) naut. виходити в мо ́ре. 
put over, to — переправля́ти(ся) (че́рез 
рі́чку). 
putrefaction — ро́зклад, гниття́. 
putrefactive — adj. що виклика́є гниття́. 
putrefy, to — 1) розклада́тися, гнити; 
2) виклика́ти гниття́. 
putrescence — ро́зклад, гниття́. 
putrescent — adj. 1) що розклада́ється, 
гниє; 2) смердючий. 
putrid — adj. 1) гнили́й; зіпсо́ваний; 
2) смердючий. 
putridity — гнили́зна; трухля́тина. 
put right, to — ла́годити, приводити до 
порядку. 
putsch — n. путч, 
put shoes on, to — взува́ти(ся). 
put somebody's back up, to — colloq. роздра-
товувати кого́сь. 
put somebody up to something, to — colloq. 
1) відкрива́ти кому ́сь о́чі на щось; 2) під-
бурювати кого́сь до чо́гось. 
putt — sport, уда ́р, що заганя́є м'яч у я́мку 
(у ґо́лфі). 
puttee — n. 1) р/. кра ́ги; 2) обмо ́тка для ніг. 
putter — sport, па́лиця (для гри в ґолф). 
putter about, to — тиня́тися без мети ́. 
putter, to — працюва́ти ма ́рно. 
put the horse to the cart, to — запряга́ти коня́. 
put through, to — 1) вико́нувати, закінчувати 
(пра ́цю); 2) з'єднувати (телефо́ном). 
puttier — n. скляр. 
putting — n. sport, штошха́ння. 
putting-green — sport, рівний луг для гри 
в ґолф. 
putting-stone — n. sport, ядро ́. 
putting the shot — n. sport. штовха́ння ядра ́. 



put, to quadrangle 

put, to — 1) кла́сти, покла́сти; ста́вити, 
поста́вити; 2) вмі́щувати; саджа ́ти; 3) ста ́-
вити на обгово́рення. 
put to a vote, to — ста́вити на голосува́ння. 
put to bed, to — кла́сти (спа́ти). 
put to death, to — стра́тити, уби ́ти. 
put together, to — 1) з'є ́днувати; 2) склада́ти 
(механізм). 
put to shame, to — присоро́мити. 
put to sleep, to — приспати. 
put to the blush, to — присоро́мити. 
put to torture, to — катува́ти. 
put to trial, to — віддава́ти під суд. 
put to use, to — використовувати, кори́сту-
ва́тися. 
putt, to — sport, гна ́ти м'яч у я́мку (у ґо́лфі). 
put two and two together, to — colloq. зроби ́ти 
ви́сновки з фа́ктів. 
putty — за ́мазка; шпаклі́вка. 
putty medal — colloq. сумнівна нагоро ́да. 
putty, to — зама́зувати за ́мазкою; шпак-
люва́ти. 
put under, to — підставля́ти. 
put-up — adj. заздалегідь пляно́ваний; 
зфабрико́ваний. 
put upon, to — colloq. 1) обтя́жувати; 
2) дури ́ти. 
put up, to — 1) підніма ́ти; 2) будува́ти 
(буди ́нок); 3) виві́шувати (об'я ́ву); 4) хо-
ва ́ти; перехо́вувати; 5) висува́ти (канди-
дату ́ру на ви ́борах); 6) терпіти; мири́тися 
(з чимсь). 
puzzle — n. 1) за ́гадка; головоло ́мка; 
2) заміша́ння; утруднення, 
puzzle-headed — adj. colloq. що не розуміє 
найпростіших рече́й. 
puzzlement — зніяковіння, заміша́ння. 
puzzle out, to — розга́дувати. 
puzzle-pated — see puzzle-headed, 
puzzler — colloq. складне́ питання, 
puzzle, to — 1) заплу́тувати, ускла́днювати; 
2) спантели́чувати; ста́вити в безви́хідь. 

puzzling — adj. що спантели́чує; що при-
водить до заміша́ння. 
pyaemia — med. гноєкрів'я, піємія, 
pygmean — adj. ка́рликовий. 
pygmy — n. 1) ка́рлик, пігме ́й; 2) нікче́ма. 
pyjama(s) — піжа ́ма. 
pylon — 1) стовп; 2) archi. пілон, опо ́ра. 
Pyongyang — geog. Пхенья́н (місто), 
pyramid — n. піраміда, 
pyramidal — adj. піраміда́льний. 
pyramidon — n. pharm. пірамідо ́н. 
pyramid, to — colloq. 1) збільшувати, нагро-
маджувати; 2) ризикува́ти. 
pyre — n. похоро ́нне во́гнище. 
Pyrenees, the — geog. Пірене ́ї. 
pyrites — тіп. колчеда́н, піри́т. 
pyrochemistry — chem. пірохе́мія. 
pyroelectricity — phys. піроеле́ктрика. 
pyrometer — phys., tech. піро ́метр. 
pyrometric — adj. phys., tech. піромет-
ри́чний. 
pyrometry — phys., tech. піроме́трія. 
pyrotechnical — adj. phys., tech. піротех-
нічний. 
pyrotechnician — tech. піроте́хнік. 
pyrotechnics — n. pi. tech. піроте́хніка. 
pyrotechnist — tech. піроте́хнік. 
pyroxene — chem. піроксе́ни. 
pyroxylin — chem. піроксилін, 
pyrrhic — старови́нний гре́цький тано́к. 
Pyrrhic victory — Пі ́ррова перемо́га. 
Pyrrhonism — philos. вче́ння гре́цького 
філо́софа Пірро ́на; скептици́зм. 
Pyrrhonist — послідо́вн||ик (иця) Пірро ́на. 
pyrrol — chem. піро ́л. 
Pythagorean proposition — math, теоре ́ма 
Пітаго ́ра. 
python — n. 1) zool. піто ́н; 2) віщу́н. 
pythoness — n. віщу́нка. 
рух — rel. дарохрани́льниця. 
pyxis — маленька скри́нька для кошто́в-
ностей. 
рух, to — роби ́ти про ́бу моне ́т. 

Q-boat — see Q-ship. 
Q department — colloq. управління голов-
но ́го квартирма́йстра. 
Q-ship — naut. hist, протичовнове́ судно ́-
па́стка. 
qua — L. adv. як. 
quack — n. 1) кря́кання, ка́хкання (про 
качо́к); 2) зна ́хар; 3) шарлата́н, дури́світ. 
quackery — n. 1) зна ́харство; 2) шарла-
та́нство. 
quackish — 1) зна́харський; 2) шарлата́н-
ський, шахра́йський. 
quack-quack — colloq. ка́чка. 

quack, to — 1) кря́кати, ка́хкати (про 
качо́к); 2) fig. базікати; 3) знахарюва́ти; 
4) шахраюва́ти. 
quad — 1) abbr. quadrat; 2) abbr. quadrangle; 
3) elect, четвірка ізольо́ваних дротів у 
ка́белі зв'язку́; 4) четверня́ (ко́ней). 
quadragenarian — 1) n. сорокалітня лю-
ди ́на; 2) adj. сорокалітній. 
Quadragesima — rel. неділя пе ́ршого тижня 
Вели́кого По ́сту. 
quadragesimal — rel. великопісний, 
quadrangle — 1) чотирику́тник; 2) чотири-
ку́тнє подвір'я. 



quadrangular quarry 
quadrangular — adj. чотирику́тній. 
quadrant — n. 1) math, квадра́нт; 2) elect. 
одини́ця самоіндукції; 3) mil. пеленга́тор. 
quadrat — n. print, шпа́ція. 
quadrate — 1. n. 1) geom. квадра́т; 2) math. 
2-ий сте́пінь; 3) anat. квадрато́ва кі́стка; 
2. adj. 1) квадрато́вий; 2) чотирику́тній. 
quadrate, to — 1) роби ́ти квадрато́вим; 
2) узго́джувати(ся). 
quadratic — adj. квадрато́вий. 
quadratic equation — math, квадрато́ве 
рівняння. 
quadrature — math, квадрату́ра. 
quadrennial — adj. 1) що трива́є чоти́ри 
ро ́ки; 2) що відбувається раз на чоти́ри 
ро́ки. 
quadrennial election — n. ви ́бори, що від-
бува́ються ко́жні чоти́ри ро́ки. 
quadriga — hist, квадри́ґа (двоколі́сна ко-
лісниця, запря́жена четверне́ю). 
quadrilateral — 1) adj. чотиристоро́нній; 
2) n. чотирикутник, 
quadrille — кадри́ль (тано́к). 
quadrillion — math, квадрильйо́н. 
quadripartite — adj. 1) що склада́ється з 
чотирьо́х части́н; 2) поділений на чоти́ри 
части́ни. 
quadripole — n. elect, чотирипо́люсник. 
quadrisyllabic — adj. gram, чотирискла-
до ́вий. 
quadrisyllable — gram, чотирискладо́ве 
сло ́во. 
quadrivalent — adj. chem. чотиривале́нтний. 
quadroon — квартеро́н (пото ́мок мула́тки 
і бі ́лого). 
quadruped — 1) n. чотирино́га твари́на; 
2) adj. чотириио́гий. 
quadrupedal — adj. чотирино́гий. 
quadruple — 1. adj. 1) в чоти́ри ра ́зи біль-
ший; 2) що склада́ється з чотирьо́х части́н; 
2. n. кількість, збільшена в чоти́ри ра ́зи. 
quadruple, to — збільшувати в чоти́ри ра ́зи. 
quadruplets — n. pl. четверя́та (про діте ́й). 
quadruplicate — 1) adj. в чоти́ри ра ́зи біль-
ший; 2) n. pl. чоти́ри одна́кових примір-
ники. 
quadruplicate, to — 1) мно́жити на чоти ́ри; 
2) роби ́ти в чотирьо́х примірниках. 
quads — n. pl. colloq. четверя́та (про діте ́й). 
quaere — L. n. запита́ння. 
quaere, to — L. пита ́ти; бажа ́ти зна ́ти. 
quaff, to — colloq. ви́пити одним духом. 
quag — боло ́то, трясовина́. 
quagga — zool. ква́ґґа (зе ́бра). 
quaggy — 1) багни́стий, болоти ́стий; 2) що 
тече́ в болоти ́стій місце́вості. 
quagmire — 1) боло ́то, трясовина́; 2) fig. 
скру ́тне ́ стано́вище. 
quail — orn. пе́репел, перепели́ця, підпі-
лі́тка. 
quail-call — see quail-pipe. 
quail-pipe — дудочка для прима́нювання 
пе́репелів. 
quail, to — похитнутися, затремтіти; fig. 
зневірюватися. 

quaint — adj. химе́рний; чудерна́цький. 
quaintly — химе ́рно. 
quake — n. 1) землетру ́с; 2) дрижа́ння, 
тремтіння. 
Quaker — n. ква́кер. 
quaker-gun — colloq. бутафо́рська гарма ́та. 
Quakerish — adj. ква́керський. 
Quakerism — n. ква́керство. 
quake, to — дрижа́ти, тремтіти. 
quake with cold, to — дрижа́ти від хо ́лоду. 
quaking ash — n. bot. оси́ка. 
quaking-grass — n. bot. трясу́чка. 
quaky — adj. що дрижи́ть, що тремти́ть. 
qualification — n. 1) кваліфіка́ція; 2) при-
да ́тність; 3) характери́стика; 4) sport. 
кваліфікаційні змага́ння. 
qualificatory — adj. 1) що кваліфіку́є; 
2) що обме ́жує. 
qualified — adj. 1) кваліфіко́ваний; 2) об-
ме́жений. 
qualifying — adj. кваліфікаційний. 
qualifying examination — n. іспит на оде ́р-
жання яко́їсь кваліфіка́ції. 
qualify, to — 1) кваліфікува́ти; 2) обме ́жу-
вати; 3) gram, визнача́ти. 
qualitative — adj. 1) я́кісний, висо́кого ґа-
ту ́нку; 2) spec, квалітати́вний. 
quality — 1) ґату́нок, я́кість; 2) власти́вість; 
особли́вість. 
quality of voice, the — тембр го ́лосу. 
qualm — 1) на ́пад мло ́сти, нудо ́ти; 2) су ́мнів 
у свої ́й правоті. 
qualmish — adj. 1) що ма ́є на ́пад нудо ́ти; 
2) що почува́є доко ́ри сумління. 
qualmishness — нудо ́та. 
quandary — 1) скру ́тне ́ стано́вище; 2) зди-
вува́ння. 
quant — жерди́на для відшто́вхування на 
чо́вні, ба ́ржі. 
quantify, to — визнача́ти кількість, 
quantitative — adj. кількісний, 
quantity — n. 1) кількість; 2) math, вели-
чина; 3) phon. довгота ́ зву́ка. 
quantity production — есоп. ма ́сова про-
ду́кція. 
quant, to — ру́хатися, відшто́вхуючись 
жерди ́ною. 
quantum — n. 1) phys. квант; 2) ча́сгка, 
частина. 
quantum number — n. phys. ква́нтове число́. 
quantum theory — n. phys. ква́нтова тео ́рія. 
quarantine — n. med. каранте́на; ізоля́ція. 
quarantine, to — med. піддава́ти каранте́ні; 
ізолюва́ти. 
quarenden — n. ра́нній сорт я́блук. 
quarender — see quarenden. 
quarrel — 1) сва́рка, спір; colloq. колотне́ча; 
перепа́лка; 2) hist, стріла́ самостріла. 
quarrelsome — adj. сварли́вий; приче́п-
ливий. 
quarrelsomeness — сварли́вість. 
quarrel, to — свари́тися; спереча́тися. 
quarry — 1) каменоло́мня, кар'єр; 2) здо ́-
бич; 3) ну́трощі дичини (що викидаються 
соба ́кам). 



quarry man queue 
quarry man — каменяр. 
quarry, to — 1) розробля́ти кар'є ́р; 2) fig. 
вишу́кувати (щось). 
quart — n. ква́рта. 
quarter — n. 1) четверти́на, чверть; 2) по-
ми́лування; 3) кварта́л, дільни́ця (мі ́ста); 
4) чверть (шкільного ро ́ку); 5) сторона ́, 
бік; 6) bui. дерев'я́ний чотиригра́нний 
брусо ́к; 7) mil. pl. кварти́ри; 8) ме ́шка ́ння; 
житло ́; 9) naut. кормова́ части́на судна ́. 
quarterage — n. тії. розміщування, роз-
квартирува́ння. 
quarter-bill — naut. mil. бойови ́й розпо-
ря́док. 
quarter binding — n. print. обкла́динка з 
шкіряним корінце́м. 
quarter-day — день, що почина́є кварта́л 
ро́ку. 
quarterdeck — n. naut. ют, шка́нці. 
quartering — n. тії. постій, 
quarterly — 1) n. журна́л, що вихо́дить раз 
на три місяці; 2) adj. кварта́льний; 3) adv. 
раз на кварта́л. 
quarter-master — n. тії. квартирма́йстер. 
quarter-master service — n. mil. квартир-
ма́йстерська слу ́жба. 
quartern — n. 1) чотирифунто́ва паляни́ця; 
2) чверть а́ркуша папе́ру. 
quarter of a century — чверть століття, 
quarters — n. pl. тії. постій, кварти́ри. 
quarter sessions — n. pl. сесії мирови́х суддів 
(раз на три мі́сяці). 
quarter, to — 1) діли ́ти на чоти́ри части́ни; 
2) тії. розміщувати, розквартиро́вувати; 
3) hist, четвертува́ти. 
quartet — mus. кварте́т. 
quarto — n. 1) чверть а́ркуша; 2) кни́га в 
четве́рту части́ну а́ркуша. 
quartz — min. кварц. 
quartzite — min. кварци́т. 
quash, to — 1) приду́шувати; 2) jur. анулю-
ва́ти, скасо́вувати. 
quasi — L. adv. нена́че, нібито, ма ́йже. 
quasi-conductor — n. phys. напівпровідни́к. 
quater-centenary — 400-рі́чний ювіле́й. 
quaternary — adj. 1) що склада́ється з чо-
тирьо́х части́н; 2) geol. четверти́нний^ 
Quaternary — n. geol. четверти́нний період. 
quaternion — 1) чоти́ри; 2) math, кватерніо́н. 
quatrain — n. poet, чотиривірш. 
quaver — 1) mus. во ́сьма но ́та; 2) трель; 
3) тремтіння в го ́лосі. 
quaver, to — 1) тремтіти, дрижа ́ти; 2) ще-
бета ́ти; 3) говори́ти тремтя́чим го ́лосом. 
quavery — adj. тремтя́чий. 
quay — naut. прича́л; на́бережна (для при-
ча́лювання су ́ден). 
quayage — naut. 1) довжина́ прича́льної 
лінії; 2) пла́та за прича́лювання. 
quayside — naut. мол; при́стань. 
quean — аг. розпу́сниця. 
queasily — adv. 1) вередли́во; 2) в ста ́ні 
мло ́сти; 3) нудо ́тно. 
queasy — adj. 1) вередли́вий; 2) що незду-
жає; 3) нудо́тний (нудо ́тна стра́ва). 

Quebec —geog. Квебе ́к (провінція Канади)-
queen — 1) короле ́ва; 2) at cards да́ма» 
кра́ля; 3) at chess да ́ма; 4) ма́тка (у бджіл); 
5) colloq. да ́ма се́рця. 
queen-apple — ране ́т (сорт я́блук). 
queenhood — n. стано́вище короле́ви. 
queening — n. сорт я́блук. 
queenly — adj. притама́нний короле́ві. 
queen of hearts — at cards чирво́ва да ́ма. 
Queensland — geog. КвІнсленд (штат 
Австра́лії). 
queen, to — 1) бути королевою; 2) at chess 
прово́дити пішака́ (в да ́ми). 
queer — 1) ди ́вний; чудерна́цький; що 
почува́є запа́морочення; що незду ́жає; 
3) сумнівний, підозрілий; 4) фал(ь)ши́вий, 
підро́блений. 
queer customer — colloq. дива́к. 
queerly — 1) ди ́вно; 2) сумнівно, підозріло. 
queer money — colloq. фал(ь)ши́ві гро ́ші. 
queer, to — 1) псува́ти; 2) обду ́рювати. 
quell, to — приду́шувати; заглуша́ти. 
quencher — 1) гаси́тель; 2) заспоко́ювач 
(спраги). 
quenching — n. 1) гасіння; 2) заспоко́єння 
(спра́ги). 
quenchless — adj. 1) невгаси́мий; 2) невга-
мо́вний. 
quench, to — 1) гаси ́ти; 2) заспоко ́ювати 
(спра ́гу); 3) вгамо́вувати (почуття́, ба-
жа́ння). 
quenelle — n. cul. фрикаде́ля. 
querist — той, хто ста́вить запита́ння. 
quern — n. ручни́й млино́к. 
querulous — сварли́вий; постійно невдо-
во́лений. 
query — 1) запита́ння; 2) знак пита́ння. 
query, to — 1) запитувати; 2) висло́влю-
вати су ́мнів; 3) ста́вити знак пита́ння. 
quest — n. 1) шука́ння; ро ́зшук; 2) hist. 
від'їзд ли́царя на шука́ння приго ́д. 
question — n. 1) запита́ння, пита́ння; 
2) спра ́ва; пробле ́ма; 3) су́мнів. 
questionable — adj. 1) сумнівний; підозрі-
лий; 2) що ма ́є пога ́ну репута́цію. 
questioner — n. 1) той, хто запи ́тує; 2) слід-
чий. 
questioning — n. розпи́тування; випи́ту-
вання. 
questionless — 1) adj. безпере́чний; без-
сумнівний; 2) adv. безпере́чно; безсум-
нівно. 
question mark — gram, знак пита́ння. 
questionnaire — запитни́к, запитальник, 
квестіона́р. 
question, to — 1) пита́ти, запи́тувати; 
2) досліджувати; 3) піддава́ти су ́мніву; 
4) допи́тувати. 
quest, to — 1) шука́ти, розшу́кувати; 
2) шука́ти дичину́ (про соба ́к); шука́ти 
ї́жу (про твари́н). 
quetzal — n. кветца́л (грошо́ва одини́ця 
Ґватема́ли). 
queue — 1) че ́рга ́, хвіст; 2) коса ́ (з воло́сся). 



queue, to quirt, to 

queue, to — 1) става́ти в че ́ргу ́; 2) запліта́ти 
(в) ко ́су. 
Quezon, City of — geog. Ке ́сон-Сіті (місто), 
quibble — 1) гра слів; калямбу́р; 2) софі ́зм; 
ви́верт. 
quibble, to — 1) гра ́ти слова ́ми; 2) ухиля́ти-
ся від су ́ті пита́ння. 
quick — 1. adj. 1) швидки́й; прудки́й; 
2) тяму́щий; винахідливий; 2. adv. шви́дко, 
ско ́ро. 
quick! — int. шви́дше! 
quick as lightning — adj. блискави́чний. 
quick bread — пе́чиво з прі ́сного ті ́ста. 
quick-break — n. elect. швидкодіючий ви-
мика́ч. 
quick-change artist — n. theatr. перевті-
лювач. 
quicken — n. bot. гороби ́на звича́йна. 
quicken, to — приско́рювати(ся); пожва́в-
лювати(ся). 
quicker — шви́дше, скоріше. 
quickest, the — adj. найшвидший, найско-
ріший. 
quick-eyed — adj. fig. гострозо ́рий. 
quick-fence — n. живопліт. 
quick-fire — mil. n. 1) швидкий вого ́нь; 
2) attr. скорострільний. 
quick-firer — mil. скорострільна збро ́я. 
quick-firing — adj. mil. скорострільний. 
quick-freeze, to — шви́дко заморо́жувати 
(харчі). 
quickie — n. colloq. по ́спіхом (недобро-
я́кісно) ви́готовлена річ. 
quicklime — нега́шене ва ́пно ́. 
quickly — adv. шви́дко, ско ́ро. 
quick march — n. mil. форсо́ваний марш. 
Quick-march! — mil. Кро ́ком-руш!, По ́вний 
крок!, Пряму ́й! 
quickness — 1) швидкість, мото ́рність; 
жва́вість; 2) тяму́чість. 
quicksand — сипу́чий пісо ́к; пливу́н. 
quicksilver — живе́ срібло ́. 
quicktempered—adj. запальний; дражливий, 
quick time — mil. рух швидким кро ́ком. 
quick to take offence — adj. обра́зливий, 
що шви́дко обража́ється. 
quick-witted — adj. доте ́пний; винахід-
ливий. 
quid — n. 1) шмато́к пресо́ваного тютюну ́ 
для жува́ння; 2) colloq. фунт стерлінгів, 
quidnunc — L. n. плету ́н, плітка́рка. 
quid pro quo — L. n. послу ́га за послу ́гу. 
quiescence — спо ́кій; нерухо́мість. 
quiescency — see quiescence, 
quiescent — adj. що перебува́є у спо ́ко ́ї; 
нерухо́мий. 
quiescent load — tech. стати́чне наванта́-
ження. 
quiet — 1. n. 1) спо ́кій; 2) ти ́ша; 2. adj. 
1) спокійний; 2) ти ́хий; 3) скро́мний; 
4) тає́мний, прихо́ваний. 
quiet! — int. тихіше! 
quiet colours — n. pl. ко́льори, що не впа-
да ́ють в вічі. 
quiet dinner-party — інтимний обід. 

quieten down, to — вщуха́ти; заспоко ́ю-
вати(ся). 
quieten, to — заспоко́ювати(ся). 
quietism — philos. квієти́зм. 
quietly — ти ́хо, спокійно; сти ́ха, ни ́-
щечком. 
quietness — спо ́кій; ти́ша. 
quiet, to — заспоко́ювати(ся); вгамо́ву-
вати(ся). 
quietude — спо ́кій; ти ́ша; мир. 
quietus — n. 1) смерть, кіне́ць; 2) аг. 
поквито́вання про спла́ту бо ́ргу. 
quiet wedding — n. скро́мне весілля, 
quill — 1) перо ́; 2) зубочи́стка; 3) zool. го́лка 
дикобра ́за; 4) tech. вту́лка; порожни́стий 
вал; 5) text, чо́вник, шпу́лька. 
quill-driver — n. derog. писа́ка. 
quilling — n. рюш. 
quill, to — 1) ґофрува́ти; 2) text, намо́тувати 
на шпу́льку. 
quilt — стьо́бана ко́вдра. 
quilted — adj. стьо ́баний; підби́тий ва ́тою. 
quilt, to — стьо ́бати; підбива́ти ва ́тою. 
quinary — що склада́ється з п'ята; п'яти-
разо́вий. 
quince — bot. айва́. 
quincentenary — 500-річний ювіле ́й. 
quincunx — n. розташува́ння в ша ́ховому 
поря́дку. 
quincunx, to — розташо́вувати в ша ́ховому 
поря́дку. 
quinine — n. pharm. хинін. 
quinism— med. шум у ву́хах від надмірного 
вжива́ння хиніну. 
quinquagenarian — 1) n. п'ятидесятирічна 
люди ́на; 2) adj. п'ятидесятирічний. 
quinquennial — 1) n. п'ятиріччя; 2) adj. 
п'ятирічний. 
quinquina — n. bot. хи́нне де ́рево. 
quinquivalent — adj. chem. п'ятивале́нтний. 
quinsy — n. med. анґіна. 
quint — n. mus. квінта. 
quintain — hist, стовп з ціллю для уда ́ру 
спи ́сом. 
quintal — n. це́нтнер. 
quintan — 1) adj. п'ятиде́нний; 2) n. med. 
переміжна пропа́сниця з на ́падами че́рез 
чоти́ри дні. 
quintessence — n. квінтесе́нція. 
quintessential — adj. що є квінтесе́нцією. 
quintet(te) — n. mus. квінтет. 
quintuple — 1) п'ятиразо́вий; 2) що скла-
да ́ється з п'яти́ части́н. 
quintuplet — n. pl. п'я́теро близня́т. 
quintuple, to — збільшувати(ся) у п'ять 
разів. 
quip — 1) ви́верт, софізм; 2) ущи́пливе 
заува́ження. 
quip, to — роби ́ти ущи́шшві заува́ження; 
глузува́ти. 
quire — n. print, друка́рський а́ркуш. 
quirk — 1) калямбу́р, гра слів; 2) химе ́ра; 
3) ро́зчерк пера ́. 
quirt — батіг. 
quirt, to — шмага́ти батого ́м. 



quit — 1) n. звільнення з пра ́ці; 2) adj. 
ві́льний. 
quit a house, to — ви́їхати з буди́нку 
(ме́шка́ння). 
quitch — bot. пирі́й. 
quitclaim — n. форма́льне відмо́влення від 
пра́ва. 
quitclaim, to — відмовля́тися від пра́ва. 
quite — зо ́всім, цілко́м, по́вністю. 
quite! — int. о, так!, цілко ́м! 
quite a few — чима ́ло, до ́сить бага ́то. 
quite a long time ago — ду ́же давно ́. 
quite another — зо ́всім і́нший. 
quite so! — int. цілко ́м ві ́рно! 
quite some — бага ́то. 
quit hold, to — випуска́ти, відпуска́ти 
(з рук). 
Quito — geog. Кі ́то (мі ́сто). 
quits — квит (в стосу́нках, розраху́нках). 
quittance — n. 1) звільнення (від зобов'я-
зань); 2) поквито́вання; 3) відшкодува́ння. 
quitter — n. colloq. 1) боягу ́з; 2) ле ́дар; 
3) люди ́на, що ле ́гко лиша́є розпоча́ту 
спра́ву. 
quit, to — 1) залиша́ти, покида́ти; 2) при-
пиняти. 
quiver — 1) тремтіння, тре ́пет; 2) hist. 
сагайда́к. 
quiverful — 1) hist, кількість стріл, що 
вміщується в сагайда ́ці; 2) jok. вели́ка 
роди ́на. 
quiver, to — тремтіти, дрижа́ти. 
Quixote — Дон Кіхо ́т. 
quixotic — adj. донкіхо́тський. 

rachitis 
quixotism — n. донкіхо́тство. 
quixotry — see quixotism, 
quiz — 1) попере́дній іспит; 2) се ́рія за-
питань; 3) насмішник; 4) жарт, насмішка, 
quiz, to — 1) опи́тувати; 2) насміха́тися, 
глузува́ти. 
quizzee — уча́сн||ик (иця) о́питу. 
quizzical — насмішкуватий, глузли́вий. 
quizzing-glass — n. моно́кль. 
quoad — L. prep, відно ́сно, що ́до. 
quod — n. colloq. в'язниця. 
quod, to — colloq. ув'я́знювати. 
quoin — n. 1) bui. наріжний ка́мінь абб 
цегли́на; 2) ріг будівлі. 
quondam — L. adj. коли́шній. 
Quonset hut — збірний суцільнометале́вий 
буди́нок. 
quorum — L. n. кво́рум. 
quota — n. части́на, ча́стка, кво́та. 
quotable — 1) що заслуго́вує цитува́ння; 
2) що допуска́є цитува́ння. 
quotation — n. 1) цитува́ння; 2) цита́та, 
вйтяг; 3) fin. курс, котирува́ння. 
quotation marks — n. pl. gram, лапки́. 
quote — n. 1) цита́та, ви́тяг; 2) р/. gram. 
лапки́. 
quote, to — 1) цитува́ти; 2) посила́тися (на 
кого ́сь); 3) fin. котирува́ти; признача́ти 
ціну ́; 4) gram, бра ́ти в лапки́. 
quotidian — adj. 1) повсякде́нний; 2) ба-
на́льний. 
quotient — n. math, ча́стка; коефіцієнт, 
quotum — n. части́на, до ́ля, кво́та. 

Rabat — geog. Раба ́т (місто). 
rabbet — 1) копа́льня; 2) tech. фальц, 
жолобо ́к. 
rabbet, to — tech. фальцюва́ти, виріза́ти 
жолобо ́к. 
rabbi — rel. ра ́бин. 
rabbin — rel. ра ́бин. 
rabbit — n. 1) zool. кріль; 2) fig. боязка ́ 
люди ́на. 
rabbit-breeding — n. кролівни́цтво. 
rabbit-fever — med. туляремі́я. 
rabbit-hutch — клі́тка для сві́йських кро ́-
ликів. 
rabbit, to — полюва ́ти на кро́ликів. 
rabbit-warren — кроля́чий сажо́к. 
rabbity — adj. кроля́чий. 
rabble — 1) на ́товп; 2) на ́волоч; голо ́та; 
3) tech. механічна міша́лка (в пе́чі). 
rabid — adj. 1) шалений, несамови́тий; 
2) скаже́ний (скаже́на соба ́ка). 
rabidity — шаленство, лють. 
rabies — med. у vet. сказ. 
raccoon — see racoon. 

race — n. 1) ра ́са; 2) пото ́мство, наща́дки; 
3) sport, змага́ння в швидкості; перего ́ни; 
4) швидки́й потік; бистриня́; 5) av. стру ́-
мінь за ґвинто ́м; 6) кінські перего́ни. 
race-card — програ ́ма кі́нських перего́нів. 
race-course — 1) sport, бігова ́ дорі ́жка; 
2) іподро ́м. 
race-hatred — n. ра ́сова ворожне́ча. 
racehorse — риса́к. 
racemation — аг. 1) ґро ́но виногра ́ду; 
2) збира́ння виногра́ду. 
raceme — bot. ґро ́но, ки́тиця. 
race-meeting — кі́нські перего́ни. 
racer — n. 1) sport, перего́нець; 2) скакови́й 
або ́ бігови́й кінь; 3) mot. спорто ́ве а́вто́; 
4) tech. обо ́йма підши́пника. 
race-suicide — n. ви́родження ра ́си, наро ́ду. 
race, to — 1) sport, змага́тися в шви́дкості; 
2) мча ́ти; 3) захо́плюватися кі́нськимн 
перего́нами. 
race-track — see race-course. 
rachitic — adj. med. рахіти́чний, криву́шний. 
rachitis — med. рахі ́т, криву́ха. 



racial radish 
racial — adj. ра́совий. 
racialism — n. раси ́зм. 
racialist — n. раси́ст(ка). 
racing — n. 1) гра на перего́нах; 2) tech. 
розгін двигуна́. 
racing track — 1) sport, вельодро ́м; 2) see 
race-course. 
racism — see racialism. 
racist — see racialist. 
rack — 1) па́лиця; 2) стоя́к, штати ́в; 
3) ґра ́ти; 4) розо ́рення; 5) хма ́ри, що 
пливу́ть; 6) tech. гребі ́нка; 7) fig. му ́ки, 
торту ́ри. 
racket — 1) шум; 2) легкова́жне, дозвільне 
життя ́; 3) sport, раке́тка для гри в те ́ніс. 
racketeer — банди́т-шантажи́ст. 
racketeering — n. шантаж, бандити́зм. 
racket, to — ве ́сти ́ дозвільне життя́. 
rackety — adj. дозвільний; безладний, 
racking — adj. несте́рпний, бо́лісний. 
racking headache — n. несте́рпний біль 
голови ́. 
rack-rail — tech. зубча ́ста ре́йка. 
rack-railway — rly. зубча́ста залізни́ця. 
rack-rent — надмі́рна оре ́ндна або ́ за ме ́ш-
ка́ння пла́та. 
rack-rent, to — бра ́ти надмі́рну оре ́ндну 
чи за ме́шка́ння пла́ту. 
rack, to — hist, колесува́ти; катува́ти, 
мучити. 
rack-wheel — tech. зубча ́сте ко́лесо. 
racoon — zool. яно ́т. 
racquet — sport, раке́тка для гри в те ́ніс. 
racy — adj. І)характерний; що збері ́г сліди ́ 
свого ́ походження; 2) міцни́й; 3) сма ́чни ́й. 
radar — tech., mil. рада ́р. 
raddle — see ruddle. 
raddled — adj. colloq. п'я́ний. 
radial — adj. 1) радія́льний; промени́стий; 
зіркоподі́бний; 2) промене́вий. 
radian — n. math, радіа ́н. 
radiance — 1) промени́стість; ся́яння; 
2) пишно́та, блиск. 
radiancy — see radiance. 
radiant — 1. adj. ся́ючий, промени́стий; 
2. n. 1) phys. джерело ́ світла, тепла ́; 
2) astron. джерело́ дощу ́ метео́рів. 
radiant energy — промениста ене́рґія. 
radiate — adj. 1) промени́стий; 2) проме-
не́вий. 
radiate, to — 1) випромінювати (світло, 
тепло ́); ся́яти; 2) розповсю́джувати(ся); 
3) виходити з це́нтра (про про́мені). 
radiation — n. 1) випромінювання, радія́ція 
(світла, тепла ́); 2) ся́яння; 3) attr. про-
мене́вий. 
radiation illness — med. промене́ва хворо ́ба. 
radiative — adj. 1) що випромі ́нює; 2) ра-
діяці́йний. 
radiator — 1) tech. радія ́тор; 2) батаре́я 
опа́лення. 
radical — 1. n. 1) рої. радика́л; 2) math. 
знак ко́рення, ко́рінь (числа́); 3) chem. ра-
дика ́л; 2. adj. 1) по́вний; радика́льний; 
2) bot. що росте з ко́реня. 

radicalism — рої. радикалізм. 
radically — adv. радика́льно. 
radicle — n. 1) anat. початко́ве розгалу ́-
ження не ́рва; 2) bot. зародко́вий коріне́ць. 
radiculitis — med. радикуліт. 
radio — 1) радіо, радіомо́влення; 2) радіо-
прийма́ч. 
radio-active — adj. phys. радіоакти́вний. 
radio-active fall-out — meteor, радіоакти́вні 
о́пади. 
radio-active material — phys. радіоакти́вна 
речови́на́. 
radio-activity — phys. радіоакти́вність. 
radio aerial — антена. 
radio amateur — радіолюби́тель. 
radio-beacon — радіомая́к. 
radio communication — радіозв'язо́к. 
radio compass — tech. радіоко́мпас. 
radio-controlled — adj. керо́ваний по радіо. 
radiogenic — 1) phys. радіоге́нний; 2) зру ́ч-
ний для переда́чі по радіо. 
radiogram — 1) радіогра ́ма; 2) радіотеле-
гра ́ма. 
radiogramophone — радіогра́ма. 
radiograph — med. ре́нтґенівський знімок, 
radiograph, to — med. роби ́ти ре́нтґенів-
ський знімок. 
radiography — med. ре́нтґенівське дослі-
дження, радіогра́фія. 
radio intercept — радіоперехо́плення. 
radio listener — радіослуха́ч(ка). 
radio-location — tech. радіольока́ція. 
radio-locator — tech. радіольока́тор. 
radiologist — n. med. рентґено́лог, радіо ́лог. 
radiology — med. рентґеноло́гія, радіоло́гія. 
radioman — ради́ст. 
radiometer — n. радіо ́метр. 
radio monitoring — радіопідслу́хування. 
radio network — радіосітка, радіомере́жа. 
radio operator — ради́ст. 
radiophare — радіомая́к. 
radiophone — радіотелефо́н. 
radio receiver — радіоприйма́ч. 
radioscope — ре́нтґенівський апара́т, радіо-
ско́п. 
radioscopy — med. дослідження ре́нтґе-
нівським промінням, 
radiosensitive — med. що піддається ліку-
ва ́нню ре́нтґеном. 
radio show — радіовиста́ва. 
radiosonde — meteor, радіозо ́нд. 
radio technician — радіотехнік, 
radiotelegram — радіогра ́ма, радіотеле-
грама. 
radio-telegraph — радіотелегра́ф. 
radio-therapeutics — n. pl. med. лікува́ння 
радієм або ́ ре́нтґенівським промінням; 
радіотерапія. 
radio-therapy — see radio-therapeutics. 
radio, to — 1) передава́ти по ра ́діо; 2) над-
сила ́ти радіогра ́му. 
radio transmitter — радіопередава́ч. 
radiotrician — радіоте́хнік. 
radio wave — n. радіохви́ля. 
radish — bot. ре́дька. 



radium raise troops, to 
radium — chem. ра ́дій. 
radius — n. 1) geom. ра ́діюс; 2) tech. за-
кру́глення; 3) спиця ко́леса. 
radix — 1) джерело ́; 2) ко́рінь; 3) math. 
осно ́ва систе́ми чи́слення. 
Radnor(shire) — geog. Ра́днор(шір). 
radon — chem. радо ́н. 
rafale — n. mil. шква́льний вого́нь. 
raff — colloq. поки́дьки суспільства. 
raffish — adj. 1) безпу ́тний; 2) вульґа́рний. 
raffle — льотері́я. 
raffle, to — розграва́ти або ́ бра ́ти у́часть 
у льотері ́ї. 
raft — n. 1) пліт; 2) поро ́м; 3) colloq. 
на ́товп; сила-силе́нна. 
rafter — n. 1) плота ́р, осна ́ч; 2) поро ́мник; 
3) bui. кро́ква. 
rafting — n. сплавля́ння лі ́су, лісоспла́в. 
raftsman — n. 1) плота ́р, осна ́ч; 2) по-
ро́мник. 
raft, to — 1) гна ́ти пліт; 2) сплавля́ти ліс; 
3) переправля́ти(ся) на поро ́мі. 
rag — 1) шма́тка, ганчі́рка; 2) гру ́бі жа ́рти; 
бе ́шкет; 3) тверди́й шарува́тий вапня́к. 
ragamuffin — голодра́нець, обі́дранець. 
rag-and-bone-man — лахмітник, 
rag-bolt — tech. а́нкерний болт, 
rage — 1) гнів, лють; несамови́тість; 
2) зага́льне захо́плення (кимсь, чимсь), 
rage, to — гніватися, лютува́ти. 
rag fair — про ́даж деше ́вого о́дягу. 
ragged — adj. 1) дра́ний, зно́шений; 2) не-
рівний, зазу ́блений; 3) недоскона́лий (про 
стиль). 
ragged fellow — n. colloq. обідранець. 
ragged robin — bot. бу́зьків вого́нь. 
raggery — n. colloq. пога́ний о́дяг; ганчір'я. 
ragging — n. ming. дро́блення руди ́. 
raging — adj. страше́нний; лютий. 
raging pain — n. страше́нний біль. 
raglan — плащ-реґля́н. 
ragman — лахмітник, ганчірник. 
ragout — n. cul. раґу ́. 
rag-picker — лахмітник, ганчірник. 
rags — n. ганчірки́, шма ́ття. 
ragtag — colloq. поки́дьки суспільства. 
ragtime — синкопо́ваний танцюва́льний 
ритм. 
rag, to — 1) ла́яти, свари́ти; 2) зчиня́ти 
га ́лас, бе ́шкет; 3) дроби ́ти каміння, 
ragweed — bot. жовтозілля, 
ragwheel — tech. ланцюго́ве ко ́лесо. 
rah-rah boys — pi. collo'q. ле ́дарі, неро ́би. 
raid — 1) mil., av. рейд; 2) на́скок, наліт; 
обла ́ва. 
raider — 1) mil., av. ре ́йдер; 2) уча́сник 
на́скоку (обла́ви). 
raid, to — 1) mil., av. роби ́ти рейд; 2) роби ́ти 
на́скок (обла́ву). 
rail — 1) поруччя; огоро ́жа; 2) вішалка; 
3) ре ́йка; 4) попере́чка; брусо ́к; 5) orn. пастушо́к (водяни́й). 
railage — 1) переве́зення залізни ́цею; 
2) опла ́та перево́зу залізни́цею. 
rail-chair — rly. ре́йкова по́душка. 

railhead — 1) голо́вка ре́йки; 2) тії. ста́нція 
постача́ння. 
railing — n. пору́ччя; огоро ́жа. 
raillery — n. жарт, жартува́ння. 
railless — adj. безре́йковий. 
rail mill — tech. рейковиро́бний стан. 
railroad — залізни́ця. 
railroader — 1) вла́сник залізни ́ці; 2) заліз-
ни́чник (робітник). 
railroad, to — 1) перево́зити залізни ́цею; 
2) будува ́ти залізни́цю. 
railrolling mill — see rail mill, 
rail, to — 1) обгороджувати; відгоро ́джу-
вати; 2) подорожува́ти залізни ́цею; 3) пе-
рево́зити залізни ́цею; 4) переклада́ти ре ́й-
ки; 5) ла́яти(ся). 
railway — n. 1) залізни́ця; залізни ́чнако ́лія; 
2) attr. залізни́чний. 
railway bed — залізни́чне полотно ́. 
railway carriage — залізни́чний ваго́н. 
railwayman — залізничник, 
railway point — залізни́чна стрілка, 
railway system — залізни́чна мере ́жа. 
railway, to — 1) подорожува́ти залізни ́цею; 
2) будува́ти залізни́цю. 
railway-yard — 1) залізни́чний парк; 2) сор-
тувальна ста́нція. 
raiment — poet, о́дяг, убра́ння. 
rain — дощ. 
rainbow — весе́лка, ра́йдуга. 
rainbow trout — ich. ра́йдужна форе́ля. 
raincoat — плащ-дощови́к. 
raindrop — дощова ́кра́пля. 
rainfall — n. 1) зли́ва, си́льний дощ; 
2) meteor, кількість о́падів. 
rain-gauge — meteor, дощомі ́р. 
rain-glass — colloq. баро ́метр. 
rainless — adj. посу́шливий; без дощі ́в. 
rain or shine — colloq. 1) яка́ б не була ́по-
го ́да; 2) що б то не було ́. 
rainproof — adj. непроникни́й для дощу ́. 
rain-storm — зли́ва з гураґа́ном. 
raintight — see rainproof. 
rain, to — 1) ли́ти(ся); 2) fig. си́пати(ся). 
rain-water — дощова ́вода ́. 
rainwear — n. непромокальний о́дяг. 
rain-worm — дощови ́й червя́к. 
rainy — adj. дощови ́й. 
raise — n. 1) підви́щення; збільшення; 
2) ming. гезе́нк. 
raise a cheque, to — colloq. підробляти чек. 
raise anchor, to — naut. зніма́тися з кітви́, 
raised — adj. 1) підви́щений; 2) ліпни́й, 
рельєфний. 
raise money, to — colloq. здобува ́ти гро ́ші. 
raise one's voice, to — підно́сити го ́лос, 
говори́ти го ́лосно. 
r îse the blockade, to — mil. зніма ́ти або ́ 
прорива́ти бльока́ду. 
raise the siege, to — mil. зніма ́ти обло ́гу. 
raise, to — 1) підніма́ти, підно́сити; 2) бу-
ди ́ти; 3) спору́джувати; 4) вихо́вувати; 
5) виро́щувати; 6) тії. підно́сити (в ра ́нґу); 
7) збира ́ти (пода́тки); 8) ворсува́ти (во́вну). 
raise troops, to — набира́ти військо. 



raise wages, to rank 
raise wages, to — підно́сити заробітну 
пла ́ту. 
raisin — n. pi. родзи́нки. 
rajah — n. ра ́джа ́. 
rake — 1) граблі ́; 2) кочерга́; 3) naut. 
на ́хил (що ́гли тощо); 4) geom. відхи́лення 
від перпендикуля́ра; 5) colloq. гульвіса, 
rake away, to — відгорта́ти, відгріба́ти. 
rake-off — n. colloq. 1) ча́стка посере́дника 
в прибу́тку; 2) хаба ́р. 
rake out, to — вигорта́ти, вигріба́ти. 
raker — 1) граблі; 2) той, Хто працю ́є 
грабля́ми. 
rake, to — 1) загріба ́ти, згріба ́ти; скоро-
дити; 2) тії. обстрілювати повздо ́вжнім 
вогне ́м; 3) geom. відхиля́тися від перпен-
дикуля́ра; 4) colloq. гультяюва́ти. 
rake together, to — нагріба́ти, збира ́ти до 
ку́пи. 
rake up, to — згріба ́ти. 
raking out — n. вигріба́ння. 
rakish — adj. 1) naut. швидкохідний; 
2) розпу́щений; розпу́сний. 
rale — med. хрип. 
rally — n. 1) mil. збір; 2) обє'дна́ння, 
згурто́ваність; 3) з'їзд; збо ́ри; 4) відно́в-
лення (здоро ́в'я, ене́рґії). 
rally, to — 1) об'єднувати; зно ́ву збира ́ти-
ся; 2) оду́жувати (після́ хворо ́би); 3) заспо-
ко́юватися; оволодіва ́ти собо ́ю; 4) есоп. 
підви́щуватися в по ́питі; 5) жартува́ти. 
ram — n. 1) бара ́н; 2) тара ́н; 3) tech. ча-
ву́нна ба ́ба; 4) tech. повзу ́н, плу́нжер. 
ramble — пої ́здка без пе́вної мети ́; екс-
курсія. 
rambler — шве́ндя, гультя́й. 
ramble, to — 1) тереве́нити; говори́ти 
незв'я ́зно; 2) блука́ти без мети ́; тиня́тися. 
rambling — adj. 1) незв'я́зний; 2) що ти-
ня́ється, блука́є. 
rambunctious — colloq. 1) дражли́вий; сер-
дитий; 2) непокірний; 3) ду ́же галасли́вий. 
ramie — bot. ра ́мі, кита́йська кропива́. 
ramification — n. 1) розгалу́ження; відга-
лу́ження; 2) collect. гілки́ де ́рева. 
ramify, to — розгалу́жуватися. 
ram into somebody, to — colloq. втовкма́чу-
вати кому ́сь в го ́лову. 
rammaged — adj. colloq. п'я́ний. 
rammer — 1) tech. трамбі́вка; 2) mil 
шо ́мпол. 
rammish — adj. 1) що пога ́но па́Хне; 
2) хтивий. 
ramose — adj. гілля́стий. 
ramp — 1) вимага́ння; зди ́рство; 2) похи́ла 
площи ́на ́; схил; 3) mot. борт. 
rampage — лють; си́льне збу́дження. 
rampageous—adj. несамови́тий, нестя́мний. 
rampage, to — лютува ́ти; бу ́ти у си́льному 
збу ́дженні. 
rampancy — 1) агресивність; 2) нестя́м-
ність, иесамови́тість. 

rampant — 1. n. archi., bui. 1) парапе́тна 
сті ́нка; 2) повзу́че склепіння або ́ а́рка; 
2. adj. 1) нестри́мний, нестя́мний; 2) бу́йний 
(буйна росли́нність); 3) ду ́же поши́рений 
(дуже пошйрена хворо ́ба); 4) archi. з сто-
яна ́ми, розміщеними на одно ́му ́ рі́вні. 
rampart — n. 1) mil. hist, вал (форте ́ці); 
2) захист. 
rampart, to — mil. hist, захища́ти, з м і -
нювати ва ́лом. 
ramper — 1) грабіжник; 2) вимага́ч; 
зди́рник. 
ramping — adj. шале́ний; бу́йний. 
ramp, to — 1) грабува́ти; 2) вимага́ти; 
3) загро́жувати; 4) повзти́, ви́тися (про 
росли́ни). 
ramrod — n. 1) тії. шо ́мпол; 2) tech. заби ́ва ́ч. 
ramshackle — adj. 1) ле ́две живи́й; 2) ста-
рий; 3) що розва́люється. 
Ram, the — astron. Овен, 
ram, to — 1) тара́нити; 2) забива́ти, вби-
ва ́ти; 3) трамбува́ти. 
ranch — n. ра́нчо, фе́рма. 
rancher — 1) господар ра́нчо, фе ́рми; фе ́р-
мер; 2) робітни́к на ра́нчо, фе ́рмі. 
ranchman — see rancher, 
ranch, to — 1) займа́тися скота ́рством; 
2) жи ́ти на фе ́рмі. 
rancid — adj. згірклий, 
rancidity — згірклість, 
rancidness — see rancidity, 
rancorous — adj. воро ́жий; зло ́бний. 
rancour — воро́жість; зло ́ба ́. 
rand — 1) край (сторінки); 2) па ́смо (гір), 
randan — 1) чотиривеслови́й чо ́ве ́н при 
трьох весляра́х; 2) colloq. гульня́, пия́ти́ка. 
random — 1) adj. ви́браний або ́зро ́блений 
наздогад; випадко́вий; 2) adv. наздога ́д; 
випадко́во. 
randy — 1. n. 1) сварли́ва жі ́нка; 2) насти́р-
ливий жебра ́к; 2. adj. 1) брута́льний; 
2) галасли́вий. 
range — n. 1) ряд, ни́зка (буди́нків); па ́смо 
(гір); 2) вели́ке пасови́ще; 3) зо ́на, сфе ́ра; 
4) га ́лузь; 5) тії. дося́жність, далекобій-
ність; 6) radio віддаль переда ́чі; 7) av. 
віддаль ді ́ї. 
range-finder — n. 1) тії. далекомір; 2)phot. 
експоно́метр. 
range of vision — n. по ́ле зо ́ру. 
ranger — 1) лісни́чий королівського па ́рку; 
2) бурла́ка. 
range, to — 1) шикува́ти(ся); розставля́ти 
в поря́дку; 2) zool. у bot. водитися, зустрі-
ча́тися в пе́вних місця ́х; 3) колива́тися в 
пе́вних ме ́жах; 4) тії. пристрілюватися. 
Rangoon — geog. Ранґу́н (місто), 
rangy — adj. 1) широ́кий, просто ́рий; 
2) струнки́й (струнка́ твари́на); 3) блу-
ка́ючий. 
rank — 1. n. 1) ряд, шеренга; 2) зва ́ння; 
сан; 3) тії. ранґ; 4) катего́рія; 2. adj. 
1) бу ́йний (бу ́йна росли́нність); 2) родю ́чий 
(про ґрунт); 3) оги́дний, мерзе́нний; 
4) згірклий (згіркла олія); 5) страше́нний. 



rank-and-file rathe 
rank-and-file — adj. colloq. рядови́й. 
ranker — mil. colloq. підстаршина́, що ви ́-
сунувся з рядови́х. 
rankle, to — 1) med. гної ́тися (про ра ́ну); 
2) fig. му́чити. 
rank nonsense — n. colloq. явна нісенітниця, 
rank, to — 1) mil. шикува́ти(ся); 2) кляси-
фікува́ти; 3) займа ́ти більш висо́ке ста-
но ́вшце; 4) посіда ́ти пе ́рше мі ́сце. 
ransack, to — 1) грабува ́ти; 2) обшукувати, 
ransom — 1) відкуп, ви́куп; відкупне́; 
2) rel. споку́тування. 
ransom oneself, to — відкупо́вуватися. 
ransom, to — 1) звільня́ти за ви́куп, від-
купо́вувати; 2) rel. споку́тувати. 
rant — пишномо́вність; гучні́ слова ́. 
ranter — той, хто гово́рить гучні́ слова ́. 
rant, to — говори́ти пишномо́вно. 
ranunculus — bot. жовте́ць. 
гар — n. 1) сту́кіт (у две ́рі); 2) ле ́гки ́й уда ́р; 
3) hist, дрі ́бна ́знецінена моне ́та. 
rapacious — adj. 1) хи́жий (хи́жа твари́на); 
2) жадібний. 
rapacity — 1) хижа́цтво; 2) жадібність, 
гаре — 1) зґвалтува́ння, ґвалт; 2) poet. 
викрада́ння; ви ́хоп; 3) bot. капу́ста по-
льова́. 
rape, to — 1) ґвалтува́ти; 2) poet, викрада́ти. 
rapid — 1. adj. 1) швидки́й; 2) крути́й, 
стрімки́й (про схил); 2. n. pl. поріг річки; 
бистрінь. 
rapid-fire — n. тії. ча́сті по́стріли. 
rapid-firing — adj. mil. скорострільний. 
rapidity — n. швидкість, ху́ткість. 
rapidly — шви́дко, ху ́тко. 
rapids — n. pl. 1) поро ́ги на річці; 2) водо-
спа ́д; бистриня́. 
rapier — рапіра. 
rapier-thrust — n. 1) уда ́р рапірою; 2) fig. 
доте ́пна відповідь. 
rapine — n. викрада́ння, грабіж. 
rap out, to — 1) вигу́кувати; 2) різко від-
повіда́ти. 
гар over the knuckles, to — fig. роби ́ти 
дога ́ну. 
rappee — сорт міцно ́го ню́хального тю-
тюну. 
rapprochement — відно́влення дру ́жніх від-
но ́син (між держа́вами). 
rapscallion — аг. ле ́дар; шахра́й. 
rapt — adj. 1) bibl. взя́тий живи́м на не ́бо; 
2) захо́плений; 3) загли́блений (у думки ́). 
rap, to — 1) сту́кати; 2) зле́гка ударя ́ти; 
3) роби ́ти дога ́ну. 
raptorial — adj. хи́жий (хи́жа твари́на, хи ́-
жий птах). 
rapture — 1) bibl. взя́ття живи́м на не ́бо; 
2) екста ́за; захо́плення. 
rapturous — adj. захо́плений. 
rapturous applauses — n. pl. бурхли́ві 
о́плески. 
rare — adj. 1) рідки́й, розріджений; 2) рід-
кісний; надзвича́йний; 3) винятко́во га ́р-
ний; 4) colloq. недова́рений, недосма́жений 
(про м'ясо). 

rarebit — cul. грінки́ з си ́ром. 
raree-show — 1) лялько́вий теа ́тр; 2) ви-
до ́вище. 
rarefaction — 1) розрідження; 2) розрі-
дженість. 
rarefied — adj. розріджений. 
rarefy, to — розріджувати. 
rarely — adv. 1) зрідка, рідко; 2) винятко́во, 
надзвича́йно. 
rarely used — adj. маловжи́ваний. 
rareness — 1) рідкісність; 2) рідкість, 
rareripe — adj. ра́нній, скоростиглий, ско-
роспілий (про о́вочі). 
rarity — 1) рідкість; 2) розрідженість 
(пові ́тря); 3) антиква́рна річ. 
rascal — мерзе́нник; шахра́й. 
rascaldom — шахра́йство. 
rascality — шахра́йство. 
rascally — adj. шахра́йський, нече́сний. 
rase, to — see raze, to. 
rash — 1. n. 1) med. ви́сип, ви́сипка; 2) ша-
рудіння; 2. adj. 1) швидки́й, нава́льний; 
стрімки́й; 2) необа́чний. 
rasher — тонкий шмато́чок ши́нки. 
rashly — 1) шви ́дко; 2) необа́чно. 
rashness — 1) швидкість; 2) необа́чність. 
rasp — 1) tech. терпу ́г, ра́шпіль; 2) скрего-
тіння. 
raspberry — n. 1) bot. мали ́на; 2) attr. 
мали́новий. 
raspberry-cane — малинник, кущі мали́ни. 
rasper — 1) tech. вели́кий ра́шпіль; 2) лю-
ди ́на, що працю́є ра́шпілем. 
rasping — n. pl. tech. ошу́рки. 
rasp, to — 1) те ́рти, скребти́; 2) скреготіти, 
різко деренча́ти; 3) дратува́ти ву ́хо. 
rat — 1) zool. пацю́к, щур; 2) fig. зра́дн||ик 
(иця). 
rat! — int. згинь!, щоб ти пропа ́в! 
ratable — adj. що підляга́є оподаткува́нню. 
ratal — су ́ма оподаткува́ння. 
rataplan — 1) бараба́нний бій; 2) сту́кіт. 
rataplan, to — би ́ти в бараба ́н. 
ratchet — tech. тріскачка, 
ratchet-wheel — tech. храпови́к, храпове́ 
ко ́лесо. 
rate — n. 1) но ́рма; ціна ́; 2) відсо ́ток; 
відповідна части́на; 3) темп, шви́дкість; 
4) ґату́нок. 
rateable — see ratable. 
rate of climb — av. вертика́льна швидкість. 
rate of exchange — есоп. валю́тний курс. 
rate of fire — mil. шви́дкість стрільби́ 
(вогню ́). 
ratepayer — n. податко́вець, пла́тник по-
да́тків. 
rater — лайли́ва люди ́на. 
rate, to — 1) оцінювати; розцінювати; 
2) оподатко́вувати; 3) визнача́ти ґату ́нок; 
4) ла́яти. 
rat-face — n. colloq. хи ́тра люди ́на. 
rath — see rathe. 
rathe — adj. poet. 1) ранко́вий; 2) ра ́нній; 
3) швидкий. 



rather rayon 

rather — adv. 1) перева́жно; швидше; 
2) вірні ́ше; 3) до де́якої мі ́ри. 
rather deaf — adj. colloq. глухува́тий. 
rather heavy — adj. colloq. важкува́тий. 
ratification — затвердження, ратифіка́ція; 
rel. конфірма́ція. 
ratify, to — затве́рджувати, ратифікува́ти; 
rel. конфірмува́ти. 
ratine — n. text, рати ́н; букле́. 
rating — n. 1) оці́нювання, оці ́нка; 2) опо-
даткува́ння; 3) ранґ; кля́са; 4) tech. по-
ту ́жність; 5) дога ́на. 
ratio — 1) math, відно́шення; пропо ́рція; 
коефіцієнт; 2) mech. переда́тне число́. 
ratiocinate, to — логі ́чно міркува́ти. 
ratiocination — логічне міркува́ння. 
ration — n. 1) тії. раціо ́н, по ́рція; 2) р/. 
провізія, ї́жа. 
rational — 1. adj. 1) доці́льний, раціона́ль-
ний; 2) math, раціональний; 2. n. pl. 
зру́чний о́дяг. 
rationale — 1) міркува́ння; 2) розу ́мне по-
яснення. 
rational fraction — math, пра́вильний дріб. 
rationalism — раціоналізм. 
rationalist — 1) n. раціоналіст(ка); 2) adj. 
раціоналісти́чний. 
ratinalistic — adj.r раціоналісти́чний. 
rationality — доцільність, раціона́льність. 
rationalization — 1) раціоналіза́ція; 2) math. 
звільнення від ірраціона́льности. 
rationalizer — n. раціоналіза́тор(ка). 
rationalize, to — 1) раціоналізува́ти; 
2) math, звільня́ти від ірраціона́льности. 
rationally — adv. розу ́мно; раціона́льно. 
ration book — n. кни́жка на нормо́вані 
харчі, това ́ри. 
ration card — see ration book. 
rationing — n. нормува́ння харчів, това́рів. 
rations — mil. провія́нт, раціо́н. 
ration, to — 1) нормува́ти (харчі, това ́ри); 
2) постача́ти (харчі, това́ри). 
ratlin(e) — n. pl. naut. лінь. 
ratsbane — 1) отру ́та для щурів; 2) colloq. 
отру́йна росли́на. 
rattan — bot. рота́нґ (вид па́льми). 
rat-tat — n. colloq. сту́кіт у две ́рі. 
ratten, to — colloq. саботува́ти. 
ratter — щуроло ́в (особли ́во про соба ́ку). 
rattle — n. 1) торохтіння, гу ́ркіт; 2) галас-
ли́ва балакани́на; 3) дитя́че бря́зкальце; 
4) калата́ло нічно́го сто ́рожа. 
rattle-box — n. 1) дитя́че бря́зкальце; 
2) colloq. цокот||у́н (у ́ха), базіка, 
rattlebrained — adj. colloq. дурни́й. 
rattler — n. 1) ming. га ́зове ву́гілля; 2) tech. 
бараба ́н для очшцення литва ́; 3) щось таке́, 
що торохти ́ть; 4) colloq. цокот||у́н (у ́ха); 
5) colloq. гриму́ча гадю ́ка. 
rattlesnake — zool. гриму́ча гадю ́ка. 
rattle, to — 1) торохтіти, гриміти; 2) colloq. 
хвилюва́ти, бенте́жити; 3) colloq. шви́дко 
говорити. 
rattletrap — colloq. 1) n. старе ́ а́вто́; 
2) adj. розхи́таний; старий. 

rattling — 1. adj. 1) що гуркотать; гурко-
тли́вий; 2) швидки́й, си́льний (про вітер); 
3) colloq. прекра́сний; 2. adv. ду ́же. 
rat, to — 1) вини́щувати пацюків; 2) fig. 
зра́джувати. 
rat-trap — па́стка для щурів. 
ratty — adj. 1) щуря́чий; 2) colloq. серди ́тий; 
3) colloq. жалюгідний. 
raucous — adj. хри́плий. 
raupo — bot. рогі ́з вузьколи́стий. 
ravage — зруйнува́ння, спусто́шення, зни ́-
щення. 
ravage, to — плюндрува́ти, спусто́шувати, 
зни́щувати. 
rave — n. реві́ння, рев (мо ́ря, ві́тру). 
ravel — 1) шіутани́на; 2) обри́вок ни́тки. 
ravelin — mil. равелі́н. 
ravel out, to — розділяти на воло́кна. 
ravel, to — 1) заплу́тувати; ускла́днювати; 
2) протира́тися (про ткани́ну). 
raven — 1) n. orn. во ́рон, ґа́ва, крук; 2) adj. 
чо́рний, як во́ронове крило́. 
ravenous — adj. 1) грабіжницький; 2) хи-
жий; 3) ненаже́рливий. 
ravenous appetite — n. colloq. во́вчий апети́т. 
ravenous wild beasts — n. pl. хи ́жі зві ́рі. 
raven, to — 1) грабува ́ти; 2) шука́ти здо ́бич; 
3) colloq. ма ́ти во́вчий апети́т. 
rave, to — 1) ма ́рити; фантазува́ти; 2) ша-
лені ́ти; 3) ви́ти, ревти ́; 4) говорити з за-
хо́пленням. 
ravin — n. ar. poet. 1) грабу ́нок; 2) здо ́бич. 
ravine — яр, байра́к, фа́лка, ви́рва. 
raving — 1. n. 1) ма́рення; 2) ревіння (бу ́рі); 
2. adj. ма́ревний. 
raving madness — буйне божевілля, 
ravings — n. pl. ма́рення. 
ravisher — хижа́||к (чка); наси́льн||ик (иця). 
ravishment — 1) зґвалтува́ння або ́ викра-
да ́ння жінки; 2) захо́плення, за ́хват. 
ravish, to — 1) викрада́ти; 2) ґвалтува́ти; 
3) захо́плюватися (чимсь), 
raw — 1. adj. 1) сири́й; недова́рений; не-
допе́чений; недосма́жений; 2) необро ́бле-
ний; 3) недосвідчений; 4) чутливий (чут-
ли́ва ра ́на, шкіра); 5) во ́гки ́й, холодний; 
2. n. 1) щось необро ́блене; 2) болю ́че 
місце; садно ́. 
Rawalpindi — geog. Равалпінді (місто), 
raw-boned — adj. colloq. ду ́же худи ́й. 
raw brick — неви́палена це ́гла. 
raw deal — colloq. нече́сна уго ́да. 
raw hide — n. 1) неду́блена шкіра, сири́ця; 
2) attr. зро́блений з сириці, 
raw material — n. pl. сировина́. 
rawness — 1) необро ́бленість; 2) недосвід-
ченість; 3) болю ́че місце (на тілі); 4) сй-
рість. 
raw ore — ming. незбага́чена руда ́. 
raw silk — шовк-сире́ць. 
raw sugar — нерафіно́ваний цу́кор. 
raw, to — здира ́ти шкіру. 
rax, to — простяга́ти(ся). 
ray — 1) про ́мінь; 2) про́блиск; 3) ich. скат. 
rayon — шту́чний шовк. 



ray, to reality 
ray, to — 1) випромінюватися); 2) розхо ́-
дитися про́менями; 3) піддава́ти дії про-
міння. 
razee, to — 1) зрива́ти ве́рхню па ́лубу 
судна ́; 2) fig. скоро́чувати. 
raze, to — 1) руйнува́ти вщент; 2) викре́с-
лювати; витира́ти; 3) ко́взати по пове́рхні. 
razor — бри́тва. 
razor-back — zool. смуга ́ч (вид кита́). 
razor-bill — orn. гага́рка. 
razor-edge — n. 1) ле ́зо бри́тви, ножа ́; 
2) го ́стрий гірськи́й кряж; 3) fig. небезпе́чне 
стано́вище. 
razor-fish — ich. чахо́ня. 
razor-strop — ремінь для то́чення бри́тви. 
razzia — поліційна обла ́ва. 
razzle-dazzle — n. colloq. 1) метушня́; 
2) гульня. 
razz, to — дражни́ти; насміха́тися. 
ге — 1) n. mus. ре; 2) prep, jur., comm. що ́до, 
відно ́сно, посила́ючись на; 3)prefix ще раз, 
зно ́ву. 
reach — n. 1) межа ́ дося ́жности; 2) прос-
тя́гнення (руки́); 3) протя́жність; Про́стір; 
4) пле ́со, коліно річки; 5) naut. галс; 
6) ра ́діюс дії. 
reach for, to — простяга́ти ру́ку за чимсь, 
reachless — adj. недося́жний. 
reach-me-down — colloq. n. 1) гото ́вий о́дяг; 
2) attr. гото ́вий (про о́дяг). 
reach old age, to — дожи ́ти до ста ́рости. 
reach the place, to — дохо ́дити, доїзди ́ти 
до пе ́вного місця. 
reach the shore, to — приплива́ти до бе ́рега. 
reach, to — 1) простяга́ти; 2) досяга ́ти, 
дістава́тися; 3) вплива́ти; справля́ти вра ́-
ження; 4) see retch, to. 
reactance — n. elect, реакти́вний о́пір. 
reaction — n. 1) реа́кція; 2) протидія; 
3) tech. реакти́вна дія; 4) radio дія зворо ́т-
ного зв'язку ́; 5) тії. контруда́р. 
reactionary — 1. n. рої. реакціоне́р; 2. adj. 
1) протидіючий; 2) рої. реакційний, 
reactionist — n. рої. реакціоне́р. 
reaction propelled — adj. tech. реакти́вний, 
з реакти́вним двигуном. 
reactive — adj. 1) реаґу́ючий; 2) протидію-
чий; зворо ́тний; 3) elect., tech. реакти́вний. 
reactivity — n. elect., tech. реакти́вність. 
reactor — n. 1) phys. реа ́ктор; 2) elect. 
стабіліза ́тор. 
react, to — 1) реаґува́ти; 2) чини́ти о́пір; 
протидіяти; 3) chem. виклика́ти реа ́кцію; 
4) тії. провадити контрата́ку. 
read — 1. n. 1) чи ́та ́ння; 2) час, проведений 
за чи ́та ́нням; 2. adj. начи́таний, освічений, 
readability — n. ле́гкість для чи́та́ння. 
readable — adj. 1) чітко написаний; 2) до ́б-
ре, ціка́во написаний, 
read aloud, to — чита́ти вго ́лос. 
read attentively, to — вчи́туватися. 
readdress, to — переадресо́вувати. 
reader — n. 1) чита́ч(ка); 2) рецензе́нт(ка); 
3) ле́ктор(ка); 4) читанка, хрестоматія; 
5) print, коре́ктор. 

readership — 1) collect, читачі; 2) посада 
ле́ктор||а (ки). 
readily — 1) залюбки, охо ́че; швидко; 
2) ле́гко, без тру́днощів. 
readiness — n. 1) гото́вість, підгото́ваність; 
2) спри́тність, пру́дкість; 3) зго ́да. 
reading — 1) чи ́та ́ння; 2) начи́таність; 
3) ле́кція; 4) тлума́чення; 5) показа́ння 
вимірювальних при́ладів. 
Reading — geog. Ре́дінґ (місто), 
reading-book — n. чи́танка, хрестома́тія. 
reading-desk — пюпітр, 
reading-glass — вели́ке збільшувальне скло, 
reading-lamp — настільна ля́мпа. 
reading-room — n. 1) чита́льня, читальна 
за ́ля; 2) print, коре́кторська (кімна́та). 
readjustment — 1) відправлення; переро ́бка; 
2) реорґаніза́ція; перегрупува́ння. 
readjust, to — 1) переробля́ти (на ́ново); 
2) відреґульо́вувати. 
read, to — 1) чита́ти; 2) вивча́ти; 3) ви-
клада́ти (про ле́ктор||а (ку). 
read to oneself, to — чита́ти про се ́бе. 
read Ukrainian, to — чита́ти по-украї́н-
ському. 
read up for examinations, to — готува́тися 
до іспитів. 
ready — 1. adj. 1) гото ́вий; 2) зго ́дний; 
3) схи́льний; пода́тливий; 4) жва́вий, мо-
то ́рний; 5) ле ́гко присту́пний; 2. n. тії. 
поло́ження рушни́ці напогото́ві. 
ready at hand — colloq. що перебува́є під 
рукою. 
ready-for-service — adj. гото́вий. 
ready-made — adj. гото ́вий (о ́дяг). 
ready-made clothes — pi. гото ́вий о́дяг. 
ready money — готівка. 
ready reckoner — табли́ці гото ́вих роз-
раху́нків. 
ready-to-cook food — харчові півфабрика́ти. 
ready to hand — colloq. що перебува́є під 
руко ́ю. 
ready-to-serve food — куліна́рні ви ́роби. 
ready-to-wear — see ready-made, 
ready-witted — adj. винахідливий, кміт-
ливий. 
reaffirm, to — зно ́ву потве́рджувати, 
стве́рджувати. 
reagent — chem. реаґе́нт, реакти́в. 
real — 1. adj. 1) дійсний, спра́вжній; 
2) нерухо́мий (нерухо́ме майно ́); 2. n. 1) дійсність; 2) реа ́л (стара ́ еспа́нська 
моне ́та). 
real estate — нерухо ́ме майно ́. 
realgar — n. chem. реальґа́р. 
realignment — n. 1) перебудо ́ва; 2) тії. 
перегрупува́ння сил. 
realign, to — 1) перебудо́вувати; 2) mil. 
перегрупо́вувати сили. 
realism — реалізм. 
realist — 1) n. реалі́ст(ка); 2) adj. реаліс-
тичний. 
realistic — adj. реалісти́чний. 
reality — 1) дійсність, реа́льність; 2) не-
підро́бленісгь. 



realizable received 
realizable — adj. що мо ́же бу ́ти здійсненим, 
реалізо́ваним. 
realization — 1) здійснення, реаліза́ція; 
2) розуміння, усвідо́млення. 
realize, to — 1) зді́йснювати, реалізува́ти; 
2) розуміти, усвідо́млювати. 
really — adv. спра́вді, дійсно. 
really and truly — спра́вді ж. 
realm — n. 1) королівство; краї ́на; 2) fig. 
сфе ́ра, га ́лузь. 
realtor — аґе́нт по про ́дажу нерухо ́мого 
майна. 
realty — n. нерухо ́ме майно. 
ream — n. 1) стопа ́ папе ́ру; 2) р/. colloq. 
вели́ка кількість папе́ру. 
reamer — 1) tech. ро́звертка; 2) ming. 
інструме́нт для розши́рення свердло́вини. 
ream, to — 1) tech. розсве́рдлювати; 
2) ming. розши́рювати свердло́вину. 
reanimate, to — оживля́ти, поверта́ти до 
життя́. 
reaper — agric. 1) жнець, жни́ця; 2) жа́тка, 
жнива́рка. 
reaping — n. agric. косови́ця. 
reaping-hook — n. agric. серп, 
reaping-machine — n. agric. жа́тка, жни-
ва́рка. 
reappear, to — зно ́ву з'явля́тися. 
reap, to — agric. жати, збира ́ти врожа́й. 
rear — n. 1) тії. запілля; 2) за ́дня частина; 
3) attr. за ́дній. 
rear-admiral — naut. контрадміра́л. 
rearer — 1) agric. культива́тор; 2) інку-
ба ́тор; 3) норови́стий кінь, 
rear-guard — mil. ар'єрґа́рд. 
rear-guard action — mil. ар'єрґа́рдний бій. 
rearmament — переозбро́єння. 
rearmost — adj. са ́мий за ́дній, оста́нній. 
rearmouse — zool. кажа́н. 
rearm, to — переозбро́ювати(ся). 
rear, to — 1) вихо́вувати; виро́щувати; 
культивува́ти; 2) става́ти ди ́бки; 3) під-
но́сити, підніма́ти. 
rearward — 1) adj. за ́дній; 2) n. тії. ар'єр-
ґа ́рд; 3) see rearwards, 
rearwards — adv. наза ́д; mil. в бік запілля, 
reason — 1) ро ́зум; розсу́дливість; 2) при-
чи ́на; підста́ва. 
reasonable — adj. 1) помірко́ваний, роз-
ва́жливий, раціона́льний; 2) недорогий 
(про ціну ́). 
reasonably — 1) помірко́вано, раціона́льно; 
2) недо ́рого (про ціну), 
reasoning — 1. n. 1) міркува́ння; 2) арґу-
мента́ція; 2. adj. ми́слячий. 
reason out, to — проду́мувати до кінця́. 
reason, to — 1) ду ́мати, міркува́ти; 2) ро-
би ́ти ви́сновки; 3) переко́нувати, умовля́ти. 
reassert, to — підтве́рджувати; запевня́ти. 
reassurance — n. 1) заспоко́єння; запев-
нення; 2) пове́рнена впе́вненість. 
reassure, to — заспоко́ювати; запевня́ти. 
reassuring — adj. заспокійливий; запев-
няючий. 
reaver — n. аг. poet, грабіжник. 

reave, to — аг. poet. 1) спусто́шувати; 
2) викрада́ти. 
rebate — 1) comm. зни́жка; 2) по́ступка. 
rebate, to — 1) comm. дава ́ти зни́жку; 
2) роби ́ти по́ступку. 
rebel — бунта́р(ка), заколо́тн||ик (иця). 
rebellion — 1) повста́ння, за ́колот; 2) о́пір. 
rebellious — 1) бунта́рський, заколо́тниць-
кий; 2) недисципліно́ваний; 3) упе́ртий. 
rebellow, to — poet, відбива́тися луно ́ю. 
rebel, to — 1) повстава́ти; 2) протидіяти, 
rebirth — n. відродження, 
reborn — adj. відроджений, 
rebound — n. відскок; рикоше́т. 
rebound, to — відска́кувати. 
rebuff— n. 1) відсіч; відмо ́ва; 2) несподі-
вана відмо́ва. 
rebuff, to — 1) дава ́ти відсіч; відмовляти; 
2) тії. відбива́ти ата́ку. 
rebuild, to — відбудо́вувати. 
rebuke — n. на́гінка, дога ́на, заува́ження. 
rebuke, to — докоря́ти, свари́ти. 
rebus — n. ре ́бус. 
rebutment — jur. спростува́ння. 
rebutter — jur. запере́чення. 
rebutting — n. спростува́ння. 
rebut, to — 1) дава ́ти відсіч; 2) спросто-
вувати. 
recalcitrance — 1) упе́ртість; непокірність. 
recalcitrant — 1. adj. 1) упе́ртий; 2) непо-
кірний; 2. n. непокірна люди́на. 
recalcitrate, to — 1) наполяга́ти на чо ́мусь; 
2) чини́ти о́пір. 
recall — 1) відклик; 2) тії. сиґна́л до по-
вернення. 
recalled — adj. відкли́каний. 
recall, to — 1) відклика́ти; 2) зга́дувати, 
пригадувати; 3) тії. мобілізува́ти з запа ́су. 
recantation — n. зре́чення. 
recant, to — зріка́тися. 
recapitulate, to — 1) резюмува ́ти; 2) повто-
рювати; перерахо́вувати. 
recapitulation — n. 1) резюме ́; 2) коро́тке 
повторення. 
recapitulative — adj. 1) резюмуючий; 
2) повторювальний, 
recapitulatory — see recapitulative, 
recap, to — mot. відно́влювати ши́ну. 
recapture — n. взя ́те наза ́д. 
recapture, to — бра ́ти наза ́д. 
recast — n. 1) переро́бка; 2) met. перели-
вання (мета́лу). 
recast, to — 1) переробля́ти; 2) met. nepe-
лива́ти (мета́л). 
recede, to — 1) відступа́ти, віддалятися; 
2) comm. па ́дати в ціні. 
receipt — n. 1) comm. поквито́вання, ро ́з-
писка в оде ́ржанні; 2) за ́сіб; 3) pl. прибу́ток. 
receipt-book — comm. квита́р, квитанційна 
кни́жка. 
receipts — n. pl. comm. colloq. ви́торг. 
receipt, to — comm. квитува́ти, дава ́ти 
поквито́вання. 
receivable — adj. що мо ́же бу ́ти оде́ржаним. 
received — adj. оде́ржаний. 



receiver recompense 
receiver — n. 1) відбо ́рець, оде́ржувач; 
2) radio прийма́ч; 3) jur. перехо́вувач кра ́-
деного майна ́. 
receive, to — 1) оде́ржувати; 2) прийма́ти 
(госте ́й). 
receiving-order — n. виконавчий лист. 
recency — сві́жість, новизна́. 
recension — n. lit. 1) перегля́нутий текст; 
2) пере́гляд тексту. 
recent — adj. неда́вній; сві ́жий; оста́нній. 
recently — adv. неда ́вно; цими днями, 
receptacle — n. 1) вмісти́лище; 2) схо́вище; 
3) elect, штепсельний патро ́н; 4) bot. 
квітколо́же. 
reception — 1) прийняття́; почасту́нок; 
2) сприйма́ння; 3) radio прийо ́м. 
receptionist — секрета́р(ка) в прийма́льні 
(у лікаря, адвока́та). 
reception-room — прийма́льня; віта́льня. 
receptive — adj. 1) сприйня́тливий; 2) чут-
ли́вий. 
receptivity — 1) сприйня́тливість; 2) чут-
ли́вість; 3) ємкість. 
recess — n. 1) tech. загли́бина; гніздо ́; 
2) пере́рва в навча́нні, пра ́ці; 3) вака́ції; 
4) глухе ́ мі ́сце. 
recession — n. 1) tech. загли́бина; 2) есоп. 
спад (по́питу, виробни́цтва); 3) відхі ́д, 
віддалення. 
recessional — adj. вакаці́йний. 
recessive — adj. що відхо́дить, відцаля́-
ється. 
recess, to — 1) tech. роби ́ти загли́бину; 
2) роби ́ти пере́рву в навча́нні, пра ́ці; 
3) кла́сти в глухо ́му мі ́сці. 
recharge, to — elect, перезаряджа́ти. 
rechauffe — 1) розігрі ́та стра ́ва; 2) lit. 
переро́бка літерату́рного тво́ру. 
recherche — adj. добірний, ви́шуканий. 
recidivism — рецидивізм. 
recidivist — рецидивіст. 
Recife — geog. Ресіфе (місто), 
recipe — n. 1) реце́пт; 2) за ́сіб. 
recipience — 1) оде́ржання; 2) сприйня́т-
ливість. 
recipiency — see recipience, 
recipient — 1. adj. 1) що оде ́ржує; 2) сприй-
ня́тливий; 2. n. оде́ржувач(ка). 
reciprocal — 1. adj. 1) взаємний, обопіль-
ний; 2) math, обе ́рнений; 2. n. math. 
обе́рнена величина́. 
reciprocal help — n. взаємодопомо ́га. 
reciprocally — навза́єм, взає ́мно. 
reciprocate, to — 1) віддя́чувати; відшко-
до ́вувати; 2) обмінюватися (послу ́гами); 
3) tech. ру́хатися впере ́д і наза ́д. 
reciprocating engine — tech. поршне́ва ма-
шина. 
reciprocation — 1) взає́мний о́бмі́н (послу ́-
гами); 2) ді ́я у відповідь, 
reciprocity — 1) взаємність; 2) взаємоді ́я; 
3) взає́мний о́бмі́н (послу́гами). 
recital — 1) конце́рт одно ́го ́ арти́ст||а (ки); 
2) ви́клад, лекція; 3) докла́дний пере́лік 
фа́ктів. 

recitation — декляма́ція; публі́чне чи́та́ння. 
recitative — n. речитатив, 
reciter — 1) декляма́тор(ка); 2) хрестома ́тія 
для декляма́ції. 
recite, to — 1) деклямува́ти; читати на-
пам'ять; 2) перелічувати фа́кти. 
reckless — adj. 1) нерозсу́дливий; необа ́ч-
ний; 2) відва́жний; 3) що не ́хтує пра́ви-
лами. 
recklessly — adv. 1) нерозсудливо; нео-
ба ́чно; 2) відва ́жно; 3) не́хтуючи пра ́-
вилами. 
recklessness — 1) безрозсудність; необа ́ч-
ність; 2) відважність, 
reckling — colloq. 1. n. 1) найменша дити́на 
в роди ́ні; 2) безпо́мічна дити ́на; 3) нероз-
су́длива люди ́на; 2. adj. слабки́й, не́мічний. 
reckoner — n. люди ́на, яка́ ро ́бить підра-
хунки. 
reckoning — n. 1) розраху́нок; 2) раху́нок 
(в готе ́лі); 3) fig. розпла́та. 
reckon, to — 1) ду ́мати, гада ́ти; 2) рахува́ти, 
підрахо́вувати; 3) розрахо́вувати, покла-
да ́тись (на кого́сь). 
reck, to — аг. poet, зверта́ти ува ́гу; бра ́ти 
до ува́ги. 
reclaim, to — 1) виправля́ти; 2) прова́дити 
меліора ́цію; 3) цивілізува́ти. 
reclamation — n. 1) comm. рекляма́ція; 
2) меліора ́ція; 3) ви́правлення. 
reclame — n. рекля́ма. 
recline, to — 1) напівлежа́ти; 2) покла-
да ́тися (на). 
recluse — 1) n. анахоре ́т; 2) adj. що живе́ 
само ́тньо. 
recognition — 1) визна́ння; схва́лення; 
2) пізнава́ння, розпізнава́ння. 
recognizable — adj. що мо ́жна пізна́ти. 
recognizance — n. 1) визна́ння; 2) jur. 
зобов'я ́за ́ння (су ́дові). 
recognized — adj. 1) ви́знаний; 2) пізнаний. 
recognize, to — 1) визнава́ти; 2) усвідо ́м-
лювати; 3) пізнава́ти. 
recoil — 1) відда́ча, відбій (про рушницю); 
2) відско́к. 
recoilless — adj. що не дає ́ відца́чі (про 
рушни́цю). 
recoil, to — 1) відцава́ти, відбива́ти (про 
рушни́цю); 2) fig. відсахну́тися. 
recollection — n. 1) па ́м'ять; спо ́мин, спо ́-
гад; 2) pl. мемуа ́ри. 
recollect, to — прига́дувати, зга ́дувати. 
re-collect, to — зно ́ву зібра ́ти; зно ́ву 
об'єдна ́ти. 
recommendation — 1) рекоменда́ція; по-
ра ́да; 2) предста́влення до нагоро ́ди. 
recommendatory — adj. рекомендаційний. 
recommend, to— 1) рекомендува́ти; ра ́дити; 
2) говори ́ти на чию́сь ко ́ри ́сть. 
recommit, to — поверта́ти законопроє́кт з 
парля ́ме ́нту в комісію для да ́льшого 
ро ́згляду. 
recompense — 1) ви ́нагоро ́да; віддя ́ка; 
2) компенса́ція. 



recompense, to recto 
recompense, to — 1) винагоро́джувати; 
віддя́чувати; 2) компенсува́ти. 
reconcilability—примире́нність; сумісність, 
reconcilable — adj. примире́нний; сумі́сний. 
reconcilement — 1) зами́реиня, примирення; 
2) пола́годження. 
reconcile, to — 1) мири́ти, примиря́ти; 
2) полаго́джувати; пого́джувати. 
reconciliation — зами́рення, прими́рення. 
recondite — adj. нея ́сни ́й; малозрозумілий, 
recondition, to — 1) переобла́днувати; ре-
монтува ́ти; 2) перебудо́вувати; перероб-
ля́ти. 
reconnaissance — n. тії. ро́звідка. 
reconnaissance aircraft — av. mil. розвіду-
вальний літа́к. 
reconnoitrer — mil. розві ́дач. 
reconnoitre, to — mil. рекоґносци́рува́ти, 
розві́дувати. 
reconquer, to — відвойо́вувати. 
reconsider, to — на ́ново перегляда́ти. 
reconstruction — 1) реконструкція, пере-
будо ́ва; 2) реорганіза́ція; 3) відно́влення. 
reconstruct, to — 1) реконструюва́ти, пере-
будо ́вувати; 2) відно́влювати. 
reconversion — пове́рнення до попере ́д-
нього ста ́ну. 
reconvert, to — поверта́ти до попере́днього 
ста ́ну. 
record — n. 1) за ́пис; офіційний доку ́ме ́нт; 
2) протоко ́л (засідання); 3) jur. доку ́ме ́нт, 
що дає ́ пра ́во на володіння; 4) sport, ре-
ко ́рд; 5) грамофо́нна платі́вка. 
recorder — n. 1) реєстра́тор(ка); 2) tech. 
лічи́льник, самопи́сний при ́лад; 3) cinemat. 
звукозапи́суючий апара́т. 
record film — cinemat. документа́льний 
фільм. 
record-holder — sport. рекорди́ст(ка). 
recording — 1) n. реєстра́ція; за ́пис; 2) adj. 
реєструючий; запи́суючий. 
recording barometer — n. meteor, барограф, 
record of service — n. кни́жка пра́ці. 
record-player — програва́ч грамофо́нних 
платі́вок. 
recordsman — sport, рекордсме́н. 
record, to — 1) запи́сувати; протоколю-
ва ́ти; 2) запи́сувати на плі́вку. 
re-count — повто́рний підраху́нок (голосів 
на ви́борах). 
recount, to — розповіда ́ти, розка́зувати 
(докла ́дно). 
re-count, to — перерахо́вувати, на ́ново 
підрахо́вувати. 
recoupment — n. відшкодува́ння, компен-
са́ція. 
recoup, to — відшкодо́вувати, компенсу-
ва ́ти. 
recourse — зверта́ння (по допомо ́гу). 
recover, to — 1) видужувати; 2) поверта́ти 
собі; відзи́скувати; 3) тії. зно ́ву оволоді-
ва ́ти; 4) tech. реґенерува́ти; 5) jur. ви́грати 
(спра́ву). 
re-cover, to — перекрива́ти, зно ́ву покри-
ва ́ти. 

recovery — n. 1) пове́рнення (втра́ченого); 
2) ви́дужання; 3) tech. реґенера́ція; 4) av. 
ви ́хід літака́ з што ́пора; 5) ming. видобу-
ва́ння. 
recreancy — 1) відсту́пництво; зра ́да; 
2) боягу ́зтво. 
recreant — 1. n. 1) відступник; зра ́дник; 
2) боягу ́з; 2. adj. 1) відступницький; зра ́д-
ницький; 2) боягу́зливий. 
recreate oneself, to — відпочива́ти, роз-
важа́тися. 
recreate, to — 1) відно́влювати си ́ли; 
2) заціка́влювати. 
re-create, to — зно ́ву ство́рювати. 
recreation — n. 1) розва ́га, відпочи́нок; 
2) відно́влення сил; 3) пере́рва (між ле ́к-
ціями). 
re-creation — n. ство́рення на ́ново. 
recreation centre — клюб; відпочинко́вий 
та ́бір. 
recreation ground — майданчик для ігор. 
recreative — adj. 1) що відно́влює си ́ли; 
2) що розважа́є. 
recrement — n. 1) physiol. секре́торний про-
ду ́кт; 2) ming. шлак; до ́мішка в руді; 
3) поки́дьки, за́лишки. 
recriminate, to — обвинува́чувати оди ́н 
одно ́го ́ . 
recrimination — взаємне обвинува́чення. 
recriminative — adj. що відповіда ́є обви-
нува́ченням на обвинува́чення. 
recriminatory — see recriminative, 
recrudescence — med. рецидив, 
recruit — 1) mil. бра ́нець; ре́крут; 2) новий 
член (па́ртії, організа́ції). 
recruital — n. вербува́ння, набір, 
recruiter — вербува́льн||ик (иця). 
recruiting — see recruitment, 
recruitment — 1) mil. набір (ре́крутів); 
hist, рекрутчина; 2) попо́внення (па ́ртії, 
організа́ції). 
recruit, to — 1) mil. рекрутува́ти; комплек-
тува ́ти (части́ну); 2) попо́внювати (па ́ртію, 
організацію). 
rectal — adj. anat. ректа́льний; що сто-
су ́ється прямої ки́шки. 
rectangle — geom. прямоку́тник. 
rectangular — adj. geom. прямоку́тній. 
rectification — n. 1) ви́правлення; по ́-
правка; 2) elect, ви́прямлення, ректифі-
кація; 3) chem. очи́щення, ректифіка́ція; 
4) radio детектува́ння. 
rectifier — 1) elect, випрямля́ч; 2) chem. 
ректифіка́тор; 3) radio дете ́ктор. 
rectify, to — 1) виправля́ти; поправля́ти; 
2) elect, випрямля́ти; 3) chem. очища́ти; 
4) radio детектува́ти. 
rectilineal — adj. math, прямолінійний, 
rectilinear — adj. math, прямолінійний, 
rectilinearity — math, прямолінійність, 
rection — n. gram, керува́ння. 
rectitude — 1) прямота ́; 2) висока поряд-
ність, че́сність. 
rectlinear — see rectilineal, 
recto — n. print, пра ́ва сторінка. 



rector reducible 
rector — 1) ре ́ктор; 2) rel парафіяльний 
(парохія́льний) свяще́ник. 
rectoral — adj. ре́кторський. 
rectory — канцеля́рія або ́ буди́нок ректора. 
rectum — anat. пряма́ ки́шка. 
recumbency — лежа́че поло́ження. 
recumbent — adj. лежа́чий. 
recuperate, to — 1) виду́жувати; 2) tech. 
реґенерува́ти, рекуперува́ти. 
recuperation — 1) ви́дужання; 2) tech. реґе-
нера́ція, рекупера́ція. 
recuperative — adj. відновлюючий. 
recuperator — tech. рекупера́тор. 
recurrence — 1) повто́рення; пове́рнення; 
2) med. рециди́в. 
recurrent — adj. 1) періоди́чний; що повто ́-
рюється; 2) med. рециди́вний. 
recurrent fever — med. поворо́тний тиф. 
recurring decimal — n. math, періоди́чний 
безконе́чний десятко́вий дріб, 
recur, to — 1) зно ́ву трапля́тися; 2) спада ́ти 
(на ду ́мку); 3) поверта́тися (до те ́ми). 
recurvate — adj. bot. зігнутий, зало́млений 
(про листо́к). 
recurve, to — згина́ти(ся), зало́млювати(ся). 
recusancy — n. непоко́ра. 
recusant — adj. що відмовля́ється підко-
ря́тися (вла ́ді, зако́нам). 
red — 1. n. 1) черво́ний; 2) fig. крива́вий; 
3) fig. революційний; 2. n. черво́ний ко́лір. 
redaction — n. 1) редаґува́ння; 2) форму-
люва́ння. 
redactor — n. реда́ктор. 
redact, to — редаґува́ти, готува́ти до дру ́ку. 
redan — n. т і ї реда ́н. 
Red Army — Черво ́на А́рмія. 
red bilberry — bot. брусни́ця. 
red-blindness — med. дальтоні ́зм; сліпота ́ 
на черво́ний ко́лір. 
red-blooded — adj. colloq. енерґі́йний, 
си́льний. 
red box — скриня для офіці́йних папе́рів 
англі́йського у́ряду. 
red brass — томпа́к, черво́на лату́нь. 
redbreast — orn. берестя́нка. 
red cedar — bot. 1) черво́ний кедр; 2) ке ́дро-
вий ве ́рес. 
red cent — colloq. мі ́дна америка́нська 
моне ́та в оди ́н цент. 
redcoat — n. hist, англійський солда ́т. 
red corpuscles — n. pi physiol еритроци́ти. 
Red Crescent, the — Черво́ний Півмісяць. 
Red Cross, the — Черво́ний Хрест. 
red currant — bot. черво́ні порічки. 
red deer — zool благоро ́дний о́лень. 
redden, to — 1) червоні́ти; шарі ́ти; 2) фар-
бува ́ти в черво́ний ко́лір. 
reddish — adj. червонува́тий. 
rede — n. аг. 1) міркува́ння; пора ́да; 
2) плян; 3) ро ́зповідь. 
redeemer — n. визволи́тель(ка). 
Redeemer — n. rel Спаси́тель. 
redeem, to — 1) rel. споку́тувати (гріхи ́); 
2) вико́нуватн (обі ́ця ́нку); 3) рятува́ти, 
визволяти; 4) звільняти (за ви́куп). 

redemption — 1) rel споку́тування; 2) ря-
ту ́нок; звільнення; 3) ви́куп; ви ́пла ́та. 
re-deployment — n. т і ї передисльока́ція. 
re-deploy, to — mil передисльокува́ти. 
rede, to — 1) ра ́дити; 2) розповіда ́тн; 
3) поя́снювати. 
redeye — colloq. міцне́ деше ́ве віскі, 
redfinch — orn. ґіль. 
red gum — bot. австралійський евкаліпт. 
red-haired — adj. руди́й. 
red-handed — adj. 1) на місці зло ́чи ́ну; 
2) з закрива́вленими рука́ми. 
red herring — n. 1) ву́джений оселе ́дець; 
2) colloq. недоре́чність. 
red-hot — adj. 1) розжа́рений до черво ́ного; 
2) fig. збуджений. 
red huckleberry — see red bilberry. 
redintegrate, to — відно́влювати є́дність. 
redistribute, to — перерозподіля́ти. 
redistribution — перерозпо́діл. 
red lead — chem. мані́йка. 
red-legged — adj. червононо́гий. 
red-letter — adj. позна́чений черво́ним 
шрифтом у календарі́; святко́ви́й. 
red-letter day — святко́ви́й день. 
red liquor — 1) chem. оцетовоки́слий алю-
мі ́ній; 2) colloq. міцне ́ ві́скі. 
redneck — n. colloq. незґра́бна люди ́на. 
red-necked — adj. colloq. злий, серди́тий. 
redness — черво́ність, почервоні́ння. 
redolence — n. арома ́т, па ́хощі. 
redolent — adj. 1) арома́тний, запашний; 
2) що нага ́дує (про шось). 
re-do, to — переробля́ти, роби ́ти зно ́ву. 
redouble, to — збі́льшувати(ся); підси ́лю-
вати(ся). 
re-double, to — ще раз подво́ювати. 
redoubt — n. т і ї реду ́та. 
redoubtable — adj. 1) хоро ́брий; 2) небез-
пе́чний; 3) грі ́зни ́й. 
redound, to — 1) сприя́ти; 2) пра́гнути 
наза ́д. 
red pepper — bot. па́прика. 
redpoll — n. 1) orn. чечі́тка; 2) p i поро ́да 
черво́ної безро ́гої худо ́би. 
redress — n. 1) відшкодува́ння; ви ́нагоро ́да; 
2) ви́правлення. 
redress, to — 1) відшкодо́вувати, компен-
сува ́ти; 2) виправля́ти; 3) av. вирівнювати 
літа́к. 
Red Sea, the — geog. Черво ́не мо ́ре. 
redshank — orn. червонодзьо́бий кулик. 
redskin — n. червоношкірий. 
red soil — n. червонозе́м. 
redstart — orn. гори́хвіст. 
redtail — orn. гори́хвіст. 
red tape — colloq. тяганина; бюрократи ́зм. 
reduced — adj. 1) зни́жений; зме́ншений; 
2) збіднілий. 
reduced circumstances — colloq. скру ́тні ́ 
обставини. 
reduce, to — 1) знижувати; зме́ншувати; 
2) перемага́ти; підкоря́ти; 3) math, пере-
тво́рювати. 
reducible — adj. що мо ́же бу ́ти зме́ншеним. 



reducing gear re-form, to 
reducing gear — tech. реду́ктор. 
reductibility — n. math, скоро́тність. 
reductible — adj. math, скоро́тний. 
reduction — 1) зни́ження; зме́ншення; 
2) зме́ншена ко́пія (карти́ни); 3) chem. 
відно́влення; 4) підко́ізення. 
redundance — 1) надмірність; 2) багато-
слівність. 
redundancy — see redundance. 
redundant — adj. 1) за ́йвий; надмірний; 
2) багатослівний. 
reduplicate, to — 1) подво ́ювати; 2) по-
вторювати. 
reduplication — 1) подво́єння; 2) повто ́-
рення. 
reduplicative — adj. що подво́юється. 
red-wing — orn. дрізд білобро́вий. 
redwood — n. черво́не де ́рево. 
re-echo, to — віддава́тися, розляга́тися 
луно ́ю. 
reed — 1) очерет, коми ́ш; 2) трости ́на; 
3) mus. язичо́к у клярне́ті; 4) tech. гре́бінь. 
reeded — adj. 1) заро́слий або ́ вкри́тий 
очере ́том; 2) mus. язичко́вий. 
re-edify, to — 1) відбудо́вувати; 2) fig. 
відно́влювати здоро ́в'я. 
reed-pipe — n. mus. сопілка, 
re-educate, to — перевихо́вувати. 
re-education — перевихова́ння, переви́шкіл. 
reedy — adj. 1) заро́слий очере ́том; 2) оче-
ре́тяний. 
reef — 1) підво ́дна ске́ля, риф; 2) ming. 
ру ́дна жи́ла. 
reefer — n. 1) бушла ́т; 2) colloq. naut. 
ґардемари́н. 
reef, to — naut. бра ́ти ри́фи. 
reek — 1) смо ́рід; 2) па ́ра, випаро́вування; 
3) colloq. гро ́ші. 
reek, to — 1) тхну ́ти, відго́нити (чимсь); 
2) кури́ти(ся); 3) випаро́вуватися. 
reel — 1) хита́ння, колива́ння; 2) ви ́хор; 
3) text, шпу́лька; мотови ́лно; коту́шка; 
4) tech. бараба ́н; 5) cinemat. коту́шка для 
фі ́льму; части́на кінофільму, 
re-election — переви́бори; обра ́ння ́ зно ́ву. 
re-elect, to — перевибира́ти; обира ́ти зно ́ву. 
reel, to — 1) хита́тися, колива́тися; 2) па ́-
морочитися; 3) спотика́тися; 4) text, на-
мо ́тувати (на шпу́льку, коту́шку). 
re-engage, to — 1) tech. зно ́ву залуча ́ти; 
2) mil. зно ́ву вво́дити в бій. 
re-establish, to — відно́влювати. 
reeve, to — naut. пропуска́ти, бу ́ти про-
пу́щеним (про трос). 
refection — n. ле ́гка ́ пере́куска. 
refectory — n. їда́льня. 
referable — adj. що мо ́же бу ́ти скеро́ваним 
(ДО). 
referee — 1) арбітр; 2) sport, судця ́, ре́фері. 
referee, to — sport, суди ́ти, бу ́ти судде ́ю. 
reference — 1) до ́відка; 2) рекоменда́ція; 
3) посила́ння; зга ́дування; 4) співвідно́-
шення. 
reference-book — довідни́к. 
referendum — n. рої. референдум. 

refer, to — 1) скеро́вувати, спрямо́вувати; 
2) передава́ти (спра́ву на ро ́згляд); 3) сто-
сува́тися; 4) посила́тися (на), 
refill — попо́внення; допо́внення. 
refill, to — 1) напо́внювати зно ́ву; 2) по-
по́внювати(ся) пальни́м. 
refined — adj. 1) очи́щений, рафіно́ваний; 
2) удоскона́лений, полі́пшений; 3) ви́шу-
каний, ви́тончений; субти́льний. 
refined oil — рафіно́вана олі ́я. 
refined sugar — цу́кор-рафіна́д. 
refinement — 1) ви́тонченість, ви́шуканість; 
2) очи́щення, рафінува́ння; 3) удоскона ́-
лення. 
refinery — 1) цукрова́рня; рафіна́дний за-
во ́д; 2) рафінува́льний заво ́д. 
refine, to — 1) очищати; рафінува́ти; 
2) удоскона́лювати, поліпшувати. 
refit — 1) ла́годження, ремо ́нт; 2) спо-
ря́дження. 
refit, to — 1) ла́годити, ремонтува́ти; 
2) споряджа́ти. 
reflected — adj. відби́тий (відби ́те сві ́тло, 
тепло ́). 
reflection — n. 1) ро ́зум; міркува́ння; 
2) відбиття́ (сві́тла, тепла ́); 3) осу́дження, 
о́суд. 
reflect itself, to — відбива́тися (про сві ́тло, 
тепло ́). 
reflective — adj. що відбива́є (сві ́тло, 
тепло ́). 
reflector — відбива́ч, рефле́ктор. 
reflect, to — 1) розду ́мувати; 2) відбива́ти 
(сві ́тло, звук); 3) lit. зобра́жувати. 
reflex — 1. n. 1) physiol. рефле́кс; 2) від-
блиск; 3) відбиття ́; 2. adj. 1)physiol. мимо-
вільний, рефлекто́рний; 2) відби́тий. 
reflexion — see reflection, 
reflexive — adj. gram, зворо́тний. 
reflexive pronoun — gram, зворо́тний зай-
ме́нник. 
reflexive verb — gram, зворо ́тне дієсло ́во. 
reflexological — adj. рефлексологічний, 
reflexology — n. рефлексоло́гія. 
reflux — n. відпли́в. 
reforestation — for. лісонасадження, 
reforest, to — for. насаджувати ліси ́. 
reforge, to — tech. переко́вувати. 
reform — 1) рефо ́рма; 2) поліпшення; 
ви́правлення. 
reformation — 1) перетво́рення, реформа ́-
ція; 2) ви́правлення (мора́льне). 
reformational — adj. реформа́торський. 
Reformation, the — rel. Реформа́ція. 
reformative — 1) що перетво́рює, що ре-
формує; 2) виправни́й. 
reformatory — n. виправни́й за ́клад для 
малолітніх злочи́нців. 
reformer — реформа́тор(ка). 
reformism — реформізм, 
reformist — реформіст(ка). 
reform, to — 1) реформува́ти; 2) виправ-
ля́ти(ся). 
re-form, to — 1) переробля́ти; на ́ново 
формува́ти; 2) тії. перешико́вувати(ся). 



refraction regress 
refraction — n.phys. зало́млення, рефра́кція. 
refractional — adj. phys. зало́млюючий. 
refractive — see refractional, 
refractor — n. phys. рефра́ктор. 
refractoriness — n. 1) met. тугопла́вкість; 
вогнетри́вкість; 2) впе́ртість, непокі́рність. 
refractory — 1. adj. 1) met. тугоплавки́й; 
2) впе́ртий; непокі́рливий; 2. n. вогне-
тривки́й будіве́льний матерія́л. 
refract, to — phys. зало ́млювати проміння, 
refrain — n. при́спів, рефре́н. 
refrain, to — 1) утри́муватися; уника́ти; 
2) утри́мувати. 
refrangible — adj. phys. зало́млюваний. 
refresher — 1) повторювальний курс; 
2) освіжа́ючий напій. 
refreshment — n. 1) підкріплення, відпо-
чи́нок; 2) pl. напо ́ї і за́куски. 
refresh oneself, to — colloq. підкріплятися 
(харча́ми). 
refresh, to — 1) відсвіжувати; освіжа ́ти; 
2) відновляти. 
refrigerant — 1. n. 1) охолоджувач; 2) med. 
жарознижуючий за ́сіб; 2. adj. що охо-
лоджує; що заморо ́жує. 
refrigerate, to — 1) холоди ́ти, охоло ́джу-
вати; заморо ́жувати; 2) зберіга ́ти в хо-
ло ́дному мі ́сці. 
refrigeration — охоло́джування; заморо ́-
жування. 
refrigerative — adj. холоди́льний; заморо ́-
жуючий. 
refrigerator — холоди́льник, охоло́дник, 
рефрижера́тор. 
refrigerator-car — rly. ваго́н-холоди́льник. 
refrigeratory — 1) adj. холоди́льний; замо-
ро́жуючий; 2) n. рефрижера́тор. 
refuel, to — заправля́ти(ся) пальни́м. 
refuge — пристано́висько, приту́лок, схо ́-
вище, схов. 
refugee — бі ́же ́н||ець (ка); еміґра́нт(ка). 
refuge, to — 1) знахо ́дити приту́лок; 
2) дава ́ти приту́лок. 
refulgence — n. ся́йво. 
refulgent — adj. ся́ючий, вибли́скуючий. 
refund(ment) — 1) спла ́та; ви ́пла ́та; 2) від-
шкодо́вання. 
refund, to — 1) спла́чувати; 2) відшко-
до́вувати. 
refusal — відхи́лення, відмо ́ва. 
refuse — n. 1) покидьки; смі ́ття ́; 2) ming. 
відва ́л поро ́ди; 3) text, па ́чо ́си. 
refuse, to — 1) відмовля́ти(ся); 2) відки-
да ́ти. 
re-fuse, to — met. переплавля́ти, пере-
топлювати. 
refutable — adj. спросто́вний. 
refutation — спростовання. 
refute, to — спростовувати. 
regain, to — відзи́скувати; зно ́ву оволо-
діва ́ти. 
regal — королівський, 
regale — 1) бе ́нке ́т; 2) частува́ння. 
regale, to — 1) бенкетува́ти; 2) частува́ти. 
regalia — n. pl. реґа́лії. 

regally — adv. по-королівському. 
regard — n. 1) пова ́га, шано ́ба; 2) по ́гляд 
(пи́льний); 3) відно́шення; 4) турбо ́та, 
ува ́га. 
regardful — ува́жний; дбайливий, 
regarding — prep, щодо, відно ́сно. 
regardless — adj. 1) що не раху́ється з; що 
не зважа ́є на; 2) colloq. марнотра́тний. 
regard, to — 1) ста́витися (до ́бре, по-
га ́но); 2) дивитися на; 3) бра ́ти до ува ́ги; 
4) вважа́ти (на кого́сь, щось), 
regatta — sport, вітри́льні або ́весля́рські 
перего́ни, реґа́та. 
regelate, to — змерза́тися. 
regency — n. ре ́ґе ́нтство. 
regenerate — adj. 1) відро́джений духо ́во; 
2) поліпшений; перетво́рений. 
regenerate, to — 1) відро́джувати(ся) ду-
хо ́во; відновля́ти(ся); 2) tech., chem. 
реґенерува́ти; відновля́ти. 
regeneration — n. 1) духо ́ве відродження; 
2) tech., chem. реґенера́ція; відно́влення. 
regenerative — adj. 1) відроджуючий; від-
но́влюючий; 2) tech., chem. реґенерати́вний. 
regenerator — tech. перетво́рювач, реґе-
нера ́тор. 

regent — n. ре ́ґе ́нт. 
regicide — n. 1) вби́вця короля ́; 2) вби́вство 
короля ́. 
regie — есоп. держа́вна монопо ́лія. 
regime — 1) режи ́м, у́стрій; 2) у́ряд. 
regime — see regime. 
regimen — n. 1) med. режи ́м; діє ́та; 2) gram. 
керува́ння. 
regiment — 1) mil. полк; 2) colloq. бе ́зліч. 
regimental — adj. mil. полкови́й. 
regimentals — pi. mil. полкова́ уніфо́рма. 
regimentation — 1) mil. формува́ння полків; 
2) субордина́ція. 
regiment, to — mil. формува́ти полк, 
region — 1) край, райо ́н; око ́лиця; 2) fig. 
га ́лузь, сфе ́ра. 
regional — крайови́й; районо́вий; місце́вий. 
register —1) журна́л (для за ́писів); реєстр; 
2) mus. регістр; 3) tech. лічи́льний механізм, 
registered — adj. зареєстро́ваний. 
registered letter — рекомендо́ваний лист, 
register office — реєстрату́ра. 
register oneself, to — реєструва́тися, мель-
дува́тися. 
register, to — 1) реєструва́ти(ся); зано ́сити 
(до журна ́ла); 2) tech. пока́зувати (про 
при́лади). 
registrant — n. осо ́ба, яка́ оде ́ржала пате ́нт. 
registrar — реєстра́тор(ка), реґістра́тор(ка); 
архіва́ріюс. 
registration — 1) реєстра́ція, реґістра́ція; 
впис; о́блік; 2) тії. пристрілка, 
registry — 1) реєстрату́ра, реґістрату́ра; 
2) реєстр, журна ́л за́писів. 
regnant — adj. 1) пану́ючий; 2) ду ́же поши-
рений. 
regorge, to — 1) виверга́ти; 2) текти́ наза ́д. 
regress — 1) пове́рнення; 2) зане ́пад, реґре́с. 



regression relapse, to 
regression — 1) пове́рнення до попере ́д-
нього ста ́ну; 2) зане ́пад, реґре́с. 
regressive — adj. зворо ́тний; реґреси́вний. 
regress, to — ру́хатися наза ́д; реґресува́ти. 
regret — n. 1) жалкува́ння, жаль; 2) rel. 
каяття́; 3) р/. ви́баче́ння. 
regretful — adj. спо́внений жа ́лю ́; засму ́-
чений. 
regrettable — adj. 1) сумний; 2) гідний 
жа ́лю ́. 
regret, to — 1) жалкува́ти; шкодува́ти; 
2) rel. ка́ятися. 
regrouping — n. перегрупува́ння. 
regroup, to — перегрупо́вувати(ся). 
regulable — adj. що може бу ́ти реґульо́-
ваним. 
regular — 1. adj. 1) пра́вильний; реґуля́р-
ний; 2) системати́чний; постійний; 3) чер-
гови́й, звича́йний (звича́йні збо ́ри); 4) gram. 
пра́вильний; 2. n. солда ́т регулярної а́рмії. 
regularity — 1) пра́вильність; реґуля́рність; 
2) системати́чність; 3) безпере́рвність. 
regularization — уреґулюва́ння; упоряд-
ко́вування. 
regularize, to — уреґульо́вувати; упоряд-
ко́вувати. 
regularly — регулярно, 
regulated — adj. 1) відреґульо́ваний; упо-
рядкований; 2) tech. пристосо́ваний. 
regulate, to — 1) реґулюва́ти; упорядко́-
вувати; 2) tech. пристосо́вувати. 
regulation — n. 1) реґулюва́ння; 2) р/. 
стату ́т; інстру́кція; 3) пра́вило; 4) attr. 
встано́влений. 
regulation speed — mot. дозво ́лена шви ́д-
кість. 
regulative — adj. реґулю́ючий, що реґулю́є. 
regulator — 1) упоря́дн||ик (иця); 2) tech. 
реґуля́тор. 
regurgitate, to — 1) виверга́ти(ся); 2) шви́д-
ко ру́хатися наза ́д. 
rehabilitate, to — 1) реабілітува́ти; поно ́в-
лювати в права́х; 2) перевихо́вувати (зло-
чи́нця); 3) відбудо́вувати. 
rehabilitation — 1) реабіліта́ція; поно ́в-
лення в права ́х; 2) перевихо́вування (зло-
чи́нця); 3) відбудо ́ва. 
rehandle, to — переробля́ти. 
rehash — n. colloq. переро́блення (старо ́го 
на новий лад). 
rehash, to — colloq. переробля́ти (старе́ на 
нови́й лад). 
rehearing — n. іиг. повто́рне слу́хання. 
rehearsal — 1) theatr. репети́ція; 2) повто ́-
рення; 3) пере́каз. 
rehearse, to — 1) theatr. репети́рувати; 
2) повто́рювати; 3) перека́зувати. 
rehear, to — 1) зно ́ву чу ́ти; 2) jur. слу ́хати 
судову ́ спра́ву вдру ́ге. 
reheat, to — нагріва́ти вдру ́ге. 
rehouse, to — переселя́ти в інший буди́нок. 
rehousing — n. пересе́лення в інший бу-
ди́нок. 
Reichstag — райхста́ґ (німе́цький парля́-
ме ́нт). 

reif — n. грабу́нок. 
reify, to — перетво́рювати на щось кон-
кретне. 
reign — 1) панува́ння; 2) влада, 
reign, to — панува́ти; ма ́ти вла ́ду. 
reimbursement — відшкодува́ння; компен-
са ́ція. 
reimburse, to — відшкодовувати; компен-
сувати. 
reimposition — print, переве́рстка. 
Reims — geog. Реймс (місто). 
rein — 1) віжка, по ́від; 2) jig. стри́муючий 
чи́нник. 
reincarnate — adj. перевтілений, 
reincarnate, to — перевтілювати, 
reincarnation — n. перевтілення, 
reindeer — zool. рен, північний о́лень. 
reinforce — n. тії. пото́вщена части́на же ́р-
ла ́ гарма́ти. 
reinforced concrete — n. bui. залізобето ́н. 
reinforcement — 1) укріплення, підси́лення; 
2) тії. попо́внення; 3) bui. армату́ра залізо-
бето́нних констру́кцій. 
reinforce, to — 1) укріплювати, підси ́лю-
вати; 2) тії. попо́внювати. 
reins — n. pl. аг. 1) ни ́рки ́; 2) по ́пере ́к. 
reinstatement — n. відно́влення. 
reinstate, to — відно́влювати (стано́вище, 
пра ́во, здоро ́в'я). 
reinsurance — n. переасекура́ція. 
reinsure, to — переасекуро́вувати. 
rein, to — 1) керува́ти; 2) fig. стри́мувати, 
зупиня́ти. 
reissue — n. перевида́ння. 
reissue, to — перевидава́ти. 
reiterated — adj. неодноразо ́во повто́рений. 
reiterate, to — повто́рювати (зно ́ву й зно ́ву). 
reiteration — n. багаторазо́ве повторення. 
reiver — n. грабіжник. 
reive, to — грабувати, спустошувати. 
reject — n. 1) вйзнаний неприда́тним; 
2) знижений в ціні това ́р. 
rejection — 1) відхи́лення; відкида́ння; 
2) бракува́ння. 
rejector — n. 1) той, хто відхиля́є, відкида ́є; 
2) tech. відбива́ч. 
reject, to — 1) відхиляти; відкида́ти; 
2) забрако́вувати. 
rejoice, to — 1) радіти, тішитися; 2) свят-
кува́ти (яку́сь подію), 
rejoicings — n. pl. весе́лощі; святкува́ння. 
rejoinder — 1) запере́чення; відповідь; 
2) jur. запере́чення відповідачі 
rejoin, to — 1) запере́чувати; відповіда ́ти; 
2) jur. відповіда́ти на обвинува́чення. 
re-join, to — з'еднувати(ся). 
rejuvenate, to — відмоло́джувати(ся). 
rejuvenation — n. відмолодження, 
rejuvenescence — n. 1) відмоло ́дження; 
2) biol. утво́рення нови ́х кліти́н з прото-
пла ́зми стари́х. 
rejuvenescent — adj. 1) що молодіє; 2) що 
надає життєвої си ́ли. 
relapse — med. рециди́в, повторення, 
relapse, to — med. зно ́ву захво́ріти. 



relapsing fever remark 
relapsing fever — med. поворо́тний тиф. 
related — adj. 1) споріднений; 2) пов'я́-
заний. 
relate, to — 1) розповіда́ти, розка́зувати; 
2) ма ́ти відно́шення; 3) визнача́ти спів-
відно́шення. 
relation — n. 1) ро́дич(ка); 2) відно́шення; 
зале ́жність; 3) ро ́зповідь, опові ́да ́ння. 
relation of forces — співвідно́шення сил. 
relations — pi. відно́сини, стосу́нки. 
relationship — 1) стосу́нки, відно́шення; 
зв'язо ́к; 2) collect, рідня ́; 3) спорідненість, 
relatival — adj. gram, відно́сний. 
relative — 1. n. 1) ро́дич(ка); 2) gram, від-
но́сний займе́нник; 2. adj. 1) відно́сний; 
порівня́льний; 2) взаємний, 
relatively — adv. 1) відно ́сно, порівняно; 
2) відповідно. 
relativism — n. philos. релятивізм, 
relativity — n. 1) відно́сність; 2) math. 
тео ́рія відно́сности. 
relaxation — 1) посла́блення; пом'якшення; 
2) відпочи́нок; розва ́га. 
relax, to — 1) посла́блювати, зме ́ншуваш 
(напру́ження); 2) відпочивати. 
relay — 1) elect, реле ́; 2) sport, естафе ́та; 
3) radio трансля́ція. 
relay race—sport, естафе́та, естафе́тний біг. 
relay station — radio ретрансляційна 
ста́нція. 
relay, to — 1) передава́ти да ́лі; 2) radio 
транслюва́ти. 
re-lay, to — переклада́ти; кла́сти зно ́ву. 
release — 1) ви́зво́лення, звільнення; 
2) tech. роз'є ́дна ́ння. 
release, to — 1) визволя́ти, звільня́ти; 
2) jur. відмовля́тися (від пра ́ва); 3) tech. 
роз'єднувати. 
relegate, to — 1) висила́ти, відсила́ти; 
2) понижувати (в поса ́ді); 3) здава ́ти (в 
архі́в). 
relegation — 1) ви́силка; 2) пониження (в 
поса ́ді); 3) зда ́ча (в архі́в). 
relentless — adj. 1) непода́тливий; непо-
хи́тний; 2) безжа́лісний, немилосе́рдний; 
3) невто́мний. 
relentlessness — n. 1) непода́тливість; не-
похи́тність; 2) безжа́лісність; 3) невто ́м-
ність. 
relent, to — пом'я́кшуватися, м'я́кшати. 
relevance — n. доре́чність. 
relevancy — see relevance. 
relevant — adj. доре ́чний; що стосу́ється 
до спра́ви. 
relevantly — adv. доре ́чно. 
reliability — n. 1) надійність; пе́вність; 
2) tech. безпе́чність; 3) достовірність. 
reliable — adj. 1) надійний; пе́вний; 2) tech. 
безпе́чний; 3) що заслуго́вує на довір'я. 
reliance — n. 1) дові ́р'я, дові ́ра; 2) надія, 
опо ́ра. 
reliant — adj. 1) впе́внений; 2) самовпе́в-
нений. 
relic — 1) реліквія; 2) сувенір, 
relict — adj. geol. реліктовий. 

relief — n. 1) поле́гшення, заспоко́єння 
(бо ́лю); 2) допомо ́га; 3) тії. підкріплення; 
зняття́ обло ́ги; 4) рельє ́ф; 5) рельєфність, 
reliefer — той, хто оде ́ржує допомо ́гу. 
relief-works — n. pl. грома́дські робо ́ти для 
безробітних. 
relieve the nature, to — colloq. ви́порож-
нитися. 
relieve, to — 1) поле́гшувати, заспоко́ювати 
(біль); 2) допомага ́ти; 3) mil. зніма ́ти 
обло ́гу; 4) роби ́ти рельєфним, 
relievo — n. 1) рельє ́ф; 2) рельєфність, 
relight, to — 1) зно ́ву запали́ти; 2) зно ́ву 
загорітися. 
religion — n. релігія, віра, 
religioner — rel. релігійна люди ́на. 
religionism — rel. релігійність, 
religious — rel. релігійний, благочестивий, 
religiousness — rel. релігійність, 
relinquish, to — 1) здава ́ти; 2) облишати 
(надію); 3) ки́дати (зви́чку); 4) відмовля́ти-
ся (від пра́ва). 
reliquary — rel. гробни́ця (для мо ́щів). 
reliquiae — L. n. pl. 1) літературна спад-
щина а́втора; 2) geol. скам'янілість твари́н 
і росли́н. 
relish — 1) смак; ґуст; 2) задово́лення (від 
їжі); 3) прива́бливість; 4) cul. приправа, 
relish, to — 1) смакува́ти; 2) ма ́ти задово ́-
лення від чо ́гось; 3) cul. приправля́ти, на-
дава ́ти смаку́. 
reload, to — 1) переванта́жувати; наван-
та́жувати зно ́ву; 2) перезаряджа́ти (руш-
ни ́цю). 
reluctance — n. 1) небажа́ння, неохо ́та; 
2) elect, магне́тний о́пір. 
reluctant — adj. 1) неохо́чий; неприхи́льний; 
2) ви́мушений; 3) впе́ртий. 
reluctantly — adv. зне ́хотя, неохо ́че. 
reluctivity — n. elect, пито́мий магне́тний 
о́пір. 
relume, to — аг. 1) зно ́ву запа ́лювати; 
2) зно ́ву освітлювати. 
rely, to — довіря́ти, поклада́тися. 
rely upon, to — довіря́ти, поклада́тися. 
remain behind, to — відстава́ти, лиша́тися 
позаду. 
remainder — n. 1) задишок, ре ́шта, оста ́ча; 
2) jur. пра ́во на спадкоємність ти ́ту ́лу. 
remainder, to — розпродувати ре́штки на ́-
кладу кни́жки по деше́вій ціні, 
remains — n. pl. 1) залишки, ре́штки; 
2) оста́нки (про поме ́рл||ого (у)); 3) сліди ́ 
минулого. 
remain, to — залиша́тися. 
remake — n. переро́бка. 
remake, to — роби ́ти на ́ново, переробля́ти. 
remand — n. jur. відсила́ння арешто́ваного 
зно ́ву до в'язни́ці. 
remand, to — jur. відсила́ти арешто́ваного 
зно ́ву до в'язни́ці. 
reman, to — 1) mil. попо́внювати людьми ́; 
2) вселя́ти му ́жність; підбадьо́рювати. 
remark — 1) заува́ження; 2) ре́пліка; 
3) при́мітка. 



remarkable render, to 
remarkable — adj. 1) славе́тний, вида ́тни ́й; 
2) неаби́який; дивовйжний. 
remarkably — 1) надзвича́йно; 2) диво-
ви́жно. 
remark, to — 1) роби ́ти заува́ження; 2) ви-
сло́влюватися; 3) відміча́ти. 
remediable — adj. 1) виліко́вний; 2) по-
пра́вний. 
remedial — adj. 1) що виліко́вує; 2) що 
виправля́є; 3) коректи́вний; 4) tech. ре-
мо́нтний. 
remediless — adj. poet. 1) невиліко́вний; 
2) непопра́вний. 
remedy — n. 1) лі ́ки; 2) попра́вний за ́сіб; 
3) jur. відшкодува́ння зби́тків. 
remedy, to — 1) виліко́вувати; 2) виправ-
ля ́ти; 3) jur. відшкодо́вувати. 
remember, to — 1) пам'ята́ти; запам'ята́ти; 
2) передава́ти приві́т; 3) colloq. дарува́ти. 
remembrance — n.t 1) спо ́гад, зга ́дка; 
2) па ́м'ять; 3) приві́т че ́рез кого ́сь; 4) су-
вені́р. 
remilitarize, to — ремілітаризува́ти. 
remilitarization — n. ремілітариза́ція. 
reminder — нага́дування. 
remindful — adj. що нага ́дує; що виклика́є 
спо ́гади. 
reminding — adj. нага́дуючий. 
remind, to — нага́дувати. 
reminiscence — n. 1) спо ́гад, спо ́мин; 2) рі. 
мемуа ́ри. 
reminiscent — adj. 1) що нага ́дує; нага ́ду-
ючий; 2) схи́льний до спо́гадів. 
remise, to — jur. поступа́тися, передава́ти 
(майно ́, пра ́во). 
remiss — adj. 1) неува́жний; 2) недбайли́-
вий; 3) tech. розріджений, 
remissibility — n. проба́чність, прости́мість. 
remissible — adj. проба́чний, прости́мий. 
remission — n. 1) проще́ння, проба́чення; 
2) поле́гшення; посла́блення; 3) jur. ска-
сува́ння або ́ пом'я́кшення ви́року. 
remission of sins — rel. відпу́щення гріхі ́в. 
remissive — adj. що посла ́блює; що зме ́н-
шує. 
remit money, to — перека́зувати гро ́ші. 
remittance — 1) пересила́ння (гро ́шей); 
2) грошовий пере́каз. 
remittance man — n. еміґра́нт, який живе́ 
на гро ́ші, що пересила́ються з ба́тьків-
щини. 
remittee — n. оде́ржувач грошово ́го пе-
реказу. 
remitter — n. 1) відпра́вник грошово ́го 
переказу; 2) jur. переда́ча спра́ви з однієї 
інстанції в іншу. 
remit, to — 1) відсила́ти (това ́ри); перека́-
зувати (гро ́ші); 2) jur. відклада́ти спра ́ву; 
3) зме́ншувати(ся); пом'я́кшувати(ся). 
remnant — 1) ре́штка, остача; ула ́мок; 
2) слід. 
remodel, to — реконструюва́ти, перероб-
ля́ти. 
remonstrance — n. 1) запере́чення; проте ́ст; 
2) умовляння. 

remonstrant — 1) n. той, Хто запере́чує, 
протесту ́є; 2) adj. що запере́чує, протесту ́є. 
remonstrate, to — 1) запере́чувати, про-
тестува́ти; 2) умовля́ти. 
remonstration — n. проте ́ст. 
remorse — 1) каяття, жалкува́ння; 2) му ́ки 
сумлі ́ння; 3) жа ́лість; співчуття. 
remorseful — adj. 1) спо́внений каяття́; 
2) жа ́лісли ́вий; співчутли́вий. 
remorseless — adj. 1) що не ка́ється; 2) без-
жа́лісний; нещадний. 
remote — adi. 1) дале́кий, відда ́лений; 
2) малоймовірний; 3) tech. що ді ́є на 
відстані. 
remote control — tech. телеуправління, 
remoteness — 1) відда́леність; далечина́; 
2) малоймовірність. 
remotest, the — adj. найвідда́леніший. 
remount — n. запасни́й кінь, 
remount, to — 1) зно ́ву сіда ́ти ве́рХи (на 
коня ́); 2) зно ́ву сХо́дити, підніма́тися (по 
сХо́даХ то ́що). 
removability — змінюваність; руХли́вість. 
removable — 1) змінюваний; рухли́вий; 
2) що мо ́же бу ́ти усу́неним. 
removal — n. 1) переї ́зд; переміщення; 
2) вилучення; усу́нення; 3) ming. вийма́ння. 
removal-van — вантажне а́вто́ для пере-
ве́зення ме ́блів. 
remove — n. переве́дення учня до насту́пної 
кля́си. 
removed — adj. відда́лений. 
remover — 1) перевізник ме ́блів; 2) tech. 
зніма ́ч; 3) за ́сіб для ви́ведення плям, 
remove, to — 1) переміща́ти; пересува́ти; 
2) вилуча́ти; усува ́ти; 3) переїжджа́ти; 
4) забира ́ти; 5) виводити (пля́ми). 
remunerate, to — опла́чувати; винагоро́-
джувати. 
remuneration — опла ́та; заробітна чла ́та; 
ви ́нагоро ́да. 
remunerative — adj. до ́бре опла́чуваний; 
вигідний. 
renaissance — відродження, пожва́влення. 
Renaissance, the — Ренеса́нс, епо́Ха Від-
родження. 
renal — adj. med. нирко́вий. 
rename, to — перейменува́ти; да ́ти нове ́ 
ім'я ́. 
renascence — see renaissance, 
renascent — adj. що відроджується, 
rencontre — see rencounter, 
rencounter — n. 1) випадко́ва зу ́стріч; 
2) су́тичка; дуе ́ль. 
rencounter, to — 1) випадко́во зустрітися; 
2) зустріча́тися воро ́же. 
render an account, to — 1) звітува́ти; 
2) comm. надсила́ти раху́нок. 
render harmless, to — знешкоджувати. 
rendering — n. 1) викона́ння; 2) зобра ́-
ження; 3) bui. тинкува́ння. 
render, to — 1) відцава́ти (нале́жне); 
2) theatr. вико́нувати ро ́лю; 3) зобра ́жу-
вати, відтво́рювати; 4) подава ́ти (допо-
мо ́гу); роби ́ти (послу ́гу); 5) bui. тинкува́ти. 



rendezvous replaceable 
rendezvous — n. 1) поба́чення; 2) мі ́сце 
поба́чення. 
rendezvous, to — зустріча́тися у призна́-
ченому місці. 
rendition — 1) тлума́чення; пере́клад; 
2) зобра́ження. 
rend, to — 1) шматува́ти, рва ́ти; 2) роз-
ко ́лювати; розще́плювати. 
renegade — 1) n. відсту́пн||ик (иця); ренеґа́т 
(ка); 2) adj. зра́дницький. 
renewal — n. 1) поно́влення; замі ́на нови ́м; 
2) відродження; 3) реставра́ція; 4) tech. 
замі ́на старо ́го устаткува́ння нови ́м. 
renew, to — 1) поно́влювати; замі́нювати 
нови ́м; 2) відроджувати; 3) реставрува́ти; 
4) попо́внювати запа ́с; 5) повторювати; 
6) продо́вжувати те ́рмін чи́нности. 
Renfrew(shire) — geog. Ре́нфру(шір). 
rennet — рене́та (сорт я́блук). 
renouncement — n. зре́чення; відмо ́ва. 
renounce, to — 1) зріка́тися; відмовля́тися; 
2) відхиля́ти, відкида́ти; 3) не визнава́ти; 
4) цура́тися. 
renovated — adj. 1) відно́влений; рестав-
ро́ваний; 2) відбудо́ваний; 3) tech. відре-
монтований. 
renovate, to — 1) відновля́ти; реставрува́ти; 
2) відбудо́вувати; 3) tech. ремонтува́ти, 
ла ́годити. 
renovation — 1) відно́влення; реставра́ція; 
2) відбудо ́ва; 3) tech. ремо ́нт, ла́годження. 
renovator — 1) реставра́тор; 2) відбу-
до́вник. 
renown — n. сла ́ва; популя́рність. 
renowned — adj. славе́тний, відо ́мий. 
rent — n. 1) ре ́нта; 2) ви ́наєм; 3) оре ́ндна 
пла ́та; 4) про́світ (у хма ́рах); 5) ді ́рка; 
6) fig. незгода. 
rental — n. оре ́ндна пла ́та. 
renter — найма́ч(ка); оренда́тор(ка). 
rent-free — adj. звільнений від оре ́ндної 
пла ́ти. 
rentier — n. рантьє́. 
renting — n. найма́ння; орендува́ння. 
rent-ower — n. осо ́ба, що заборгува́ла 
оре ́ндну пла ́ту. 
rent-roll — дохід від зда ́чі в оре ́нду. 
rent, to — найма́ти або ́здава ́ти в оре ́нду. 
renumber, to — перенумеро́вувати. 
renunciation — n. відмо́влення, відре́чення, 
зре́чення. 
renunciative — adj. що містить відмо́ву, 
зре́чення. 
renunciatory — see renunciative. 
reopen, to — 1) зно ́ву відкрива́ти; 2) почи-
на ́ти зно ́ву. 
reorganization — реорганіза́ція. 
reorganizer — реорганіза́тор(ка). 
reorganize, to — реорганізо́вувати. 
rep — n. 1) репс (ткани́на); 2) colloq. 
повторення напа́м'ять. 
repair — n. 1) напра́ва, ремо ́нт; 2) спра́в-
ність, прида́тність; 3) attr. запасни́й. 
repairable — adj. що мо ́же бу ́ти пола ́го-
дженим, відремонтованим. 

repairer — попра́вник, ма ́йстер по ремо ́нту. 
repair parts — ті. pi. запасні части́ни. 
repair shop — ремо́нтна майсте́рня. 
repair, to — 1) направля́ти, ремонтува́ти, 
ла ́годити; 2) прямува́ти; 3) вдава́тися (до 
чо́гось). 
reparable — adj. попра́вний. 
reparation — n. 1) рої. репара́ція; відшко-
дува́ння; 2) ви́правлення. 
repartee — 1) доте ́пна відповідь; 2) до-
тепність; винахідливість, 
repast — 1) ї́жа (обід, вече́ря); 2) трапе ́за. 
repatriable — adj. що підляга́є репатрія́цй. 
repatriate — n. осо ́ба, що поверта́ється на 
ба́тьківщину. 
repatriate, to — репатріюва́ти, поверта́ти 
на ба́тьківщину. 
repatriation — репатрія́ція, пове́рнення на 
ба́тьківщину. 
repave, to — перемо́щувати (доро ́гу). 
repayable — adj. що підляга́є спла ́ті. 
repayment — 1) спла ́та; опла ́та; 2) від-
пла ́та; 3) відшкодува́ння. 
repay, to — 1) поверта́ти борг; 2) відшко-
до ́вувати; винагоро́джувати. 
re-pay, to — плати́ти вдру́ге. 
repeal — n. анулюва́ння, скасува́ння. 
repealer — n. той, хто анулю ́є, скасо́вує. 
repeal, to — анулюва́ти, скасо́вувати. 
repeat — n. 1) повторення; 2) mus. знак 
повто́рення. 
repeated — adj. 1) неодноразо́вий; 2) ча́стий. 
repeatedly — 1) неодноразо ́во; 2) ча ́сто. 
repeater — n. 1) той, хто повторює; 2) elect. 
реле, каска́д підси́лення; 3) radio транс-
ляційний підси́лювач; 4) math, непере́рв-
ний дріб. 
repeating rifle — маґази́нна рушни́ця. 
repeat, to — 1) повторювати; 2) перека́-
зувати. 
repellent — adj. 1) неприва́бливий; оги ́дний; 
2) обу́рливий; 3) несприйня́тливий. 
repel, to — 1) відштовхувати; відбива ́ти; 
2) виклика́ти оги ́ду. 
repent — adj. 1) bot. повзу́чий; 2) zool. 
що плазу́є. 
repentance — rel. каяття, покаяння, 
repentant — rel. що ка́ється. 
repent, to — 1) rel. ка́ятися, розка́юватися; 
2) шкодува́ти. 
repercussion — n. 1) відгук, луна ́; 2) вплив 
(на події). 
repertoire — theatr. репертуа́р. 
repertory — 1) theatr. репертуа́р; 2) до-
відник; 3) реєстр. 
repertory theatre — n. theatr. теа ́тр з по-
стійною тру ́пою і підготованим для сезо ́ну 
репертуа́ром. 
repetition — 1) повто́рення; 2) повто́рення 
напа́м'ять. 
repetition work — n. tech. ма ́сове серійне 
виробни́цтво. 
repine, to — ска́ржитися, ремствувати, 
replaceable — adj. замінний, заміни́мий. 



replacement repudiate, to 
replacement — n. 1) замі ́на, заміщення; 
2) mil. попо́внення. 
replace, to — 1) замінювати; 2) кла́сти або ́ 
ста́вити на місце. 
replant, to — переса́джувати (росли́ну). 
replay, to — sport, перегра́ти (матч), 
replenishment — n. попо́внення; напо́в-
нення. 
replenish, to —попо́внювати; напо́внювати. 
replete — adj. 1) напо́внений; перепо́в-
нений; 2) до ́бре забезпе́чений. 
repletion — перепо́внення; переси́чення. 
replica — 1) то ́чна ко ́пія; 2) tech. моде ́ль. 
replicate, to — 1) копіюва́ти; 2) повто ́рю-
вати. 
replication — 1) ко́пія, ре́пліка; 2) копію-
вання; 3) відповідь, 
reply — відповідь. 
reply paid — з опла́ченою відповіддю 
(лист). 
reply, to — відповіда ́ти; відзива́тися. 
report — n. 1) тії. ра ́порт; 2) sci. до ́повідь; 
3) звук по́стрілу, ви́буху. 
reportage — n. репорта́ж. 
report centre — n. mil пункт збо ́ру до-
не́сень. 
reported speech — n. gram, непряма́ мо ́ва. 
reporter — 1) репортер; 2) доповідач, 
report oneself, to — mil рапортува́ти про 
своє прибуття́, мельдува́тися. 
report progress, to — сповіща́ти про стан 
справ. 
report, to — 1) mil рапортува́ти; звітува́ти; 
2) повідомля́ти; опи́сувати; 3) виставля́ти 
обвинува́чення; ска́ржитися. 
reposal — n. 1) відпочи́нок; 2) сподіва́ння; 
надії. 
repose — n. 1) відпочи́нок, перепочи́нок; 
спо ́кі ́й; 2) сон. 
reposeful — adj. спокійний; заспокійливий, 
repose, to — 1) відпочива́ти; лежа ́ти; 
2) дава ́ти відпочи́нок; 3) трима́тися (на), 
repose trust in somebody, to — довіря́тися 
кому́сь. 
repository — n. 1) той, кому ́ щось дові-
ря ́ють; 2) схо́вище, склад. 
геродове́ — 1. n. 1) штампо́ваний ви ́ріб; 
2) tech. штампува́ння; 3) барельєф на 
мета ́лі; 2. adj. tech. штампо́ваний (на 
мета ́лі). 
reprehend, to — осу́джувати; оголо́шувати 
догану. 
reprehensible — adj. що виклика́є о́суд; 
ва́ртий дога ́ни. 
reprehension — о́суд; дога ́на. 
representation — 1) представни́цтво; за-
ступництво; 2) протест; заява; 3) зо-
бра́ження. 
representative — 1. n. 1) представн||и́к (и́ця), 
депута́т(ка); 2) типо ́ви ́й при́клад, зразо ́к; 
2. adj. 1) рої представни́цький; 2) харак-
терний; показо́вий. 
represent, to — 1) репрезентува́ти, бу ́ти 
представнико́м; 2) зобража ́ти; 3) уявля́ти. 
represser — гноби́тель(ка). 

repression — приду́шення; стримування; 
репре́сія. 
repressive — adj. репресивний, 
repress, to — приду́шувати; стри́мувати. 
reprieve — n. 1) jur. скасува́ння або ́заміна 
(сме ́ртного) ви́року; 2) відстро́чка. 
reprieve, to — 1) jur. скасо́вувати або ́ за-
міня́ти (сме́ртний) ви ́рок; 2) дава ́ти від-
стро́чку. 
reprimand — n. дога ́на; заува́ження. 
reprimand, to — оголо́шувати дога ́ну; 
роби ́ти заува́ження. 
reprint — n. 1) відби́тка; пере́друк; 2) нове ́ 
незмінене вида́ння. 
reprinting — n. передруко́вування. 
reprint, to — 1) передруко́вувати; 2) ви-
пуска́ти нове ́незмінене вида́ння. 
reprisal — n. репре́сія. 
reproach — 1) доріка́ння, докір; за ́кид; 
2) га ́ньба ́. 
reproachful — adj. 1) докірливий; 2) га-
не́бний, негідний. 
reproachfully — adv. докірливо. 
reproach, to — докоря ́ти; га ́нити; ла́яти. 
reprobate — 1. n. 1) розпу́сн||ик (иця); 
2) негІдн||ик (иця); 2. adj. 1) розпу́сний; 
2) підлий; негідний. 
reprobate, to — осу ́джувати; гудити. 
reprobation — о́суд; дога ́на. 
reprocess, to — tech. підцава́ти повто́рній 
обро ́бці. 
reproducer — n. 1) відтво́рювач; 2) radio 
гучномо́вець. 
reproduce, to — 1) поро ́джувати; 2) від-
тво ́рювати; 3) роби ́ти ко ́пію; 4) biol роз-
мно́жуватися. 
reproduction — 1) ко́пія, репроду́кція; 
2) відтво́рювання; 3) biol. розмно́ження. 
reproductive — adj. 1) репродукти́вний; 
2) biol плідний, плодови́тий. 
reproductive organs — biol о́ргани розмно ́-
ження. 
reproof — n. докір; дога ́на; за ́кид. 
reprover — n. той, хто докоря ́є; той, хто 
ро ́бить за ́кид. 
reprove, to — докоря ́ти; роби ́ти за ́кид. 
reptile — 1. n. 1) zool плазу ́н; 2) fig. під-
лабу́зн||ик (иця); 2. adj. підлабу́зницький; 
підлий. 
reptilian — zool 1) n. плазу ́н, репти́лія; 
2) adj. що нале́жить до плазунів (репти́лій). 
republic — рої. респу́бліка. 
republican — рої 1) n. республіка́н||ець 
(ка); 2) adj. республіка́нський. 
Republic of Central Africa — geog. Цент-
ра́льно-Африка́нська Респу́бліка. 
Republic of Shri Lanka — geog. Респу́бліка 
Шрі Ла́нка. 
Republic of South Africa — geog. Півде ́нно-
Африка́нська Респу́бліка. 
republish, to — перевидава́ти, передру-
ко́вувати. 
repudiate, to — 1) зріка́тися, відріка́тися; 
2) відмовлятися від спла ́ти бо ́ргу. 



repudiation residuum 
repudiation — 1) зречення; 2) відмо ́ва від 
спла ́ти бо ́ргу. 
repugnance — n. 1) оги ́да, відра ́за; 2) не-
сумісність. 
repugnancy — see repugnance, 
repugnant — adj. 1) оги ́дний; 2) несумі́сний. 
repulse — n. 1) ві ́дсіч; 2) відмо ́ва. 
repulsed — adj. mil. відби́тий (про во ́рога). 
repulse, to — 1) mil. відбива́ти (во ́рога); 
2) відкида́ти; не прийма́ти. 
repulsion — n. 1) оги ́да; 2) phys. відштов-
хування. 
repulsive — adj. 1) оги́дний, відворо́тний; 
2) що відштовхує. . 
repulsive person — colloq. оги ́дна люди ́на. 
reputable — adj. пова́жаний, шано́вний. 
reputation — репута́ція; реноме ́. 
repute — репута́ція; зага́льна ду ́мка. 
reputed — adj. 1) що ма ́є до ́бру репута ́цію; 
відо ́мий; 2) при́йня́тий за кого ́сь; га́даний. 
requalification — перекваліфіка́ція. 
requalify, to — перекваліфіко́вувати. 
request — n. 1) проха́ння; 2) вимо ́га 
(вві́члива). 
request, to — 1) проха ́ти; 2) вимага́ти, 
нака́зувати (вві́чливо). 
requiem — rel. панахи́да, ре́квієм. 
required — adj. обов'язко́вий; необхідний, 
requirement — 1) потре ́ба; 2) вимо ́га; 
необхідна умо ́ва. 
require, to — 1) потребува́ти, ма ́ти по-
тре ́бу; 2) вимага́ти, домага́тися. 
requisite — 1) n. все потрібне, все необхідне; 
2) adj. потрібний, необхідний, 
requisition — n. 1) реквізи́ція; 2) офіційне 
розпоря́дження; 3) зая́вка. 
requisition, to — 1) реквізува́ти; 2) по дава ́ти 
зая́ву. 
requital — n. 1) ви ́нагоро ́да; 2) fig. по ́мста, 
відплата. 
requite, to — 1) винагороджувати; 2) fig. 
мсти́тися, відпла́чувати. 
re-read, to — перечи́тувати. 
resale — n. comm. перепро́дування, пере-
про ́даж. 
rescind, to — скасо́вувати, анулюва́ти. 
rescission — n. скасування, анулюва́ння. 
rescue — n. 1) ряту́нок; звільнення; 2) attr. 
рятува́льний. 
rescued — adj. врятований; звільнений, 
rescuer — n. рятівн||и́к (и́ця); визволи́тель 
(ка). 
rescue party — n. рятува́льна експеди́ція. 
rescue, to — 1) рятува́ти; звільня́ти; 2) jur. 
відбира ́ти насильно майно ́. 
research — n. 1) науко́ве дослідження; 
2) ретельні по́шуки; 3) attr. дослідницький, 
researcher — n. дослідник, науко ́во-до ́слід-
ний працівни́к. 
research, to — досліджувати, займа́тися 
науко ́во-до ́слідною пра́цею. 
research work — науко́во-до́слідна пра́ця. 
research worker — науко́вець, науко́во-
до ́слідний працівни́к. 

reseat, to — 1) tech. притира́ти, приганя́ти; 
2) поста́вити нові крісла (в теа ́трі). 
resection — surg. резекція. 
resect, to — surg. роби ́ти резе́кцію. 
reseda — bot. резеда ́. 
reselling — n. comm. перепро́даж. 
resell, to — comm. перепродувати, 
resemblance — подібність, схо́жість. 
resemble, to — бу ́ти подібним, бу ́ти схо ́-
жим на. 
resentful — 1) обу ́рений; 2) обра ́жений; 
3) злопа́м'ятний. 
resentment — 1) обу ́рення; 2) почуття́ 
обра ́зи. 
resent, to — 1) обу́рюватися; 2) обража ́-
тися. 
reservation — n. 1) застере́ження; 2) запо-
відник; 3) зберіга́ння в запа ́сі; 4) попере́днє 
замо́влення (в готе ́лі, в теа ́трі); 5) jur. 
збере́ження пра́ва. 
reserve — n. 1) скро́мність; стри́маність; 
2) запа ́с, резе ́рва; 3) fin. резе́рвний фонд; 
4) тії. резе ́рва; 5) sport, запасни́й граве́ць; 
6) attr. резе́рвний, запасни́й. 
reserved — adj. 1) скро́мний; стри́маний; 
2) замо́влений заздалегідь; 3) запасни́й, 
резе́рвний. 
reservedly — adv. стри ́мано; обере ́жно. 
reserve, to — 1) резервува́ти, замовля́ти 
заздалегідь; 2) зберігати, заощаджувати; 
3) jur. застеріга́ти пра ́во. 
reservist — n. тії. військо́вий в запа ́сі. 
reservoir — водо ́йма, водосхо́вище. 
reservoir, to — зберіга ́ти (во ́ду) в водо-
схо́вищі. 
reset, to — 1) med. вправля́ти (зла ́ману 
ру́ку тощо); 2) (зно ́ву) вставля́ти в опра́ву. 
reshape, to — надава́ти ново ́го ви́гляду або ́ 
фо ́рми. 
residence — 1) мешкання; оселя; рези-
де ́нція; 2) перебу́вання; 3) трива́лість пе-
ребування. 
resident — 1. n. 1) постійний ме ́шка ́нець; 
2) orn. неперелітний птах; 2. adj. 1) що 
постійн9 ме ́шка ́є; 2) власти́вий; 3) orn. 
неперелітний (про птаха́). 
residential — adj. 1) житло ́ви ́й; 2) зв'я́заний 
з місцем ме́шка́ння. 
residentiary — пов'я́заний з місцем ме ́ш-
ка́ння. 
resident minister — дипломати́чний пред-
ставни́к. 
resident physician — med. лікар, що живе ́ 
при ліка́рні. 
resident population — постійне насе́лення. 
resident qualification — ценз осілости. 
reside, to — 1) ме ́шка ́ти; 2) бу ́ти власти́вим. 
residual — 1. n. 1) оста ́ча; 2) різни́ця; 2. adj. 
1) за́лишко́вий; 2) math, що зали́пшвся 
після́ відніма́ння. 
residue — n. 1) части́на, що залишилася; 
оста ́ча; 2) chem. о́сад; 3) jur. спа́дщина 
без боргів і пода́тків. 
residuum — n. 1) оста ́ча; 2) chem. о́сад; 
3) math, оста ́ча після́ відніма́ння. 



resignation restored 
resignation — 1) резиґна́ція, залишення 
поса ́ди; 2) поко ́ра, покі́рність. 
resigned — adj. покі́рний, покі́рливий. 
resign, to — 1) резиґнува́ти, відмовля́тися 
(від поса ́ди, пра ́ва); 2) губи ́ти наді ́ю; 
3) зно ́ву підпи́суватися. 
resilience — n. 1) елясти́чність; пру́жність; 
2) tech. пружна деформа ́ція; 3) зда ́тність 
шви́дко відно́влювати духо ́ві і фізи́чні 
си ́ли. 
resiliency — see resilience. 
resilient — adj. 1) елясти́чний; пру ́жний; 
2) fig. безжу́рний, життєра́дісний. 
resin — смола ́: живи́ця. 
resinous — adj. смоли́стий. 
resin, to — смоли ́ти. 
resistance — 1) о́пір; протиді ́я; 2) відпо ́р-
шсть. 
resistant — adj. що чи́нить о́пір; міцний, 
стійки́й. 
resistive — adj. 1) elect, що ма ́є о́пір; 
2) що мо ́же чини́ти о́пір. 
resistivity — n. elect, пито ́мий о́пір. 
resistless — adj. 1) немину́чий; нездола ́н-
ний; 2) незда́тний чини́ти о́пір. 
resistor — n. elect, о́пір, спро́тив. 
resist, to — 1) чини́ти спро ́тив; протидіяти; 
2) обороня ́тися; 3) утри́муватися (від 
чо́гось). 
resole, to — ста́вити нові ́підме́тки. 
resoluble — adj. розчи́нний. 
resolute — adj. вольови́й, рішучий, тверди́й. 
resolution — n. 1) ухва́ла, рішення; резо-
люція; 2) рішу́чість, тве ́рдість; 3) роз-
в'я ́за ́ння (пробле ́ми); 4) med. припи́нення 
запальни́х я́виїц; 5) chem. розклада́ння. 
resolve — n. 1) рі́шення; 2) poet, рішу́чість, 
смі ́ли ́вість. 
resolved — adj. рішу́чий, тверди́й. 
resolvent — n. 1) med. протизапальни́й 
за ́сіб; 2) chem. розчи́нник. 
resolve, to — 1) прийма́ти рі́шення, вирі-
шувати; 2) med. розсмо́ктуватися; 3) chem. 
розпада́тися на складові части́ни. 
resonance — резона ́нс; відгук, 
resonant — adj. 1) резону ́ючий; 2) що луна ́є, 
розляга́ється. 
resonate, to — резонува́ти. 
resonator — phys. резона ́тор. 
resort — n. 1) зве́рнення (по допомо ́гу); 
2) відвідуване місце; 3) приту́лок; наді ́я; 
4) jur. інста́нція. 
resort, to — 1) вдава́тися (до чо ́гось); звер-
та́тися (по допомо ́гу); 2) відві́дувати. 
re-sort, to — пересортовувати, 
resounding — adj. звучний; дзвінки́й. 
resound, to — 1) луна ́ти; звуча́ти; дзвені ́ти; 
2) повто́рювати, відбива́ти (звук), 
resource — n. 1) pl. за ́соби; запа ́си; 2) ви-
нахідливість; спри́тність. 
resourceful — adj. винахідливий, 
resourcefulness — винахідливість. 
re-sowing — n. agric. пересів, 
respect — 1) поша ́на, пова ́га; 2) відно ́-
шення. 

respectability — /і. 1) пова́жність; 2) по-
рядність. 
respectable — adj. 1) пова́жний; 2) поря ́д-
ний; 3) чима ́ли ́й (чима ́ла ́ кількість), 
respecter — n. шанобли́ва люди ́на. 
respectful — adj. шанобливий; чемний, 
respectfully — adv. шанобли ́во; че ́мно. 
respectfulness — шанобли́вість; че́мність. 
respecting — prep, відно ́сно, що ́до. 
respective — adj. відповідний, 
respect, to — 1) шанува́ти, поважа ́ти; 
2) берегти́. 
respiration — n. дихання; med. респіра́ція. 
respirator — n. med. респіра́тор. 
respiratory — adj. med. дихальний, 
respire, to — 1) ди ́хати; 2) переводити дух, 
відпочива́ти. 
respite — n. 1) перепочи́нок; 2) відстро́чка 
(стра́ти). 
respite, to — 1) дава ́ти перепочи́нок; 
2) відстро́чувати (стра́ту). 
resplendence — n. пи́шність; блиску́чість. 
resplendency — see resplendence, 
resplendent — adj. пи́шний; блиску́чий. 
respondent — 1. adj. 1) що відповіда ́є; 
2) чу ́йни ́й; 2. n. jur. відповіда́ч(ка). 
respond, to — 1) відповіда́ти* 2) реаґува́ти. 
response — 1) відповідь; 2) відгук; реа́кція. 
responsibility — 1) відповіда́льність; 2) зо-
бов'я ́за ́ння, обо ́в'я ́зок. 
responsible — adj. 1) відповіда́льний; 
2) гідний довір'я; 3) важли́вий. 
responsive — adj. 1) чу ́йни ́й, чутливий; 
2) що ле ́гко реаґу́є. 
rest — n. 1) відпочи́нок, спочи́нок; 2) ре ́шта, 
оста ́ча; 3) опо ́ра; підставка; 4) fin. ре-
зе́рвний фонд. 
restaurant — рестора ́н; їда́льня. 
rest-cure — n. med. лікува́ння відпочи́нком. 
rest-day — день відпочи́нку. 
rested — adj. що відпочи́в. 
restful — adj. 1) заспокійливий; 2) спо-
кійний. 
rest-harrow — bot. вовчуг, 
rest-home — будинок відпочи́нку. 
rest-house — see rest-home, 
resting-place — n. 1) місце відпочи́нку; 
2) моги ́ла. 
restitution — 1) відшкодува́ння збитків; 
2) пове́рнення; 3) відно́влення, відбудо ́ва. 
restive — adj. 1) неспокійний; 2) норови́с-
тий (про коня́). 
restless — adj. 1) невгамо́вний; неспокій-
ний; 2) нетерпля́чий. 
restlessly — 1) невгамо́вно; неспокійно; 
2) нетерпля́че. 
restlessness — 1) невгамо́вність; 2) нетер-
пля́чість. 
restock, to — comm. попо́внювати запа ́с(и). 
restoration — n. 1) відно́влення, реставра́-
ція; 2) реконстру́кція. 
restorative — med. 1) n. тонізу́ючий за ́сіб; 
2) adj. тонізу́ючий. 
restored — adj. відно́влений, реставро́-
ваний. 



restorer retread, to 
restorer — n. реставра́тор(ка). 
restore, to — 1) відно́влювати, реставру-
ва ́ти; 2) реконструюва́ти; 3) відшкодо́-
вувати. 
restrained — adj. 1) стри́маний; 2) обме ́-
жений. 
restrainedly — стримано, 
restraint — n. 1) стри́маність; 2) обме-
ження; прибо́ркання; 3) ув'я́знення. 
restrain, to — 1) стри́мувати, зде́ржувати; 
2) обме ́жувати; 3) ув'я́знювати. 
restricted — adj. 1) обме ́жений; 2) для 
службо ́вого кори́стува́ння. 
restriction — обме ́ження; перешкода, 
restrictive — обмежуючий; стри́муючий. 
restrict, to — обме ́жувати; стри́мувати. 
rest-room — n. 1) спочива́льня, кімна́та 
відпочи́нку; 2) убира́льня (в теа ́трі то ́що). 
rest, to — 1) відпочива́ти, спочива́ти; 
2) спира́тися на; 3) лиша́тися без змін, 
result — 1) на́слідок, ви́слід, результа ́т; 
2) math, підсумок. 
resultant — 1. n. phys. рівнодіюча си ́ла; 
2. adj. 1) phys. рівнодіючий; 2) що оде ́р-
жується в результа́ті. 
result, to — 1) виплива́ти, похо ́дити; 
2) ма ́ти результа́ти. 
г&ите ́ — n. 1) зве́дення, резюме; 2) під-
сумок, ви́сновок. 
resume, to — 1) відно́влювати; зно ́ву про-
до́вжувати; 2) підбива́ти підсумки; ре-
зюмува ́ти. 
resumption — n. 1) відно́влення; продо ́в-
ження; 2) оде́ржання наза ́д. 
resumptive — adj. 1) що узага ́льнює; 2) що 
підсумо́вує. 
re-surface, to — 1) naut. зно ́ву сплива́ти 
на пове́рхню (про підводний чо ́ве ́н); 
2) зно ́ву покрива́ти (асфа́льтом). 
resurgence — n. відродження; відно́влення. 
resurgent — adj. що відроджується; що 
відно́влюється. 
resurrection — 1) rel. воскресіння; 2) від-
но́влення. 
Resurrection of Christ — rel. Воскресіння 
Христа ́. 
resurrect, to — 1) rel. воскреша́ти; 2) rel. 
воскреса́ти; 3) відроджуватися. 
resuscitate, to — оживля́ти; відживля́ти. 
retail — comm. n. 1) відпро́даж, роздрібний 
продаж; 2) attr. роздрібний. 
retailer — n. comm. кра ́ма ́р(ка); перепро́-
дувач(ка). 
retail, to — comm. продава́ти(ся) на ро ́з-
дріб. 
retainer — n. 1) jur. договір, угода з адво-
ка ́том; 2) tech. замо ́к; 3) hist, васа ́л; слуга ́. 
retaining fee — n. jur. попередній гонора ́р 
адвока́ту. 
retaining wall — n. bui. підлірна́ стіна ́. 
retain, to — 1) утри́мувати; 2) зберіга ́ти; 
3) запро́шувати (найма́ти) адвока́та. 
retaliate, to — 1) мсти ́тися; відпла́чувати; 
2) comm. прова́дити ми ́тну війну́. 
retaliation — по ́мста; відпла́та. 

retaliatory — adj. репреси́вний. 
retaliatory tariff — n. comm. репреси́вний 
тари́ф. 
retardation — 1) уповільнення; 2) перешко́-
да; 3) спізнення. 
retardment — уповільнення; затри́мка. 
retard, to — уповільнювати; гальмува́ти. 
retch — n. блюво ́та, блюва́ння. 
retch, to — блюва ́ти; ту́житися (при 
блюва́нні). 
retention — n. 1) стри́мування; 2) збере ́-
ження; 3) med. затри́мка (се́чі). 
retentive — adj. 1) що затри ́мує; 2) що 
зберіга ́є; 3) пам'ятки́й. 
reticence — n. 1) стри́маність; 2) мовча ́з-
ність; 3) замо́вчування. 
reticent — adj. 1) стри́маний; 2) мовчазни́й; 
3) що замо́вчує щось. 
reticle — 1) сітка; 2) opt. перехре́стя візи ́р-
них нито́к опти́чного при́ладу. 
reticulate — adj. сітча́стий. 
reticulated — adj. сітча́стий. 
reticulate, to — вкрива́ти сітча́стим візе-
ру́нком. 
reticulation — сітча́стий візеру́нок; сітча́ста 
будо ́ва. 
reticule — ридикюль, жіно́ча торби́нка. 
retina — anat. ретина, сітча́ста оболо ́нка. 
retinue — n. по ́чет; hist, дружи́на. 
retip, to — клепа́ти (ко ́су ́). 
retire — n. тії. нака́з про відступ, 
retired — adj. 1) у відста́вці; 2) прихо́ваний. 
retired list — n. mil. ли ́ста відставни́х 
старши́н. 
retirement — 1) відста́вка; 2) тії. відступ, 
retirement age — n. пенсійний вік. 
retire, to — 1) відходити; звільня́тися; 
2) тії. відступа́ти. 
retiring — adj. 1) скро́мний; 2) схи́льний 
до само́тности. 
retiring-room — n. вбира́льня. 
retool, to — tech. запроваджувати моде ́рну 
техніку. 
retort — n. 1) різка́ відповідь; ві ́дсіч; за-
пере́чення; 2) доте ́пна ре́пліка; 3) chem. 
рето ́рта, ко ́лба. 
retortion — 1) загина́ння наза ́д; 2) репре́сії 
до чужинців. 
retort, to—рі ́зко відповіда́ти; запере́чувати. 
retouch — n. phot, ре ́туш; ретушува́ння. 
retoucher — phot, ретуше́р(ка). 
retouch, to — 1) phot, ретушува́ти; 2) під-
фарбо́вувати (воло́сся). 
retractation — n. відмо ́ва; зре́чення. 
retractible — adj. зда ́тний скоро́чуватися. 
retractility — n. зда ́тність скоро́чуватися. 
retraction — 1) скоро́чування; 2) втя́гу-
вання (кігтів). / 
retractive — adjV anat. скоротли́вий. 
retractor — n. anat. скоротливий м'яз, 
retraining — n. переви́шкіл. 
retranslate, to — зно ́ву переклада́ти. 
re-tread — n. mot. перекри́та ши́на. 
retread, to — 1) mot. перекрива́ти шину; 
2) відхо ́дити наза ́д. 



retreat reversal 
retreat — n. 1) mil. відступ; 2) приту́лок; 
схо ́вище; 3) ming. переро́бка. 
retreating chin — colloq. зрі ́зане підборіддя, 
retreating forehead — colloq. спа ́дисте чоло ́. 
retreat, to — 1) mil. відступа́ти; 2) ming. 
переробля́ти. 
retrenchment — 1) еконо́мія, скоро́чування 
видатків; 2) mil. ша́нець, око ́п, ретранше-
ме ́нт. 
retrench, to — 1) скоро́чувати вида́тки; 
2) тії. око́пуватися. 
retrial — n. повто́рний суд. 
retribution — ка́ра, покара́ння. 
retributive — adj. кара́льний. 
retrievable — adj. відно́вний; попра́вний. 
retrieval — n. 1) пове́рнення; 2) ви́прав-
лення; 3) зна́хідка. 
retriever — hunt, мисли́вська соба ́ка. 
retrieve, to — 1) бра ́ти наза ́д; 2) виправ-
ля ́ти; 3) hunt, знаходити і по дава ́ти дичину́ 
(про соба ́ку). 
retroaction — 1) tech. зворо ́тна реа́кція; 
2) radio зворо́тний зв'язо́к. 
retroactive — adj. tech. ретроакти́вний. 
retrocession — пове́рнеїшя території згідно 
з догово ́ром або ́ в результаті війни́. 
retrograde — adj. спрямо́ваний наза ́д; 
ретроґра́дний. 
retrograde, to — 1) ру́хатися наза ́д, реґре-
сува ́ти; 2) тії. відступа́ти. 
retrogression — 1) зворо́тний рух; 2) за-
не ́пад; реґре́с. 
retrogressive — 1) що ру́хається наза ́д; 
2) занепадницький; реґреси́вний. 
retrogress, to — 1) ру́хатися наза ́д; 2) по-
гіршуватися ; реґресува́ти. 
retrospect — 1) по ́гляд у мину ́ле; 2) о́гляд 
минулого. 
retrospection — ро ́здум про мину́ле. 
retrospective — adj. 1) ретроспекти́вний; 
2) що нале́жить до минулого; 3) jur. що 
ма ́є зворо ́тну си ́лу (про зако́н). 
retrousse — adj. кирпа́тий (про ніс), 
retry, to — зно ́ву (ще раз) судйти. 
rettery — n. мочи́льня. 
ret, to — мочити, вимо́чувати. 
return — n. 1) пове́рнення; 2) comm. при-
бу ́ток; 3) офіційний звіт; 4) на́слідок ви ́-
борів; 5) зворо́тний шлях; 6) відшкоду-
ва́ння. 
return a ball, to — sport, відбива́ти м'яч, 
returned — adj. 1) що повернувся; 2) по-
ве́рнений. 
returned empty — comm. пакува́льний ма-
теріал, що підляга́є пове́рненню. 
returnee — n. тії. покликаний до ві́йська 
(із запа́су). 
return fire, to — mil. відстрілюватися, 
returning officer — урядо́вець, що контро-
лює парля́ме́нтські ви ́бори. 
return-match — sport, матч-рева́нш. 
return one's lead, to — at cards ходи ́ти в 
масть. 
return thanks, to — відповіда́ти на тост, 
return ticket — n. зворо ́тний квито́к. 

return, to — 1) верта́тися; 2) віддава ́ти; 
3) офіційно доповіда ́ти; 4) повторюватися 
(про хворо ́бу); 5) обира ́ти до парля ́ме ́нту. 
reunify, to — зно ́ву об'єднувати, 
reunion — n. 1) поєдна́ння; 2) прими́рення; 
3) вечі́рка; дру́жня зу́стріч. 
Яе́ипіоп — geog. Реюньйо́н (о́стрів). 
reunite, to — І)поє ́днувати(ся); 2) збира ́-
тися. 
rev — colloq. tech. о́берт (маши́ни, двигуна́). 
revaluation — есоп. переоці́нка. 
revalue, to — есоп. переоці́нювати. 
revamp, to — ла ́годити; ремонтува́ти. 
reveal — n. Ьиі. ве́рхній одві́рок. 
revealed — adj. 1) ви́явлений; 2) пока́заний. 
reveal, to — 1) виявля́ти; розкрива́ти; 
2) пока́зувати. 
reveille — n. тії. ранко́ва побу ́дка. 
revel — 1) весе́лощі; 2) бе ́нке ́т. 
revelation — n. вияв, про́яв, ви́явлення. 
Revelations, the — bibl. Апока́ліпсис. 
revelry — 1) весе ́лощі; 2) бе ́нке ́т. 
revel, to — 1) весели́тися; 2) бенкетува́ти. 
revenge — 1) по ́мста, відпла ́та; 2) рева́нш. 
revengeful — adj. мсти́вий. 
revengefulness — мсти́вість. 
revenge oneself, to — помсти́тися. 
revenger — ме́сник. 
revenge, to — мсти́ти(ся). 
revenue — рі́чний дохі ́д (держа́ви). 
revenue officer — ми́тний урядо́вець. 
reverberant — adj. що звучи́ть, луна ́є (про 
звук). 
reverberated — adj. відби́ваний (про звук, 
сві ́тло, тепло ́). 
reverberate, to — відбива́ти(ся) (про звук, 
сві ́тло, тепло ́). 
reverberating — adj. 1) що звучи́ть, грими́ть; 
2) гучний (гучна́ сла ́ва); 3) відбивни́й. 
reverberating furnace — n. met. відбивна́ піч. 
reverberation — 1) ві ́дголос, луна ́; 2) гу́ркіт 
(гро ́му); 3) відбива́ння. 
reverberative — adj. phys. що відбива́ється. 
reverberator — n. рефле́ктор. 
reverberatory — see reverberating, 
reverence — 1) шанува́ння, пова ́га; обо ́ж-
нювання; 2) уклі́н, реверанс, 
reverence, to — шанува́ти, поважа ́ти; обо ́ж-
нювати. 
reverend — adj. шано́вний. 
Reverend — rel. Преподо ́бний (ти ́ту ́л 
священика). 
reverent — adj. шанобли́вий; спо́внений 
обо́жнення. 
reverential — adj. шанобли́вий; спо́внений 
обо́жнення. 
revere, to — шанува́ти, поважа́ти; обо ́ж-
нювати. 
reverie -«• n. 1) мрійли́вість; задумливість; 
2) мрі ́я. 
reversal — 1) змі ́на; 2) анулюва́ння, ска-
сування; 3) tech. зміна на́пряму ру ́ху на 
зворо́тний. 



reverse fihine wine 
reverse — 1. adj. обе ́рнений; зворо ́тний; 
протиле́жний; 2. n. 1) протиле́жне; 2) змі ́на 
(на гі ́рше); 3) тії. пора ́зка; 4) tech. механізм 
зміни ходу. 
reverse arms, to — mil. поверну́ти рушни́цю 
прикла́дом вго́ру. 
reverse fire — n. mil. вого́нь з запі́лля. 
Reverse step! — mil. Зміни́ крок! 
reverse, to — 1) міня́ти на протиле́жне; 
2) анулюва́ти, скасо́вувати; 3) tech. дава ́ти 
маши́ні зворо́тний хід. 
reversibility — 1) оборо ́тність; 2) tech. 
реверсйвність. 
reversible — adj. 1) оборотний; 2) tech. 
реверси́вний; 3) одна́ковий з обо ́х сторі ́н 
гпро матерія́л). 
(eversion — n. 1) пове́рнення до поперед-
нього ста ́ну; 2) асекура́ція, випла́чувана 
після́ сме ́рти; 3) biol. атавізм, 
reversionary — adj. 1) зворо ́тний; 2) tech. 
реверси́вний. 
revert, to — 1) поверта́тися до попере ́д-
нього ста ́ну; 2) jur. переходити до попе-
ре ́днього вла́сника. 
revetment — bui. облицювання; обкла-
да ́ння (ка́менем). 
revet, to — bui. облицьо́вувати; обклада́ти 
(ка́менем). 
review — n. 1) о́гляд; пере ́ві ́рка; 2) періо-
ди́чний журна ́л; 3) реце́нзія; 4) тії. пара ́да. 
reviewer — n. огля ́да ́ч; рецензе́нт. 
review, to — 1) переглядати; перевіря́ти; 
2) рецензува́ти; 3) тії. прийма́ти пара ́ду. 
revile, to — ла́яти(ся); ганьби́ти. 
revise — n. звіря́ння; print, друга коректу́ра, 
коре́кта. 
revised — adj. 1) переві́рений; 2) ви́прав-
лений; 3) переро́блений. 
reviser — n. print, ревізійний коре́ктор. 
revise, to — 1) перевіря́ти; 2) виправля́ти; 
3) переробля́ти. 
revision — n. 1) пере ́гляд; 2) ревізія; 
3) перегля́нуте й виправлене вида́ння. 
revisional — adj. ревізійний, 
revisionism — n. рої. ревізіонізм, 
revisionist — рої. 1) ревізіоніст(ка); 2) adj. 
ревізіоністський. 
revisit, to — зно ́ву відвідувати. 
revisory — adj. ревізі́йний. 
revival — n. 1) відродження; 2) пожва́в-
лення. 
Revival style — archi. стиль Ренеса́нс. 
revived — adj. 1) відроджений; 2) пожва́в-
лений. 
reviver — n. 1) той, хто пожва ́влює; 
2) colloq. збу́джувальний напі́й. 
revive, to — 1) відро́джувати(ся); 2) по-
жвавлюватися); 3) med. приводити або ́ 
приходити до па́м'яті (прито́мности). 
revivification — n. 1) пове́рнення до життя ́; 
оживлення; 2) chem. відно́влення. 
revivify, to — 1) поверта́ти до життя ́; 
оживля́ти; 2) chem. відно́влювати(ся). 
revocable — adj. що підляга́є скасува́нню 
(про зако́н). 

revocation — n. скасува́ння (зако́ну). 
revoke, to — скасо́вувати (зако́н). 
revolt — n. 1) повста́ння; бунт, за ́колот; 
2) відра ́за, оги ́да. 
revolting — adj. 1) відра́зливий, оги ́дний; 
2) обурливий. 
revolt, to — 1) повстава́ти; бунтува́тися; 
2) почува́ти відра ́зу, огиду. 
revolution — n. 1) революція; 2) tech. по́вний 
о́берт (маши́ни); 3) agric. сівозмі ́на. 
revolutionary — 1. n. революціоне́р(ка); 
2. adj. 1) революційний; 2)tech. оберто́вий. 
revolutionism — революційність. 
revolutionist — революціоне́р(ка). 
revolutionize, to — 1) революціонізува́ти; 
2) запроваджувати ґрунто́вні змі ́ни. 
revolver — 1) рево ́льве ́р; 2) tech. бараба ́н. 
revolve, to — оберта́тися. 
revolving — adj. що оберта́ється, кру́титься. 
revolving-door — верту́шка. 
rev, to — colloq. оберта́ти(ся). 
revue — n. theatr. ревю. 
revulsion — n. 1) си́льна рапто́ва змі ́на 
(почутті́в); 2) med. відплив (кро́ви). 
revulsive — med. 1) n. відтяжни́й за ́сіб; 
2) adj. відтяжни́й. 
rev up, to — colloq. tech. збільшувати 
шви́дкість. 
reward — нагорода, винагорода, 
rewarding — adj. кори́сний, попла́тний. 
reward, to — нагороджувати; віддя́чувати 
(за щось). 
rewind, to — tech. перемо́тувати. 
reword, to — передава́ти іншими слова ́ми 
або ́ в і́ншій фо ́рмі. 
rewrite, to — 1) перепи́сувати; 2) переро ́б-
лювати. 
Reykjavik — geog. Рейк'явік (мі ́сто). 
Reynard — прізвище лисиці у фо ́лкльо ́рі. 
Rhadamanthus — 1) myth. Радама ́нт; 2) fig. 
непідкупний суддя. 
rhapsodical — adj. colloq. пишномо́вний; 
захоплений. 
rhapsodize, to — colloq. пишномовно гово-
рити або ́писати. 
rhapsody — 1) mus. рапсодія; 2) colloq. 
палка або ́ пишна мо ́ва. 
Rheims — geog. Реймс (мі ́сто). 
Rhenish — 1) adj. ра́йнський; 2) n. райнва́йн 
(вино). 
rhenium — chem. ре́ній. 
rheostat — elect, опірниця, реоста ́т. 
rhetor — 1) ре ́(и ́)тор; 2) професійний про-
мо́вець. 
rhetoric — ре(и)то́рика. 
rhetorical — adj. ре(и)тори́чний. 
rhetorician — 1) ре ́(и ́)тор; 2) красномо́вець. 
rheum — colloq. нежить, 
rheumatic — med. 1. n. 1) ревма́тик; 2) pi. 
ревматйзм; 2. adj. ревматичний, 
rheumaticky — adj. colloq. ревмати́чний. 
rheumatism — n. med. ревмати́зм. 
Rhine — geog. Райн (річка). 
Rhinestone — фал(ь)ши́вий діяма ́нт. 
Rhine wine — ра́йнське (вино́). 



rhino rift, to 
rhino — colloq. гро ́ші. 
rhinoceros — zool. носорі ́г. 
Rhode Island — geog. Род-Айленд (штат 
США). 
Rhodes — geog. Ро ́дос (о́стрів). 
Rhodesia — geog. Роде ́зія. 
rhodium — chem. ро ́дій. 
rhododendron — bot. рододендро ́н. 
rhodonite — тіп. родоні ́т. 
rhomb — geom. ромб. 
rhombic — adj. geom. ромбі́чний. 
rhomboid — geom. ромбо ́їд. 
rhomboidal — adj. geom. ромбі́чний. 
rhombus — geom. ромб. 
Rhone — geog. Ро ́на (рі́чка). 
rhubarb — bot. реві́нь. 
rhumb — naut. румб. 
rhyme — ри ́ма. 
rhymer — derog. віршома ́з. 
rhymester — see rhymer. 
rhyme, to — римува́ти. 
rhythm — 1) ритм; 2) ро ́змір ві́рша. 
rhythmic(al) — adj. ритмічний. 
rhythmically — ритмічно. 
rial — ріа ́л (грошова́ одини́ця Іра́ну). 
riant — adj. весе́лий, що усміха́ється. 
rib — n. 1) anat. ребро ́; 2) го ́стрий кра ́й; 
3) bot. жи́лка листка́; 4) tech. скрі́па. 
ribald — 1. n. 1) лихосло ́в; 2) аг. розпу́сник; 
2. adj. непристо́йний. 
ribaldry — n. 1) непристо́йна поведі́нка; 
2) аг. розпу ́ста. 
riband — see ribbon. 
ribbed — adj. 1) ребри́стий; 2) смуга́стий. 
ribbing — n. ребри́стість. 
ribbon — n. 1) стрі́чка, стя́жка, стьо ́жка; 
2) colloq. pi. шматки́, кла́пті; 3) attr. із 
стрі́чки. 
ribboned — adj. прикра́шений стрі ́чка ́ми. 
ribbon, to — прикраша́ти стрі ́чка ́ми. 
rib, to — 1) поси́лювати, змі ́цнювати; 
2) colloq. жартува́ти. 
rice — n. 1) bot. риж; 2) attr. ри́жовий. 
rice field — n. agric. ри́жове по ́ле. 
rice-paper — ри́жовий папі́р. 
rich — 1. adj. 1) бага ́тий; 2) розкі́шний; 
3) яскра́вий (про ко ́лір); 4) сокови́тий 
(про о́вочі); 5) родю ́чий (про ґрунт); 2. n. collect, бага ́ті люди. 
rich dish — поживна стра́ва. 
riches — n. pl. бага ́тство; ска ́рби ́. 
richly — adv. 1) бага ́то; 2) розкішно. 
Richmond — geog. Рі ́чмонд (мі ́сто). 
richness — n. 1) бага ́тство; 2) яскра́вість 
(барв); 3) сокови́тість (о́вочів); 4) родю ́-
чість (ґру́нту). 
rick — agric. ски́рта, стіг. 
rickets — med. рахі ́т. 
rickety — adj. 1) med. рахіти́чний; 2) ве-
міцни́й, розхи́таний (розхи́тані ме ́блі); 
3) слабки́й (слабке́ здоро ́в'я). 
rickshaw — n. ри́кша. 
rick, to — agric. склада́ти в стіг. 
ricochet — n. ві́дскок, рикоше́т. 

ricochet, to — 1) роби ́ти рикоше́т; 2) би ́ти 
рикоше́том. 
rictus — L. ротови́й о́твір. 
ridable — adj. прида́тний до їзди ́ ве́рхи 
(про коня́). 
riddance — n. 1) ряту́нок; 2) усу́нення. 
riddle — 1) за ́гадка; 2) екра ́н; 3) си ́то; 
ре ́шето. 
riddle, to — 1) говори́ти на́тяками; 2) роз-
га́дувати (за́гадку); 3) просіва́ти; 4) діря-
вити (ку́лями). 
ride — n. 1) їзда ́ (ве́рхи, а́вто́м, вельоси-
пе ́дом); 2) шлях, але ́я (особли ́во для 
верхово́ї їзди ́). 
ride a horse to death, to — загна ́ти коня́. 
rider — n. 1) верхіве́ць, ве́ршник; 2) до-
по́внення, дода ́ток (про доку ́ме ́нт); 3) jur. 
окре ́ма ду ́мка. 
riderless — adj. без ве́ршника (про коня́). 
ride, to — 1) ї́хати ве ́рхи; 2) мча́ти, не ́сти ́ся; 
3) пригнічувати; 4) жорсто ́ко критикува́ти. 
ridge — 1) гі ́рськи ́й кряж; па ́смо гір; 
2) гре ́бінь (да ́ху); 3) вододіл, 
ridged — adj. гострокінце́вий. 
ridge-roller — agric. кото́к. 
ridge, to — 1) утво́рювати скла́дки; 
2) стовбу́рчитися. 
ridicule — n. глум, по ́сміх. 
ridicule, to — насміха́тися, висмі́ювати. 
ridiculous — adj. безглу ́здий; сміхови́нний, 
комі́чний. 
ridiculously — безглу ́здо; комі́чно. 
riding — 1. adj. верхови́й (про коня ́); 2. п. 
1) їзда ́ве ́рхи; 2) доро ́га для верхово́ї їзди ́. 
riding-breeches — n. pl. рейту́зи. 
riding-habit — n. амазо́нка (жіно́чий о́дяг 
для їзди ́ве́рхи). 
riding hall — n. вкри́тий мане ́ж. 
riding-master — n. вчи́тель верхово́ї їзди ́. 
rid oneself of, to — позбавля́тися чого́сь. 
rid, to — 1) позбавля́ти(ся) чого ́сь; 2) звіль-
ня́ти, рятува́ти від чо́гось. 
Riesling — ри́слінґ (вино́). 
rife — adj. 1) звича́йний; 2) бага ́тий; 
3) поши́рений. 
riffle — n. tech. кана́вка, жолобо ́к. 
riff-raff — 1) adj. нікче́мний; 2) n. поки́дьки 
суспільства. 
rifle — n. 1) рушни́ця, кріс; 2) pi. тії. 
стріле́цька части́на; 3) attr. рушни́чний. 
rifle fire — mil. стрільба́. 
rifle-green — темнозеле́ний (ко ́лір уні-
фо ́рми англійських стрільців). 
rifle-grenade — mil. рушни́чна ґрана́та. 
rifleman — mil. стріле́ць. 
rifle-pit — mil. одино́чний око ́п. 
rifle range — mil. стрільбище; тир. 
rifle-shot — рушни́чний по ́стріл. 
rifling — n. ґвинтова́ нарізка (рушни́ці). 
rift — 1) щілина, розко́лина; 2) уще́лина; 
3) geol. спа́йність; 4) поріг (рі́чки). 
rift, to — розще́шповати(ся); розко ́лю-
вати(ся). 



rig rinsing 

rig — n. 1) tech. обла ́днання; бурови ́й 
верста ́т; бурова ́ви ́шка; 2) comm. спекуля-
тивне скупо ́вування това ́рів; 3) colloq. 
крутійство. 
Riga — geog. Ри ́га (мі ́сто). 
rigged — adj. tech. обла ́днаний. 
rigger — n. 1) naut. такеля ́жник; 2) av. авіо-
меха ́нік. 
rigging — n. 1) tech. обла ́днання; 2) naut. 
снасть, такеля ́ж; 3) colloq. о́дяг. 
right — 1. adj. 1) пра ́вий; справедли ́вий; 
2) вірний, пра ́вильний; 3) що знаходиться 
право ́руч; 4) рої. пра ́вий; 2. n. 1) пра ́во; 
2) правильність; 3) пра ́вий бік; 3. adv. 
1) пра ́вильно; 2) справедли ́во; 3) пря ́мо. 
right! — exclam. гара ́зд!; пра ́вильно! 
right and left — n. 1) hunt, по ́стріл з обо ́х 
ці ́вок; 2) уда ́р обома ́ рука ́ми. 
right angle — geom. прями ́й кут. 
right-angled — adj. geom. прямоку ́тній. 
right-down — adj. colloq. цілкови ́тий; стра-
шенний. 
Right-dress! — mil. Право ́руч — рівня ́йсь!, 
До пра ́вого — рівня ́йсь! 
righteous — пра ́ведний; справедли ́вий. 
righteousness — пра ́ведність; справедли ́-
вість. 
rightful — adj. 1) зако ́нний; 2) справедли ́-
вий; 3) що нале ́жить по пра ́ву. 
rightfully — 1) зако ́нно; 2) справедли ́во. 
right hand — n. пра ́ва рука ́ . 
right-hand — adj. 1) пра ́вий, що знаходиться 
право ́руч; 2) tech. з пра ́вим ходом, 
right-handed — adj. 1) що кори ́сту ́ється пра ́ -
вою руко ́ю; 2) правосторо ́нній. 
right-hander — n. colloq. уда ́р пра ́вою ру-
ко ́ю. 
right in the middle — са ́ме посередині. 
rightist — n. рої. пра ́вий. 
right-lined — adj. утво ́рений прями ́ми 
лініями. 
rightly — 1) належним чи ́ном; 2) спра-
ведли ́во; 3) пра ́вильно. 
right-minded — adj. 1) урівнова ́жений; 2) з 
до ́брими на ́мірами. 
Tightness — 1) зако ́нність; 2) справедли ́-
вість; 3) пра ́вильність. 
right side — пра ́вий бік. 
right to the end — до са ́мого кінця ́. 
right to work — пра ́во на пра ́цю. 
Right-turn! — mil. Право ́-руч! 
rightwards — adv. право ́руч. 
right-wing — adj. рої. пра ́вий. 
rigid — adj. 1) негнучкий; цупки ́й; 2) не-
вблага ́нний; суво ́рий; 3) med. ригідний. 
rigidity — 1) негнучкість; цу ́пкість; 2) не-
вблага ́нність; суво ́рість; 3) med. ригідність. 
rigmarole — базі ́кання, балакани ́на. 
rigor — med. моро ́зіння. 
rigorism — суво ́рість, риґори ́зм. 
rigorist — суво ́ра люди ́на, риґори ́ст. 
rigorous — adj. суво ́рий, риґористи ́чний. 
rigour — n. 1) суво ́рість; 2) pl. суво ́рі за ́ -
ходи. 

Rigsdag — n. рої. риґсда ́ґ (парля ́ме ́нт у 
Да ́нії). 
rig, to — 1) tech. обла ́днувати, споряджа ́ти; 
2) comm. спекуляти ́вно скупо ́вувати то-
ва ́ри; 3) шахраюва ́ти. 
rig up the market, to — comm. шту ́чно під-
ви ́щувати або ́ зни ́жувати ці ́ни. 
rile, to — 1) се ́рдити; дратува ́ти; 2) кала-
мутити (во ́ду). 
rill — джере ́льце; струмо ́чок. 
rill, to — текти ́ струмко ́м, струмені ́ти. 
rim — n. 1) обід; 2) опра ́ва окуля ́рів; 
3) naut. во ́дна пове ́рхня. 
rime — poet, па ́морозь, і́ній. 
rime, to — вкрива ́тися па ́мороззю, і́неєм. 
rimless — adj. що не ма ́є о́бода, оправи. 
rimless glasses — окуля ́ри без опра ́ви. 
rim, to — служи ́ти о́бодом. 
rimy — adj. вкри ́тий па ́мороззю, і́неєм. 
rind — кора ́ ; лушпи ́на. 
rinderpest — n. vet. чума ́ рога ́тої худо ́би. 
rind, to — здира ́ти кору ́ ; зніма ́ти лушпи ́ну. 
ring — n. 1) кільце ́ ; 2) обручка; пе ́рстень; 
3) rel. благовіст; 4) дзвіно ́к; дзе ́нькіт; 
5) bot. річне ́ кільце ́ (де ́рева); 6) sport. 
майда ́нчик для бо ́ксу, боротьби ́ ; 7) ба ́нда 
(злочи ́нців). 
ring-bolt — naut. рим-болт. 
ring-bone — мозо ́листий на ́ріст на ба ́бці 
(у коня ́). 
ring-dove — orn. го ́рлиця кільча ́ста. 
ringed — adj. 1) з кільце ́м; 2) fig. зару ́чен||ий 
(а); одру ́жен||ий (а). 
ringer — n. дзвона ́р; той, хто дзво ́нить, 
ring-fence — огорожа, 
ring-finger — підмізи ́нний па ́лець (особли ́во 
на лівій руці). 
ring for, to — вимага ́ти або ́ кли ́кати дзво ́-
ником. 
ringing — 1. n. 1) дзвін; звуча ́ння; 2) поси-
ла ́ння ви ́клику; 2. adj. 1) дзвінки ́й; 2) гуч-
ни ́й. 
ringleader — ватажо ́к, верхово ́да, заводі ́й. 
ringlet — 1) кільце ́ ; 2) льо ́кон, ку ́чер. 
ringleted — adj. зави ́тий у льо ́кони; ку-
черя ́вий. 
ring-mail — hist, па ́нцер. 
ring-master — інспе ́ктор мане ́жу (в ци ́рку). 
ring-net — сачо ́к (лови ́ти мете ́ликів). 
ring ouzel — orn. дрізд білово ́лий. 
ring somebody up, to — дзвони ́ти телефо ́ном 
до кого ́сь. 
ringtail — n. orn. са ́мка луня, 
ring, to — 1) ото ́чувати кільце ́м; 2) дзве-
ніти; бреніти; 3) дзвони ́ти. 
ring up, to — телефонува ́ти, дзвони ́ти. 
ringworm — med. стригу ́чий лиша ́й. 
rink — n. sport, ко ́взанка. 
rink, to — sport. їздити на ро ́ликах. 
rinse — n. полоска ́ння. 
rinse out, to — виполіскувати, вимива ́ти. 
rinse, to — полоска ́ти, промива ́ти. 
rinsing — n. 1) полоска ́ння; 2) pl. вода ́ , що 
лиши ́лася після ́ полоска ́ння. 



Rio de Janeiro roam, to 

Rio de Janeiro — geog. Ріо-де-Жане ́йро 
(мі ́сто). 
Rio-de-Oro — geog. Ріо-де-Оро (місто). 
Rio Grande — geog. Ріо-Гра ́нде (мі ́сто). 
riot — 1) за ́колот; бунт; дебо ́ш; 2) jur. 
пору ́шення грома ́дського поря ́дку. 
rioter — заколо ́тн||ик (иця); бунта ́р(ка). 
riotous — 1) бунтівни ́й; 2) fig. бу ́йний. 
riot, to — 1) бра ́ти у́часть у за ́колоті 
(бу ́нті); 2) jur. пору ́шувати громадський 
поря ́док. 
гір — 1) ро ́зрив; ро ́зріз; 2) шка ́па; 3) роз-
пу ́сник. 
riparian — 1) n. вла ́сн||ик (иця) прибере ́жної 
смуги; 2) adj. прибережний, 
ripe — adj. 1) спі ́лий; зрілий; 2) змужні ́лий; 
3) ви ́триманий (витримане вино ́). 
ripeness — 1) спі ́лість, зрі ́лість; 2) за-
кінченість. 
ripening — n. визріва ́ння. 
ripen, to — 1) спі ́ти; зрі ́ти; 2) роби ́ти 
спі ́лим (зрі ́лим). 
rip off, to — здира ́ти. 
riposte — 1) sport, ви ́пад — відповідь (у 
фехтува ́нні); 2) fig. влу ́чна відповідь. 
riposte, to — sport, відбива ́ти уда ́р (у 
фехтува ́нні). 
rip out, to — видира ́ти. 
ripper — 1) той, хто розпорює; 2) colloq. 
чудо ́ва людина; чудо ́ва річ. 
ripping — colloq. 1) adj. чудо ́вий, прекра ́с-
ний; 2) adv. надзвичайно, дуже, 
ripple — 1) дзюрча ́ння; 2) пульса ́ція; 
3) чеса ́лка для льо ́ну. 
ripple, to — 1) дзюрча ́ти; 2) чесати льон, 
ripply — adj. хвилястий, 
rip-saw — tech. поздо ́вжня пилка, 
гір, to — 1) рвати; розпо ́рювати; розріза ́ти; 
2) здира ́ти; 3) поротися (про тканину), 
гір up, to — розко ́лювати (однйм рухом), 
rise — n. 1) підняття ́ ; піднесення; 2) схід 
(сонця); 3) височина ́; 4) походження; 
5) верхів'я (рі ́чки); 6) ming. виробка вгору, 
riser — n. 1) той, хто встає, піднімається; 
2) bui. стояк; 3) rly. подушка, 
rise, to — 1) підніматися; підно ́ситися; 
2) сходити (про сонце); 3) підвйщуватися 
(про ціни); 4) припиняти засідання (про 
парляме ́нт); 5) походити; 6) chem. бродйти. 
rise to power, the — n. рої. прихід до влади, 
risibility — смішлйвість, сміхотлйвість. 
risible — adj. сміхотлйвий. 
rising — 1. adj. 1) зростаючий; 2) що на-
бирає вплйву; 2. n. 1) повстання; за ́колот; 
2) вставання; 3) схід (со ́нця). 
rising arch — n. bui. повзуча а́рка. 
rising generation — n. підроста ́юче поко-
ління. 
risk — n. рйзико. 
riskiness — ризико ́ваність; небезпе ́чність. 
risk, to — 1) ризикува ́ти; 2) відва ́жуватися 
на щось. 
risky — ризико ́ваний; небезпе ́чний. 
risque — adj. ризико ́ваний (про до ́теп). 
rissole — cul. котле ́та. 

rite — 1) rel. обря ́д, ритуа ́л; 2) зви ́чай. 
ritual — 1. n. 1) rel. обря ́д, ритуа ́л; 2) rel. 
тре ́бник; 3) зви ́чай; 2. adj. rel. обрядо ́вий, 
ритуа ́льний. 
ritualism — обряд о́вість. 
ritualist — прихи ́льн||ик (иця) обрядо ́вости. 
rival — 1. n. конкуре ́нт(ка); супе ́рн||ик 
(иця); 2. adj. конкуру ́ючий; що супе ́рничає. 
rival firms — n. pl. comm. конкуру ́ючі фі ́рми. 
rivalry — конкуре ́нція; супе ́рництво. 
rival, to — конкур>ува́ти; супе ́рничати. 
rive — щілина, тріщина. 
rivel, to — obs. жоло ́бити(ся). 
riven — adj. poet, розко ́лотий. 
river — n. 1) ріка ́ , рі ́чка; 2) attr. річкови ́й. 
riverain — 1. n. людина, що живе ́ на бе ́резі 
рі ́чки; 2. adj. 1) річкови ́й; 2) прибере ́жний. 
river-bed — рі ́чище, ру ́сло ́ рі ́чки. 
riverhead — верхів'я річки. 
river-horse — zool. гіпопота ́м. 
riverine — see riverain 2. 
riverside — n. 1) прибере ́жна сму ́га; 2) attr. 
прибере ́жний. 
rivet — tech. ню ́та, за ́кле ́пка. 
riveting — n. tech. нютува ́ння, закле ́пу-
вання. 
rive, to — 1) розру ́бувати; 2) розко ́лювати 
(ся); розще ́плювати(ся). 
rivet, to — tech. нютува ́ти, закле ́пувати. 
rivulet — n. dim. річечка; струмо ́к. 
Riyadh — geog. Ер-Рія ́д (мі ́сто). 
roach — ich. плітка, плотва ́ , язь. 
road — 1) доро ́га, шлях; 2) ming. штрек. 
road-bed — полотно ́ шляху. 
Road-Board — управління шляхів. 
road-book — туристйчний дові ́дни ́к. 
road clearance — n. mot. про ́світ доро ́ги. 
road hog — n. colloq. mot. необере ́жний 
автомобіліст. 
road house — придоро ́жній рестора ́н. 
roadless — adj. бездоро ́жній. 
roadman — n. шляховйй робітни ́к. 
road-mark — придоро ́жня познака, 
road roller — n. tech. важкйй шляхови ́й 
кото ́к. 
road scraper — tech. скре ́пер. 
road-show — theatr. гастролю ́юча трупа. 
roadside — n. 1) узбіччя доро ́ги; 2) attr. 
придоро ́жній. 
roadstead — n. naut. рейд. 
roadster — n. 1) naut. корабе ́ль, що стої ́ть 
на ре ́йді; 2) завзятий мандрі ́вни ́к. 
road-test — n. mot. випробо ́вування а́вта́ 
на доро ́зі. 
road-test, to — mot. випробо ́вувати а́вто́ 
на доро ́зі. 
Road Town — geog. Род-Та ́ун (мі ́сто). 
Road Up — прої ́зд закри ́то (знак при до-
ро ́зі). 
roadway — брук; шосе ́ ; прої ́жджа частина 
доро ́ги. 
roam — n. блука ́ння; ма ́ндри. 
roaming — n. блука ́ння; ма ́ндри. 
roam, to — блука ́ти; мандрува ́ти. 



roan roller-towel 

roan — 1. n. 1) ча ́лий кінь; 2) бара ́няча 
шкі ́ра (для паліту ́рок); 2. adj. ча ́лий (про 
твари ́н). 
roar — 1) рев, реві ́ння; 2) голосний сміх, 
ре ́гіт. 
roarer — colloq. крику ́н. 
roaring — 1) adj. реву ́чий; бурхли ́вий; 
2) п; рев, шум. 
roaring forties — naut. бурхли ́ва части ́на 
Атланті ́йського океа ́ну (40°—50° північної 
широти ́). 
roaring trade — n. colloq. жва ́ва торгі ́вля. 
roar, to — реві ́ти; горла ́ти. 
roar with laughter, to — регота ́ти на все 
го ́рло. 
roast — n. 1) cul. сма ́жене м'я ́со, пече ́ня; 
2) tech. ви ́пал. 
roasted — adj. cul. сма ́жений. 
roaster — 1) жарівни ́ця; 2) tech. випа ́лю-
вальна піч. 
roasting — n. cul. сма ́ження. 
roasting-jack — роже ́н. 
roast, to — 1) cul. сма ́жити(ся); 2) tech. 
випа ́лювати; 3) colloq. жорсто ́ко критику-
ва ́ти; 4) colloq. висміювати. 
robber — грабіжник, зло ́дій; розбійник. 
robbery — грабу ́нок, краді ́жка; розбі ́й. 
robe — 1) ма ́нтія; 2) капо ́та. 
robe, to — одяга ́ти(ся) в ма ́нтію. 
robin — orn. вільша ́нка. 
robot — tech. n. 1) автома ́т із складни ́ми 
функціями; 2) автомати ́чна сиґналіза ́ція 
ву ́личного ру ́ху; 3) attr. автомати ́чний. 
robot bomb — mil. керо ́вана авіяці ́йна 
бо ́мба. 
robot pilot — av. автопіло ́т. 
robot plane — av. безпіло ́тний літа ́к. 
rob, to — 1) грабува ́ти, обкрада ́ти; 2) ming. 
по-хижа ́цькому розробля ́ти по ́клади (руди ́). 
robust — adj. міцни ́й, здоро ́вий; я́сни́й (про 
ро ́зум). 
robustious — adj. аг. буйний; експанси ́вний. 
Rochester — geog. Ро ́честер (мі ́сто). 
rock — n. 1) ске ́ля; 2) ка ́мінь; 3) ming. по-
ро ́да; 4) obs. пря ́дка; 5) attr. кам'яний, 
rock-and-roll — see rock'n'roll, 
rock-bottom — n. 1) тверда ́ осно ́ва; 2) attr. 
colloq. дуже низька ́ (ціна), 
rock-cork — тіп. ко ́рко ́вий ка ́мінь. 
rock-crystal — тіп. гі ́рськи ́й кришта ́ль. 
rock-drill — ming., bui. перфора ́тор. 
rocker — n. 1) го ́йдалка; 2) tech. балянси ́р. 
rocket — n. 1) раке ́та; 2) bot. нічна ́ фія ́лка; 
3) attr. раке ́тний, реакти ́вний. 
rocket airplane — av. реакти ́вний літа ́к. 
rocket bomb — mil. літа ́к-набіи. 
rocketer — n. птах, що зліта ́є прямо вго ́ру. 
rocket-launcher — see rocket-projector, 
rocket-projector — mil. раке ́тний міноме ́т. 
rocket site — майда ́нчик для за ́пуску раке ́т. 
rocket, to — 1) запуска ́ти раке ́ту; 2) зліта ́ти, 
здійма ́тися. 
rock-hewn — adj. ви ́січений з ка ́меня. 
rockies, the — see Rocky Mts. 
rocking — n. гойда ́ння, колиха ́ння. 

rocking-chair — крі ́сло-го ́йдалка. 
rocking-horse — іграшко ́вий ко ́ник-го ́й-
далка. 
rock'n'roll — рок-н-ро ́л (тано ́к). 
rock-oil — n. на ́фта. 
rock-salt — n. кам'яна ́ сіль. 
rock-tar — n. сирова ́ на ́фта. 
Rock, the — geog. Ґібральта ́р. 
rock, to — 1) заколи ́сувати (про дити ́ну); 
2) хита ́ти(ся), колива ́ти(ся). 
rocky — 1) скеля ́стий; 2) fig. тверди ́й; не-
похи ́тний; 3) нестійки ́й; що хита ́ється. 
Rocky Mts — geog. Скеля ́сті го ́ри. 
rococo — 1. n. стиль рококо ́ ; 2. adj. 1) у 
сти ́лі рококо ́ ; 2) пи ́шний; химе ́рний. 
rod — n. 1) жерди ́на, прут; 2) tech. стри ́-
жень; тя ́га; 3) fish, ву ́дка; 4) bad. па ́личка; 
5) colloq. пісто ́ль. 
rodent — zool. гризу ́н. 
rodomontade — 1) adj. хвалькува ́тий; 2) п. 
хва ́стощі. 
rodomontade, to — вихвалятися, 
roe — 1) zool. ла ́ня, козу ́ля; 2) ікра ́ . 
roe-buck — zool. саме ́ць козу ́лі. 
roentgen — phys. ре ́нтґен. 
roentgenologist — med. рентґено ́лог. 
Roentgen rays — phys. ре ́нтґенівське про-
міння. 
roe-stone — тіп. оолі ́т, ікряни ́й ка ́мінь. 
rogation — rel. моле ́бень. 
roger — av. colloq. сиґна ́л зрозумі ́в; все в 
поря ́дку. 
rogue — n. 1) ше ́льма, круті ́й; 2) негідник; 
шахра ́й; 3) agric. сторо ́ння культу ́ра; 
4) hunt, полохли ́вий мисли ́вський собака, 
rogue house — n. colloq. в'язни ́ця. 
roguery — 1) шахра ́йство; 2) ви ́тівки, 
пу ́стощі. 
roguish — adj. 1) шахраюва ́тий; 2) пусто-
тли ́вий. 
roil, to — 1) докуча ́ти, дратува ́ти; 2) ка-
ламу ́тити (во ́ду). 
roily — adj. каламутний (каламу ́тна вода ́). 
roisterer — n. гуляка; п'яни ́ця. 
roistering — 1) adj. бешкетли ́вий; 2) n. бе ́шкет. 
roister, to — бешкетува ́ти, безчи ́нствувати. 
role — n. ро ́ля. 
roll — 1) звій, сувій; 2) реє ́стр, спи ́сок; 
ви ́каз; 3) булка; 4) tech. циліндер; 5)av. 
подвійний переворо ́т че ́рез крило ́ ; 6) naut. 
крен; ка ́чка; 7) в'я ́зка (соло ́ми). 
roll back, to — відгортати, 
roll-call — mil. пере ́клик, апе ́ль. 
roll-collar — відкладни ́й коміре ́ць. 
rolled — adj. tech. вальцьо ́ваний; листови ́й. 
rolled gold — позолота, 
roller — n. 1) ва ́лик, ро ́лик, бігуно ́к; 2) бу-
рун, хви ́ля; 3) orn. сивора ́кша; 4) attr. tech. 
ро ́ликовий. 
roller-blind — што ́ра. 
rollers — n. pl. tech. ва ́льці. 
roller-skate — sport, ковза ́н на ро ́ликах. 
roller-towel — рушни ́к спільного кори ́сту-
ва ́ння (на ро ́лику). 



rolley rooty 

rolley — n. ming. вагоне ́тка. 
rollick — n. 1) пу ́стощі; 2) весе ́лощі. 
rollick, to — 1) пустува ́ти; розважа ́тися; 
2) галасува ́ти. 
rolling — 1. n. 1) tech. вальцюва ́ння; 
2) naut. бортове ́ гойда ́ння; 2. adj. горбку-
ва ́тий, па ́гористий. 
rolling-flax — bot. перекоти ́по ́ле. 
rolling-mill — n. tech. вальцювальний вер-
ста ́т. 
rolling-pin — n. 1) кача ́лка; 2) tech. ска ́лка. 
rolling-press — n. tech. лощи ́льний прес, 
rolling-stock — rly. рухо ́мий склад (про 
ваго ́ни, теплово ́зи то ́що). 
rolling stone — colloq. fig. перекоти ́по ́ле 
(про люди ́ну). 
roll of honour — n. ли ́ста вби ́тих на війні ́. 
roll on, to — мина ́ти, проходити (про час). 
roll out, to — вико ́чувати. 
rolls — n. pl. tech. ва ́льці ́ . 
roll, to — 1) коти ́ти(ся); 2) оберта ́ти(ся); 
3) tech. вальцюва ́ти; 4) хвилюва ́тися (про 
мо ́ре); 5) гримі ́ти, луна ́ти. 
roly-poly — 1) n. короту ́н (про люди ́ну); 
2) adj. вгодо ́ваний, пухки ́й (вгодо ́вана 
дитина). 
Rom — n. ци ́ган. 
Romaic — 1) n. новогре ́цька мо ́ва; 2) adj. 
новогре ́цький. 
Roman — 1) n. ри ́млян||ин(ка); 2) adj. 
римський. 
Roman alphabet — латйнська абе ́тка. 
Roman balance — бе ́змен. 
Roman Catholic — rel. 1) n. ри ́мо-като ́л||и ́к 
(и ́чка); 2) adj. ри ́мо-като ́лйцький. 
Roman Catholicism — rel. рймо-католи-
цйзм. 
romance — n. 1) lit. рома ́н; 2) любо ́вний 
епізод; 3) mus. рома ́нс; 4) красйва вигадка, 
romancer — n. вига ́дн||ик (иця). 
romance, to — прикраша ́ти дійсність; ви-
гадувати. 
Romanes — n. цига ́нська мо ́ва. 
Romanesque — 1) n. рома ́нський стиль; 
2) adj. рома ́нський (про стиль). 
Romania — see Roumania. 
Romanic — 1) n. романські мови; 2) adj. 
рома ́нський. 
Romanism — rel. католицйзм. 
Romanist — rel. като ́л||йк (йчка). 
Romanize, to — романізувати. 
Roman flaw — jur. рймське пра ́во. 
roman letters — print, прямйй світлий 
шрифт. 
Roman nose — ри ́мський (орлйний) ніс. 
Roman numerals — рймські цйфри. 
romantic — 1) n. рома ́нтик; 2) adj. роман-
тйчний. 
romanticism — n. романти ́зм. 
romanticist — n. рома ́нтик. 
Romany — 1) n. ци ́ган; цига ́нка; 2) adj. 
цига ́нський. 
Rome — geog. Рим (мі ́сто). 
romp — n. 1) метушня ́ ; 2) colloq. урвиго-
лова, шиба ́йголова. 

romper(s) — n. pl. дитя ́чий комбінезо ́н. 
romp, to — 1) метуши ́тися, вовту ́зитися; 
2) виграва ́ти з ле ́гкістю (про коня ́ на 
перего ́нах). 
rondeau — 1) poet, рондо ́ ; 2) see rondo. 
rondel — see rondeau. 
rondo — mus. рондо ́ . 
rondure — n. poet. круг. 
rood — 1) rel. хрест; розп'я ́ття; 2) чверть 
а́кра. 
rood-loft — rel. кри ́лас, хо ́ри в це ́ркві. 
rood-screen — rel. перегоро ́дка, що відділя ́є 
ві ́вта ́р в це ́ркві. 
roof — 1) дах, покрі ́вля; 2) av. сте ́ля; 
3) ming. покрі ́вля ви ́робки; 4) fig. приту ́лок. 
roofer — покріве ́льник, ґонта ́р. 
roofing — n. 1) дах, покрі ́вля; 2) bui. ма-
терія ́л на покрівлю; 3) покріве ́льні робо ́ти. 
roofless — adj. 1) без да ́ху; 2) fig. бездо ́мний. 
roof, to — 1) кри ́ти, настила ́ти дах; 2) fig. 
дава ́ти приту ́лок. 
rook — 1) orn. га ́йворон, грак; 2) at chess 
тура ́ ; 3) шахра ́й. 
rookery — 1) гайворо ́нник; 2) пташи ́ний 
базар; 3) кубло ́ шахраї ́в. 
rookie — mil. colloq. ре ́крут, новобра ́нець. 
rook, to — шахрува ́ти, обду ́рювати. 
rooky — see rookie. 
room — 1) кімна ́та; покі ́й; 2) примі ́щення; 
3) про ́стір; 4) можли ́вість. 
room-and-pillar-system — ming. ка ́мерно-
стовпова ́ систе ́ма розро ́бки. 
roomer — ме ́шка ́н||ець (ка). 
roomette — купе. 
roomful — n. по ́вна кімна ́та. 
roominess — n. мі ́сткість, ємкість. 
rooming-house — n. мебльо ́вані кімна ́ти. 
room-mate — співмешканець. 
room, to — займа ́ти кімна ́ту; жи ́ти на 
мешканні. 
room with somebody, to — жи ́ти з кимсь в 
одній кімна ́ті. 
roomy — adj. 1) просто ́рий; ві ́льний; 
2) містки ́й. 
roost — сідало, 
rooster — пі ́вень. 
most, to — сіда ́ти на сі ́дало; сиді ́ти на 
сідалі. 
root — n. 1) bot. ко ́рінь; 2) причи ́на, дже-
рело ́ ; 3) math, ко ́рінь; 4) attr. корінни ́й, 
основни ́й. 
root crop — bot. корнеплі ́д. 
rooted — adj. вкорі ́нений; міцни ́й. 
rooter — твари ́на, що ри ́є зе ́млю. 
rooting out — n. викорі ́нювання, викор-
чо ́вування. 
rootless — adj. без корі ́ння. 
rootlet — n. dim. коріне ́ць, корі ́нчик. 
root out, to — викорінювати, викорчо ́-
вувати. 
root, to — 1) bot. пуска ́ти корі ́ння; 2) fig. 
дошу ́куватися, доко ́пуватися (до чо ́гось). 
root up, to — підрива ́ти корі ́ння, розрива ́ти 
(ри ́лом зе ́млю). 
rooty — adj. з бе ́зліччю корі ́ння. 



ROPE rough 

rope — n. 1) кана ́т; трос; моту ́зка; 2) naut. 
pi. такеля ́ж, сна ́сті; 3) attr. кана ́тний, мо-
тузя ́ний. 
rope-dancer — кана ́тний танцюрист, 
rope-drive — tech. кана ́тна переда ́ча. 
rope-ladder — мотузя ́на драби ́на. 
rope-maker — мотузя ́р. 
ropemanship — sport. 1) мистецтво альпі-
ні ́стів; 2) майстерність ходи ́ти по кана ́ту. 
roper — 1) кана ́тний ма ́йстер; 2) паку-
ва ́льник. 
rope's end — naut. кіне ́ць кана ́та (тро ́са). 
rope, to — 1) прив'я ́зувати; зв'я ́зувати; 
2) тягти ́ на кана ́ті, тро ́сі; 3) colloq. ві ́шати. 
ropewalker — see rope-dancer, 
rope-yarn — naut. ка ́болка (тонки ́й про-
смо ́лений кана ́тик). 
гору — adj. тягу ́чий, липкий (тягу ́ча, липка ́ 
ріди ́на). 
roquet — sport, крокетува ́ння. 
roquet, to — sport, крокетува ́ти. 
rorqual — zool. полоса ́тик, смуга ́ч (поро ́да 
кита ́). 
rorty — adj. безжу ́рний, весе ́лий. 
rosaceous — adj. схо ́жий на троя ́нду. 
rosarian — n. люби ́т||ель (елька) троя ́нд. 
rosarium — роза ́рій, гря ́дка (сад) троя ́нд. 
rosary — 1) rel. ве ́рвиця, чо ́тки; 2) віно ́к, 
ґірля ́нда; 3) гря ́дка (сад) троя ́нд. 
rose — 1. n. 1) bot. троя ́нда; 2) роже ́вий 
ко ́лір; 3) med. беши ́ха; 2. adj. роже ́вий. 
roseate — adj. 1) роже ́вий; 2) сві ́тлий, 
радісний. 
rose-bay — bot. олеа ́ндр. 
rosebud — n. 1) пу ́п'янок троя ́нди; 2) attr. 
схо ́жий на пу ́п'янок троя ́нди. 
rose-bush — кущ троя ́нд. 
rose-colour — n. 1) роже ́вий ко ́лір; 2) fig. 
прива ́бливий вигляд. 
rose-coloured — adj. 1) роже ́вий; 2) fig. 
прива ́бливий. 
rose-leaf — пелю ́стка троя ́нди. 
rosemary — bot. розмарин. 
rose-rash — med. черво ́на ви ́сипка. 
rose, to — робити роже ́вим; надава ́ти 
роже ́вого ві ́дті ́нку. 
rose-tree — see rose-bush. 
rosette — dim. 1) троя ́ндочка; 2) розе ́тка. 
rose water — 1) трояндова вода ́ ; 2) fig. 
уда ́вана чу ́лість. 
rose window — archi. кру ́гле вікно ́, запо ́в-
нене ажурними кам'яни ́ми елеме ́нтами. 
rose-wood — bot. паліса ́ндер. 
rosin — 1) смола ́ ; 2) кольофо ́нія, живи ́ця. 
rosin, to — натира ́ти кольофо ́нією (сми-
чо ́к). 
roster — mil. and other ро ́зклад вартува ́нь; 
ро ́зклад чергува ́нь. 
rostral — adj. 1) archi. ростра ́льний; 
2) дзьобоподі ́бний. 
rostrate — adj. 1) archi. ростра ́льний; 
2) що ма ́є дзьоб. 
rostrated — see rostral. 
rostriform — adj. дзьобоподі ́бний. 

rostrum — 1) трибу ́на; кате ́дра; 2) naut 
ніс корабля ́ ; 3) дзьоб, 
rosy — 1) роже ́вий; 2) прикра ́шений тро-
я́ндами; 3) fig. сві ́тлий, ра ́дісний. 
rot — 1) гниття ́ ; ро ́зклад; 2) colloq. нісе-
нітниця. 
rota — n. ро ́зклад чергува ́нь. 
rotaplane — av. ротопля ́н. 
rotary — adj. tech. оберта ́льний; рота-
ційний. 
rotary current — elect, багатофа ́зний струм, 
rotary engine — tech. ротаційна маши ́на. 
rotary press — n. print, рота ́ція. 
rotate — adj. bot. колесоподібний, колесо-
ви ́дний. 
rotate, to — 1) оберта ́ти(ся); 2) чергува ́ти 
(ся). 
rotation — n. 1) tech. оберта ́ння; 2) чергу-
ва ́ння; періоди ́чне повто ́рення; 3) agric. 
сівозмі ́на. 
rotational — adj. 1) tech. оберто ́вий; рота-
ційний; 2) що чергу ́ється; змінний, 
rotative — see rotational, 
rotator — 1) tech. рота ́тор; оберта ́ючий 
при ́стрій; 2) anat. оберта ́ючий м'яз; 
3) met. оберто ́ва відбивна ́ піч. 
rotatory — adj. tech. оберта ́льний; обер-
та ́ючий. 
rotatory current — elect, багатофа ́зний 
струм. 
rot away, to — ги ́нути. 
rote — 1) шум прибо ́ю; 2) механічне за-
пам'ятовування. 
rotograph — рото ́граф; відби ́ток на світо-
чутли ́вому папе ́рі. 
rotor — 1) tech. ро ́тор; робо ́че ко ́лесо тур-
біни; 2) av. ро ́тор геліко ́птера. 
rotorcycle — av. ле ́гки ́й одноосібний гелі-
ко ́птер. 
rotten — adj. 1) гнили ́й; зіпсо ́ваний; 
2) неприда ́тний; 3) fig. нече ́сний; 4) colloq. 
оги ́дний. 
rottenness — 1) гнили ́зна; гни ́лість; зіпсо ́-
ваність; 2) fig. нече ́сність. 
rotter — n. fig. гад, паску ́да (про люди ́ну). 
Rotterdam — geog. Ро ́ттердам (місто). 
rotting — n. загнива ́ння. 
rot, to — 1) гни ́ти; розклада ́тися; 2) гної ́ти, 
роби ́ти гнили ́м; 3) fig. обду ́рювати. 
rotund — adj. 1) куля ́стий, сфери ́чний; 
2) гладки ́й, товсти ́й (про люде ́й); 3) пиш-
номо ́вний (про стиль). 
rotunda — archi. ротонда. 
rotundity — кру ́глість, окру ́глість. 
rouge — n. 1) шмінка, губна ́ пома ́да; 
2) рум'я ́на; 3) sport, су ́тичка навко ́ло м'яча ́ . 
rouge-et-noir — at cards «черво ́не й чо ́рне» 
(гра). 
rouge, to — 1) вжива ́ти шмінку, фарбува ́ти 
гу ́би; 2) рум'я ́нитися. 
rough — 1. n. 1) неоте ́саність; зашкару ́б-
лість; 2) грубія ́н; хуліга ́н; 3) чорновий 
на ́черк; 2. adj. 1) неотесаний; зашкару ́блий; 
2) пори ́вчастий, різки ́й (про ві ́тер); 3) бур-
хли ́вий (бурхли ́ве мо ́ре); 4) патла ́тий, 



roughage rove 

кудла ́тий; 3. adv. 1) брута ́льно; 2) бурхли ́-
во, рі ́зко. 
roughage — 1) гру ́ба ї́жа; 2) жо ́рсткий 
матерія ́л. 
rough air — colloq. av. бо ́втанка. 
rough and ready — adj. colloq. зро ́блений 
на ́спіх. 
rough-and-tumble — 1. n. 1) колотне ́ча; 
2) метушня ́ ; 2. adj. безла ́дний. 
roughcast — 1. n. 1) початко ́вий на ́черк; 
2) гру ́бе тинкува ́ння; 2. adj. 1) на ́чорно 
зро ́блений (на ́черк, плян); 2) гру ́бо тин-
ко ́ваний. 
roughcast, to — 1) накре ́слювати, накида ́ти 
(плян); 2) гру ́бо тинкува ́ти. 
rough customer — n. colloq. брута ́льна лю-
ди ́на. 
rough draft — на ́черк, ескі ́з. 
rough-draft, to — роби ́ти на ́черк, ескі ́з. 
rough-dry — adj. ви ́сушена, але ́не ви ́пра-
сувана (про білизну). 
rough-dry, to — суши ́ти, не прасу ́ючи (про 
біли ́зну). 
roughen, to — роби ́ти або ́ става ́ти гру ́бим, 
шорстким то ́що. 
rough-hew, to — гру ́бо обтісувати, 
rough house — colloq. роди ́нне непорозу-
мі ́ння, сканда ́л. 
rough-house, to — colloq. бешкетува ́ти. 
rough labour — тяжка ́ фізи ́чна пра ́ця. 
rough luck — colloq. невда ́ча; гірка ́ до ́ля. 
roughly — 1) при ́бли ́зно; 2) на ́чорно; 
3) неввічливо; знева ́жливо; 4) бурхли ́во, 
різко. 
rough-neck — n. colloq. хуліга ́н, бешкетник, 
roughness — 1) неввічливість; 2) нерів-
ність; шо ́рсткість; зашкару ́блість; 3) бур-
хли ́вість, різкість. 
rough passage — naut. переї ́зд по бурхли ́-
вому морю. 
rough-rider — n. ве ́ршник, яки ́й вміє 
об'ї ́жджувати коня ́ , бере ́йтор. 
roughshod — adj. підко ́ваний на шипи ́ (про 
коня ́). 
rough, to — 1) роби ́ти або ́ става ́ти шорст-
ким; 2) куйо ́вдити (воло ́сся). 
rough usage — n. брута ́льне пово ́дження. 
roulade — mus. рула ́да. 
rouleau — n. bank, сто ́впчик моне ́т, за-
го ́рнених у папір, 
roulette — руле ́тка (гра). 
Roumania — geog. Руму ́нія. 
Roumanian — 1) n. руму ́н(ка); 2) adj. ру-
мунський. 
round — 1. adj. 1) кру ́глий; 2) колови ́й, 
кругови ́й; 3) гладки ́й, по ́вний; 4) при ́бли ́з-
ний; 2. n. 1) ко ́ло, круг; 2) цикл; 3) обхід; 
4) sport, тур; па ́ртія; 5) тії. патро ́н; по ́стріл; 
3. adv. 1) навко ́ло; 2) недале ́ко. 
roundabout — 1. n. 1) обхідни ́й шлях; 
2) карусе ́ля; 2. adj. 1) обхідни ́й; 2) огряд-
ний; 3. adv. 1) при ́бли ́зно; 2) навко ́ло. 
roundabout way — n. 1) обхідни ́й шлях; 
2) colloq. манівці. 
round arch — archi. півкру ́гла а́рка. 

round dance — вальс. 
roundel — 1) мале ́нький диск; медальйо ́н; 
2) see rondeau. 
roundelay — 1) коро ́тка пісня з приспівом; 
2) спів пта ́шки. 
rounders — n. pl. англійська гра в м'яч. 
roundhead — n. hist, круглоголо ́вий. 
round-house — naut. кормова ́ ру ́бка. 
rounding — n. заокру ́глення. 
roundly — adv. 1) кру ́гло; 2) по ́вністю, 
цілко ́м. 
roundness — кру ́глість; окру ́глість. 
round oath — colloq. крута ́ ла ́йка. 
round of bread — кру ́глий окра ́єць хліба. 
round of cheers — ви ́бух о́плесків. 
round off, to — 1) заокру ́глювати; 2) fig. 
закінчувати. 
round peg in a square hole — colloq. люди ́на 
не на своєму місці. 
round robin — пети ́ція з підписами, розта-
шо ́ваними круго ́м (щоб прихова ́ти, хто 
підписа ́вся пе ́ршим). 
round-shot — hist. mil. гарма ́тне ядро ́ . 
round-shouldered — adj. суту ́лий. 
roundsman — n. comm. збира ́ч замовлень; 
торгове ́льний аґе ́нт. 
round-table — adj. (що відбува ́ється) за 
кру ́глим столо ́м. 
round text — print, рондо ́ . 
round-the-clock — adj. цілодобови ́й. 
round the corner — за ріг; за ро ́гом. 
round the world — навко ́ло світу, 
round towel — рушни ́к спільного кори ́сту-
ва ́ння (на ро ́лику). 
round-trip — colloq. 1) n. пої ́здка в обидва 
кінці ́; 2) adj. зворо ́тний. 
round-trip ticket — n. colloq. квито ́к туди 
й наза ́д. 
round trot — швидка ́ рись (коня ́). 
round-up — 1) обла ́ва; 2) зганя ́ння (худо ́би). 
round up, to — 1) mil. ото ́чувати (во ́рога); 
2) прова ́дити обла ́ву; 3) зганяти (худо ́бу). 
roup — n. comm. авкціо ́н. 
roup, to — comm. продава ́ти з авкціо ́ну. 
rouse — 1) mil. буді ́ння; 2) гульня, пия ́ти ́ка; 
3) тост. 
rouse, to — 1) буди ́ти; 2) роздрато ́вувати; 
3) спонука ́ти; 4) стрепену ́тися; 5) пере-
мага ́ти свої ́лі ́нощі. 
rousing — adj. 1) що збу ́джує; 2) colloq. 
разю ́чий. 
rousing welcome — n. палке ́ віта ́ння. 
roustabout — colloq. допомі ́жни ́й робітни ́к. 
rout — 1) mil. пора ́зка; розгро ́м; безла ́дна 
вте ́ча; 2) гу ́лянка. 
route — n. 1) шлях, доро ́га; 2) маршру ́т. 
route-march — mil. марш в похідно ́му 
поря ́дку. 
routine — n. 1) рути ́на ́ , заве ́дений поря ́док; 
2) тії. розпоря ́док слу ́жби; 3) attr. пото ́ч-
ний, шабльоно ́вий. 
rout, to — 1) mil. розби ́ти вщент, розгро-
ми ́ти; 2) ри ́ти зе ́млю (ри ́лом). 
rove — n. ма ́ндри; блука ́ння. 
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rover — n. 1) мандрі ́вни ́к; бурла ́ка; 2) hist. 
піра ́т; морськи ́й розбійник, 
rove, to — мандрува ́ти; тиня ́тися. 
row — n. 1) ряд; 2) супере ́чка; колотне ́ча; 
3) веслува ́ння; прогу ́лянка на чо ́вні; 
4) vet. нори ́ця (у коня ́). 
rowan — n. bot. гороби ́на. 
row-boat — весловий чо ́ве ́н; naut. шлю ́пка. 
rowdy — 1) n. хуліга ́н; 2) adj. бешке ́тний. 
rowdyism — хуліга ́нство. 
rowel — коліща ́тко остро ́ги. 
rower — весля ́р, гребе ́ць. 
rowing — n. 1) веслува ́ння; 2) дога ́на, 
прочуха ́н. 
rowlock — ко ́чет (чо ́вна ́). 
row, to — 1) веслува ́ти, гребти ́ ; 2) галасу-
ва ́ти; здійма ́ти колотне ́чу. 
Roxburgh(shire) — geog. Ро ́ксбро(шір). 
royal — 1. adj. 1) королівський; 2) розкіш-
ний; чудо ́вий; 2. n. colloq. член королів-
ської роди ́ни. 
Royal Air Force — n. Бріта ́нські Військо ́во-
Повітря ́ні Си ́ли. 
royal blue — n. яскра ́вий відтінок си ́нього 
ко ́льору. 
Royal Exchange — n. comm. буди ́нок ло ́н-
донської бі ́ржі. 
royalism — рої. роялі ́зм. 
royalist — рої. роялі ́ст(ка). 
royalistic — adj. рої. роялістський. 
Royal Navy — n. Бріта ́нська Військо ́во-
Морська ́ Фльо ́та. 
royal paper — вели ́кий форма ́т папе ́ру. 
royal road — fig. найле ́гший спо ́сіб (шлях) 
досягти ́ чого ́сь. 
royal-sail — naut. бом-брамсе ́ль. 
royal stag — благоро ́дний о́лень (не мо-
ло ́дший шести ́ ро ́ків). 
Royal Standard — Королівський Штанда ́рт. 
royalty — 1) чле ́ни королівської роди ́ни; 
2) королівська гідність; 3) а́вторський 
гонора ́р. 
royal yard — naut. бом-брам-ре ́й. 
Ruanda — geog. Руа ́нда. 
rub — 1) тертя ́ ; 2) розтйра ́ння, натира ́ння; 
3) fig. перешкода, закови ́ка. 
rub-a-dub — n. бараба ́нний бій. 
rub along, to — colloq. жи ́ти в зла ́годі. 
rubber — n. 1) ґу ́ма, каучук; 2) ґу ́мка; 
3) масажи ́ст(ка); 4) at cards ро ́бер; 5) attr. 
ґу ́мовий. 
rubber-insulated cable — elect, ка ́бель з ґу ́-
мовою ізоля ́цією. 
rubberized — adj. 1) покри ́тий ґу ́мою; 
проґумо ́ваний; 2) вулканізо ́ваний. 
rubberneck — n. colloq. допи ́тлива, насти ́р-
лива люди ́на. 
rubber plant — каучуконо ́сна росли ́на. 
rubber-stamp — ґу ́мова печа ́тка. 
rubber-stamp, to — ста ́вити (ґу ́мову) пе-
ча ́тку. 
rubber, to — покрива ́ти ґу ́мою; проґумо ́-
вувати. 
rubber tree — bot. каучу ́кове дерево, 
rubber-vine — see rubber tree. 

rubbing — n. 1) тертя ́ ; 2) натира ́ння. 
rubbish — n. 1) сміття ́ ; не ́гідь; 2) fig. нісе-
нітниця; 3) ming. порода, 
rubbish heap — смітни ́к, зва ́лшце. 
rubbishy — adj. пога ́ний; безглу ́здий. 
rubble — 1) валун; кругля ́к; 2) ула ́мки 
(будо ́ви). 
rubefy, to — 1) роби ́ти черво ́ним; 2) med. 
виклика ́ти почервоніння. 
Rubicon — n. hist. Рубіко ́н. 
rubicund — adj. черво ́ний; рум'яний. 
rubidium — chem. рубідій. 
rubiginous — adj. іржа ́вого ко ́льору. 
rub in(to), to — втира ́ти. 
rubious — adj. poet, рубінового ко ́льору. 
rub off, to — 1) стира ́ти(ся); 2) виводити 
(пля ́му). 
rub oneself, to — те ́рти себе ́ ; натира ́тися 
(лі ́ками). 
rub out, to — 1) стира ́ти, витира ́ти; 2) fig. 
зни ́щувати. 
rubric — n. 1) заголо ́вок; ру ́брика; 2) абза ́ц; 
3) min. черво ́ний залізня ́к. 
rubricate, to — 1) дава ́ти підза ́голо ́вки; 
2) розбива ́ти на абза ́ци. 
rub, to — 1) те ́рти(ся); 2) натира ́ти; про-
тира ́ти; 3) fig. зачіпа ́ти; стика ́тися. 
ruby — 1. n. 1) тіп. рубін; 2) яскраво-
черво ́ний ко ́лір; 3) print, рубін; 2. adj. 
1) рубі ́новий; 2) яскравочерво ́ний. 
ruby, to — фарбува ́ти в яскравочерво ́ний 
ко ́лір. 
ruche — n. рюш. 
ruck — n. 1) на ́товп; 2) sport, ко ́ні, що 
лишилися за пра ́пором; 3) нісенітниця, 
дурни ́ця. 
ruckle — 1) хрип, хрипіння; 2) змо ́ршка, 
скла ́дка. 
ruckle, to — 1) хрипіти; 2) роби ́ти змо ́ршки, 
скла ́дки. 
rucksack — напле ́чник, рюкза ́к. 
ruck, to — 1) мо ́рщити(ся); 2) роби ́ти 
скла ́дки. 
ruction — colloq. 1) проте ́ст; супере ́чка; 
2) га ́мір; го ́мін. 
rudder — naut. шту ́рва ́л, ке ́рма, стерно ́ . 
rudderless — adj. 1) naut. без ке ́рми; 2) fig. 
без керівни ́цтва. 
ruddiness — n. почервоніння; рум'я ́нець. 
ruddle — n. па ́лена о́хра. 
ruddle, to — 1) фарбува ́ти о́хрою; 2) мітити 
(ове ́ць). 
ruddock — orn. вільша ́нка. 
ruddy — adj. 1) черво ́ний; рум'я ́ний; 
2) colloq. клятий. 
ruddy, to — става ́ти черво ́ним. 
rude — adj. 1) брута ́льний; 2) обра ́зливий; 
3) приміти ́вний; 4) неви ́хований. 
rude fellow — грубія ́н; брута ́льна люди ́на. 
rudely — брута ́льно; неввічливо, 
rudeness — брута ́льність; неввічливість, 
rudiment — 1) рудиме ́нт, зача ́ток; 2) руди-
мента ́рний о́рган. 
rudimental — adj. зачатко ́вий. 
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rudimentary — adj. 1) елемента ́рний; 2) за-
чатко ́вий; рудимента ́рний. 
rue — n. 1) каяття ́ ; 2) жаль, співчуття ́; 
3) bot. ру ́та. 
rueful — 1) смутни ́й; сумови ́тий; 2) роз-
чаро ́ваний; 3) жа ́лісний. 
ruefully — 1) су ́мно; похму ́ро; 2) з жале ́м, 
співчуття ́м. 
rue, to — 1) ка ́ятися; 2) жалкува ́ти. 
ruff — n. 1) ich. йорж; 2) orn. яшка ́р; 
3) рюш; 4) tech. гре ́бінь; 5) at cards ко ́зир. 
ruffian — хуліга ́н, розбиша ́ка. 
ruffianism — хуліга ́нство. 
ruffianly — adj. хуліга ́нський. 
ruffle — n. 1) збенте ́ження; метушня ́ ; 
2) ґофро ́ваиа манже ́тка; 3) colloq. pi. 
нару ́чники. 
ruffled — adj. збентежений, схвильо ́ваний. 
ruffler — хуліга ́н; задира ́ка. 
ruffle, to — 1) розпа ́тлувати, куйо ́вдити 
(воло ́сся); 2) пору ́шувати спо ́кі ́й; 3) ґофру-
ва ́ти; 4) ряби ́ти (про во ́ду). 
ruff, to — at cards козиря ́ти. 
rufous — adj. руди ́й. 
rug — 1) килимо ́к; 2) плед. 
rugby — sport, пори ́ванець, ре ́ґбі. 
rugged — adj. 1) нерівний; шорстки ́й; 
2) бурхли ́вий; 3) міцни ́й; 4) важки ́й. 
rugged features — colloq. гру ́бі ри ́си обли ́ччя. 
rugger — see rugby. 
rugose — adj. змо ́ршкуватий. 
rugosity — 1) змо ́ршкуватість; 2) змо ́ршка. 
Ruhr — geog. Рур. 
ruin — n. 1) заги ́бель; розо ́рення; 2) pi. 
руї ́ни. 
ruination — n. colloq. заги ́бель; розо ́рення. 
ruined — adj. зруйно ́ваний. 
ruinous — adj. 1) згу ́бний, руї ́нницький; 
2) зруйно ́ваний. 
ruin, to — 1) руйнува ́ти; 2) псува ́ти; за-
напащати. 
rule — 1) пра ́вило; но ́рма; 2) jur. рішення 
суду; 3) панува ́ння; вла ́да; правління, 
rule absolute — jur. судова ́ постано ́ва, що 
ма ́є остато ́чну си ́лу. 
ruled — adj. лінійо ́ваний (про папі ́р). 
rule of three — n. math, пра ́вило трьох, 
rule of thumb — n. colloq. при ́бли ́зний під-
раху ́нок. 
rule out, to — виключа ́ти. 
ruler — 1) волода ́р, прави ́тель; 2) ліні ́йка. 
rules — n. pi. уста ́в; пра ́вила. 
rule, to — 1) панува ́ти, пра ́вити; керува ́ти; 
2) jur. вирішувати; 3) лініюва ́ти. 
ruling — 1. adj. панівни ́й; переважа ́ючий; 
2. n. 1) jur. судове ́ рі ́шення; постано ́ва 
судді; 2) управління. 
rum — 1. n. ром; 2. adj. colloq. 1) ди ́вний; 
2) підозрі ́лий. 
Rumanian — see Roumanian. 
rumba — ру ́мба (тано ́к). 
rumba, to — танцюва ́ти ру ́мбу. 
rumble — 1) гу ́ркіт, торохті ́ння; 2) mot. 
відкидне ́ сидіння. 

rumble, to — 1) гуркотіти, грю ́кати; 
2) бурча ́ти. 
rumble-tumble — трясіння; труська ́ їзда ́ . 
rumbustious — adj. colloq. галасли ́вий. 
rumen — рубе ́ць (відділ шлунку жуйних 
твари ́н). 
ruminant — 1. n. жуйна твари ́на; 2. adj. 
1) жу ́йний; 2) fig. задумливий, 
ruminate, to — 1) пережо ́вувати жу ́йку; 
ремиґа ́ти; 2) fig. роздумувати, обмірко ́-
вувати. 
rumination — 1) пережо ́вування, реми-
ґа ́ння; 2) fig. обдумування, обмірко ́ву-
вання. 
rummage — 1) по ́шуки; трус; 2) митний 
о́гляд; 3) поки ́дьки. 
rummage, to — 1) шпо ́ртатися; шука ́ти; 
обшукувати; 2) ри ́тися, копа ́тися (в чо ́-
мусь). 
rummer — n. ку ́бок. 
rumor — see rumour. 
rumour — чу ́тка, по ́голоска. 
rumour, to — розповіда ́ти нови ́ни; поши ́-
рювати по ́голоски. 
rump — n. кри ́жі. 
rumple, to — 1) виклика ́ти безла ́дця; 
2) куйо ́вдити (воло ́сся); 3) м'я ́ти. 
rump-steak — n. cul. шмато ́к ви ́різки, 
ромштекс. 
rumpus — n. colloq. метушня ́ ; га ́мір. 
rumpus room — кімна ́та для Ігор і розва ́г. 
run — 1) біг; 2) короткоча ́сна по ́ї ́здка; 
3) пере ́біг, хід (подій); 4) загоро ́джене 
місце (для куре ́й то ́що); 5) tech. дія, хід 
(маши ́ни). 
runabout — 1. n. 1) бурла ́ка, гультя ́й; 
2) невелике а́вто́; 2. adj. мандрівни ́й. 
run about, to — 1) метуши ́тися; 2) ба ́витися 
(про діте ́й). 
run across, to — 1) перебіга ́ти (ву ́лицю); 
2) випадко ́во зустрітися з. 
run after, to — 1) переслідувати; 2) зали-
цятися до кого ́сь. 
runagate — n. аг. волоцю ́га. 
runaway — 1. n. 1) тії. дезерти ́р; 2) утіка ́ч; 
3) бурхли ́ве зроста ́ння; 2. adj. 1) що втік; 
2) що швидко зроста ́є. 
runaway marriage — n. colloq. шлюб крадь-
кома ́ . 
run away, to — тіка ́ти, втіка ́ти. 
runaway victory — n. sport, ле ́гка ́ перемо ́га. 
run-down — 1. adj. 1) знеси ́лений; сто ́м-
лений; 2) жалюгідний; 2. n. коро ́ткий 
ви ́клад. 
run dry, to — виче ́рпуватися, висиха ́ти 
(про ріди ́ну). 
rune — n. lin. ру ́на. 
rung — 1) щабе ́ль, схі ́дець; 2) спи ́ця (в 
ко ́лесі). 
runic — adj. lin. рунічний. 
run in, to — 1) вбіга ́ти; 2) арештува ́ти й 
замкну ́ти до в'язни ́ці. 
run in(to), to — вбіга ́ти. 
runlet — n. 1) струмо ́к; 2) аг. бари ́льце. 
runnables — n.pl. colloq. трикота ́жні вироби» 



runnel ruth 

runnel — 1) струмо ́к; 2) кана ́ва; стік, 
runner — n. 1) sport, перего ́нець, бігу ́н(ка); 
2) mil. гоне ́ць, зв'язкови ́й; 3) контрабан-
дист; 4) доріжка (на підло ́зі); 5) tech. 
ходови ́й ро ́лик; бігуно ́к; 6) по ́лоз (сане ́й); 
7) naut. ходови ́й кіне ́ць сна ́сті. 
runner-up — n. sport, уча ́сник змага ́ння, що 
зайня ́в дру ́ге мі ́сце. 
running — 1. n. 1) бі ́гання; 2) tech. дія, хід 
(маши ́ни); 2. adj. 1) бігови ́й; 2) пото ́чний; 
3) що тече ́ ; 4) tech. експлуатаційний, 
running account — n. bank, пото ́чний ра-
ху ́нок. 
running-board — n. підні ́жка (по ́їзду, а́вта́). 
running commentary — n. радіорепортаж. 
running fire — n. mil. швидки ́й вого ́нь. 
running-in — n. tech. приро ́бка. 
running knot — n. за ́шморг. 
running sore — n. med. гнійна ра ́на. 
running title — n. print, колонти ́тул. 
running to and fro — n. colloq. біганина. 
running track — n. sport, бігова ́ дорі ́жка. 
runny — adj. 1) теку ́чий; рідки ́й; 2) що 
сльози ́ться. 
run-off — n. tech. стік. 
run off, to — 1) тіка ́ти; 2) схо ́дити з ре ́йок 
(про по ́їзд). 
run of luck — n. colloq. пора ́уда ́ч. 
run-on — 1) n. дода ́ток; 2) adj. додатко ́вий. 
run on, to — 1) говори ́ти невпи ́нно; 2) print. 
набира ́ти в підбі ́р. 
run-out — n. 1) рух за іне ́рцією; 2) ви ́хід, 
ви ́пуск; 3) tech. дифу ́зор. 
run out, to — 1) вибіга ́ти; виплива ́ти; 
2) закінчуватися (про час). 
run over, to — перелива ́тися че ́рез край, 
run short, to — не вистача ́ти, бракува ́ти. 
runt — n. 1) низькоро ́сла твари ́на; 2) colloq. 
люди ́на низько ́го зро ́сту. 
run-through — n. 1) пере ́гляд; 2) colloq. 
репети ́ція. 
run, to — 1) бі ́гти; 2) ру ́хатися; 3) курсу-
ва ́ти; 4) рятува ́тися вте ́чею; 5) текти ́ (про 
рідину); 6) тягти ́ся (про час); 7) виставля ́ти 
свою ́ кандидату ́ру (на ви ́борах); 8) прова ́-
дити (справу); 9) керува ́ти (маши ́ною); 
10) переслідувати (зві ́ра). 
run-up — n. 1) розгін; ро ́збіг; 2) av. mil. 
заходження на ціль. 
runway — 1) av. злітно-призе ́млювальна 
сму ́га; 2) sport, доріжка для ро ́збігу; 
3) доро ́га, шлях. 
run with hurdles — n. sport, біги ́ з перешко ́-
дами. 
rupee — ру ́пія (грошова ́ одини ́ця Індії), 
rupture — n. 1) перело ́м; надла ́м; ро ́зрив; 
2) med. ги ́ла ́ , пропу ́клина; 3) elect, пробій 
(ізоля ́ції). 
rupture, to — 1) прорива ́ти; розрива ́ти; 
2) med. спричиня ́ти ги ́лу ́ (пропу ́клину). 
rural — adj. сільськи ́й. 
rural economy — n. econ. сільське ́ госпо-
да ́рство. 
ruse — хи ́трість, хи ́трощі. 

rush — 1. n. 1) нава ́льний рух; 2) тії. ки-
до ́к, нава ́льна ата ́ка; 3) bot. очере ́т, коми ́ш; 
4) ming. рапто ́ве осіда ́ння покрівлі; 2. adj. 
1) поспішний; 2) необере ́жний; 3) необду ́-
маний; 4) очере ́тяний, комише ́вий. 
rush at, to — ки ́датися. 
rush candle — свічка з ґно ́том з рогозу ́ . 
rush-hours — n. pl. годи ́ни пік. 
rush in(to), to — вбіга ́ти. 
rushlight — n. 1) see rush candle; 2) fig. 
слабки ́й про ́блеск. 
rushly — 1) поспішно; 2) необере ́жно; 
3) необду ́мано. 
rush meeting — n. colloq. по ́хапцем скли ́кані 
збо ́ри. 
rushness — 1) поспішність; 2) необере ́ж-
ність; 3) необду ́маність. 
rush, to — 1) ки ́датися; 2) порива ́тися; 
мча ́ти(ся); 3) вико ́нувати (діяти) на ́дто 
квапли ́во; 4) ква ́пити, підганя ́ти. 
rush to a conclusion, to — роби ́ти поспішний 
ви ́сновок. 
rush work — colloq. напру ́жена (терміно ́ва) 
пра ́ця. 
rushy — adj. 1) заро ́слий очере ́том, коми-
ше ́м; 2) очере ́тяний; комише ́вий. 
rusk — суха ́р. 
russet — adj. аг. сільськи ́й. 
Russia — geog. Росія. 
Russian — 1) n. росія ́н||ин (ка); 2) adj. 
російський. 
Russification — русифіка ́ція. 
Russify, to — русифікува ́ти. 
Russism — n. phil. руси ́зм. 
Russophile — русофіл(ка). 
Russophilism — русофільство. 
russule — bot. сироїжка (гриб). 
rust — n. 1) іржа ́ , ржа; 2) bot. са ́жка, зона ́ . 
rustic — 1. adj. 1) сільськи ́й; 2) простаку-
ва ́тий; 2. n. 1) селяни ́н; сі ́льськи ́й жи ́тель; 
2) гру ́бо обте ́саний ка ́мінь. 
rusticate, to — 1) жи ́ти на селі ́ ; 2) bui. 
рустува ́ти. 
rustication — n. hist, засла ́ння на село ́ . 
rusticity — 1) сі ́льські ́ зви ́ча ́ї; 2) приро ́д-
ність. 
rustic masonry — bui. кла ́дка з необтесаного 
ка ́меню. 
rustle — 1) шаруді ́ння, ше ́лест; 2) шум 
дощу ́ . 
rustler — n. люди ́на, що займа ́ється кра-
діжкою і таврува ́нням чужої худо ́би. 
rustless — see rustproof, 
rustle, to — 1) шарудіти, шелестіти; 
2) кра ́сти худо ́бу. 
rustproof — adj. нержа ́віючий. 
rust, to — 1) іржа ́віти, ржа ́віти; 2) fig. 
псува ́тися. 
rusty — 1) ржа ́вий, заржа ́влений; 2) fig. 
занедбаний; 3) fig. застарілий. 
rut — n. 1) ко ́лія; 2) борозна ́ ; 3) tech. 
ви ́їмка, жо ́лоб; 4) fig. зви ́чка. 
rutabaga — n. bot. бру ́ква. 
ruth — n. аг. жаль, жа ́лість. 



ruthenium 

ruthenium — chem. руте ́ній. 
ruthless — adj. жорсто ́кий; безжа ́лісний. 
Rutland(shire) — geog. Ра ́тленд(шір). 
rutted — adj. зри ́тий ко ́ліями. 
rut, to — 1) залиша ́ти ко ́лії; 2) прово ́дити 
бо ́розии. 
rutty — see rutted. 

saddlery 

rye — n. 1) bot. жи ́то; 2) хлі ́бна горілка; 
3) attr. жи ́тній. 
rye-bread — n. жи ́тній хліб. 
rye on rocks — colloq. кокте ́йль (ві ́скі з 
льо ́дом). 
ryot — n. індійський селяни ́н. 
Ryukyu Isls — geog. острови ́ Рюкю ́ . 

Saar — geog. Саа ́р. 
Sabaoth — rel. Савао ́т. 
sabbath — 1) rel. неділя (у протеста ́нтів); 
2) rel. субо ́та (у євре ́їв); 3) час відпочи ́нку. 
sabbath school — rel. 1) недільна шко ́ла 
(у протеста ́нтів); 2) субо ́тня шко ́ла (у 
євре ́їв). 
sabbatic(al) — adj. rel. 1) недільний (у про-
теста ́нтів); 2) субо ́тній (у євре ́їв). 
sabbatic(al) leave — see sabbatic(al) year 2). 
sabbatic(al) year — 1) bibl. ко ́жний сьо ́мий 
рік; 2) річна відпу ́стка для науко ́вої пра ́ці. 
sable — 1. n. 1) zool. со ́боль; 2) соболе ́ве 
ху ́тро; 3) чо ́рний ко ́лір; 4) pl. жало ́ба, 
тра ́ур; 2. adj. 1) чо ́рний; 2) жало ́бний. 
sabot — n. дерев'я ́ний черевик, 
sabotage — n. сабота ́ж; диверсія, 
sabotage, to — саботува ́ти; роби ́ти ди-
ве ́рсію. 
saboteur — сабота ́жн||ик (иця); диверса ́нт 
(ка). 
sabre — n. тії. 1) ша ́бля; 2) pl. кінно ́тники, 
кавалери ́сти. 
sabre-rattle, to — бря ́зкати збро ́єю. 
sabre-rattling — n. бря ́зкання збро ́єю. 
sabre, to — mil. руба ́ти ша ́блею. 
sabulous — adj. піща ́ний. 
sac — biol. міше ́чок. 
saccate — adj. biol. 1) мішкоподібний; 
2) що міститься в міше ́чку. 
saccharic acid — chem. цукро ́ва кислота ́ . 
saccharify, to — chem. перетво ́рювати 
(крохма ́ль) на цу ́кор. 
saccharine — chem. 1) n. цукри ́на, сахари ́н; 
2) adj. цукро ́вий; цукри ́стий. 
saccharose — 1) chem. цукро ́за, сахаро ́за; 
2) тростинний цу ́кор. 
sacciform — adj. biol. мішкоподібний, 
sacerdotal — rel. свяще ́ницький. 
sachem — n. вождь індійців, 
sack — 1) ла ́нтух, мішо ́к; 2) сак (плащ); 
3) грабіж; шпондрува ́ння; 4) аг. біле сухе ́ 
вино. 
sackcloth — 1) bibl. волосяниця; 2) мішко-
ви ́на; рядни ́на. 
sack-coat — широ ́кий, вільний плащ, 
sackful — n. мішо ́к (по ́вний чого ́сь). 
sacking — n. 1) насипа ́ння в мішки ́ ; 2) ма-
терія ́л для мішкі ́в. 
sack-race — n. sport, біг у мішка ́х. 

sack, to — 1) кла ́сти або ́ зсипа ́ти в мішо ́к; 
2) грабува ́ти; плюндрува ́ти; 3) colloq. 
звільня ́ти з поса ́ди. 
sacral — adj. 1) rel. що стосу ́ється до релі-
гі ́йних обрядів; 2) anat. крижови ́й. 
sacrament — rel. та ́їнство; прича ́стя. 
sacramental — rel. сакрамента ́льний, свя-
ще ́нний. 
Sacramento — geog. Сакраме ́нто (мі ́сто і 
рі ́чка). 
sacred — adj. rel. святи ́й; свяще ́нний; по-
свя ́чений. 
Sacred Image — n. rel. Образ, Іко ́на. 
sacred music — n. духо ́вна музика, 
sacrifice — n. же ́ртва; же ́ртвування. 
sacrifice oneself, to — же ́ртвувати собо ́ю. 
sacrifice, to — же ́ртвувати; прино ́сити в 
же ́ртву. 
sacrificial — adj. жерто ́вний. 
sacrilege — n. блюзнірство, 
sacrilegious — adj. блюзнірський, 
sacring — n. rel. посвя ́чення; освя ́чення. 
sacrist — see sacristan, 
sacristan — rel. ти ́тар, палама ́р; ри ́зник. 
sacristy — rel. захри ́стія, палама ́рня, ри ́з-
ниця. 
sacrosanct — rel. свяще ́нний. 
sacrum — anat. кри ́жі. 
sad — сумни ́й; смутни ́й. 
sad coward — n. colloq. страше ́нний боягуз. 
sad drunkard — n. colloq. гірки ́й п'яни ́ця. 
sadden, to — засму ́чувати(ся), смути ́ти. 
saddle — 1. n. 1) сідло ́ ; 2) tech. підкладка; 
3) geol. антикліна ́льна скла ́дка; 2. adj. 
в'ю ́чний. 
saddleback — 1) n. сідлови ́на (гори ́); 2) adj. 
сідлува ́тий; 3) adv. на спи ́ні. 
saddle-bag — n. 1) сідлови ́й в'юк; 2) кили-
мова ткани ́на. 
saddle-blanket — пітни ́к. 
saddle-bow — сіде ́льна лука ́ . 
saddle-cloth — чепра ́к. 
saddlefast — adj. що міцно трима ́ється в 
сідлі ́. 
saddle-girth — попру ́га. 
saddle-horse — верхови ́й кінь, 
saddle-maker — ли ́мар, сідля ́р. 
saddler — 1) ли ́мар, сідля ́р; 2) верхови ́й 
кінь. 
saddlery — 1) лима ́рня; 2) лима ́рна спра ́ва. 
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saddle-spring — сіде ́льний амортиза ́тор (у 
вельосипе ́ді то ́що). 
saddle, to — 1) сідла ́ти (коня ́); 2) сіда ́ти в 
сідло ́ ; 3) fig. обтя ́жувати (чимсь), 
saddle-tree — карка ́с сиді ́ння (вельосипе ́да 
то ́що). 
sad-iron — n. маси ́вна пра ́ска. 
sadism — садизм, 
sadist — сади ́ст(ка). 
sadistic — adj. сади ́стський. 
sadly — су ́мно, сумови ́то. 
sadness — сум, журба, 
safari — мисли ́вська експеди ́ція. 
safe — 1. adj. 1) безпе ́чний; оба ́чний; 
2) непоппсо ́джений; 2. n. сейф; схо ́вище; 
вогнетривка ́ ша ́фа. 
safe-breaker — касоло ́мник. 
safe clearance — n. tech. допусти ́мий зазі ́р. 
safe conduct — охоро ́нне свідо ́цтво. 
safe-conduct, to — дава ́ти охоро ́нне сві-
до ́цтво. 
safe deposit — n. bank, сейф; схо ́вище. 
safeguard — 1) ґара ́нтія; охоро ́нне сві-
до ́цтво; 2) tech. запобі ́жник; запобіжни ́й 
при ́лад. 
safeguard, to — ґарантува ́ти; охороняти; 
дава ́ти охоро ́нне свідо ́цтво. 
safekeeping — n. схов; хова ́ння. 
safely — adv. 1) без ри ́зика; безпе ́чно; 
2) наді ́йно. 
safeness — n. безпе ́чність. 
safety — 1) безпе ́чність; безпе ́ка; 2) не-
пошко ́дженість. 
safety-belt — n. 1) рятува ́льний по ́яс; 2) av. 
прив'язни ́й ре ́мінь. 
safety (Bickford) fuse — tech., ming. бік-
фо ́рдів шнур. 
safety-bolt — tech. запобіжни ́й болт, 
safety curtain — theatr. протипоже ́жна аз-
бестова заві ́са. 
safety film — cinemat. фільмо ́ва плі ́вка, що 
не гори ́ть. 
safety fuse — n. 1) elect, плавки ́й запобі ́ж-
ник; 2) tech., ming. бікфо ́рдів шнур, 
safety glass — tech. скло, яке ́не дає ска ́лок. 
safety island — остріве ́ць безпе ́ки (в місця ́х 
перехо ́ду ву ́лиці). 
safety-lamp — ming. безпе ́чна шахта ́рська 
ля ́мпка. 
safety-match — безпе ́чний сірни ́к. 
safety-nut — tech. контрга ́йка. 
safety-pin — аґра ́фка, англійська пши ́лька. 
safety razor — безпе ́чна бри ́тва. 
safety strip — n. for. ви ́рубана сму ́га лі ́су 
для запобіга ́ння поши ́рення лісово ́ї по-
же ́жі. 
safety-valve — tech. запобіжни ́й хлипа ́к, 
венти ́ль. 
saffian — n. сап'ян. 
saffron — 1) n. bot. шапра ́н; 2) adj. шапра-
но ́вий. 
saffron, to — фарбува ́ти шапра ́ном або ́ в 
шапрано ́вий ко ́лір. 
sag — n. 1) tech. прови ́с, проги ́н; 2) naut. 
відхи ́лення від курсу; 3) comm. падіння цін. 

saga — n. са ́ґа. 
sagacious — adj. 1) далекогля ́дний; про-
ни ́кливий; 2) кмітли ́вий; 3) розу ́мний (про 
людину); тяму ́щий (про твари ́ну). 
sagacity — 1) далекогля ́дність; 2) му ́дрість 
(про люди ́ну); тямучість (про твари ́ну). 
sage — 1. n. 1) мудре ́ць; 2) bot. шавлі ́я; 
2. adj. му ́дрий, розу ́мний. 
sage-brush — bot. поли ́н (різнови ́д, що 
росте ́ в США). 
sage-green — 1) n. сіруватозеле ́ний ко ́лір; 
2) adj. сіруватозеле ́ний. 
sageness — n. му ́дрість. 
sage tea — насті ́й шавлі ́ї. 
sagittal — adj. 1) anat. саґіта ́льний; 2) стрі-
лоподі ́бний. 
Sagittarius — astron. Стріле ́ць (сузі ́р'я і 
знак зодія ́ка). 
sago — bot. са ́го. 
sago palm — bot. са ́гова па ́льма. 
sag, to — 1) tech. провиса ́ти; осіда ́ти; 
2) naut. відхилятися від ку ́рсу; 3) comm. 
деше ́вшати. 
Sahara — g^g,. Сага ́ра. 
sahib — n. сагі ́б, пан (зверта ́ння до евро-
пе ́йців у Індії), 
saiga — zool. сайга ́к. 
Saigon — geog. Сайґо ́н (мі ́сто). 
sail — n. 1) вітри ́ло; 2) naut. вітрильне 
судно ́ ; 3) naut. пла ́вання; 4) крило ́ вітряка ́ . 
sail arm — крило ́ вітряка ́ . 
sail away, to — naut. відплива ́ти. 
sail-axle — tech. вісь вітряка ́ . 
sailboat — naut. вітри ́льний чо ́ве ́н. 
sailcloth — вітри ́льне полотно ́ . 
sailer — naut. вітри ́льне судно ́. 
sailing — naut. 1. adj. 1) вітри ́льний; 2) що 
стосу ́ється ре ́йсу корабля ́ ; 2. n. 1) пла ́ -
вання; 2) навіґа ́ція; 3) морепла ́вство; 
4) sport, вітри ́льне пла ́вання. 
sailing-craft — n. naut. вітри ́льне судно ́. 
sailing-master — n. naut. шту ́рман. 
sailing off — n. naut. відплиття ́. 
sailing orders — n. pl. naut. інстру ́кції ка-
піта ́ну пе ́ред виходом у мо ́ре. 
sailing-ship — n. naut. вітри ́льник. 
sailing-vessel — see sailing-ship, 
sail in, to — naut. прибува ́ти (про судно ́). 
sail off, to — naut. відплива ́ти, вихо ́дити 
в мо ́ре. 
sailor — naut. морепла ́вець, моря ́к. 
sail-plane — n. av. пля ́нер, ширя ́к. 
sail, to — naut. 1) пливти ́ ; 2) відплива ́ти; 
3) керува ́ти вітри ́льним судно ́м. 
saint — adj. rel. святи ́й. 
Saint — n. rel. Святи ́й; Свята ́ . 
Saint-Denis — geog. Сен-Дені ́ (мі ́сто). 
sainted — adj. rel. 1) святи ́й; 2) канонізо ́-
ваний. 
Saint Helena — geog. о́стрів Св. Єле ́ни. 
sainthood — n. rel. свя ́тість. 
Saint Lawrence — geog. ріка ́Св. Лавре ́нтія. 
Saint Louis — geog. Сент-Лю ́ї (мі ́сто в 
США). 
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Saint-Louis — geog. Сен-Лю ́ї (мі ́сто в 
Африці). 
Saint-Louis Isl — geog. Сен-Лю ́ї (о ́стрів). 
Saint Lucia — geog. Сент-Люсі ́я (о ́стрів). 
saintly — adj. rel. святи ́й, безгрішний. 
Saint Vincent — geog. Сент-Ві ́нсент (о ́стрів). 
Saipan — geog. Сайпа ́н (о ́стрів). 
Sakhalin — geog. Сахалін (о ́стрів). 
sal — chem., pharm. сіль. 
salaam — n. селя ́м (схі ́днє привіта ́ння). 
salaam, to — віта ́ти. 
salable — adj. comm. 1) що до ́бре прода-
є́ться (про това ́р); 2) присту ́пна (ціна ́). 
salacious — adj. 1) непристо ́йний; 2) по-
хітли ́вий. 
salacity — 1) непристо ́йність; 2) похітли ́-
вість. 
salad — cul. сала ́та. 
salad-bowl — сала ́тниця. 
salad-days — fig. пора ́ юна ́цької недосві ́д-
чености. 
salad-dressing — n. cul. припра ́ва до сала ́ти. 
salad-oil — rt. cul. олі ́я до сала ́ти; прова ́н-
ська олі ́я. 
salamander — n. 1) zool. саляма ́ндра; 
2) met. козе ́л. 
salame — cul. саля ́мі (ву ́джена ковбаса ́). 
salami — see salame. 
sal-ammoniac — chem. нашати ́р. 
salariat — службо ́вці, які ́ оде ́ржують 
платню ́ . 
salaried — adj. що оде ́ржує платню ́ . 
salaried personnel — collect, службо ́вці. 
salary — n. платня ́ , утри ́мання. 
salary, to — випла ́чувати платню ́ , утри ́-
мання. 
sale — comm. 1) про ́даж; 2) ви ́продаж по 
зни ́женій ціні ́ ; 3) авкціо ́н. 
saleable — see salable. 
sale-price — comm. 1) прода ́жна ціна ́ ; 
2) зни ́жена ціна ́. 
sale-room — n. приміщення, де відбува ́-
ється авкціо ́н. 
saleslady — 1) продавчи ́ня; 2) комісіоне ́рка. 
salesman — 1) продаве ́ць; 2) комісіоне ́р. 
salesmanship — n. comm. уміння продава ́ти; 
майсте ́рність знахо ́дити покупців, 
salespeople — collect, продавці, 
salesroom — see sale-room, 
saleswoman — 1) продавчи ́ня; 2) комі-
сіоне ́рка. 
Salic — adj. geol. салічний, 
salicyl — n. chem., pharm. саліци ́л. 
salicylic acid — n. chem., pharm. саліци ́лова 
кислота ́ . 
salience — ви ́ступ, клин; опу ́клість. 
salient — 1. rt. 1) ви ́ступ; 2) рельєф; 2. adj. 
1) що виступа ́є; опу ́клий; 2) помітний, 
saline — 1. n. 1) med. фізіологічний ро ́зчин; 
2) chem. сіль; 3) солонча ́к; 4) соло ́не о́зеро; 
2. adj. соло ́ний. 
salinity — n. chem. соло ́ність. 
Salisbury — geog. Со ́лсбері (мі ́сто). 
saliva — n. слина, 
salivary — adj. слинний. 

salivary glands — n. pl. anat. сли ́нні за ́ло ́зи. 
salivate, to — 1) виділя ́ти сли ́ну; 2) викли-
ка ́ти сли ́ну. 
salivation — physiol. слинови ́ділення. 
sallow — 1) n. bot. верба ́ ; 2) adj. жовтува ́тий 
(про ко ́лір обли ́ччя). 
sallow, to — 1) жовті ́ти; 2) роби ́ти жо ́втим. 
sally — n. 1) тії. ви ́лазка; 2) екску ́рсія; 
3) доте ́пна ре ́пліка. 
sally forth, to — see sally out, to. 
Sally Lunn — n. colloq. соло ́дка бу ́лочка. 
sally out, to — вируша ́ти (в екску ́рсію тощо), 
sally-port — mil. воро ́та для ви ́лазок (в 
укрі ́пленні). 
sally, to — mil. роби ́ти ви ́лазку. 
salmagundi — n. 1) cul. стра ́ва з м'я ́са, яєць, 
цибу ́лі; 2) colloq. вся ́ка вся ́чина. 
salmi — cul. раґу ́ з дичини ́. 
salmon — 1) n. ich. лосо ́сь; 2) adj. оранжово-
роже ́вий. 
salmon trout — ich. лосо ́сь-тайме ́нь. 
salol — n. pharm. сало ́л. 
salon — n. 1) сальо ́н; 2) віта ́льня; 3) attr. 
сальоно ́вий. 
Salonika — geog. Салоні ́ки (мі ́сто). 
saloon — 1) за ́ля; 2) naut. сальо ́н (на паро-
пла ́ві); 3) rly. сальо ́н-ваго ́н; 4) шино ́к. 
saloon-car — see saloon 3). 
saloon-carriage — see saloon 3). 
saloon deck — naut. пасажи ́рська па ́луба 
1-ої кля ́си. 
saloon-keeper — шинка ́р; вла ́сник ши ́нку. 
salsify — n. bot. козе ́лець порейоли ́стий. 
salt — n. 1) сіль; кухо ́нна сіль; 2) med. 
нюхальна сіль; 3) засо ́леність (ґру ́нту); 
4) colloq. бува ́лий моря ́к. 
saltation — n. 1) стрибо ́к; 2) стриба ́ння. 
saltatory — adj. стрибкоподібний; різко 
змінюваний. 
saltatory evolution — n. стрибкоподібний 
ро ́звиток. 
salt beef — солони ́на. 
salt-cake — chem. сірчаноки ́слий на ́трій. 
salt-cat — прина ́да для голубів. 
salt-cellar — сільни ́ця. 
salted — adj. 1) соло ́ний; 2) fig. загарто ́-
ваний. 
saltern — n. солева ́рня. 
salt-glaze — n. ґлязу ́ра, полива. 
salt-horse — colloq. солони ́на. 
salting — n. засіл. 
salt junk — naut. colloq. солони ́на. 
Salt Lake City — geog. Со ́лт-Лейк-Сіті 
(мі ́сто). 
salt-marsh — солонча ́к. 
salt-mine — n. ming. соляна ́ ша ́хта. 
salt-pan — 1) соляне ́ о́зеро; 2) солева ́рня. 
saltpetre — chem. салі ́тра. 
salt-pond — соляни ́й ставо ́к. 
salt-spoon — ло ́жечка для со ́ли. 
salt, to — 1) соли ́ти; 2) comm. colloq. пере-
більшувати (прибу ́ток). 
salt-water — adj. 1) соло ́ний (соло ́не о́зеро); 
2) морськи ́й. 
saltworks — солева ́рня. 
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saltwort — bot. кура ́й; солоне ́ць. 
salty — соло ́ний. 
salubrious — adj. 1) здоро ́вий; 2) цілю ́щий; 
кори ́сний для здоро ́в'я. 
salubrity — 1) міцне ́ здоро ́в'я; 2) цілю ́щість; 
умо ́ви або ́ власти ́вості, сприя ́тливі для 
здоро ́в'я. 
salutary — adj. 1) rel. спасе ́нний; благо-
тво ́рний; 2) цілю ́щий. 
salutation — n. віта ́ння. 
salutatory — adj. віта ́льний. 
salute — n. 1) привіта ́ння; салю ́т; 2) тії. 
віддава ́ння че ́сти. 
Salute! — mil. По ́честь дай! 
Salute the flag! — mil. Пра ́пор по ́честь дай! 
salute, to — 1) віта ́ти; салютува ́ти; 2) mil. 
віддава ́ти честь. 
Salvador — geog. Сальвадо ́р. 
salvage — 1) рятува ́ння (на мо ́рі або ́ від 
вогню ́); 2) врято ́ване майно ́ ; 3) тії. трофе ́ї. 
salvage, to — 1) рятува ́ти (судно ́, майно ́ ); 
2) тії. збира ́ти трофе ́ї. 
salvarsan — n. pharm. сальварса ́н. 
salvation — n. 1) rel. спасі ́ння; 2) поряту ́нок; 
рятува ́ння. 
Salvation Army — rel. Армія Спасі ́ння. 
Salvationist — rel. воя ́||к (чка) А́рмії Спа-
сі ́ння. 
salve — n. 1) заспокі ́йливий за ́сіб; 2) цілю ́-
ща мазь; 3) poet, бальза ́м. 
salver — підно ́с, та ́ця. 
salve, to — 1) заспоко ́ювати (сумлі ́ння); 
2) ма ́зати (ма ́ззю); лікува ́ти. 
salvia — bot. шавлі ́я. 
salvo — 1) mil. са ́льва; 2) застере ́ження; 
3) групови ́й стрибо ́к з парашу ́тами. 
sal volatile — ню ́хальна сіль. 
salvor — n. 1) люди ́на, що прийма ́є у́часть 
у рятува ́нні; 2) naut. рятувальне судно ́. 
Salzburg — geog. За ́льцбурґ (мі ́сто). 
samara — rt. bot. крила ́тка. 
Samarian — rel. самаритя ́н||ин (ка). 
samarium — chem. сама ́рій. 
sambo — n. са ́мбо (пото ́мство від мі ́шаного 
шлю ́бу між мури ́нами та інді ́йцями). 
same — 1) той са ́мий; одна ́ковий, тото ́ж-
ний; 2) jur. вищезга ́даний. 
samel — adj. пога ́но випалена (це ́гла). 
sameness — 1) одна ́ковість, тото ́жність; 
2) одноманітність. 
samisen — mus. тристру ́нна япо ́нська гі-
та ́ра. 
samite — n. аг. парча. 
samlet — ich. молодий лосо ́сь. 
Samoa — geog. Само ́а (острови ́). 
Samos — geog. Са ́мос (о ́стрів). 
samp — маїсова ка ́ша. 
samphire — bot. солоне ́ць европе ́йський. 
sample — n. 1) зразо ́к; взіре ́ць; 2) tech. 
шабльо ́н; моде ́ль; 3) spec, про ́ба. 
sampler — n. відбира ́ч(ка) зразків. 
sample, to — 1) брати зразо ́к (взіре ́ць); 
2) випробо ́вувати; про ́бувати. 
samurai — n. самура ́й. 
San Antonio — geog. Сан-Анто ́ніо (мі ́сто). 

sanative — adj. цілю ́щий, оздоро ́вчий. 
sanatorium — n. санато ́рія. 
sanatory — see sanative, 
sanctification — rel. освя ́чення, свячення, 
sanctify, to — rel. освя ́чувати, святи ́ти. 
sanction — 1) затве ́рдження; 2) са ́нкція. 
sanction, to — 1) затве ́рджувати; 2) санк-
ціонува ́ти. 
sanctity — n. rel. свя ́тість. 
sanctuary — n. 1) rel. святи ́лище; храм; 
вівта ́р; 2) приту ́лок; 3) заповідник, 
sanctum — n. 1) rel. Свята ́я Святи ́х; 2) при-
ту ́лок; 3) кабіне ́т. 
sand — n. 1) пісо ́к; 2) pl. пі ́ски ́ , мілина ́ ; 
3) пісо ́чний ко ́лір. 
sandal — санда ́ля. 
sandal wood — санда ́лове де ́рево. 
sand-bag — 1) мішо ́к з піско ́м; 2) баля ́стний 
мішо ́к. 
sandbag, to — захища ́ти (від по ́вені) міш-
ка ́ми з піско ́м. 
sandbank — піща ́на мілина ́ . 
sand-bar — мілина ́ в ги ́рлі рі ́чки. 
sand-bath — n. tech. зану ́рення в пісо ́к. 
sand-bed — n. 1) met. лива ́рний двір; 
2) піщане дно. 
sandblaster — tech. піскоме ́т, піскостру ́-
мінний апара ́т. 
sand-blast machine — see sandblaster. 
sand-blind — adj. colloq. що недобача ́є. 
sand-box — 1) met. лива ́рна фо ́рма з піско ́м; 
2) rly. пісо ́чниця. 
sand-crack — 1) трі ́щина на копи ́ті ́ в коня ́ ; 
2) трі ́щина в цеглйні (до випа ́лювання). 
sanded — adj. поси ́паний або ́ вкри ́тий 
піско ́м. 
sand-eel — ich. піскори ́йка. 
sand-glass — пісковий годи ́нник. 
sand-hill — дю ́на. 
sand hog — n. colloq. робітни ́к, що працю ́є 
на підзе ́мних робо ́тах. 
Sandhurst — geog. Са ́ндгерст (мі ́сто). 
sand-martin — orn. берегови ́й стриж. 
sand-paper — tech. нажда ́чний папі ́р, 
шкурка. 
sandpiper — orn. переві ́зник. 
sandpit — ming. піща ́ний кар'є ́р. 
sand-shoes — текстильні череви ́ки на ґу ́-
мовій підошві для пля ́жу. 
sand-spout — піща ́ний смерч, 
sandstone — geol. пісковик, 
sand-storm — піща ́на бу ́ря, саму ́м. 
sand, to — 1) посипа ́ти піско ́м; 2) шліфу-
ва ́ти піско ́м. 
sandwich — n. 1) кана ́пка, са ́ндвіч; 2) attr. 
tech. багатошаро ́вий. 
Sandwich Isls — geog. Сандвічеві острови ́ . 
sandwich, to — colloq. вміща ́ти посередині; 
вставля ́ти між. 
sandy — adj. 1) піща ́ний, піскови ́й; 2) руду-
ва ́тий (ко ́лір). 
sane — 1) при своє ́му ро ́зумі; 2) розу ́мний; 
розсу ́дливий. 
sanforize, to — text, піддава ́ти механі ́чній 
обро ́бці, щоб запобігти уса ́дці. 



San Francisco satiate 

San Francisco — geog. Сан-Франсі ́ско 
(мі ́сто). 
sanguinary — adj. 1) крива ́вий; кровопро-
литний; 2) прокля ́тий. 
sanguine — adj. 1) санґвіні ́чний; 2) оптиміс-
ти ́чний; 3) poet, кривавочерво ́ний. 
sanguineous — adj. 1) med. кров'яни ́й; 
повнокро ́вний; 2) bot. кривавочерво ́ний. 
sanguivorous — ent. шо смо ́кче кров, 
sanhedrim — n. hist, синедріо ́н. 
sanies — n. physiol. сукрова ́тиця. 
sanitarian — 1. n. 1) гігієні ́ст; 2) саніта ́рний 
інспе ́ктор; 2. adj. саніта ́рний. 
sanitarium — see sanatorium, 
sanitary — adj. гігієнічний; саніта ́рний. 
Sanitary Corps — саніта ́рна слу ́жба. 
sanitary engineering — саніта ́рна те ́хніка. 
sanitate, to — поліпшувати саніта ́рні 
(житло ́ві) умо ́ви. 
sanitation — 1) санітарія; 2) поліпшення 
саніта ́рних (житло ́вйх) умо ́в. 
sanitize, to — see sanitate, to. 
sanity — 1) норма ́льність, норма ́льна 
психіка; 2) здоро ́вий ро ́зум; розсу ́дливість. 
San Jos6 — geog. Сан-Хосе ́ (місто). 
San Juan — geog. Сан-Хуа ́н (місто). 
San Marino — geog. Сан-Маріно (держа ́ва 
і місто). 
sans — prep. аг. без. 
San Salvador — geog. Сан-Сальвадо ́р 
(мі ́сто). 
Sanscrit — see Sanskrit, 
sansculotte — hist, санкюльо ́т (республі-
ка ́нська па ́ртія часі ́в Францу ́зької Рево-
люції). 
Sanskrit — phil. 1) n. санскри ́т; 2) adj. 
санскри ́тський. 
Sanskritist — phil. санскрито ́лог. 
Santa Claus — Са ́нта-Кла ́ус. 
Santa Isabel — geog. Са ́нта-Ізабе ́л (мі ́сто). 
Santiago — geog. Сантья ́ґо (мі ́сто). 
Santo Domingo — geog. Са ́нто-Домі ́нґо 
(мі ́сто). 
santonica — bot. цитва ́р. 
santonin — pharm. сантоні ́н. 
Sao Paulo — geog. Сан-Пау ́лу (мі ́сто). 
sap — n. 1) сік (росли ́ни); 2) fig. жигтє-
зда ́тність; 3) mil. кри ́та транше ́я; 4) colloq. 
ду ́рень. 
sap-green — зеле ́на фа ́рба з я́гід жо ́стеру. 
sap-head — n. 1) тії. верх кри ́тої транше ́ї; 
2) colloq. ду ́рень. 
sapid — adj. 1) ціка ́вий; змісто ́вний; 
2) сма ́чни ́й. 
sapidity — 1) змістовність; 2) смак. 
sapience — n. iron, мудрість. 
sapient — adj. iron, му ́дрий. 
sapiential — adj. повча ́льний; му ́дрий. 
sapless — adj. fig. 1) ви ́снажений; 2) без-
змісто ́вний. 
sapling — n. 1) молоде ́ деревце ́; 2) fig. 
молода ́ істо ́та. 
saponaceous — adj. мильний, намилений. 
sapor — n. смак. 
sapper — mil. сапе ́р, підривних. 

sapphire — 1) n. min. сапфі ́р; 2) adj. темно-
си ́ній. 
sappy — adj. 1) сокови ́тий; 2) по ́вний сил; 
міцни ́й; 3) colloq. дурни ́й. 
saprogenic — adj. шо виклика ́є гниття ́ . 
saprogenous — see saprogenic. 
saprophyte — n. biol. сапрофіт, росли ́на-
парази ́т. 
sap-rot — n. червоточина, 
sap, to — 1) позбавляти соку (росли ́ну); 
2) fig. висна ́жувати; 3) mil. провадити 
фортифікаційні робо ́ти; 4) colloq. поши ́-
тися в ду ́рні. 
sapwood — n. bot. за ́болонь. 
saraband — сараба ́нда (еспа ́нський тано ́к). 
Saracen — hist, сарацин. 
saracen corn — bot. гречка. 
Saracenic — adj. hist, сарацинський. 
Saratoga (trunk) — велика валі ́за. 
Sarawak — geog. Саравак. 
sarcasm — сарка ́зм. 
sarcastic — саркасти ́чний; насмішкуватий. 
sarcenet — n. шовк на підшивку. 
sarcoma — n. med. сарко ́ма, м'яса ́к. 
sarcophagus — n. саркофаг. 
sard — n. min. сердолі ́к. 
sardine — ich. сарде ́ля. 
Sardinia — geog. Сардінія (о ́стрів). 
Sardinian — 1) n. сарді ́н||ець (ка); 2) adj. 
сарді'нський. 
sardonic — сардоні ́чний. 
sardonyx — min. сардонікс. 
sargasso — bot. сарґа ́са (морська ́ во ́до-
рость). 
sari — сарі (індійський жіно ́чий о́дяг). 
sarsaparilla — n. bot. сарсапаре ́ль. 
sarsenet — see sarcenet, 
sartor — n. jok. кравець, 
sartorial — adj. кравецький, 
sash — 1) стрі ́чка; по ́яс; 2) віко ́нна ра ́ма, 
що відкрива ́ється, підніма ́ючись вго ́ру. 
sash-door — за ́скле ́ні двері, 
sash, to — прикраша ́ти стрічкою, по ́ясом. 
sash-tool — невеликий малярський пе ́нзель. 
sash-window — вікно ́, що підійма ́ється. 
Saskatchewan — geog. Саска ́чеван (про-
ві ́нція і ріка ́ в Кана ́ді). 
saskatoon — n. bot. ірга ́ вільхоли ́ста. 
sassafras — n. bot. сасафра ́с. 
Satan — сатана ́ . 
satanic — adj. сатані ́чний. 
satchel — ра ́нець, те ́ка. 
satchelled — adj. з ра ́нцем, з те ́кою. 
sateen — n. text, сати ́н. 
sateless — adj. poet, ненаси ́тний. 
satellite — n. 1) прихильник; прибічник; 
2) astron. сателіт, супу ́тник; 3) attr. друго-
рядний. 
satellite countermeasures — n. pl. mil. за ́ходн 
протиді ́ї бойови ́м супутникам, 
satellite town — n. мі ́сто-супу ́тник. 
sate, to — 1) наси ́чувати; 2) переси ́чувати. 
satiable — adj. що мо ́же задовольни ́тися. 
satiate — adj. 1) наси ́чений; 2) пересичений. 



satiated saw-tones 

satiated — adj. 1) наси ́чений; 2) переси ́-
чений. 
satiate, to — 1) наси ́чувати; 2) переси ́чувати. 
satiation — 1) наси ́чення; 2) переси ́чення. 
satiety — си ́тість; наси ́чення. 
satin — n. 1) text, атла ́с; 2) colloq. джин; 
3) attr. атла ́сний. 
satinet(te) — n. text, сатине ́т (ткани ́на). 
satin-wood — n. атла ́сне де ́рево або ́ його ́ 
дереви ́на. 
satiny — adj. атла ́систий, шовкови ́стий. 
satire — сати ́ра; іро ́нія. 
satiric(al) — adj. сатири ́чний; іроні ́чний. 
satirist — сатирик, 
satirize, to — висміювати, 
satis — adv. L. до ́сить, дово ́лі. 
satisfaction — 1) задово ́лення; задово ́ле-
ність; 2) виконання зобов'я ́за ́ння. 
satisfactorily — задовільно; достатньо, 
satisfactory — задовільний; доста ́тній. 
satisfied — adj. задово ́лений, вдово ́лений. 
satisfy, to — 1) задовольняти; 2) заспоко ́-
ювати (го ́лод); 3) спла ́чувати (борг); 
4) розві ́ювати (страх), 
satrap — n. hist, сатра ́п. 
satrapy — n. hist, сатра ́пія. 
saturate — adj. poet, наси ́чений. 
saturated — adj. 1) chem. наси ́чений; 
2) глибо ́кий (про ко ́лір). 
saturate, to — 1) chem. наси ́чувати; 2) mil. 
приду ́шувати (оборону). 
saturation — n. chem. наси ́чення; наси ́-
ченість. 
Saturday — субо ́та. 
Saturn — astron., myth. Сатурн, 
saturnalia — 1) n. pl. hist, сатурна ́лії; 
2) розгул. 
saturnine — adj. 1) похмурий; 2) свинце ́вий. 
saturnine red — chem. сурик. 
saturnism — n. med. отруєння свинце ́м. 
satyr — myth, сатйр. 
satyric — adj. сатири ́чний. 
sauce — n. 1) cul. підле ́ва; 2) colloq. зухва ́-
лість, наха ́бство; 3) fig. піка ́нтність. 
sauce-boat — посудина для підле ́ви. 
saucebox — n. colloq. нахаба. 
saucepan — кастру ́ля, баня ́к. 
saucer — блюдце, тарі ́лочка, пі ́дставка 
під склянку. 
saucer eyes — n. pl. colloq. вели ́кі круглі о́чі. 
sauce, to — 1) cul. приправля ́ти підле ́вою; 
2) colloq. нахабно пово ́дитися; 3) fig. на-
дава ́ти піка ́нтности. 
saucy — adj. 1) нахабний, зухва ́лий; 
2) піка ́нтний. 
Saudi Arabia — geog. Саудівська Ара ́бія. 
sauerkraut — n. cul. ки ́сла капу ́ста. 
saunter — n. прогулянка. 
sauntering — 1) n. прогулянка; 2) adj. 
повільний (повільна хода ́). 
saunter, to — 1) прогу ́люватися; 2) тиня ́ти-
ся, блука ́ти; 3) повільно ру ́хатися. 
saurel — ich. ставри ́да. 
saurian — n. zool. тварина з ряду я́щір-
кових. 

sausage — cul. ковбаса ́ . 
sausage-meat — cul. фарш для ковбаси ́ . 
sausage-poisoning — n. med. ботулі ́зм, 
отруєння ковба ́сною отру ́тою. 
sausage-roll — бу ́лочка з ковбасо ́ю. 
savage — 1. n. дику ́н(ка); 2. adj. 1) ди ́кий; 
2) жорсто ́кий; немилосе ́рдний; 3) colloq. 
розлючений. 
savagery — n. 1) дику ́нство; ди ́кість; 
2) жорсто ́кість. 
savage, to — 1) напада ́ти; 2) жорсто ́ко 
пово ́дитися. 
savanna(h) — n. са ́ва ́на. 
savant — n. вче ́ний, науко ́вець. 
save — 1) n. sport, відве ́рнення прори ́ву 
(у фу ́тбо ́лі); 2) prep, крім, за ви ́нятком. 
saveloy — n. ви ́тримана суха ́ ковбаса ́ . 
saver — n. оща ́длива люди ́на. 
save, to — 1) рятува ́ти; 2) зберіга ́ти; за-
ощаджувати; 3) запобіга ́ти; захища ́ти; 
схоро ́нювати; 4) sport, відбива ́ти на ́пад 
(у фу ́тбо ́лі). 
saving — 1. n. 1) рятува ́ння; 2) заощаджен-
ня; 2. adj. 1) рятівний; рятува ́льний; 
2) ощадливий; 3. prep, крім, за ви ́нятком. 
saving clause — n. jur. пара ́граф, що мі ́стить 
застере ́ження. 
savings bank — n. bank, щадни ́ця, ощадна 
каса. 
saving your reverence — colloq. ви ́бачте на 
слові. 
savior — see saviour. 
Savior — see Saviour, 
saviour — рятівніїйк (и ́ця). 
Saviour — rel. Спаси ́тель. 
Saviour of the World — rel. Спаси ́тель Сві ́ту. 
savor — see savour, 
savory — bot. чабер, щебру ́шка. 
savour — 1) смак, ґуст; 2) ві ́дті ́нок; 3) гос-
трота, піка ́нтність. 
savourless — adj. прісний, 
savour, to — смакува ́ти. 
savoury — 1. adj. 1) сма ́чнйй; 2) прива ́б-
ливий; 3) піка ́нтний; 2. n. го ́стра за ́куска. 
savoy — bot. саво ́йська капу ́ста. 
Savoy — hist. Савоя. 
savvey — n. ро ́зум; кмітлйвість. 
savvey, to — розуміти; зна ́ти. 
savvy — see savvey, 
savvy, to — see savvey, to. 
saw — 1) tech. пи ́лка; 2) при ́казка. 
saw-buck — see saw-horse, 
sawder — ле ́стощі, компліме ́нти. 
sawdust — ти ́рса, різовйни. 
saw-edged — adj. 1) пилкоподібний; 2) ви ́-
щерблений. 
saw-fish — ich. пила ́-ри ́ба. 
saw-frame — tech. лісопильна ра ́ма. 
saw-horse — ко ́зли для пиля ́ння (дров), 
sawing jack — see saw-horse, 
saw-mill — лісопи ́льня, тарта ́к. 
saw off, to — відпи ́лювати. 
saw-set — n. tech. розво ́дка для пи ́лки. 
saw, to — пиля ́ти, розпи ́лювати. 
saw-tones — colloq. верескли ́вий го ́лос. 



saw-tooth scapular 

saw-tooth — n. зуб пи ́лки. 
sawyer — n. пильщик. 
sax — n. tech. кия ́нка, молото ́к для покрі-
ве́льниХ робі ́т. 
Saxon — 1) n. саксо ́н||ець (ка); 2) adj. 
саксо ́нський. 
saxony — тонка ́ шерстя ́на пря ́жа або ́ 
ткани ́на. 
Saxony — geog. Саксо ́нія. 
saxophone — mus. саксофо ́н. 
say — n. сло ́во; ду ́мка; пра ́во го ́лосу. 
say a good word for, to — colloq. замо ́вити 
сло ́во за. 
say good-bye, to — проща ́тися. 
saying — n. прислів'я; при ́казка. 
say no more! — int. ска ́заного до ́сить! 
say somebody nay, to — colloq. відмо ́вити 
кому ́сь у проха ́нні. 
say, to — каза ́ти, говори ́ти. 
say yes, to — погоджуватися. 
scab — 1) med. коро ́ста, па ́рші; 2) med. струп 
(на ра ́ні); 3) bot. хворо ́ба росли ́н; 4) met. 
му ́шля; 5) tech. ско ́ба ́ ; 6) страйколо ́м, 
страйкбре ́хер. 
scabbard — n. піхви. 
scabbiness — шолуди ́вість. 
scabby — adj. шолуди ́вий. 
scabies — med. коро ́ста, свербе ́ць. 
scabious — 1) n. bot. скабіо ́за; 2) adj. med. 
Хво ́рий коро ́стою. 
scabrous — adj. 1) шорстки ́й; 2) непри-
сто ́йний. 
scab, to — 1) med. вкрива ́тися стру ́пами; 
2) бу ́ти страйколо ́мом, страйкбре ́Хером. 
scads — n. pl. colloq. 1) гро ́ші; 2) ду ́же 
вели ́ка кількість. 
scaffold — n. 1) ешафо ́т; 2) bui. ришто ́-
вання. 
scaffolding — n. bui. ришто ́вання. 
scaffold, to — bui. обриштовувати, 
scalar — adj. math, скаля ́рний. 
scald — n. 1) о́пік (окро ́пом або ́ па ́рою); 
2) аг. коро ́ста. 
scalded cream — n. пастеризо ́вані вершки ́ . 
scald, to — 1) обшпа ́рювати; обва ́рюватн; 
2) пастеризува ́ти. 
scale — n. 1) луска ́ (у ри ́би); 2) tech. на ́кип; 
ока ́лииа; 3) ска ́ля; 4) машта ́б, міри ́ло; 
5) mus. га ́ма; 6) math, систе ́ма чи ́слення; 
7) pl. терези ́ ; ша ́лька терезів, 
scalebeam — коро ́мисло терезів, 
scale-board — до ́шка, що захища ́є дзе ́ркало 
або ́ полотно ́ карти ́ни зі зворо ́тного бо ́ку. 
scale down prices, to — comm. зни ́жувати 
ціни. 
scalene — adj. geom. нерівносторо ́нній; 
косоку ́тній. 
scales — n. pi. терези ́, вага ́ . 
scale, to — 1) зніма ́ти луску ́, на ́кип; 2) tech. 
утворювати на ́кип, ока ́лину; 3) вила ́зити, 
підніма ́тися (по драбині); 4) визнача ́ти 
машта ́б; 5) зва ́жувати. 
scale-winged — ent. 1) adj. лускокри ́лий; 
2) n. collect, лускокри ́лі мете ́лики. 
scale-work — орнаме ́нт у ви ́гляді луски ́. 

scaling-ladder — n. драби ́на; поже ́жна 
драби ́на. 
scallop — n. 1) zool. двосту ́лкова молю ́ска; 
2) pl. зубці; 3) фа ́рфорова посу ́дина у 
фо ́рмі черепа ́шки. 
scalloping — n. зубці. 
scallop, to — 1) запіка ́ти в черепа ́шці; 
2) виріза ́ти зубці. 
scallywag — n. colloq. нікче ́мна люди ́на, 
леда ́що. 
scalp — 1) скальп; 2) шкі ́ра на голові'. 
scalpel — n. surg. ска ́льпель. 
scalper — colloq. спекуля ́нт театра ́льними 
квитка ́ми. 
scalp, to — 1) скальпува ́ти; 2) обдира ́ти. 
scaly — adj. 1) луска ́вий, луска ́тий; 2) tech. 
вкри ́тий на ́кипом, ока ́линою. 
scamp — 1) негідник; 2) леда ́що. 
scamper — 1) поспі ́шна вте ́ча; 2) швидке ́ 
(ві ́льне) чи ́та ́ння. 
scamper, to — втіка ́ти; бі ́гти стрі ́мголо ́в. 
scampish — adj. шахраюва ́тий; непутя ́щий. 
scamp, to — недба ́ло працюва ́ти. 
scan — television розго ́ртка або ́ розкла-
да ́ння зобра ́ження. 
scandal — 1) бе ́шкет, сканда ́л; 2) на ́клеп, 
плі ́тки. 
scandalize, to — 1) скандалізува ́ти; 2) по-
ши ́рювати плі ́тки. 
scandalmonger — плітка ́р(ка). 
scandalous — 1) сканда ́льний; 2) накле ́п-
ницький. 
Scandinavia — geog. Скандіна ́вія. 
Scandinavian — 1) n. скандіна ́в||ець (ка); 
2) adj. скандіна ́вський. 
scandium — chem. ска ́ндій. 
scanner — television розклада ́ючий 
при ́стрі ́й. 
scanning — n. television 1) розклада ́ючий 
при ́стрїй; 2) розкла ́дене зобра ́ження. 
scansion — n. скандува ́ння. 
scansorial — adj. zool. 1) що ла ́зить (по 
дере ́вах); 2) чіпки ́й. 
scant — adj. убо ́гий; ріде ́нький; обме ́жений. 
scant eyelashes — colloq. ріде ́нькі ві ́ї. 
scantiness — убо ́гість. 
scantling — n. 1) зразо ́к; 2) ро ́змір; 3) не-
вели ́ка кількість (чогось). 
scan, to — 1) розгляда ́ти; 2) television роз-
клада ́ти зобра ́ження. 
scant of breath — adj. що задиха ́ється. 
scant, to — аг. обме ́жувати. 
scanty — adj. убо ́гий; недоста ́тній. 
scape — n. 1) bot. стебли ́на; 2) стри ́жень; 
3) аг. вте ́ча. 
scapegoat — colloq. козе ́л відпу ́щення. 
scapegrace — n. гультя ́й, шалапу ́т. 
scape, to — аг. рятува ́тися вте ́чею. 
scaphander — naut. водола ́зний о́дяг, ска-
фа ́ндер. 
scaphoid — adj. anat. човноподібний. 
scapula — anat. лопа ́тка. 
scapular — 1. n. 1) rel. шкаплір; 2) напліч-
ник; 2. adj. плечови ́й. 



scar scholarly 

scar — n. 1) med. рубе ́ць, шрам; 2) ске ́ля, 
стрімча ́к. 
scarab — n. ent. скарабе ́й. 
scaramouch — n. аг. бла ́зень. 
Scarborough — geog. Ска ́рборо. 
scarce — adj. 1) недоста ́тній; убо ́гий; 
2) рідкісний. 
scarce book — рідкісна кни ́га. 
scarcely — adv. 1) навря ́д чи; не; 2) ле ́две; 
як ті ́льки. 
scarcity — 1) недоста ́ток, неста ́ча; 2) рі ́д-
кість. 
scardinius — ich. краснопі ́рка. 
scare — n. страх, ляк, пере ́ля ́к. 
scare away, to — відстра ́шувати; відна ́-
джувати. 
scarecrow — опу ́дало, страхо ́вище, хо ́ха. 
scared — adj. наля ́каний, переля ́каний. 
scared expression — n. colloq. переля ́кане 
обли ́ччя. 
scare-head(ing) — n. сенсаційний заголо ́вок 
(у часо ́писі). 
scaremonger — паніке ́р(ка). 
scare off, to — споло ́хувати; відстра ́шувати. 
scare, to — 1) ляка ́ти; страха ́ти; 2) від-
стра ́шувати. 
scarf — n. 1) кашне ́ ; 2) крава ́тка; 3) скіс; 
ко ́сий край; 4) з'єдна ́ння замко ́м. 
scarf-pin — шпилька для краватки, 
scarf-skin — n. епіде ́рма, зо ́внішній шар 
шкі ́ри. 
scarf, to — 1) рі ́зати на ́вскі ́с; 2) роби ́ти 
ви ́їмки; 3) з'є ́днувати замко ́м; 4) здира ́ти 
ппсі́ру. 
scarification — n. 1) surg. насі ́чка, скарифі-
ка ́ція; 2) agric. розпу ́шування ґру ́нту ска-
рифіка ́тором. 
scarify, to — 1) surg. насіка ́ти, скарифіку-
ва ́ти; 2) agric. розпу ́шувати ґрунт скари-
фіка ́тором. 
scarlet — 1. n. 1) яскравочерво ́ний ко ́лір; 
2) о́дяг або ́ ткани ́на яскравочерво ́ного 
ко ́льору; 2. adj. яскравочерво ́ний. 
scarlet-fever — med. шкарляти ́на. 
scarlet hat — n. rel. кардина ́льська ша ́пка. 
scarlet runner — bot. вогне ́нні боби ́ . 
scarp — n. крути ́й укі ́с. 
scarp, to — 1) роби ́ти прямови ́сним; 
2) colloq. кра ́сти. 
scar, to — 1) роби ́ти рубці ́, шра ́ми; 2) за-
рубцьо ́вуватися. 
scary — adj. colloq. 1) жахли ́вий; 2) по-
лохли ́вий. 
scat — зли ́ва (з ві ́тром). 
scat! — int. геть зві ́дси! 
scathe — n. аг. зби ́ток; шко ́да. 
scatheless — adj. непошко ́джений. 
scathe, to — аг. завдава ́ти шко ́ди; ни ́щити. 
scathing — adj. дошку ́льни ́й; їдки ́й; не-
ща ́дний. 
scathing criticism — n. різка ́ кри ́тика. 
scathing look — n. нищівни ́й по ́гляд. 
scatter-brain — n. colloq. вітрого ́н. 
scatter-brained — adj. colloq. легкова ́жний. 

scattered — adj. розси ́паний, розпоро ́ше-
ний, розки ́даний. 
scatter-gun — n. hunt, рушни ́ця-дробови ́к. 
scatter, to — 1) розсипа ́ти, розпоро ́шувати, 
розкида ́ти; 2) розганя ́ти; 3) ки ́датися 
врозтіч. 
scattery — adj. colloq. розки ́даний. 
scaur — n. ске ́ля. 
scavenger — 1) підміта ́льник, прибира ́льник 
(смі ́ття ́ ); 2) твари ́на, що жи ́виться па ́длом. 
scavenger, to — прибира ́ти (смі ́ття ́). 
scavenge, to — 1) прибира ́ти (смі ́ття ́ ); 
2) tech. усува ́ти спрацьо ́вані га ́зи. 
scavenging — n. 1) прибира ́ння (смі ́ття ́ ); 
2) tech. усува ́ння спрацьо ́ваних га ́зів. 
scenario — theatr. сцена ́рій. 
scenarist — theatr. сценари ́ст(ка). 
scene — 1) theatr. сце ́на, ді ́я; 2) видо ́виїце; 
пейза ́ж; 3) мі ́сце ді ́ї; 4) бе ́шкет, сканда ́л. 
scene-designer — theatr. худо ́жник-деко-
ра ́тор. 
scene-dock — theatr. склад декора ́цій. 
scene-painter — theatr. худо ́жник-декора ́тор. 
scenery — n. 1) theatr. collect, лашту ́нки, 
декора ́ції; 2) ляндша ́фт, краєви ́д, пейза ́ж. 
scene shifter — n. theatr. робітни ́к сце ́ни. 
scenic(al) — adj. 1) theatr. сценічний; теат-
ра ́льний; 2) мальовни ́чий. 
scenographer — theatr. лапггунка ́р, деко-
ра ́тор. 
scent — 1) за ́пах, арома ́т; 2) парфу ́ма; 
3) слід. 
scent, to — 1) ню ́хати; 2) надава ́ти за ́паху 
(арома ́ту); 3) іти ́ по сліду ́ . 
scepsis — n. philos. ске ́псис. 
sceptic — n. ске ́птик. 
sceptical — adj. скепти ́чний. 
sceptically — скепти ́чно. 
scepticism — n. скептици ́зм. 
sceptre — n. жезл, бунчу ́к, скіпетр. 
schedule — n. 1) індекс; пере ́лік; 2) плян; 
ро ́зклад; 3) tech. режи ́м. 
schedule, to — 1) індексува ́ти; 2) плянува ́ти. 
Scheldt — geog. Ше ́льда (річка). 
schema — rel. схи ́ма. 
schematic — adj. схемати ́чний. 
schematism — n. схемати ́зм. 
scheme — n. 1) схе ́ма; 2) проє ́кт; плян; 
3) система; 4) інтри ́ґа. 
schemer — n. інтриґа ́н(ка). 
scheme, to — 1) проєктува ́ти; плянува ́ти; 
2) інтриґува ́ти. 
scherzo — mus. ске ́рцо. 
schilling — ши ́лінґ (грошова ́ одини ́ця 
Австрії). 
schism — rel. є́ресь, розко ́л, схи ́зма. 
schismatic — rel. 1) n. схизма ́тик, розко ́ль-
ник; 2) adj. схизма ́тський, розко ́льницький. 
schist — n. тіп. сла ́нець, ши ́фер. 
schistose — adj. 1) сла ́нцевий; 2) шарува ́тий. 
schizophrenia — n. med. шизофренія, 
schizophrenic — n. med. шизофре ́ник. 
scholar — n. 1) уче ́ний, науко ́вець; 2) філо ́-
лог-кля ́сик; 3) obs. школя ́р(ка). 
scholarly — adj. вче ́ний; властивий вченим. 
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scholarship — 1) стипе ́ндія; 2) вче ́ність; 
еруди ́ція. 
scholastic — 1. adj. 1) схоласти ́чний; 
2) шкільний; учи ́тельський; 3) уче ́ний; 
2. n. схола ́стик. 
scholastic degree — уче ́ний сту ́пінь. 
scholasticism — схола ́стика. 
scholiast — n. коментатор старода ́вніх 
а́вторі́в. 
scholium — n. 1) схо ́лія; тлума ́чення старо-
да ́вніх а́вторі́в; 2) крити ́чна помі ́тка на 
поля ́х кни ́ги. 
school — n. 1) шко ́ла; 2) у́чні однієї шко ́ли; 
3) кля ́са (приміщення); 4) наука в шко ́лі; 
5) шко ́ла (в мисте ́цтві, літерату ́рі); 6) кося ́к 
(ри ́би); 7) attr. шкі ́льний, навча ́льний. 
schoolable — adj. що підляга ́є обов'язко ́-
вому навча ́нню. 
schoolbag — те ́чка, ра ́нець. 
school-board — шкі ́льна ра ́да. 
school-book — підру ́чник, навча ́льний по-
сібник. 
schoolboy — у́чень, школя ́р. 
schooled — adj. вишколений, 
schoolfellow — шкі ́льний това ́риш. 
schoolgirl — учениця, школярка, 
schoolhouse — шкі ́льний будинок, 
schooling — n. 1) шкільне навча ́ння; 
2) дога ́на. 
school-leaver — n. випускни ́к шко ́ли. 
school-ma'am — n. colloq. учи ́телька. 
schoolman — 1) схола ́стик; 2) педаго ́г; 
шкі ́льний вчи ́тель. 
schoolmaster — педаго ́г; шкі ́льний вчитель; 
наставник. 
schoolmasterly — adj. наста ́вницький. 
school-mate — шкі ́льний това ́риш. 
school miss — 1) школя ́рка; 2) наївна 
ді ́вчинка. 
schoolmistress — шкі ́льна вчи ́телька. 
school репсе — щотижне ́вий вне ́сок за 
навча ́ння в початко ́вій шко ́лі. 
schoolroom — кля ́са, кля ́сна кімна ́та. 
schools — n. pl. і́спити на вче ́ний сту ́пінь. 
school-ship — naut. навча ́льне судно ́. 
school-teacher — шкі ́льний учитель(ка). 
school-time — 1) години шкільного на-
вча ́ння ; 2) роки навча ́ння в шко ́лі, шкі ́льні 
ро ́ки ́ . 
school, to — 1) вишко ́лювати; привча ́ти; 
2) аг. вчи ́ти в ппсо ́лі. 
school year — шкі ́льний рік. 
schooner — n. 1) naut. шху ́на; 2) colloq. 
висо ́ка шкля ́нка пива. 
sciagram — рентґеногра ́ма. 
sciagraph — see sciagram. 
sciagraphy — рентґеногра ́фія. 
sciatic — 1) adj. anat. сідни ́чний; 2) n. med. 
хво ́рий на і́шіяс. 
sciatica — n. med. ішіяс, невралгія сіднич-
ного не ́рва. 
sciatic nerve — n. anat. сідни ́чний нерв, 
science — 1) вчення; нау ́ка; 2) collect. 
природни ́чі нау ́ки; 3) аг. зна ́ння ́ . 
scientical — adj. 1) науко ́вий; 2) знаючий. 

scientific — adj. науко ́вий; вче ́ний. 
scientist — 1) науко ́вець, вче ́ний; 2) при-
родозна ́вець. 
scilicet — adv. L. а са ́ме, то ́бто. 
scimitar — n. крива ́ ша ́бля (на Схо ́ді). 
scintilla — n. кри ́хітка; іскра, 
scintillate pleasure, to — colloq. ся ́яти від 
задово ́лення. 
scintillate, to — вибли ́скувати, іскри ́тися; 
миготіти. 
scintillation — бли ́скання; миготі ́ння. 
sciolism — n. поверхо ́ве зна ́ння ́ ; уда ́вана 
вче ́ність. 
sciolist — n. дилетант; уда ́ваний вче ́ний. 
scion — n. 1) наща ́док, пото ́мок; 2) bot. 
молоди ́й па ́росток (росли ́ни). 
scission — розріза ́ння; розділя ́ння. 
scissors — n. pl. 1) но ́жиці; 2) mil. colloq. 
стереотруба ́. 
scissors and paste — colloq. iron, компіля ́ція. 
scissor, to — 1) рі ́зати но ́жицями; 2) colloq. 
іти ́ швидки ́м, рішу ́чим кроком, 
sclerosis — n. med. склеро ́за. 
sclerotic — 1. n. anat. скле ́ра; 2. adj. 1) med. 
склеро ́зний; 2) тверди ́й, щі ́льний. 
scobs — n. pl. 1) ти ́рса; стру ́жки; 2) tech. 
ока ́лина, шлак. 
scoff — 1) насмі ́шка; глузува ́ння; 2) по-
сміхо ́вище; 3) colloq. харч, ї́жа. 
scoffer — насмішник. 
scoffing — adj. насмішкуватий; глузливий. 
scoffingly — насмішкувато; глузливо. 
scoff, to — 1) ГЛУМИТИСЯ; висміювати; 
2) colloq. ї́сти жадібно. 
scold — n. colloq. сварли ́ва жі ́нка. 
scolding — 1) n. ла ́йка; прочуха ́н; 2) adj. 
сварли ́вий. 
scold, to — ла ́яти(ся), свари ́ти(ся). 
scold violently, to — гри ́мати (на кого ́сь). 
scolopendra — ent. сколопе ́ндра, багато-
ніжка. 
sconce — 1) свічни ́к; 2) канделя ́бр; 3) тії. 
реду ́та, ша ́нець; 4) схо ́вище; приту ́лок; 
5) курі ́нь; бу ́дка' 6) штраф (за пору ́шення 
пра ́вил(а) поведінки); 7) шоло ́м. 
sconce, to — штрафува ́ти (за пору ́шення 
пра ́вил(а) поведі ́нки). 
scoop — 1) ко ́ре ́ць, черпа ́к; 2) surg. ло ́ -
жечка; 3) западина; заглибина; 4) tech. 
діяпазо ́н вимірів (вимірювальних при-
ладів). 
scoop out, to — 1) виче ́рпувати; 2) вимива ́ти 
(ґрунт доще ́м). 
scoop shovel — n. tech. землечерпа ́лка, 
екскава ́тор. 
scoop, to — 1) черпа ́ти; виче ́рпувати; 
2) копа ́ти; вико ́пувати. 
scoop up, to — colloq. загріба ́ти (гро ́ші). 
scooter — sport, ску ́тер. 
scoot, to — colloq. зрива ́тися з місця; 
втіка ́ти. 
scope — n. 1) ме ́жі; ра ́мки; 2) сфе ́ра; 
машта ́б; 3) ро ́змах; 4) можливість; сво-
бода; 5) аг. мета; ціль, 
scope of fire — mil. по ́ле о́бстрілу. 



scorbute scrapman 

scorbute — ar. med. цинга ́ , скорбу ́т. 
scorbutic — med. 1) n. хво ́рий на цингу ́, 
скорбу ́т; 2) adj. цинго ́тний, скорбу ́тний. 
scorched — adj. спа ́лений, ви ́палений. 
scorched earth policy — n. mil. страте ́гі ́я 
спа ́леної землі ́ . 
scorcher — n. colloq. жарки ́й день, 
scorching — adj. жарки ́й; пекучий, 
scorch, to — 1) обпа ́лювати(ся); 2) виго-
ря ́ти; 3) жоло ́битися (від спе ́ки). 
score — n. 1) tech. ри ́ска; за ́ру ́бка; 2) mus. 
партиту ́ра; 3) дві деся ́тки; 4) pi. colloq. 
бе ́зліч; 5) у́спіх. 
score a success, to — colloq. домогти ́ся 
у́спіху. 
score off, to — colloq. бра ́ти верх, пере-
мага ́ти. 
score out, to — викре ́слювати. 
scorer — n. марке ́р. 
score, to — 1) tech. роби ́ти помі ́тки, за ́ -
ру ́бки; 2) mus. оркеструва ́ти; 3) ма ́ти у́спіх. 
score under, to — підкре ́слювати. 
scoria — n. 1) tech. шлак; ока ́лина; 2) pi. 
шла ́кові ула ́мки вулкані ́чного похо ́дження. 
scorify, to — tech. шлакува ́ти. 
scorn — 1) пого ́рда; знева ́га; прези ́рство; 
2) глузува ́ння. 
scornful — adj. 1) пого ́рдливий; прези ́р-
ливий; 2) глузли ́вий. 
scornfully — 1) пого ́рдливо; прези ́рливо; 
2) глузли ́во. 
scorning — n. гордува ́ння. 
scorn, to — пого ́рджувати; гре ́бувати; 
ста ́витися з прези ́рством. 
Scorpio — astron. Скорпіо ́н (сузі ́р'я і знак 
зодія ́ка). 
scorpion — zool. скорпіо ́н. 
scot — n. hist, пода ́ток. 
Scot — n. шотля ́ндець. 
scotch — n. 1) надрі ́з; 2) клин, шо підкла-
да ́ється, як гальмо ́ , під ко ́лесо, бо ́чку. 
Scotch — 1) adj. шотля ́ндський; 2) n. colloq. 
шотля ́ндське ві ́скі. 
Scotch and soda — ві ́скі з со ́довою водо ́ю. 
Scotch broth — n. cul. перло ́ва зу ́па, ю́шка. 
Scotch fir — n. bot. со ́сна ́ звича ́йна. 
Scotch kale — n. bot. червонокача ́нна ка-
пуста. 
Scotchman — n. шотля ́ндець. 
Scotch mist — густи ́й тума ́н з мря ́кою. 
Scotch terrier — шотля ́ндський тер'є ́р 
(поро ́да соба ́к). 
Scotchwoman — n. шотля ́ндка. 
scot-free — adj. 1) непока ́раний; 2) непо-
шко ́джений. 
Scotland — geog. Шотля ́ндія. 
Scotland Yard — Ско ́тленд-Ярд (центр 
англійської полі ́ції). 
Scots — 1) adj. шотля ́ндський; 2) n. шот-
ля ́ндський діяле ́кт. 
Scotsman — n. шотля ́ндець. 
Scotswoman — n. шотля ́ндка. 
Scottice — adv. по-шотля ́ндському. 
Scotticism — шотля ́ндське сло ́во або ́ 
вислів. 

scotticize, to — пршце ́плювати шотля ́нд-
ські зви ́ча ́ї або ́ го ́вір. 
Scottish — adj. шотля ́ндський. 
scoundrel — мерзе ́нник, негідник, 
scoundrelly — adj. пі ́длий. 
scour — 1) чи ́стка, чи ́щення; 2) миття. 
scourer — метале ́ва гу ́бка для чи ́щення 
кухо ́нного по ́суду. 
scourge — 1) ar. канчу ́к, баті ́г; 2) fig. ка ́ра; 
ли ́хо. 
scourge, to — 1) аг. бичува ́ти; 2) fig. кара ́ти. 
scour, to — 1) чи ́стити, прочища ́ти; 2) ми ́ти, 
змива ́ти; 3) гасити. 
scout — 1) розві ́дник; 2) бойска ́вт; 3) orn. 
чисту ́н, ка ́йра. 
scoutmaster — нача ́льник заго ́ну бой-
ска ́втів. 
scout, to — 1) рекоґносци ́рува ́ти, ходи ́ти в 
ро ́звідку; 2) запере ́чувати; зневажа ́ти. 
scow — плоскодо ́нний чо ́ве ́н. 
scowl — n. похмурий, насу ́плений ви ́гляд. 
scowling — adj. похмурий, насу ́плений. 
scowl, to — хму ́ритися, насуплюватися, 
scrabble, to — 1) дря ́пати; писати карлю ́ч-
ками; 2) видира ́тися; 3) згріба ́ти. 
scrab, to — дря ́пати. 
scrag — n. 1) коші ́й, живи ́й кістяк; 2) худа ́ 
тварина; кво ́ла рослина; 3) бара ́няча ши ́я. 
scraggy — adj. сухорлявий, худи ́й. 
scrag, to — sport, затиска ́ти ши ́ю проти ́в-
ника під пахво ́ю. 
scram! — int. забира ́й(те)ся!, іди ́ (іді ́ть) 
геть! 
scramble — 1) су ́тичка, бійка (за захо ́плення 
чого ́сь); 2) видирання. 
scrambled eggs — n. pl. cul. яє ́шня-бо ́втанка. 
scramble out, to — видира ́тися. 
scramble, to — 1) боро ́тися за захо ́плення, 
оволодіння чого ́сь; 2) видира ́тися, про-
дира ́тися. 
scran — n. colloq. харчі, ї́жа. 
scranch, to — гри ́зти, хрумтіти, 
scrannel — adj. 1) різкий (про звук); скри-
пу ́чий; 2) obs. худи ́й; жалюгідний, 
scrap — n. 1) металевий брухт, скрап; 
2) рі. ре ́штки, недо ́їдки; 3) colloq. сва ́рка; 
бі ́йка. 
scrap-book — альбом ви ́тинків з часо ́писів. 
scrape — 1) скребі ́ння; скобління; 2) чо ́в-
гання; 3) дря ́пина; 4) colloq. тру ́днощі, 
утру ́днення. 
scrape off, to — вишкріба ́ти. 
scrape out, to — вигорта ́ти, вигріба ́ти. 
scrape-penny — n. colloq. скна ́ра. 
scraper — n. 1) скреба ́чка (біля двере ́й для 
обчища ́ння взуття ́); 2) tech. скре ́пер; 
3) ки ́рка; 4) colloq. скна ́ра. 
scrape, to — 1) скребти ́; скобли ́ти; 2) зле ́гка 
зачіпа ́ти. 
scrape up, to — наскріба ́ти. 
scrap-heap — зва ́лище, смітни ́к. 
scrap-iron — n. tech. залізний (метале ́вий) 
брухт, скрап. 
scrapman — 1) ску ́пник метале ́вого бру ́хту; 
2) лахмітник. 



scrappy scrimpy 

scrappy — adj. безла ́дний; ури ́вчастий. 
scraps — n. pl. ре ́штки, недо ́їдки. 
scrap, to — 1) віддава ́ти на злам; 2) вики-
да ́ти, як непотрібне; 3) colloq. свари ́тися; 
би ́тися. 
scratch — 1. n. 1) дря ́пина; 2) чеса ́ння; 
3) sport, лі ́нія ста ́рту; 4) tech. помі ́тка; 
насі ́чка; ри ́ска; 2. adj. 1) випадко ́вий; 
2) імпровізо ́ваний. 
scratch-cat — n. colloq. злю ́ка. 
scratch crew — see scratch team, 
scratching — n. 1) дря ́пання; 2) чеса ́ння. 
scratch off, to — see scratch out, to. 
scratch of the pen — ро ́зчерк пера ́ . 
scratch out, to — 1) викреслювати (сло ́во); 
2) sport, виключа ́ти (зі скла ́ду тих що, 
змага ́ються). 
scratch-race — n. sport, змага ́ння без ган-
дика ́па. 
scratch team — n. sport, поспішно піді ́брана 
кома ́нда. 
scratch, to — 1) дря ́пати(ся); скребти ́(ся); 
2) чу ́хати(ся); 3) colloq. надря ́пати (листа ́). 
scratch together, to — see scratch up, to. 
scratch up, to — colloq. нашкря ́бати, на-
бра ́ти (потрі ́бну кількість, су ́му). 
scratch-wig — n. на ́кла ́дка з воло ́сся. 
scratchy — adj. 1) скрипу ́чий; що дря ́пає 
(про перо ́); 2) пога ́но або ́ нашвидку ́ пі-
дібраний; 3) що виклика ́є свербі ́ння. 
scrawl — n. щось недба ́ло напи ́сане; 
карлю ́чки. 
scrawl, to — недба ́ло писа ́ти; писа ́ти 
карлю ́чками. 
scrawny — adj. colloq. худорля ́вий, кіст-
ля ́вий. 
scray — orn. крячо ́к. 
screak — прони ́зливий скрип. 
screak, to — прони ́зливо скрипіти. 
scream — га ́лас; ве ́реск, зойк. 
screamer — 1) крику ́н; 2) colloq. сенсаційний 
заголо ́вок. 
screaming — n. вереща ́ння, прони ́зливий 
крик. 
scream, to — вереща ́ти, прони ́зливо кри-
ча ́ти. 
screamy — adj. галасливий; крикли ́вий. 
scree — 1) кам'янйстий о́сип; 2) ще ́бень. 
screech — n. 1) крик; 2) скрип, 
screech-owl — orn. сипу ́ха. 
screech, to — 1) кричати; 2) скрипіти, 
screechy — adj. різкий; скрипу ́чий. 
screed — n. 1) до ́вгий і нудний лист; 2) ба-
зікання; 3) bui. розрівнювач. 
screen — 1) сітка; 2) до ́шка для оголо ́шень; 
3) tech., radio екра ́н; 4) ре ́шето, си ́то; 
5) сітка від кома ́х. 
screened — adj. 1) захи ́шений; 2) tech., radio 
екрано ́ваний; 3) просіяний. 
screening — n. 1) tech., radio екранува ́ння; 
2) просіювання; 3) ming. збагачення руди ́. 
screenings — n. pl. ви ́сівки. 
screenplay — cinemat. сцена ́рій. 

screen, to — 1) прикрива ́ти, заслоня ́ти; 
захища ́ти; 2) cinemat. демонструва ́ти на 
екра ́ні; 3) tech., radio екранува ́ти; 4) про-
сіювати; 5) ming. збага ́чувати руду, 
screenwriter — n. cinemat. сценари ́ст. 
screw — n. 1) tech. ґвинт, шру ́ба; 2) colloq. 
скна ́ра; 3) attr. ґвинтови ́й. 
screw-ball — 1. n. 1) навіже ́нство; 2) наві-
же ́н||ий, а; 2. adj. навіже ́ний; ексцентри ́ч-
ний. 
screw-bolt — tech. нормальний болт, 
screw coupling — n. tech. ґвинтова ́ муфта, 
screw-cutter — tech. гвинторізний при ́лад. 
screw-die — tech. Гвинторізна голо ́вка. 
screw-down — adj. з по ́кришкою, що за-
ґви ́нчується. 
screwdriver — tech. ви ́крутка, розшру ́бник. 
screwed — adj. colloq. п'я ́ний, напідпи ́тку. 
screw (in), to — tech. уґви ́нчувати. 
screwjack — tech. ґвинтови ́й домкра ́т. 
screw-nail — tech. шуру ́п. 
screw-nut — tech. га ́йка. 
screw off, to — tech. відґвйнчувати. 
screw press — tech. ґвинтови ́й прес, 
screw-propeller — naut. гребни ́й ґвинт. 
screw steamer — naut. ґвинтови ́й паропла ́в. 
screw-tap — tech. мітчик, 
screw-thread — tech. ґвинтова ́ нарізка, 
screw, to — 1) tech. приґвйнчувати; скріп-
лювати ґвинто ́м; 2) tech. роби ́ти нарізку; 
3) colloq. скна ́рити. 
screw up one's courage, to — colloq. набра ́-
тися смілйвости. 
screw up one's eyes, to — мру ́жити о́чі, 
жму ́ритися. 
screw up, to — tech. заґви ́нчувати, при-
ґвйнчувати. 
screw valve — tech. ґвинтови ́й хлипа ́к. 
screw-vice — tech. ле ́щата. 
screw-vise — see screw-vice, 
screw-wheel — tech. ґвинтове ́ ко ́лесо. 
screw-wrench — tech. розсувни ́й га ́йковий 
ключ. 
screwy — adj. 1) скру ́чений; 2) fig. скна ́рний, 
скупи ́й; 3) colloq. п'я ́ний, напідпи ́тку. 
scribble — карлю ́чки; мазанйна. 
scribbler — n. colloq. писака, 
scribble, to — 1) писа ́ти карлю ́чками; пи-
са ́ти недба ́ло; 2) colloq. бу ́ти писа ́кою. 
scribbling — n. colloq. писани ́на. 
scribe — 1) bibl. кнйжник; 2) hist, пи ́сар; 
перепи ́сувач; 3) jok. письме ́нник; писа ́ка. 
scribe, to — geom. впйсувати; опи ́сувати. 
scrim — 1) маскува ́льна сітка; 2) text, гру ́бе 
полотно ́ . 
scrimmage — n. 1) сва ́рка; су ́тичка; бійка; 
2) sport, су ́тичка навко ́ло м'яча ́ . 
scrimmage, to — 1) бра ́ти у́часть у су ́тичці; 
2) sport, сто ́впитися навко ́ло м'яча ́ . 
scrimp — n. colloq. скна ́ра. 
scrimp, to — colloq. 1) скупи ́тися; 2) пога ́но 
забезпе ́чувати. 
scrimpy — adj. colloq. 1) скупи ́й; 2) недо-
ста ́тній. 



scrimshank, to scutate 

scrimshank, to — colloq. ухиля ́тися від не-
приємних обо ́в'язків. 
scrip — n. 1) fin. поквито ́вання про під-
пи ́ску на а́кції; 2) hist, паперо ́ві розмі ́нні 
гроші (у США); 3) аг. то ́рба. 
script — n. 1) jur. ориґіна ́л доку ́ме ́нта; 
2) рукопи ́сний шрифт; 3) cinemat. сцена ́рій. 
scripter, to — n. cinemat. сценари ́ст. 
scriptorium — n. кімна ́та для перетісу-
вання руко ́писів (у середньовічних манас-
тиря ́х). 
script, to — cinemat. писа ́ти сцена ́рій. 
Scriptural — adj. rel. Біблійний. 
Scriptures, the — rel. Біблія, Святе ́ Письмо ́ . 
scrivener — аг. 1) пи ́сар; 2) нота ́ріюс; 
3) лихва ́р. 
scrivener's palsy — med. писа ́льні корчі ́ . 
scrofula — med. золоту ́ха, скрофульо ́з. 
scrofulous — med. золоту ́шний, скрофу-
льо ́зшій. 
scroll — 1) звій, сувій (особли ́во з перга ́-
мену); 2) пере ́лік; інвента ́р; 3) archi. за ́ -
вито ́к; 4) tech. пло ́ска нарізка, 
scroll-sawing — n. різьблена прикра ́са. 
scroll, to — archi. прикрашати за ́витка ́ми. 
scroll-work — archi. орнаме ́нт у ви ́гляді 
за ́витків. 
scroop — n. скрип. 
scroop, to — скрипіти. 
scrotum — anat. кали ́тка, капшучо ́к. 
scrounge, to — colloq. 1) кра ́сти; 2) же ́брати; 
3) жи ́ти за чийсь раху ́нок. 
scrub — 1) чагарни ́к; по ́рість; 2) низько-
ро ́сла твари ́на або ́ росли ́на; 3) жорстка ́ 
щітка; 4) чи ́щення жорстко ́ю щіткою. 
scrubber — tech. 1) скреба ́чка; 2) газопро-
мива ́лка. 
scrubbing-brush — скреба ́чка; жорстка ́ 
щітка. 
scrubby — adj. 1) поро ́слий чагарнико ́м; 
2) низькоро ́слий (низькоро ́сла твари ́на 
або ́ росли ́на). 
scrub, to — 1) чи ́стити щіткою; скребти ́; 
2) tech. промива ́ти газ; 3) colloq. заоща ́ -
джувати, ощадно жи ́ти. 
scrub-up — ґрунто ́вне чищення, 
scrubwoman — n. прибира ́льниця. 
scruff — n. карк; загривок. 
scrum(mage) — see scrimmage, 
scrummy — adj. colloq. прекра ́сний, чудо ́вий. 
scrumptious — adj. colloq. чудо ́вий, першо-
рядний. 
scrunch, to — хрумтіти. 
scruple — я. 1) hist, скру ́пул (міра ваги ́ ); 
2) colloq. кри ́хта; невели ́ка кількість; 3) pi. 
доко ́ри сумління; 4) pl. вага ́ння. 
scruple, to — не зва ́жуватися на щось; 
вага ́тися. 
scrupulosity — n. 1) сумлінність; 2) делі-
катність. 
scrupulous — adj. 1) сумлінний; 2) делі-
ка ́тний. 
scrupulously — adv. 1) сумлінно; 2) делі-
ка ́тно. 

scrupulousness — n. 1) сумлінність; 2) де-
лікатність. 
scrutator — see scrutineer, 
scrutineer — 1) осо ́ба, що перевіря ́є пра ́ -
вильність ви ́борів; 2) сумлінний дослідник. 
scrutinize, to — 1) ува ́жно розгляда ́ти; 
2) стара ́нно досліджувати, 
scrutiny — 1) перевірка пра ́вильности ви ́ -
борів; 2) ро ́згляд; дослідження, 
scry, to — диви ́тися крізь магічний криш-
та ́ль. 
scud — 1) швидки ́й біг; 2) гна ́ні вітром 
хма ́ри; 3) Ьиі. про ́шарок гли ́ни; 4) зні-
ма ́ння во ́вни з намо ́чених шкур. 
scud, to — 1) летіти; мча ́ти; 2) naut. іти ́ 
під вітром. 
scuffle — n. бійка. 
scuffle, to — би ́тися. 
scuff, to — 1) пле ́нтатися; 2) потертися 
(від вжи ́тку, носіння), 
scull — 1) кормове ́ весло ́ ; 2) па ́рне весло ́ . 
scullery — ві ́дціл ку ́хні, де ми ́ють по ́суд. 
scullion — n. аг. 1) кухарчу ́к; 2) переми-
ва ́льниця по ́суду. 
scull, to — 1) кермува ́ти кормови ́м весло ́м; 
2) гребти ́ па ́рними ве ́слами. 
sculp, to — colloq. роби ́ти скульпту ́ру, 
ліпити. 
sculptor — n. ску ́льптор. 
sculptress — n. жі ́нка-ску ́льптор. 
sculptural — adj. скульпту ́рний. 
sculpture — скульпту ́ра; скульпту ́рний 
витвір. 
sculpturesque — adj. 1) скульпту ́рний; 
2) схо ́жий на скульпту ́ру. 
sculpture, to — 1) ліпити; вирі ́зьблювати; 
2) розмива ́ти; вивітрювати. 
scum — n. 1) шумови ́ння; пі ́на; на ́кип; 
2) met. ока ́лина; 3) colloq. мерзо ́тник. 
scumble, to — покрива ́ти зле ́гка фа ́рбою. 
scummy — adj. пі ́ни ́стий. 
scum, to — 1) зніма ́ти піну; 2) пі ́нитися. 
scunner — 1) оги ́да; 2) пре ́дме ́т, що ви-
клика ́є оги ́ду. 
scunner, to — відчува ́ти оги ́ду. 
scupper — n. naut. шпига ́т. 
scupper, to — colloq. 1) naut. потопи ́ти 
(судно ́, зало ́гу); 2) mil. знена ́цька напа ́сти 
й повбива ́ти. 
scurf — n. 1) луска ́ ; лупа ́ ; 2) інкруста ́ція 
на мета ́лі; 3) colloq. неоха ́йна люди ́на. 
scurfy — adj. 1) покри ́тий лупо ́ю; 2) кур-
ни ́й (курна ́ ву ́лиця). 
scurrility — 1) грубія ́нство; 2) непристо ́й-
ність. 
scurrilous — 1) грубія ́нський; 2) непри-
стойний. 
scurry — n. біганина; метушня ́ . 
scurry, to — 1) швидко бі ́гати; метушитися; 
2) роби ́ти по ́хапцем. 
scurvied—adj. med. скорбу ́тний, цинго ́тний. 
scurvy — 1. n. 1) med. скорбу ́т, цинга ́ ; 
2) мерзо ́тник; 2. adj. підлий. 
scut — коро ́ткий хвіст (кро ́лика, за ́йця). 
scutate — adj. bot. щитови ́дний. 



scutch search-warrant 

scutch — 1) молото ́к му ́ляра; 2) те ́рниця, 
тіпа ́лка (льо ́ну). 
scutcheon — 1) до ́щечка з прізвищем; 
2) щит герба ́ . 
scutcher — те ́рниця, тіпа ́льна маши ́на, 
льоном'я ́лка. 
scutch, to — тіпа ́ти (льон), 
scutter, to — тіка ́ти. 
scuttle — 1) квапли ́ва хода ́ ; 2) швидка ́ 
вте ́ча; 3) naut. люк на судні; 4) віде ́рце 
ву ́гі ́лля. 
scuttle-butt — naut. баня ́к з питно ́ю водо ́ю. 
scuttle, to — 1) квапли ́во втіка ́ти; 2) поспі-
ша ́ти; метуши ́тися; 3) naut. зато ́плювати 
судно, проби ́вши його ́ борт. 
scutum — n. 1) L. щит; 2) anat. колі ́нна 
ча ́шечка. 
scythe — agric. коса ́ . 
scytheman — n. agric. коса ́р. 
scythe, to — agric. косити. 
Scythian — hist. 1) n. скит; 2) adj. ски ́тський. 
sea — n. 1) мо ́ре; 2) fig. вели ́ка кількість; 
3) attr. морськи ́й; примо ́рський. 
sea-anchor — naut. плаву ́ча кі ́тва ́ . 
sea-ape — n. морська ́ ви ́дра, кала ́н. 
sea-bank — 1) бе ́рег мо ́ря; 2) зага ́та. 
sea-bathing — n. морське ́ купа ́ння. 
sea bear — zool. бі ́лий ведмідь, 
seaboard — n. 1) бе ́рег мо ́ря; узбере ́жжя; 
2) attr. примо ́рський. 
sea-born — n. poet, наро ́джений мо ́рем. 
sea-borne — adj. що перево ́зиться мо ́рем. 
sea-borne assault — n. mil. ви ́садка морсько ́ї 
деса ́нти. 
sea-borne trade — n. морська ́ торгі ́вля. 
sea-born town, the — colloq. Вене ́ція. 
sea-breeze — meteor, бриз, ві ́тер з мо ́ря. 
sea-calf — zool. тюле ́нь. 
sea captain — n. капіта ́н далекого пла ́вання. 
seacard — naut. морська ́ карта, 
sea-coast — узбере ́жжя, бе ́рег мо ́ря (оке-
ану). 
sea-cow — zool. морська ́ коро ́ва. 
sea-craft — n. 1) collect, морські ́ су ́дна; 
2) мисте ́цтво кораблеводі ́ння. 
sea-dog — n. 1) тюле ́нь; 2) соба ́ча аку ́ла; 
3) fig. стари ́й моряк. 
seadrome — n. av. naut. плаву ́че лето ́вище. 
sea-eagle — orn. орла ́н. 
seafarer — n. poet, морепла ́вець, моря ́к. 
seafaring — 1) морепла ́вство; 2) adj. море-
пла ́вний. 
sea-fight — n. тії. морськи ́й бій. 
sea-floor — n. морське ́ дно. 
sea-folk — n. pl. colloq. моряки ́ . 
sea-food — стра ́ви з риби (та інших про-
дуктів мо ́ря). 
sea front — примо ́рська части ́на міста, 
sea-girt — adj. poet, ото ́чений моря ́ми. 
seagoing — 1) n. морепла ́вання; 2) adj. 
морепла ́вний. 
sea-green — 1) n. ко ́лір морсько ́ї хви ́лі; 
2) adj. ко ́льору морсько ́ї хви ́лі. 
sea-gull — orn. ча ́йка. 
sea-horse — n. 1) морж; 2) морськи ́й ко ́ник. 

sea-jelly — n. меду ́за. 
sea kale — n. bot. 1) черво ́на во ́доросгь; 
2) катра ́н морськи ́й. 
sea-king — n. hist, вікінґ. 
seal — n. 1) печа ́тка; пльо ́мба; штемпель; 
2) ізоля ́ція; 3) zool. тюле ́нь. 
sea-lane — naut. 1) морськи ́й шлях; 2) віль-
ний прохід на стоя ́нці кораблів, 
sea lawyer — colloq. причепа, критика ́н. 
sealed — adj. гермети ́чно зачи ́нений; ізо-
льо ́ваний. 
sealer — n. hunt. 1) naut. мисли ́вське судно ́ ; 
2) мисли ́вець на тюле ́нів. 
sealery — тюле ́няче ле ́жбище. 
sea-letter — n. naut. охоро ́нне посвідчення, 
що видається невтра ́льному корабле ́ві. 
seal-fishery — hunt, тюленячий про ́мисел. 
sea-line — 1) берегова ́ лінія; 2) лінія гори-
зо ́нту (в мо ́рі); 3) naut. лінь; 4) волосі ́нь. 
sealing-wax — n. сургу ́ч. 
sea-lion — n. zool. морськи ́й лев (сиву ́ч). 
seal-ring — n. пе ́рстень з печа ́ткою. 
seal-rookery — see sealery. 
sealskin — ко ́тикове ху ́тро. 
seal, to — 1) ста ́вити печа ́тку; пльомбува ́ти; 
2) ізолюва ́ти; 3) hunt, полюва ́ти на тюле ́нів. 
seam — 1) шов; 2) рубе ́ць; змо ́рппса; 
3) geol. пласт; про ́шарок. 
seaman — моря ́к; морепла ́вець. 
seamanship — n. мисте ́цтво морепла ́вства. 
sea-mark — naut. ліхта ́рня, мая ́к; сигналь-
ний вого ́нь; ба ́кен. 
seamew — orn. ча ́йка, нурко ́. 
sea-mile — naut. морська ́ ми ́ля. 
seamless — adj. без шва, з одно ́го ́ шматка ́ . 
seamstress — шва ́ля, шва ́чка, кравчи ́ня. 
seam, to — 1) зшива ́ти; 2) борозни ́ти. 
seamy — adj. зі шва ́ми. 
seance — n. 1) сеа ́нс; 2) спірити ́чний сеа ́нс; 
3) збо ́ри, засідання. 
seanettle — n. меду ́за. 
Sea of Marmora, the — geog. Мармуро ́ве 
мо ́ре. 
Sea of Oziv, the — geog. Озівське мо ́ре. 
sea-otter — n. zool. морська ́ ви ́дра. 
sea-pay — naut. платня ́ за час пла ́вання. 
sea-pen — n. морське ́ перо ́ (поліп), 
sea-pie — cul. пиріг з солони ́ною. 
sea-piece — морськи ́й краєви ́д, марина, 
seaplane — av. гідропля ́н, гідроліта ́к. 
seaport — портове ́ місто, морськи ́й порт, 
seapower — n. рої., тії. морська ́ держа ́ва. 
sear — 1) n. tech. спускови ́й ва ́жіль; авто-
мати ́чний спуск; 2) adj. сухи ́й; зів'я ́лий. 
search — n. 1) ро ́зшук, шука ́ння; 2) о́бшук, 
трус; 3) дослідження; 4) geol. ро ́звідка; 
5) attr. пошуко ́вий. 
searcher — n. шука ́ч(ка). 
searching — adj. 1) допитливий (про по ́ -
гляд); 2) сумлінний, глибокий (сумлінне 
ви ́вчення). 
search-light — проже ́ктор. 
search, to — 1) розшукувати, шука ́ти; 
2) обшукувати; 3) досліджувати, 
search-warrant — n. jur. до ́звіл на о́бшук. 



sea rover sectarian 
sea rover — 1) морський піра ́т; 2) піра ́тське 
судно ́. 
sear, to — 1) обпа ́лювати со ́нцем; 2) med. 
припіка ́ти; 3) вису ́шувати. 
sea-scape — see sea-piece. 
seaserpent — n. морська ́ гадю ́ка. 
seashore — узбере ́жжя; морський бе ́рег. 
seasickness — n. med. морська ́ хворо ́ба. 
season — 1) пора ́ро ́ку; сезо ́н; 2) пері ́од; 
3) відповідний час, 
seasonable — adj. 1) до сезо ́ну; 2) своє-
ча ́сний. 
seasonal — adj. сезонний. 
seasoned — adj. ви ́триманий (ви ́тримане 
вино ́ то ́що). 
seasoning — n. 1) витри ́мування (вина ́ то ́ -
що); 2) обро ́бка шкі ́ри. 
season-ticket — сезо ́новий квито ́к. 
season, to — 1) роби ́ти прида ́тним для 
вжи ́тку; витри ́мувати (вино ́); суши ́ти 
(де ́рево); 2) загарто ́вувати. 
sea-stick — n. cul. сорт вудже ́ного оселе ́дця. 
seat — 1) сиді ́ння; стіле ́ць; 2) мі ́сце (в 
парля ́ме ́нті); 3) theatr. мі ́сце в теа ́трі; 
4) tech. гніздо ́ хлипака ́ ; 5) Ьиі. підкла ́дка; 
підставка. 
seat a candidate, to — проводити кандида-
туру на ви ́борах. 
seat apart, to — відсуджувати; садови ́ти 
окре ́мо. 
seat of war — n. mil. теа ́тр воєнних дій. 
Seattle — geog. Сіе ́тл (мі ́сто). 
seat, to — 1) садови ́ти; 2) theatr. вміщувати. 
sea-turn — різки ́й вітер з мо ́ря. 
sea-urchin — n. морський їжа ́к. 
sea-wall — n. зага ́та, да ́мба. 
seaward — 1) adj. спрямо ́ваний до мо ́ря; 
2) adv. до мо ́ря. 
sea-way — n. naut. 1) морськи ́й шлях; 
2) (відкри ́те) мо ́ре. 
seaweed — морська ́ водорость, 
seaworthiness — n. мореплавність, море-
хідність. 
seaworthy — adj. що ма ́є нале ́жні морепла ́в-
ні власти ́вості. 
sebaceous — adj. anat. сальний. 
sec — adj. сухи ́й (сухе ́ вино ́). 
secant — math. 1) n. се ́канс, січна ́ ; 2) adj. 
січни ́й. 
secateur(s) — n. pl. сека ́тор, садо ́ві но ́жиці. 
secede, to — відокре ́млюватися. 
secession — n. відокре ́млення. 
secessionist — n. сецесіоніст; відступник, 
seclude oneself, to — відокре ́млюватися; 
бу ́ти на самоті. 
seclude, to — відокре ́млювати, ізолюва ́ти. 
seclusion — 1) відокре ́млення; 2) самота ́ ; 
самотність. 
second — 1. n. 1) секу ́нда; 2) мить; моме ́нт; 
3) помічн||и ́к (и ́ця); 4) mus. дру ́гий го ́лос; 
2. adj. 1) дру ́гий; 2) повто ́рний; 3) друго-
рядний; нижчої я́кости; 4) тії. нижчий за 
ра ́нґом; 3. adv. подру ́ге. 

secondary — 1. n. 1) підле ́гл||ий (а); 2) по-
мічн||и ́к (и ́ця); 2. adj. 1) другорядний; по-
бічний; 2) повто ́рний; 3) середній (сере ́дня 
освіта); 4) geol. мезозо ́йський. 
secondary school — гімна ́зія, сере ́дня шко ́ла. 
second-best — adj. дру ́гого (гіршого) ґа-
тунку. 
second chamber — n. ве ́рхня пала ́та в 
парля ́ме ́нті. 
second-childhood — colloq. старе ́че недо-
умство. 
second-chop — adj. colloq. гіршого ґату ́нку. 
second-class — see second-best, 
second cousin — n. трою ́рідний брат; 
трою ́рідна сестра ́. 
seconder — що підтри ́мує пропозицію (на 
збо ́рах). 
second-hand — 1) n. секундна стрілка; 
2) adj. вжи ́ваний; но ́шений. 
second-hand bookseller — n. букініст. 
second in command — mil. засту ́пник ко-
мандира. 
secondly — adv. подру ́ге. 
second-rate — adj. 1) другорядний; гіршого 
ґату ́нку; 2) посередній. 
second-rater — n. colloq. посере ́дня річ (про 
карти ́ну то ́що). 
second sight — n. ясновидіння, 
second teeth — n. pl. anat. постійні зу ́би. 
second thought — пере ́гляд ду ́мки (рі-
шення). 
second to none — adj. непереве ́ршений. 
secrecy — 1) таємни ́чість; таємни ́ця; 
2) вмі ́ння зберіга ́ти таємни ́цю. 
secret — 1. n. таємни ́ця; тає ́мність; 2. adj. 
1) тає ́мний; 2) прихо ́ваний; конспіра-
тивний. 
secretaire — письмо ́вий стіл, 
secretarial — adj. секрета ́рський. 
secretariat — секретарія ́т. 
secretary — секрета ́р(ка). 
secretary-bird — orn. секрета ́р. 
Secretary of Defence — міністер оборо ́ни 
(в США). 
Secretary of the Navy — військо ́во-морськи ́й 
міністер (у США). 
Secretary of State — міністер закордо ́нних 
справ (у США). 
Secretary of State for Foreign Affairs — мі-
ністер закордо ́нних справ (у А́нглії). 
Secretary of the Air Force — міні ́стер авія ́ції 
(в США). 
secretaryship — секретарство, 
secrete, to — physiol. виділя ́ти. 
secretion — physiol. ви ́ділення, секреція. 
secretive — adj. 1) physiol. секреторний; 
2) таємничий; прихо ́ваний. 
secretly — таємно; прихо ́вано. 
secretory — adj. physiol. секрето ́рний, що 
виділя ́є. 
secret service — контррозвідка, 
secret treaty — рої. тає ́мний договір, 
sect — се ́кта. 
sectarian — 1) adj. секта ́нтський; 2) n. 
секта ́нт(ка). 
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sectarianism — секта ́нтство. 
sectary — n. аг. секта ́нт(ка). 
section — 1) відрізок; сеґме ́нт; части ́на; 
2) gsorn. ро ́зріз; 3) пара ́граф; 4) про ́філь. 
sectional — adj. 1) секційний; 2) по ́даний 
в розрізі; 3) місце ́вий; 4) tech. розбірний, 
sectionalism — n. рої. групівщи ́на. 
section, to — діли ́ти на части ́ни. 
sector — n. 1) части ́на; 2) geom. се ́ктор; 
3) tech. куліса. 
secular — 1. adj. 1) світський; мирський; 
2) що відбува ́ється раз на сто ро ́ків; 
3) astron., geol. вікови ́й; 2. n. 1) rel. осо ́ба, 
що нале ́жить до білого духове ́нства; 
2) мирянин. 
secular clergy — rel. біле духове ́нство. 
secularism — n. секуляри ́зм. 
secularist — n. секуляри ́ст. 
secularization — n. секуляриза ́ція. 
secularize, to — секуляризува ́ти. 
secure — adj. 1) безпе ́чний; 2) надійний; 
міцни ́й; 3) ґаранто ́ваний; асекуро ́ваний. 
secure a mast, to — naut. закріпля ́ти що ́глу. 
secure a ticket, to — colloq. діста ́ти квитбк 
(до теа ́тру). 
secure a vein, to — surg. перев'я ́зувати ве ́ну. 
secure of success — adj. colloq. упе ́внений в 
у́спіху. 
secure, to — 1) забезпе ́чувати; ґарантува ́ти 
безпе ́ку; 2) здобува ́ти, оде ́ржувати; 3) асе-
курува ́ти. 
securiform — adj. у ви ́гляді соки ́ри. 
security — n. 1) безпе ́ка; безпечність; 
2) ґара ́нтія; забезпе ́чення; 3) pl. цінні па-
пе ́ри; 4) надійність; 5) attr. що стосу ́ється 
охоро ́ни, за ́хисту. 
Security Council — n. Ра ́да Безпе ́ки. 
sedan — 1) mot. седа ́н, закри ́те а́вто́; 
2) hist, портше ́з. 
Sedan — geog. Седа ́н (мі ́сто). 
sedate — adj. стри ́маний; урівнова ́жений; 
стате ́чний. 
sedation — med. спо ́кі ́й. 
sedative — med. 1) n. заспокі ́йливий за ́сіб; 
2) adj. заспокі ́йливий. 
sedentary — adj. сидячий. 
sedge — bot. осока ́ , ка ́рус. 
sedgy — adj. 1) заро ́слий осоко ́ю; 2) схо ́-
жий на осоку ́. 
sediment — 1) о́са́д, седиме ́нт, гу ́ща (на 
дні); 2) geol. осадо ́ва поро ́да. 
sedimentary — adj. осадо ́вий, седимен-
та ́рний. 
sedimentation — n. оса ́дження; відкладення 
о́са́ду. 
sedition — підривна ́ дія ́льність; антиуря-
до ́ва аґіта ́ція. 
seditious — adj. заколо ́тний, бунта ́рський. 
seducement — n. спокуша ́ння. 
seducer — споку ́сни||к (ця). 
seduce, to — спокуша ́ти, підма ́нювати, 
зва ́блювати. 
seduction — n. споку ́са; спокуша ́ння. 
seductive — adj. споку ́сливий. 
sedulity — n. стара ́нність, наполе ́гливість. 

sedulous — adj. стара ́нний, наполе ́гливий. 
see — rel. епа ́рхія, престо ́л єпи ́скопа. 
seed — n. 1) зе ́рно, сі ́м'я, насі ́ния; 2) fig. 
поча ́ток. 
seedage — n. розмно ́ження рослин насі ́н-
ням або ́ спо ́рами. 
seed-bed — n. парни ́к; гря ́дка з розса ́дою. 
seed-bud — n. bot. яє ́чко. 
seed-cake — cul. пиріжо ́к з кмином, 
seed-case — n. bot. насі ́нна коро ́бочка. 
seed-corn — n. посівне ́ зе ́рно. 
seed-drill — n. agric. рядкова ́ сі ́валка. 
seeder — n. agric. 1) сіва ́ч, сіяч; 2) рядкова ́ 
сі ́валка. 
seed-fish — не ́рестова ри ́ба. 
seeding-machine — n. agric. сі ́валка. 
seedless — adj. без насі ́ння (про виногра ́д 
то ́що). 
seedling — n. agric. сі ́янець; розса ́да. 
seed-lobe — n. bot. сім'ядо ́ля. 
seed-oil — олі ́я з насі ́ння. 
seed-pearl — дрі ́бні ́ пе ́рли. 
seed-plot — n. agric. розса ́дник; парни ́к. 
seed-potatoes — n. pl. agric. посівна ́ кар-
то ́пля. 
seeds — collect, насі ́ння. 
seedsman — торгове ́ць насінням. 
seed-time — agric. час посі ́ву. 
seed, to — agric. 1) сі ́яти, засіва ́ти; 2) від-
бира ́ти насі ́ння (з плоді ́в). 
seed-vessel — n. bot. насі ́нна коро ́бочка. 
seedy — adj. 1) напо ́внений насі ́нням; 
2) colloq. поша ́рпаний; що пога ́но ви-
гляда ́є. 
see enough, to — colloq. надиви ́тися. 
see eye to eye with somebody, to — colloq. 
схо ́дитися з кимсь у по ́глядах. 
see here! — int. послу ́хай(те)! 
seeing — n. ба ́чення. 
seeker — n. 1) шука ́ч(ка); 2) mil. самона-
відни ́й набі ́й. 
seek, to — 1) шука ́ти, розшу ́кувати; 
2) пра ́гнути; намага ́тися. 
seel, to — 1) naut. дава ́ти різки ́й крен; 2) аг. 
зав'язувати о́чі. 
seeming — adj. по ́зі ́рний, уя ́вни ́й, уда ́ваний. 
seemingly — adv. 1) на ви ́гляд; 2) очеви ́дно, 
мабуть. 
seemly — adj. присто ́йний. 
seem, to — видава ́тися, здава ́тися. 
see off, to — проводжа ́ти. 
see one off the premises, to — випроваджу-
вати, виганяти, 
see out, to — проводжа ́ти. 
seepage — n. 1) просо ́чування; 2) geol. 
ви ́хід на ́фти. 
seep, to — просо ́чуватися; протіка ́ти. 
seer — 1) прови ́дець, яснови ́да; 2) мі ́ра 
ваги ́ в Індії. 
seersucker — text, індійська смуга ́ста 
ткани ́на. 
seesaw — 1) гойда ́ння на до ́шці; 2) дитя ́ча 
го ́йдалка (до ́шка че ́рез коло ́ду). 
seesaw, to — 1) го ́йда ́тися на до ́шці; 2) fig. 
виявля ́ти нерішу ́чість, вага ́тися. 
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see somebody off, to — проводжа ́ти кого ́сь. 
see the light, to — colloq. зрозуміти. 
see the red light, to — colloq. передчува ́ти 
наближення небезпе ́ки. 
see the sights, to — огляда ́ти визначні 
місця ́ . 
seethe, to — 1) кипі ́ти, клекота ́ти; 2) fig. 
бу ́ти охо ́пленим; буя ́ти. 
see through, to — ба ́чити на ́скрізь. 
see, to — 1) ба ́чити; диви ́тися; 2) розумі ́ти; 
3) уявля ́ти собі ́ ; 4) доде ́ржуватися пе ́вного 
по ́гляду; 5) відвідувати; 6) ба ́читися; 
7) прийма ́ти (відві ́дувача); 8) потурбува ́ти-
ся (про щось); 9) вважа ́ти; 10) консуль-
тува ́тися. 
see to, to — дба ́ти про кого ́сь (про щось), 
segment — n. 1) части ́на; відрізок; 2) anat. 
чле ́ник; 3) geom. сеґме ́нт, відрі ́зок; 4) elect. 
пласти ́на коле ́ктора. 
segmentation — сеґмента ́ція. 
segment, to — діли ́ти(ся) на сеґме ́нти. 
segregate, to — відокре ́млювати(ся), сеґре-
ґува ́ти(ся). 
segregation — відокре ́млення, сеґреґа ́ція. 
seigneur — n. февда ́льний волода ́р, сеньйо ́р. 
seignior — see seigneur. 
seign(i)orage — n. сеньйора ́т. 
seigniorial — adj. февда ́льний, сеньйорі-
я́льний. 
seigniory — n. 1) февда ́льне володі ́ння; 
2) влада сеньйо ́ра. 
seine — n. fish, сіть, не ́від. 
Seine — geog. Се ́на (річка). 
seine, to — fish, лови ́ти сіткою, не ́водом. 
seisin — see seizin. 
seism — n. землетру ́с. 
seismic — adj. geol. сейсмі ́чний. 
seismograph — n. geol. сейсмо ́граф. 
seismology — n. geol. сейсмоло ́гія. 
seize a chance, to — colloq. ви ́користати 
наго ́ду. 
seize an idea, to — colloq. зрозуміти ду ́мку. 
seize, to — 1) хапа ́ти; 2) захо ́плювати, 
заволодіва ́ти; 3) зрозуміти, збагнути; 
4) вхопи ́тися (за щось); 5) jur. конфіску-
ва ́ти; 6) tech. заїда ́ти. 
seizin — n. jur. земельне володіння. 
seizure — n. 1) захо ́плення, за ́хват; 2) jur. 
конфіска ́ція; 3) med. апоплекси ́чний уда ́р. 
seldom — рідко, зрі ́дка% 
select — adj. 1) добірний; ви ́браний; 
2) привере ́дливий, перебірливий. 
selected — adj. 1) підібраний, віді ́браний; 
2) виключний; ви ́браний. 
selectee — n. тії. покли ́каний на військо ́ву ́ 
слу ́жбу. 
selection — 1) добір; ви ́бір; 2) biol. добір, 
селе ́кція; 3) асортиме ́нт. 
selectionist — n. селекціоніст(ка). 
selective — adj. 1) селекти ́вний; 2) biol. 
селекційний. 
selectivity — n. селекти ́вність. 
selector — 1) відбі ́рник; 2) elect, шука ́ч, 
селе ́ктор; 3) radio ру ́чка настро ́ювання. 
select, to —"добира ́ти, вибира ́ти, відбира ́ти. 

selenite — min. селеніт, 
selenium — chem. селе ́н. 
selenography — astron. селеногра ́фія (ви-
вчення пове ́рхні місяця), 
self — 1. n. сам, вла ́сна осо ́ба; 2. ad]. 
1) суцільний, однорідний; 2) той са ́мий; 
3) свій (вла ́сний). 
self-abandonment — самозабуття ́ . 
self-abasement — самоприни ́ження. 
self-abnegation — 1) самозре ́чення; 2) само-
пожертва. 
self-acting — adj. tech. автоматичний, 
self-action — мимовільна дія. 
self-adaptive — adj. самореґульо ́ваний. 
self-adjusting — adj. tech. з автомати ́чним 
регулюванням. 
self-admiration — самозако ́ханість. 
self-adoration — самозако ́ханість. 
self-affirmation — самостве ́рдження. 
self-analysis — самоаналіза. 
self-assertion — відсто ́ювання свої ́х прав, 
self-assumption — зарозумілість, чва ́нство. 
self-assurance — самовпе ́вненість. 
self-balanced — adj. tech. що автомати ́чно 
урівнова ́жується. 
self-binder — n. 1) швидкозшива ́ч; 2) agric. 
снопов'яза ́лка. 
self-centred — adj. егоїсти ́чний; егоцент-
ри ́чний. 
self-closing — adj. що зачиня ́ється автома-
ти ́чно. 
self-cocker — n. hist, пісто ́ль-самозвід. 
self-collected — adj. ви ́триманий; стри ́-
маний. 
self-coloured — adj. природного заба ́рв-
лення. 
self-command — n. ви ́тримка, вміння во-
лодіти собо ́ю. 
self-complacency — самовдово ́лення. 
self-conceit — зарозумілість, чва ́нство. 
self-concentration — самоспогляда ́ння. 
self-condemnation — самоо ́суд. 
self-confidence — самовпе ́вненість. 
self-conscious — 1) соромли ́вий; 2) не-
зграбний. 
self-consciousness — 1) соромли ́вість; 2) не-
зграбність. 
self-contained — adj. 1) нетовари ́ський; 
2) mil. забезпе ́чений усі ́м потрібним; 
3) tech. незале ́жний. 
self-contempt — самознева ́га. 
self-contradiction — внутрішнє протирі ́ччя. 
self-control — ви ́тримка, вміння володі ́ти 
собо ́ю. 
self-cooling — adj. tech. з повітря ́ни ́м 
охолодженням, 
self-criticism — самокритика, 
self-deceit — самообду ́рювання. 
self-deception — самоома ́на. 
self-defence — самоохоро ́на, самоза ́хист. 
self-denial — самовідданість; самозре ́-
чення. 
self-destruction — самозншцення; само-
губство. 
self-determination — n. рої. самови ́зна ́чення. 
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self-determined — adj. що ді ́є на свій ро ́зсуд. 
self-devotion — ві ́дда ́ність; самопожертва, 
self-discharge — elect. саморозря ́д. 
self-discipline — n. самодисципліна, 
self-drive саг — ви ́найняте а́вто́. 
self-educated — adj. що ви ́вчився само-
стійно. 
self-education — самовихова ́ння, само-
освіта. 
self-esteem — почуття ́ вла ́сної гі ́дности. 
self-evident — adj. самоочевидний, 
self-feeder — tech. механізм, що сам подає ́ . 
self-firer — n. тії. автомати ́чна збро ́я. 
self-flagellation — самобичува ́ння. 
self-governing — adj. рої. самовря ́дний. 
self-government — рої. самоврядування, 
self-heal — n. bot. сухове ́ршки звича ́йні. 
self-healing — n. самозаго ́ювання. 
self-help — самодопомо ́га. 
selfhood — самобу ́тність; індивідуа ́льність. 
self-humiliation — самоприни ́ження. 
self-ignition — tech. самозапа ́лювання. 
self-immolation — 1) самоспа ́лення; 2) fig. 
самопоже ́ртва. 
self-importance — зарозумілість, 
self-induction — phys. самоінду ́кція. 
self-indulgence — потура ́ння свої ́м ба-
жа ́нням. 
self-infection — med. аутоінфе ́кція. 
self-interest — своєкори ́сли ́вість, егоїзм, 
self-interested — adj. своєкори ́сли ́вий, его-
їстичний. 
self-invited — adj. незва ́ний, непро ́ханий. 
selfish — adj. своєкори ́сли ́вий, егоїстичний, 
selfishness — своєкори ́сли ́вість, егої ́зм. 
self-knowledge — самопізна ́ння. 
selfless — adj. самовідда ́ний. 
self-lighting — adj. самозайми ́стий, само-
запа ́льний. 
self-loading — adj. mil. самозаря ́дний (про 
зброю). 
self-love — егої ́зм, себелю ́бство. 
self-made man — n. люди ́на, що всім 
зобов'язана собі, що досягла ́ всьо ́го ́ сама ́ . 
self-mastery — вміння володіти собо ́ю. 
self-motion — мимовільний рух. 
self-murder — самогу ́бство. 
self-oblivion — самозабуття, 
self-offence—п. 1) недооцінка само ́го себе ́ ; 
2) те, що ро ́биться на шко ́ду вла ́сним 
інтересам. 
self-opinionated — adj. самовпе ́внений. 
self-pity — жаль до само ́го себе ́ . 
self-pollination — bot. самозапи ́лення. 
self-portrait — автопортре ́т. 
self-possession — холоднокро ́вність, само-
володі ́ння. 
self-praise — самовихваля ́ння. 
self-preservation — самозбереження, 
self-propelled — adj. mil. самохідний, 
self-protection — самоохорона, самоза ́хист. 
self-publicity — саморекля ́ма. 
self-realization — ро ́звиток свої ́х здіб-
ностей. 
self-recording — adj. tech. самописний. 

self-regard — егої ́зм. 
self-reliant — adj. упе ́внений в собі. 
self-renunciation — самозре ́чення. 
self-repugnant — adj. непослідо ́вний; що 
містить протиріччя. 
self-respect — почуття ́ вла ́сної гідности. 
self-restraint — самообмеження; стри ́ -
маність. 
self-righteous — самовдово ́лений. 
self-rigorous — вимо ́гливий до се ́бе. 
self-sacrifice — самопоже ́ртва; самовідда ́ -
ність. 
selfsame — adj. той са ́мий. 
self-satisfaction — самозадово ́лення. 
self-seeking — adj. своєкори ́сли ́вий, егоїс-
ти ́чний. 
self-service — n. самообслуго ́вування. 
self-sown — adj. agric. самосійний, 
self-starter — mot. ста ́ртер. 
self-styled — adj. самозваний, 
self-sufficiency — n. 1) econ. самовиста-
ча ́льність; 2) незале ́жність. 
self-sufficient — adj. 1) econ. самовиста-
ча ́льний; 2) незале ́жний. 
self-sufficing — see self-sufficient, 
self-suggestion — самонавіяння, 
self-support — самостійність, незале ́жність. 
self-taught — adj. що навчи ́вся сам. 
self-unloading truck — n. tech. самоски ́д. 
self-violence — самогу ́бство. 
self-will — свавілля; упе ́ртість. 
self-winding — adj. tech. що автомати ́чно 
заво ́диться. 
Selkirk(shire) — geog. Се ́лкерк(шір). 
sell — n. colloq. шахра ́йство, обду ́рювання. 
seller — comm. 1) продаве ́ць; 2) това ́р, що 
до ́бре продає ́ться. 
seller's market — n. econ. ринок, на яко ́му 
по ́пит переви ́щує пропозицію (постача ́ння). 
sell off, to — comm. розпродувати зі зни ́ж-
кою ціни ́ . 
sell out — n. colloq. 1) розпродаж; 2) theatr. 
п'єса, що кори ́сту ́ється великим у́спіхом. 
sell out, to — comm. розпродувати. 
sell, to — comm. 1) продава ́ти(ся); 2) торгу-
ва ́ти; 3) реклямува ́ти. 
sell up, to — comm. розпро ́дувати з торгів. 
seltzer — зе ́льтерська вода ́ . 
selvage — пруг, пружо ́к; облямівка. 
selvedge — see selvage. 
semantic — adj. lin. семантичний. 
semantics — n. pi. lin. семантика. 
semaphore — r/у., naut. семафо ́р. 
semaphore, to — r/у., naut. сиґналізува ́ти. 
semasiology — lin. семасіоло ́гія. 
semblance — 1) схо ́жість, подібність; 
2) зо ́внішній ви ́гляд. 
semen — anat. сім'я; biol. спе ́рма. 
semester — семе ́стр. 
semi — напі ́в-, пів-. 
semi-annual — adj. піврі ́чний. 
semi-automatic — tech. 1) n. напівавтома ́т; 
2) adj. напівавтомати ́чний. 
semi-centennial — 1) n. п'ятдесят(и)річний 
ювіле ́й; 2) adj. півстолітній. 



semicircle sentence 

semicircle — півко ́ло. 
semicircular — adj. напівкру ́глий. 
semicivilized — adj. напівдикий, 
semicolon — n. gram, середник, кра ́пка з 
комою. 
semiconductor — n. phys. напівпровідни ́к. 
semi-conscious — adj. med. напівприто ́мний. 
semidarkness — n. півте ́мрява. 
semi-detached house — будинок, що ма ́є 
спільну стіну з і́ншим будинком, 
semi-diurnal — adj. півдобови ́й. 
semi-final—sport. 1)п.півфіна ́л; 2) adj. пере-
достанній. 
semi-liquid — adj. напівпли ́нний. 
semi-literate — adj. напівписьме ́нний. 
semilucent — adj. напівпрозо ́рий. 
semi-manufactured goods — n. pi. напів-
фабрикати. 
semi-monthly —1) n. журна ́л, що виходить 
два рази ́ на місяць; 2) adj. що виходить 
два рази ́ на мі ́сяць (про журна ́л); 3) adv. 
дві ́чі на мі ́сяць. 
seminal — adj. 1) сім'яни ́й; 2) зародко ́вий. 
seminar — n. семіна ́р. 
seminarian — n. семінари ́ст(ка). 
seminary — n. семіна ́рія. 
semination — n. bot. обсіменіння, 
seminiferous — adj. насіннєно ́сний. 
semi-nude — напівголий, 
semi-occasionally — colloq. Іноді, час від 
ча ́су. 
semi-official — adj. напівофіційний, 
semiprecious stone — кошто ́вний, але не 
дорогоцінний ка ́мінь. 
semiquaver — n. mus. двов'я ́зна но ́та. 
Semite — n. семіт(ка). 
Semitic — adj. семітський. 
Semitology — n. семітоло ́гія. 
semitone — mus. півтон, 
semitrailer — n. напівпри ́чіп. 
semi-transparent — adj. напівпрозо ́рий. 
semivowel — n. phon. півголосни ́й звук, 
semolina — n. манна крупа ́. 
semolina porridge — n. cul. ма ́нна ка ́ша. 
sempiternal — adj. споконвічний, 
sempstress — see seamstress, 
senary — adj. оснований на шістьо ́х, шес-
терний. 
senate — n. 1) рої. сенат; 2) ра ́да (в універ-
ситеті). 
senator — n. рої. сена ́тор. 
senatorial — adj. рої. сена ́торський. 
senatorship — n. рої. сена ́торство. 
send — n. naut. по ́штовх від хви ́лі. 
send away, to — 1) відсила ́ти; 2) виганя ́ти, 
проганя ́ти. 
send back, to — відсила ́ти; поверта ́ти. 
sender — n. 1) відпра ́вник, адреса ́нт; 
2) radio передава ́ч. 
send for, to — виклика ́ти; посила ́ти по. 
sending — n. висила ́ння; посила ́ння. 
send-off — n. про ́води. 
send, to — 1) посила ́ти; відсила ́ти; 2) radio 
передава ́ти. 

send to the chair, to — colloq. засуджувати 
до сме ́ртної ка ́ри на електри ́чному стільці ́. 
send up, to — 1) посила ́ти вго ́ру; 2) colloq. 
засуджувати до ув'я ́знення. 
send word, to — colloq. повідомля ́ти. 
Senegal — geog. Сенеґа ́л (держа ́ва і річка). 
senescence — n. старіння. 
senescent — adj. 1) що старіє; 2) ще^ба ́тий 
(про місяць). 
senile — adj. старе ́чий; старе ́зний. 
senility — старе ́чість; старе ́зність. 
senior — 1. n. 1) літня люди ́на; 2) сгуде ́нт 
оста ́ннього ку ́рсу; 3) hist, сеньйо ́р; 2. adj. 
1) ста ́рший; 2) випускни ́й (про курс), 
seniority — n. старшинство, стаж. 
senna — n. 1) bot. се ́нес; 2) pharm. олексан-
дрійський лист, 
sennight — n. аг. ти ́ждень. 
sensation — 1) почуття ́ ; відчува ́ння; 
2) сенса ́ція. 
sensational — adj. 1) сенсаційний; 2) philos. 
сенсуа ́льний. 
sensationalism — n. philos. сенсуалізм. 
sensation-monger — поши ́рювач(ка) сенса-
ційних чуто ́к. 
sense — n. 1) почуття ́ ; відчуття; 2) р/. сві-
до ́мість; 3) здоро ́вий глузд; 4) зна ́чення; 
сенс. 
senseless — adj. 1) нечутли ́вий; 2) непри-
то ́мний; 3) безглу ́здий; 4) беззмісто ́вний. 
senselessness — 1) неприто ́мність; 2) без-
глу ́здя; 3) беззмістовність. 
sense organ — physiol. о́рган чуття ́ (зо ́ру, 
слу ́ху). 
sense, to — 1) відчува ́ти; 2) розуміти, 
sensibility — n. чутли ́вість. 
sensible — adj. 1) розумний; резо ́нний; 
розсудливий; 2) відчу ́тний; 3) що відчува ́є. 
sensibly — adv. розу ́мно; резо ́нно; роз-
судливо. 
sensitive — adj. 1) чутли ́вий; 2) обра ́зливий; 
вразли ́вий; 3) ду ́же ніжний; 4) tech. точний, 
прецизійний. 
sensitive market — n. econ. нестійки ́й ри ́нок. 
sensitiveness — see sensitivity. 
sensitive paper — n. phot, світлочутли ́вий 
папір. 
sensitive plant — bot. мімо ́за. 
sensitivity — n. чутли ́вість. 
sensitize, to — 1) роби ́ти чутли ́вим; 2) tech. 
роби ́ти папір світлочутлйвим. 
sensor — n. tech. чутливий сприйма ́ючий 
елемент. 
sensory — adj. чутли ́вий. 
sensual — adj. 1) чуттєвий; почуттє ́вий; 
2) тіле ́сний; хти ́вий; 3) philos. сенсуаліс-
ти ́чний. 
sensualism — philos. сенсуалізм, 
sensualist — n. 1) philos. сенсуаліст; 2) ла-
солюб. 
sensuality — сенсуа ́льність, чуттє ́вість. 
sensuous — adj. 1) чуттє ́вий, почуттє ́вий; 
2) естети ́чний. 
sentence — n. 1) gram, фра ́за, ре ́чення; 
2) jur. вирок, при ́суд. 



sentence, to Serenity 

sentence, to — jur. вино ́сити вирок, засу ́-
джувати, прису ́джувати. 
sententious — adj. сентенційний; по-
вча ́льний. 
sententiousness — сентенційність; повча ́ль-
ність. 
sentience — n. чутли ́вість. 
sentient — adj. чутли ́вий, що відчува ́є. 
sentiment — 1) на ́стрій, почуття; 2) ду ́мка, 
га ́дка; 3) сантимента ́льність; 4) тост, 
побажа ́ння. 
sentimental — adj. сантимента ́льний; чут-
ли ́вий. 
sentimentalism — сантименталі ́зм; чут-
ли ́вість. 
sentimentalist — сантимента ́льна люди ́на. 
sentimentality — сантимента ́льність; чут-
ли ́вість. 
sentinel — n. тії. 1) ва ́рта, сті ́йка; 2) вар-
товий. 
sentinel, to — mil. стоя ́ти на ва ́рті. 
sentry — n. тії. 1) вартови ́й; 2) ва ́рта, 
сторо ́жа. 
sentry-box — mil. вартівня ́ , сторо ́жка. 
sentry-go — n. тії. 1) пост вартово ́го; 
2) чергува ́ння на посту ́ . 
sentry-unit — n. тії. охоро ́нний (сторожо-
ви ́й) підро ́зділ. 
Seoul — geog. Сеу ́л (мі ́сто). 
sepal — bot. чашоли ́стик. 
separability — відді ́льність. 
separable — adj. віддільний. 
separate — adj. 1) окре ́мий; відокре ́млений-, 
2) особли ́вий; 3) самостійний; 4) рої. 
сепара ́тний. 
separated — adj. відділений, відокре ́млений. 
separatee — n. тії. демобілізо ́ваний. 
separate from active service, to — mil. де-
мобілізува ́ти. 
separately — на ́різно, окре ́мо. 
separate peace — n. рої. сепара ́тний мир. 
separate, to — 1) відокре ́млювати(ся); роз-
луча ́ти(ся); 2) розклада ́ти (на частини), 
separation — 1) відці ́лення, відокре ́млення; 
2) розлу ́ка; розді ́льне життя ́ подру ́жжя; 
3) розклада ́ння на части ́ни; 4) ming. зба-
гачення. 
separation allowance — mil. допомо ́га жі ́нці 
солда ́та. 
separation centre — mil. пункт демобіліза ́ції. 
separatism — рої. сепарати ́зм. 
separatist — рої. 1) n. сепарати ́ст(ка); 
2) adj. сепарати ́стський. 
separative — adj. що спричиня ́є відділення, 
відокре ́млення. 
separator — 1) tech., agric. сепара ́тор; 
2) решето, сито. 
separatum — n. print, окре ́ма відби ́тка 
(статті, сторінки). 
sepia — се ́пія (фа ́рба). 
sepiolite — n. тіп. сепіоліт. 
sepsis — n. med. се ́псис. 
septan — adj. семиде ́нний; що повто ́-
рюється ко ́жні сім днів. 
septangle — n. geom. семику ́тник. 

septangular — adj. geom. семику ́тній. 
septate — adj. biol. розділений перего-
родкою. 
September — n. 1) ве ́ресень; 2) attr. ве-
ресневий. 
septenary — adj. семирічний. 
septennate — n. семирічний те ́рмін. 
septennial — adj. семирічний. 
septet — mus. септе ́т. 
septic — med. септи ́чний. 
septicaemia — med. гнилокрі ́в'я, се ́псис. 
septilateral — adj. семисторо ́нній. 
septuagenarian — 1) n. люди ́на ві ́ком між 
69 і 80 рока ́ми; 2) adj. ві ́ком між 69 і 80 
рока ́ми. 
septum — n. biol. перегородка, 
septuple — 1) n. семиразо ́ва кількість; 
2) adj. семиразо ́вий. 
septuple, to — мно ́жити на сім. 
sepulchral — adj. моги ́льний; похоро ́нний. 
sepulchre — n. моги ́ла, гробни ́ця. 
sepulchre, to — хова ́ти. 
sepulture — n. похова ́ння. 
sequacious — 1) слухняний; 2) послідо ́вний. 
sequel — 1) продо ́вження; 2) на ́слідок; 
3) насту ́пна подія. 
sequela — n. L. на ́слідок; ускла ́днення 
(після ́ хворо ́би). 
sequence — 1) поря ́док; послідо ́вність; 
2) на ́слідок; 3) cinemat. епізод; 4) mus. 
секвенція. 
sequent — adj. 1) насту ́пний; 2) що є 
на ́слідком. 
sequential — adj. 1) послідо ́вний; 2) що є 
продо ́вженням. 
sequester, to — 1) аг. ізолюва ́ти; віддаля ́ти; 
2) jur. секвеструва ́ти. 
sequestrable — jur. що підляга ́є секве ́стру. 
sequestrate, to — jur. секвеструва ́ти; кон-
фіскувати. 
sequestration — jur. секве ́стр; конфіска ́ція. 
sequestrum — med. секве ́стр, омертві ́ла 
частина кі ́стки. 
sequoia —bot . секво ́йя. 
seraglio — сера ́ль (па ́ла ́ц, гаре ́м у краї ́нах 
Сходу). 
serai — карава ́н-сара ́й. 
Seraph — rel. Серафи ́м. 
Seraphic — adj. rel. Серафічний, Янголь-
ський. 
Serb — see Serbian 1). 
Serbia — geog. Се ́рбія. 
Serbian — 1) n. се ́рб||ин (ка); 2) adj. серб-
ський. 
sere — adj. сухий, зів'я ́лий. 
serein — дрібний дощ. 
serenade — mus. серена ́да. 
serenade, to — співа ́ти серена ́ду. 
serene — 1. adj. 1) я́сни́й; ти ́хий; пого ́жий; 
2) безтурботний; 2. n. poet, безхма ́рне 
не ́бо; спокійне мо ́ре. 
serene, to — poet, прояснювати. 
serenity — 1) я́сність; спо ́кій; ти ́ша; 
2) безтурбо ́тність. 
Serenity — Світлість (ти ́ту ́л). 



serf set ashore, to 

serf — кріпа ́||к (чка); раб(и ́ня). 
serfage — see serfdom, 
serfdom — па ́нщина, кріпа ́цтво; ра ́бство. 
serfhood — see serfdom, 
serge — n. text, саржа; шевйо ́т. 
sergeant — mil. сержа ́нт. 
Sergeant-at-arms — парля ́ме ́нтський при-
став. 
sergeant-major — mil. фельдфе ́бель. 
serial — 1. n. 1) рома ́н у кілько ́х части ́нах; 
2) cinemat. фільм у кілько ́х части ́нах; 
2. adj. 1) серійний; 2) що виходить окре ́-
мими випусками. 
serialize, to — 1) видава ́ти кількома ́ ви ́ -
пусками (части ́нами) (про кни ́жку, фільм); 
2) розмі ́щувати в послідо ́вному порядку. 
seriatim — adv. по че ́рзі, пункт за пу ́нктом. 
sericeous — adj. шовкови ́стий. 
sericite — тіп. серици ́т. 
sericulture — n. шовківни ́цтво. 
series — n. pl. 1) се ́рія; ряд; 2) math, про-
ґре ́сія; 3) elect, послідо ́вне сполу ́чення. 
serio-comic — adj. жартівли ́во-пова ́жний. 
serious — 1) пова ́жний, серйо ́зний; 2) важ-
ли ́вий; 3) небезпе ́чний. 
seriously — 1) пова ́жно, серйо ́зно; 2) важ-
ли ́во; 3) небезпе ́чно. 
seriousness — 1) пова ́жність, серйо ́зність; 
2) важли ́вість. 
serjeant — see sergeant. 
sermon — rel. каза ́ння, п^о ́повідь. 
sermonize, to — rel. проповідувати, каза ́ти 
про ́повідь. 
sermon, to — rel. проповідувати, каза ́ти 
про ́повідь. 
serotherapy — med. серотерапія. 
serotinous — adj. bot. пі ́зній. 
serous — adj. physiol. серо ́зний. 
serpent — 1) гадюка; га ́дина; 2) myth. 
змій; 3) fig. зла людина. 
serpent-charmer — заклина ́ч гадю ́к. 
serpentine — 1. n. 1) тіп. серпентин; 2) tech-
змійовик; 2. adj. 1) гадю ́чий; 2) що зви-
ва ́ється; 3) fig. хи ́трий; підсту ́пний. 
serpentine, to — звиватися, крути ́тися. 
serrate — adj. 1) tech. зубча ́стий; 2) ви ́-
щерблений. 
serrated — see serrate. 
serrate, to — 1) tech. визу ́блювати; 2) щер-
би ́ти. 
serration — 1) tech. зубча ́стість; зубе ́ць; 
2) щерба ́тість. 
serried — adj. mil. зі ́мкнений плече ́ до плеча ́. 
serrulate — adj. tech. дрібнозубча ́стий. 
serum — med., physiol. сироватка, се ́рум. 
servant — слуга ́ ; наймит. 
servant-maid — служниця. 
serve — sport, подача (м'яча ́). 
serve a gun, to — mil. стріля ́ти з гарма ́ти. 
serve one's time, to — відбува ́ти те ́рмін. 
serve out, to — роздава ́ти, розподіля ́ти. 
server — sport. подава ́льн||ик (иця). 
serve round, to — обно ́сити круго ́м (стра ́ви). 

serve, to — 1) служи ́ти; 2) бу ́ти прида ́тним, 
годи ́тися; 3) подава ́ти (на стіл); 4) sport. 
подава ́ти (м'яч). 
serve with, to — забезпе ́чувати. 
service — n. 1) слу ́жба; 2) обслуговування; 
3) послу ́га; 4) тії. рід військ; 5) jur. судове ́ 
повідо ́млення; 6) sport, пода ́ча (м'яча ́ ); 
7) се ́рвіс; 8) attr. службо ́вий. 
serviceable — adj. 1) прида ́тний; 2) міцний; 
3) послу ́жливий. 
service-book — rel. молито ́вшис. 
service dress — форма ́льний (службо ́вий) 
одяг. 
service entrance — 1) службо ́вий вхід; 
2) colloq. чо ́рний вхід. 
serviceman — n. тії. військо ́вий. 
service pipe — n. tech. водопровідна або ́ 
газопровідна труба ́ . 
service stair — colloq. чо ́рні сходи. 
service station — mot. ста ́нція (ґара ́ж) об-
слуго ́вування авт. 
service, to — 1) обслуго ́вувати; 2) mot. 
проводити о́гляд і пото ́чні напра ́ви (а ́вта ́ ). 
service-tree — n. bot. домашня гороби ́на. 
service uniform — mil. щоденна уніфо ́рма 
військо ́вих. 
servidor — две ́рі з вну ́трішньою скри ́нькою 
(в готе ́лі; для одягу, що залишається для 
чищення). 
serviette — серве ́тка. 
servile — adj. 1) рабський; 2) підле ́сливий, 
серві ́льний; принижений. 
servility — підле ́сливість, сервілі ́зм; при-
ни ́женість. 
servitor — 1) слуга ́ ; 2) близька ́ осо ́ба. 
servitude — 1) ра ́бство; понево ́лення; 
2) jur. сервіту ́т. 
servo-mechanism — tech. автоматичний до-
поміжний механі ́зм. 
servo-motor — tech. допоміжний мото ́р. 
sesame — n. bot. сеза ́м. 
sesquipedalian — adj. 1) півторафуто ́вий; 
2) дуже до ́вгий; важкозрозумілий (важко-
зрозумілі слова ́). 
sessile — adj. zool., bot. сидячий, 
session — 1) засідання, сесія (парля ́ме ́нту, 
су ́ду); 2) навчальний час у шко ́лі. 
sestet — mus. сексте ́т. 
set — 1. n. 1) набір; компле ́кт; ґарніту ́ра; 
2) се ́рія; ряд; 3) theatr. декорація; 4) sport. 
сет; 5) radio апарат, приймач; 6) група 
(осіб); 7) захід (сонця); 8) ming. кріпильна 
ра ́ма; 9) tech. ширина розводу пилки; 
2. adj. 1) нерухо ́мий; 2) встановлений; 
3) colloq. що пра ́гне, бажа ́є. 
seta — 1) zool. щетина; 2) bot. ость, 
set about, to — приступати до чо ́гось; за-
ходитися щось роби ́ти. 
setaceous — adj. щетинуватий, 
set against, to — 1) протиставитися; 2) на-
строювати про ́ти. 
set apart, to — 1) відціля ́ти; відклада ́ти; 
2) приберіга ́ти. 
set aright, to — виправля ́ти. 
set ashore, to — висаджувати на бе ́рег. 



set aside, to sexagonai 

set aside, to — 1) відклада ́ти; 2) залиша ́ти 
без ува ́ги. 
set at, to — 1) нацько ́вувати на; 2) наки-
да ́тися на. 
set-back — затри ́мка; перешко ́да; реґре ́с. 
set back, to — протиді ́яти; чини ́ти пере-
шко ́ди. 
set by, to — відклада ́ти; зберіга ́ти. 
set-down — n. 1) ві ́дсіч; 2) дога ́на. 
set down, to — 1) кла ́сти (на зе ́млю); 2) ви-
клада ́ти письмо ́во. 
set forth, to — вируша ́ти. 
set forward, to — 1) висува ́ти (пропози ́цію); 
2) просува ́ти. 
set free, to — звільня ́ти. 
set in order, to — наво ́дити поря ́док. 
set in, to — настава ́ти; почина ́тися. 
set-off — n. 1) прикра ́са; 2) контра ́ст; 
3) протиста ́влення. 
set off, to — 1) вируша ́ти; 2) відзнача ́ти; 
3) протиставити. 
set of lectures — цикл ле ́кцій. 
set one's mind (heart) on something, to — па ́л-
ко чого ́сь бажа ́ти. 
set on fire, to — запа ́лювати, підпа ́лювати. 
set on foot, to — fig. пуска ́ти в хід (під-
приє ́мство). 
set on, to — намовля ́ти; нацько ́вувати. 
set-out — n. 1) поча ́ток; 2) вітрина, 
set out, to — 1) вируша ́ти; 2) виставля ́ти 
напо ́каз. 
set sail, to — naut. відплива ́ти. 
set square — n. коси ́нець, трикутник. 
settee — кана ́па. 
setter — се ́тер (поро ́да соба ́ки). 
setterwort — bot. чемерник. 
setting — n. 1) ото ́чення; 2) му ́зи ́ка на 
слова; 3) худо ́жнє офо ́рмлення; 4) за ́хід 
(со ́нця); 5) print, набі ́р; 6) tech. тверді ́ння 
(ро ́зчину). 
setting-stick — n. print, верста ́тка. 
setting up — n. tech. монтаж, складання. 
settle — ла ́ва; ослі ́н. 
settle an old score, to — зво ́дити старі ́ 
рахунки. 
settle down to married life, to — жи ́ти po-
ди ́нним життям. 
settlement — n. 1) селище; посе ́лення; ко-
ло ́нія; 2) пола ́годження; 3) спла ́та, роз-
рахунок; 4) осіда ́ння (на дно), 
settler — 1) поселе ́н||ець (ка); 2) tech. сепа-
ра ́тор; відсті ́йник. 
settle, to — 1) оселя ́ти(ся); 2) влаштовувати, 
полаго ́джувати; 3) приймати рі ́шення, ви-
рішувати; 4) заселя ́ти, колонізува ́ти; 5) осі-
да ́ти, опуска ́тися на дно; 6) розрахо ́вува-
тися; 7) jur. закріпляти (за кимсь), 
settling — n. 1) посе ́лення; 2) осіда ́ння (на 
дно); 3) оса ́док; 4) стабілізація, 
settling-day — n. день розраху ́нків (на 
бі ́ржі). 
set-to — n. colloq. кула ́чний бій; сутичка, 
set, to — 1) ста ́вити; розміщувати; 2) surg. 
вправля ́ти; 3) tech. встано ́влювати; при-
ганяти; 4) bot. саджа ́ти (росли ́ну); 5) під-

сипа ́ти (квочку); 6) тве ́рднути, застига ́ти; 
7) print, набирати; 8) заходити (про со ́нце). 
set to music, to — mus. покласти на музику, 
set to work, to — поча ́ти працю, 
set-up — 1. n. 1) постава; 2) будо ́ва; струк-
ту ́ра; 3) colloq. щось ду ́же ле ́гке ́ ; 2. adj. 
весе ́лий; напідпитку. 
set up for, to — colloq. видава ́ти себе ́ за 
кого ́сь. 
set upon, to — напада ́ти. 
set up, to — 1) встано ́влювати; засно ́ву-
вати; 2) вилікувати; поставити на но ́ги; 
3) print, набирати. 
Sevan(g) — geog. Сева ́н (озеро). 
Sevastopol — geog. Севасто ́піль (мі ́сто). 
seven — сім. 
sevenfold — 1) adj. семиразо ́вий; 2) adv. 
у сім разів (більше). 
seven hundred — сімсо ́т. 
seventeen — сімна ́цять. 
seventeenth — adj. сімнадцятий. 
seventh — adj. сьо ́мий. 
seventies — n. pi. сімдеся ́ті ро ́ки ́ . 
seventieth — adj. сімдесятий. 
seventy — сімдесят. 
several — кілька, де ́кілька. 
severally — adv. окре ́мо, нарізно. 
severance — 1) відсіка ́ння; 2) ро ́зрив; 
3) відокремлення. 
severe — adj. 1) суво ́рий; крутий; 2) важ-
ки ́й (важка хвороба); 3) сильний (сильна 
бу ́ря). 
severe headache — n. нестерпний біль го-
лови. 
severe loss — вели ́ка втрата. 
severely — adv. суво ́ро. 
severe storm — си ́льний шторм. 
severity — сузбрість. 
Severn — geog. Се ́верн (річка). 
sever, to — 1) відсіка ́ти; 2) відрива ́ти; 
3) відокремлювати. 
Seville — geog. Севі ́лья (місто). 
Sevres — севрський фа ́рфор. 
sewage — стічні во ́ди. 
sewage-farm —- поле зро ́шування. 
sewage-pipe — каналізаційна труба ́ . 
sewage, to — удобрювати стічни ́ми во ́дами; 
зро ́шувати. 
sewer — 1) швачка; кравець; 2) водозбі ́г; 
каналізаці ́йна труба ́ . 
sewerage — каналізація, 
sewer, to — каналізувати, проводити ка-
налізацію. 
sewing — n. шитво ́, шиття ́ . 
sewing kit — n. mil. паку ́нок з реча ́ми для 
дрі ́бнйх направ одягу. 
sewing-machine — n. машина для шиття ́ . 
sew on, to — пришива ́ти, нашива ́ти. 
sew, to — 1) шити, зашивати, пришива ́ти; 
2) осу ́шувати (ставо ́к); спуска ́ти (во ́ду). 
sew together, to — зпгава ́ти. 
sex — 1) n. стать; 2) adj. стате ́вий. 
sexagenarian — adj. шестидесятилі ́тній. 
sexagesimal — adj. шістдесятий. 
sexagonai — adj. geom. сексагона ́льний. 



sexless Shanghai 

sexless — adj. безстате ́вий. 
sextain — n. poet, строфа ́ з шести ́ рядкі ́в. 
sextan — 1) adj. шестиде ́нний; 2) n. med. 
шестиденна гаря ́чка. 
sextant — naut., av. кутомір, секста ́нт. 
sextette — mus. сексте ́т. 
sexto — форма ́т кни ́ги в одну ́ шо ́сту а́р-
куша. 
sexton — 1) rel. дяк; ти ́тар; 2) сто ́рож 
кла ́до ́ви ́ща. 
sextuple — adj. шестиразовий, 
sexual — adj. стате ́вий, сексуа ́льний. 
sexuality — сексуа ́льність; сексуалі ́зм. 
shabbiness — 1) поте ́ртість, зношеність; 
2) занедбаність; 3) жалюгідність, 
shabby — adj. 1) поте ́ртий, зно ́шений; 
2) занедбаний; 3) жалюгідний, 
shabby-genteel — adj. що намага ́ється при-
ховати свої ́зли ́дні. 
shack — n. 1) халу ́па, хатина; 2) colloq. 
волоцю ́га. 
shackle — n. 1) нару ́чник; 2) рі кайда ́ни; 
пу ́та; 3) naut. ско ́ба ́ . 
shackle, to — 1) зако ́вувати в кайда ́ни; 
2) з'єднувати; 3) fig. заважа ́ти. 
shack, to — colloq. блука ́ти, ве ́штатися. 
shad — ich. пузано ́к. 
shaddock — bot. ґре ́йпфрут. 
shade — 1) тінь; 2) холодо ́к; прохоло ́да; 
3) ві ́дті ́нок; 4) за ́хисне ́ скло (на опти ́чному 
при ́ладі); 5) штора. 
shade, to — 1) заслоня ́ти, заступати сві ́тло; 
2) phot, ретушувати. 
shadow — n. 1) тінь; 2) pl. сутінки; 3) при-
ма ́ра; 4) на ́тяк. 
shadow cabinet — рої. склад кабіне ́ту мі-
ністрів, намічений лідером опози ́ці'ь 
shadowgraph — med. рентгенівський знімок, 
shadow, to — 1) затіня ́ти, закривати світло; 
2) тає ́мно сте ́жити; 3) засмучувати; тьма ́ -
рйти. 
shadowy — 1) тінистий; затінений; 2) не-
я́снйй, невира ́зний; 3) сумни ́й, похму ́рий. 
shady — adj. 1) тінистий; 2) colloq. сумнів-
ний (сумні ́вна репута ́ція). 
shady eggs — colloq. несвіжі яйця, 
shaft — 1) tech. вісь, вал, стрижень; 2) ming. 
ша ́хта; 3) голо ́бля, ди ́шель; 4) держа ́к. 
shaft-horse — корінни ́й кінь, 
shafting — n. tech. трансмісія, 
shag — 1) жорстке ́ воло ́сся; 2) густа ́ ше-
велюра. 
shagged — adj. волоха ́тий; кудла ́тий. 
shagginess — 1) волоха ́тість; 2) шерша ́-
вість. 
shaggy — adj. 1) волоха ́тий; кудла ́тий; 
2) шерша ́вий. 
shagreen — шаґре ́н (шкі ́ра). 
shah — шах (іра ́нський). 
shake — n. 1) струс; по ́штовх; 2) по ́тиск 
руки. 
shakedown — 1) імпровізо ́ване лі ́жко (з 
сі ́на, соло ́ми); 2) colloq. вимага ́ння гро ́шей. 
shakedown cruise — naut. пе ́рший рейс. 

shake down, to — 1) утру ́шувати(ся); 
2) стру ́шувати (о ́вочі з де ́рева); 3) fig. 
осво ́юватися. 
shake in one's shoes, to — colloq. тремті ́ти 
від стра ́ху. 
shake off, to — 1) стру ́шувати (пил); 
2) позбува ́тися (стра ́ху). 
shake one's head, to — похи ́тувати голово ́ю. 
shake out, to — витру ́шувати. 
shaker — 1) tech. хитни ́й гу ́ркіт; 2) посудина 
для приготува ́ння КОКТе́ЙЛЮ. ; 1 
Shakespearian — adj. шекспі ́рівський. Щ 
shake, to — 1) тремті ́ти; 2) трясти ́ ; 3) хи-
та ́ти(ся); колива ́ти(ся). 
shake-up — 1) струс; 2) переміщення служ-
бо ́вих осіб. 
shake up, to — стріпувати, стру ́шувати. 
shake with fear, to — тремті ́ти від стра ́ху. 
shakily — adv. 1) хи ́тко; нетве ́рдо; 2) не-
надійно. 
shaking — n. струс, дви ́гіт. 
shako — n. тії. кі ́вер. 
shaky — 1) хитки ́й; нетверди ́й; тремтячий; 
2) ненадійний; 3) що вагається, 
shale — geol. сла ́нець. 
shale-gas — промисло ́вий газ із сла ́нців. 
shale-oil — нафта із сла ́нців. 
shalloon — text, ле ́гка ́вовняна ткани ́на. 
shallop — naut. чо ́ве ́н. 
shal(I)ot — bot. шало ́т (цибуля). 
shallow — 1. n. мілина ́ ; мілке ́ місце; 2. adj. 
1) мілкий; неглибо ́кий; 2) fig. поверхо ́вий. 
shallowness — n. fig. обме ́женість, вузь-
кість. 
sham — 1. n. 1) шахра ́й(ка); 2) шахра ́йство; 
3) удава ́ння; 4) підробка; 2. adj. 1) шах-
ра ́йський; 2) фал(ь)ши ́вий; 3) уда ́ваний. 
shaman — n. шама ́н. 
shamanism — n. шаманство. 
shamble — n. 1) прила ́вок; 2) pl. бойня; 
2) незґра ́бна хода ́ . 
shamble, to — colloq. волочи ́ти но ́ги, 
тягти ́ся. 
shame — 1) со ́ром; 2) га ́ньба ́ . 
shamefaced — adj. 1) соромливий; 2) poet. 
скро ́мний. 
shameful — ганебний; скандальний, 
shamefully — ганебно; сканда ́льно. 
shameless — безсоро ́мний. 
shamelessly — безсоро ́мно. 
shamelessness — безсоро ́мність. 
shame on you! — int. як тобі ́ (вам) не 
соромно! 
shame, to — 1) соро ́мити; 2) ганьбити. 
shammer — ошука ́н||ець (ка); симуля ́нт(ка). 
shammy — n. замша. 
shampoo — n. 1) шампу ́нь; 2) миття голови. 
shampoo, to — ми ́ти го ́лову. 
shamrock — bot. квасени ́ця. 
sham, to — 1) фал(ь)шува ́ти; 2) удава ́ти. 
shandrydan — n. jok. стара ́ колима ́га, 
стари ́й ридва ́н. 
shandy(gaff) — су ́міш звича ́йного пи ́ва з 
імби ́рним. 
Shanghai — geog. Шанха ́й (мі ́сто). 



shanghai, to she-elephant 

shanghai, to — colloq. добитися чого ́сь 
нечесним шляхо ́м або ́ при ́мусом. 
shank — 1) нога ́ ; 2) anat. голінка; 3) tech. 
стрижень; 4) naut. верете ́но кітви ́ ; 5) вузька ́ 
части ́на підо ́шви. 
shank, to — colloq. утіка ́ти. 
shan't — abbr. shall not. 
shanty — n. 1) халу ́па, хати ́на; 2) attr. 
жалюгідний. 
shape — 1) фо ́рма; 2) стан; 3) зразо ́к, 
шабльо ́н. 
shapeless — adj. безфо ́рмний. 
shapeliness — 1) стру ́нкість; 2) прива ́б-
ливість. 
shapely — 1) струнки ́й; 2) до ́бре збудо ́-
ваний. 
shape, to — 1) утво ́рювати, роби ́ти (щось); 
2) надава ́ти фо ́рми; 3) набира ́ти фо ́рми; 
4) пристосо ́вувати до чо ́гось. 
shaping — n. 1) нада ́ння фо ́рми; 2) tech. 
пласти ́чна обро ́бка. 
shaping-machine — n. tech. попере ́чно-
струга ́льний верста ́т. 
shard — 1) ar. черепо ́к; 2) ent. надкри ́лля 
(жука ́). 
share — 1) comm. а́кція; у́діл, пай; 2) час-
ти ́на; ча ́стка; 3) agric. сошни ́к, леміш 
(плу ́га). 
sharecropper — colloq. спі ́льн||ик (иця). 
shareholder — comm. пайови ́к, акціоне ́р. 
share-list — comm. ли ́ста а́кцій. 
share-out — n. comm. розпо ́діл дивіде ́нду. 
sharepusher — colloq. ма ́клер, яки ́й зай-
ма ́ється про ́дажем ненадійних а́кцій. 
share, to — 1) діли ́тися, поділяти; 2) ма ́ти 
або ́ оде ́ржувати ча ́стку; 3) бра ́ти у́часть. 
shark — 1) ich. аку ́ла; 2) colloq. здирник; 
шахра ́й. 
shark-oil — ри ́б'ячий жир (з печінки аку ́ли). 
sharkskin — 1) аку ́ляча шкі ́ра; 2) ткани ́на 
з шту ́чного шо ́вку. 
shark, to — colloq. займа ́тися здирством; 
шахраюва ́ти. 
sharp — 1. adj. 1) го ́стрий; 2) чітки ́й, ви-
ра ́зни ́й; 3) їдкий; ки ́слий (на смак); 4) різ-
кий; пронизливий; 5) спостере ́жливий; 
6) розу ́мний; дотепний; 7) хитрий; 8) mus. 
діє ́зний; 2. n. 1) mus. дієз; 2) colloq. шахра ́й 
(ка); 3. adv. 1) то ́чно, пунктуа ́льно; 2) mus. 
у на ́дто висо ́кому тоні, 
sharp contest — жорсто ́ка боротьба ́ . 
sharp-cut — adj. 1) го ́стрий, наго ́стрений; 
2) чіткйй (чітке ́ формулюва ́ння). 
sharp edge — ві ́стря. 
sharpened — adj. наго ́стрений; заго ́стрений. 
sharpener — гостри ́льїшк. 
sharpening — n. 1) гострі ́ння; 2) заго ́ст-
рення. 
sharpen, to — гостри ́ти, вигострювати, 
sharper — n. colloq. шахра ́й. 
sharp-eyed — adj. гострозо ́рий. 
sharp flavour — colloq. піка ́нтний при ́смак. 
sharp frost — лютий моро ́з. 
sharply — adv. рі ́зко; го ́стро. 
sharpness — рі ́зкість; гострота ́ . 

sharp-nosed — adj. гостроно ́сий. 
sharp pang — го ́стрий біль, 
sharp practice — colloq. шахра ́йство. 
sharp remark — го ́стре заува ́ження. 
sharp-set — adj. colloq. страше ́нно го-
лодний. 
sharpshooter — n. sport., mil. впра ́вний 
стрілець, сна ́йпер. 
sharp-sighted — adj. гострозо ́рий, що до ́бре 
ба ́чить. 
sharp temper — дражли ́ва вда ́ча. 
sharp, to — colloq. шахраюва ́ти. 
sharp turn — n. крути ́й поворо ́т. 
sharp wit — доте ́пність. 
shatter — n. pi. ска ́лки. 
shatter, to — 1) розбива ́ти(ся); 2) розла ́д-
нувати (здоро ́в'я). 
shave — n. голі ́ння. 
shaver — 1) той, хто го ́литься; 2) colloq. 
шахра ́й. 
shavetail — n. необ'ї ́жджений мул. 
shave, to — 1) голи ́ти(ся); 2) colloq. ма ́йже 
або ́ зле ́гка зачепи ́ти. 
Shavian — n. послідо ́вник, прихи ́льник 
Берна ́рда Шо ́у. 
shaving — n. 1) голі ́ння; 2) р/. стру ́жка. 
shaving-brush — пе ́нзель, помазо ́к для 
голі ́ння. 
shaving-cream — крем для голі ́ння. 
shaw — poet, чагарни ́к; за ́рості. 
shawl — ху ́стка, покрива ́ло. 
shawl, to — покрива ́тися ху ́сткою. 
shay — n. colloq. фаето ́н. 
she — вона ́ . 
sheaf— 1) agric. сніп; обере ́мок; 2) пучо ́к, 
жмутик; 3) тії. сніп траєкто ́рії. 
sheaf-binder — agric. снопов'яза ́лка. 
sheaf, to — agric. в'яза ́ти снопи ́. 
shear — n. 1) стри ́ження (ове ́ць); 2) tech. 
зріз; 3) ming. вертика ́льний вруб; 4) р/. 
но ́жиці. 
shearing — n. стри ́ження (ове ́ць). 
shearling — n. бара ́н після пе ́ршого стри ́-
ження. 
shears — n. pl. но ́жиці. 
shear, to — 1) стри ́гти (ове ́ць); 2) рі ́зати, 
зрізати; 3) poet, руба ́ти (мече ́м). 
she-ass — zool. осли ́ця. 
sheat-fish — ich. сом. 
sheath — n. 1) футля ́р; пі ́хви; 2) anat. 
оболо ́нка; 3) tech. покрівець, о́бши́вка. 
sheathe, to — 1) вклада ́ти у пі ́хви, у футля ́р; 
2) tech. обшива ́ти. 
sheave — n. 1) пучо ́к, жму ́тик; 2) tech. 
шпу ́ля; ро ́лик; 3) agric. костри ́ця. 
she-bear — zool. ведмедиця. 
shebeen — шино ́к, де незако ́нно торгу ́ють 
алького ́льними напо ́ями. 
she-cat — zool. кі ́шка. 
shed — 1) ґара ́ж; анґа ́р; 2) комірчи ́на; 
пові ́тка. 
shed, to — 1) втрача ́ти, губи ́ти; 2) проли-
ва ́ти (кров, сльо ́зи); 3) поширювати, ви-
промі ́нювати (світло), 
she-elephant — zool. слони ́ха. 



sheen shiftless 

sheen — 1) n. блиск, ся ́йво; ґлянс; 2) adj. аг. 
га ́рнйй; блискучий, 
sheen, to — аг. вибли ́скуватн. 
sheeny — 1) ся ́ючий, блиску ́чий; 2) з лис-
ком (про о́дяг). 
sheep — 1) zool. вівця ́ ; 2) ове ́ча шку ́ра; 
3) fig. боязка ́ люди ́на. 
sheep-breeding — n. вівча ́рство. 
sheep-cote — вівча ́рня, коша ́ра. 
sheep-dog — вівча ́рка. 
sheep-faced — adj. colloq. боязки ́й, сором-
ливий. 
sheep-fold — вівча ́рня, коша ́ра. 
sheep-hook — ґирли ́ґа, па ́лиця чабана ́ . 
sheepish — colloq. 1) приду ́ркуватий; 
2) боязки ́й, соромли ́вий. 
sheepman — вівчар, чабан, 
sheep-run — ове ́че пасо ́ви ́сько. 
sheepskin — n. 1) сму ́шок; 2) ове ́ча шку ́ра; 
3) перга ́мен; 4) attr. смуше ́вий. 
sheepskin coat — кожуши ́на, кожу ́х. 
sheer — 1. n. 1) відхи ́лення від ку ́рсу; 
2) кривизна ́ ; 2. adj. 1) абсолю ́тний, 
цілкови ́тий; 2) щи ́рий; спра ́вжній; 3) пря-
мови ́сний, перпендикулярний; 3. adv. 1) аб-
солю ́тно, цілко ́м; 2) прямови ́сно, перпен-
дикуля ́рно. 
sheer cliff — кру ́ча. 
sheer, to — відхиля ́тися від ку ́рсу. 
sheer waste of time — colloq. марнува ́ння 

ча ́су ́ . 
sheet — 1) простира ́ло; 2) а́ркуш (папе ́ру); 
3) лист (бля ́хи); 4) таблиця; 5) colloq. 
часо ́пис; 6) elect, пласти ́на коле ́ктора; 
7) широ ́ка сму ́га (води ́, вогню ́). 
sheet-anchor — 1) naut. запасна ́ кі ́тва ́ ; 
2) fig. єди ́на наді ́я. 
sheeted — adj. вкри ́тий; суцільний, 
sheeted rain — colloq. дощ, як стіна ́ . 
sheeting — n. 1) простира ́лове полотно ́ ; 
2) за ́хисне ́ покриття, 
sheet lightning — n. блискави ́ця. 
sheet music — mus. окре ́мо ви ́даний неве-
ликий музи ́чний твір, 
sheet-sham — покрива ́ло на лі ́жко. 
sheet, to — покривати (простира ́лом). 
Sheffield — geog. Ше ́ффілд (мі ́сто). 
she-goat — zool. коза, 
she-hare — zool. зайчи ́ха. 
sheikh — n. шейх. 
shekel — n. 1) си ́кель (староєвре ́йська 
моне ́та і міра ваги ́); 2) pi. colloq. бага ́тство. 
sheldrake — orn. пега ́нка (вид дикої ка ́чки). 
shelf — 1) поли ́ця; 2) риф, мілина ́ ; 3) geol. 
шар поро ́ди. 
shell — 1) лушпи ́на, шкаралу ́па; 2) чере-
па ́шка; му ́шля; 3) тії. га ́рматень, артиле-
рійський набі ́й; 4) tech. зо ́внішня частина 
машини, кожу ́х. 
shellac — n. tech. шела ́к. 
shellac, to — tech. покрива ́ти шела ́ком. 
shellback — n. colloq. старий моряк, 
shell-body — mil. ко ́рпус га ́рматня, набо ́ю. 
shell crater — mil. я́ма від га ́рматня, 
набо ́ю. 

shelled — adj. вкри ́тий черепа ́шкою, па ́н-
цером. 
shellfish — молю ́ска, му ́шля. 
shell-gun — mil. av. автомати ́чна гарма ́та 
малого калібру. 
shell-hit — mil. влуча ́ння га ́рматня, набо ́ю. 
shell-hole — mil. пробо ́їна; я́ма від га ́р-
матня, набо ́ю. 
shelling — mil. о́бстріл, обстрілювання, 
shell-pit — see shell crater, 
shell-proof — adj. mil. панцеро ́ваний; за-
хищений від вогню ́ артиле ́рії. 
shell-shock — med. конту ́зія. 
shell, to — 1) зніма ́ти шкаралупу, лу ́щити; 
2) mil. обстрілювати артиле ́рією. 
shell-work — прикра ́са з черепа ́шок. 
shelly — 1. adj. 1) схо ́жий на черепа ́шку; 
2) вкри ́тий черепа ́шками; 2. n. га ́лька 
(дрібне ́, обто ́чене мо ́рем камі ́ння, що 
вкрива ́є бе ́рег). 
shelter — 1) mil. блінда ́ж; бомбосхо ́вшце; 
2) приту ́лок, за ́хисток; схо ́ванка. 
shelter tent — mil. польови ́й наме ́т. 
shelter, to — 1) схоро ́нювати; захища ́ти; 
прикрива ́ти; 2) дава ́ти приту ́лок. 
shelve, to — 1) роби ́ти поли ́ці; 2) кла ́сти на 
поли ́цю; 3) поло ́го спуска ́тися; 4) fig. 
здава ́ти в архів; відклада ́ти на бе ́зрік. 
shepherd — чередни ́к, чаба ́н. 
shepherdess — чередниця, 
shepherd's crook — ґирли ́ґа, па ́лиця чабана ́ . 
shepherd's pie — cul. пиріг з карто ́плею 
і м'я ́сом. 
shepherd, to — 1) па ́сти (вівці); 2) догля-
да ́ти. 
sherbet — n. шербе ́т. 
sherd — see shard. 
sheriff — n. ше ́ри ́ф. 
sherry — Хе́рес (вино ́). 
Shetland Isls — geog. ПІетля ́ндські острови ́ . 
she-wolf — zool. вовчи ́ця. 
shibboleth — n. 1) тає ́мна паро ́ля; 2) при-
кме ́та (для розпізнава ́ння). 
shield — n. 1) щит; 2) захи ́сник; 3) tech. 
екра ́н. 
shield-bearer — hist, щитоно ́сець. 
shielded — adj. tech. екрано ́ваний. 
shielding — n. tech. екранува ́ння. 
shield, to — 1) захища ́ти; заслоня ́ти; 
2) tech. екранува ́ти. 
shieling — n. 1) пасо ́ви ́сько; 2) хати ́на 
чабана ́ ; 3) коша ́ра для ове ́ць. 
shift — n. 1) зміна; робітники ́ однієї зміни; 
2) переміщення, перенесення; 3) аг. жіно ́ча 
соро ́чка. 
shiftily — adv. colloq. виве ́ртливо, хи ́тро. 
shiftiness — n. colloq. виве ́ртливість, 
хи ́трість. 
shifting — 1. n. 1) пересува ́ння; 2) зру ́ -
шення; 2. adj. непостійний. 
shifting sand — n. 1) сипу ́чий пісо ́к, пливу ́н; 
2) colloq. хи ́тра люди ́на. 
shift-key — кля ́віш у друка ́рській маши ́нці 
для зміни регістра. 
shiftless — adj. невинахідливий; невмілий. 



shift of crops shocking 

shift of crops — n. agric. сівозмі ́на. 
shift of fire — n. mil. перене ́сення вогню ́ . 
shift one's ground, to — colloq. міня ́ти no-
зи ́цію в супере ́чці. 
shift the scene, to — theatr. міня ́ти декора ́ції. 
shift, to — 1) переміща ́ти(ся); 2) міня ́ти(ся); 
3) викру ́чуватися; 4) tech. перемика ́ти. 
shifty — 1) мінливий; ненаді ́йний; 2) спри ́т-
ний; винахідливий. 
shilling — ши ́лінґ (англійська монета). 
shilling's-worth — n. щось ва ́ртістю в 
1 ши ́лінґ. 
shilly-shally — 1) n. нерішу ́чість; 2) adj. 
нерішу ́чий. 
shilly-shally, to — вага ́тися, бу ́ти нерішу ́-
чим. 
shim — tech. 1) клин; 2) ша ́йба; тонка ́ 
прокла ́дка. 
shimmer — мерехті ́ння, блимання; бли-
маюче сві ́тло. 
shimmering — adj. мерехтли ́вий, блима-
ючий. 
shimmer, to — мерехті ́ти, блимати, 
shimmy — n. 1) tech. вібра ́ція, колива ́ння; 
2) colloq. соро ́чка. 
shimmy, to — tech. вібрува ́ти, колива ́тися. 
shim, to — tech. 1) закли ́нювати; 2) встав-
ляти ша ́йбу (тонку ́ прокла ́дку). 
shin — n. anat. голі ́нка, гомі ́лка. 
shin-bone — n. anat. вели ́ка голі ́нкова 
кі ́стка, суре ́ля. 
shindig — n. colloq. весе ́лощі. 
shindy — n. colloq. 1) сва ́рка; 2) весе ́лощі. 
shine — 1) ся ́яння; сві ́тло (со ́нця, мі ́сяця); 
2) ґлянс; блиск. 
shiner — colloq. 1) сине ́ць; підби ́те о́ко; 
2) (золота ́) моне ́та. 
shine, to — 1) світи ́ти(ся); ся ́яти; блища ́ти; 
2) fig. вража ́ти; відзнача ́тися; 3) colloq. 
надава ́ти бли ́ску (про взуття), 
shingle — 1) ґо ́нта, покріве ́льна дра ́нка; 
2) галька, рінь; 3) коротка жіно ́ча за ́чіска. 
shingler — n. ґонта ́р. 
shingle, to — 1) кри ́ти ґо ́нтою; 2) роби ́ти 
коротку жіно ́чу за ́чіску. 
shingly — adj. вкри ́тий га ́лькою, рі ́нню. 
shining — adj. ся ́ючий; яскра ́вий; блис-
кучий. 
shinny — sport, вид го ́кею. 
shin, to — 1) уда ́рити по голінці; 2) colloq. 
бігати; ходи ́ти; 3) colloq. позича ́ти у всіх 
гроші. 
shiny — 1) со ́няшний; 2) блиску ́чий; 
лискучий. 
ship — n. 1) корабе ́ль, судно ́ ; 2) attr. 
корабе ́льний. 
ship biscuit — naut. корабе ́льний суха ́р. 
ship-boy — naut. ю́нґа. 
ship-broker — comm. судновий ма ́клер. 
ship-builder — кораблебудівни ́к; човна ́р. 
ship-building — n. 1) кораблебудува ́ння; 
2) attr. кораблебудіве ́льний. 
ship-chandler — суднови ́й постача ́льник. 
shipmaster — naut. капіта ́н торгове ́льного 
судна ́. 

shipmate — това ́риш по пла ́ванню. 
shipment — 1) ванта ́ження на корабе ́ль; 
2) ванта ́ж корабля ́ ; 3) переве ́зення това ́рів 
корабле ́м. 
ship-money — hist, корабе ́льний збір, 
ship-owner — судновла ́сн||ик (иця). 
shipper — naut. відпра ́вник морсько ́го 
вантажу ́ . 
shipping — n. naut. 1) collect, су ́дна, торго-
вельна фльо ́та; 2) переве ́зення вантажу ́ . 
shipping-articles — n. pl. naut. договір про 
наймання на судно ́ . 
shipping-bill — naut. декляра ́ція судново ́го 
вантажу ́ . 
ship's company — naut. екіпа ́ж, кома ́нда. 
ship's crew — see ship's company, 
shipshape — fig. 1) adj. акура ́тний; 2) adv. 
акура ́тно. 
ship, to — naut. 1) відванта ́жувати; 2) пе-
ревозити (мо ́рем). 
shipwreck — n. 1) корабе ́льна ава ́рія; 
2) ула ́мки су ́ден; 3) fig. крах (наді ́й). 
shipwreck, to — 1) зазна ́ти корабе ́льно! 
аварії; 2) fig. зазна ́ти невда ́чі. 
ship-wright — n. 1) суднобудіве ́льник; 
2) корабе ́льний тесляр, 
shipyard — naut. верф. 
shire — окру ́га; аг. гра ́фство. 
shirker — прогу ́льн||ик (иця); люди ́на, що 
ухиля ́ється (від чо ́гось). 
shirk, to — ухиля ́тися (від чо ́гось). 
shirr — n. 1) збо ́рки на о́дязі; 2) ґу ́мова 
ни ́тка. 
shirr, to — збира ́ти (ткани ́ну) в збо ́рки. 
shirt — 1) соро ́чка (чоловіча); 2) блю ́за 
(жіно ́ча). 
shirt-band — ко ́мір соро ́чки. 
shirt-front — маніжка. 
shirting — n. text, ткани ́на на сорочки ́. 
shirt-tail — низ соро ́чки. 
shirt-waist — жіно ́ча блю ́за. 
shirty — adj. colloq. серди ́тий, роздра-
то ́ваний. 
shiver — 1) тремтіння, тре ́пет; 2) тіп. 
сла ́нець; 3) тріска, ула ́мок. 
shivering — adj. тремтя ́чий. 
shivery — adj. 1) тремтя ́чий; 2) крихки ́й. 
shiver, to — 1) тремтіти, дрижа ́ти; 2) роз-
бива ́ти(ся) на дрізки. 
shoal — 1. n. 1) на ́товп (люде ́й); 2) табу ́н, 
кося ́к (ри ́би); 3) мілина ́ ; 4) geol. риф; 
2. adj. мілково ́дний, мілки ́й. 
shoal, to — 1) міліти, мілішати; 2) ю́рми-
тися; 3) збира ́тися табунця ́ми (про ри ́бу). 
shock — n. 1) med. шок; 2) уда ́р; струс; 
3) копи ́ця воло ́сся; 4) agric. копа ́ (з 12 
снопів); 5) кудла ́тий соба ́ка; 6) attr. 
шо ́ковий; нищівний. 
shock absorber — tech. амортиза ́тор. 
shock action — mil. уда ́рна ді ́я. 
shock-brigade — mil. уда ́рна бриґа ́да. 
shocker — colloq. деше ́вий бульва ́рний 
рома ́н. 
shocking — adj. 1) приголо ́мшуючий; 
2) сканда ́льний. 
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shock, to — 1) med. шокува ́ти; 2) вража ́ти, 
приголо ́мшувати. 
shock treatment — med. шокотерапі ́я. 
shock troops — mil. уда ́рні війська ́. 
shock wave — phys. уда ́рна вибухо ́ва хви ́ля. 
shod — 1) взу ́тий; 2) підко ́ваний (про коня ́). 
shoddy — 1. n. 1) Ьиі. ґрані ́тна плита ́ ; 
2) шту ́чна во ́вна; 3) мо ́тлох; 2. adj. 1) під-
ро ́блений, фал(ь)ши ́вий; 2) пога ́ний. 
shoe — 1) череви ́к; 2) підко ́ва; 3) tech. 
коло ́дка; залі ́зний по ́лоз. 
shoeblack — чисти ́льник взуття ́ . 
shoe buckle — за ́щіпка (на взутті ́). 
shoehorn — ріжо ́к для взуття ́ , назува ́ч. 
shoeing-horn — see shoehorn, 
shoe-lace — шнурок для взуття ́ . 
shoe-leather — шкі ́ра для взуття ́ . 
shoeless — 1) бо ́сий; без взуття ́ ; 2) що не 
ма ́є взуття ́ . 
shoemaker — швець, чобота ́р. 
shoe-nail — 1) ше ́вський цвях; 2) ухна ́ль. 
shoe-parlo(u)r — за ́клад, де чи ́стять взуття ́. 
shoe polish — крем для чищення взуття ́ . 
shoes — n. pl. череви ́ки. 
shoe-shine boy — colloq. чисти ́льник взуття ́ . 
shoestring — n. шнурівка, шнуро ́к для че-
ревиків. 
shoe-thread — дра ́тва. 
shoe, to — 1) взува ́ти; 2) підко ́вувати (про 
коня ́). 
shoo! — int. киш! 
shoot — n. 1) hunt, полюва ́ння; 2) sport. 
кидо ́к; си ́льний уда ́р; 3) bot. пророста ́ння; 
росто ́к; гі ́лочка; 4) tech. жо ́лоб; 5) colloq. 
нащадок. 
shoot a goal, to — 1) влу ́чити в ціль; 2) fig. 
доби ́тися свого ́ . 
shoot a line, to — colloq. хвали ́тися. 
shoot along, to — colloq. мча ́ти (про а́вто́). 
shoot an emergency landing, to — colloq. av. 
роби ́ти ви ́мушене призе ́млення. 
shoot dead, to — застре ́лити; розстріля ́ти. 
shoot down, to — 1) mil. збива ́ти вогне ́м; 
2) colloq. перемага ́ти в суперечці, 
shooter — n. 1) стріле ́ць; 2) пісто ́ль. 
shooting — n. 1) стріляни ́на; стрільба ́ ; 
2) hunt, полюва ́ння; 3) cinemat. зніма ́ння. 
shooting-box — n. hunt, мисливський бу-
ди ́ночок. 
shooting gallery — see shooting range, 
shooting-iron — n. colloq. вогнестрільна 
збро ́я. 
shooting range — n. mil. стрі ́льбище, тир. 
shooting saloon — n. тир. 
shooting star — n. colloq. astron. метео ́р. 
shooting-stick — n. па ́лиця-сті ́льчик. 
shoot in, to — mil. пристрі ́люватися. 
shoo, to — поло ́хати, ляка ́ти (птахі ́в). 
shoot oneself clear, to — colloq. av. ката-
пультува ́тися з літака ́ . 
shoot out, to — 1) bot. пророста ́ти; 2) colloq. 
виска ́кувати; виліта ́ти. 
shoots — bot. вру ́на. 

shoot, to — 1) стріля ́ти; 2) cinemat. зніма ́ти 
фільм; 3) phot, фотографува ́ти; 4)sport. 
роби ́ти риво ́к; 5) bot. пророста ́ти; пуска ́ти 
па ́ростки. 
shoot up, to — 1) bot. шви ́дко рости; 
2) colloq. застре ́лити. 
shop — 1) крамни ́ця, склеп; 2) майсте ́рня; 
цех. 
shop-assistant — продаве ́ць; продавчи ́ня. 
shop-girl — продавчи ́ня. 
shopkeeper — кра ́ма ́р. 
shop-lifter — крамни ́чний зло ́дій. 
shopman — 1) продаве ́ць; 2) кра ́ма ́р. 
shopper — покупе ́ць. 
shopping — n. 1) купі ́вля; 2) відвідування 
крамни ́ць, щоб щось купити, 
shoppy — adj. з вели ́кою кількістю крам-
ни ́ць (про дільни ́цю мі ́ста). 
shop-steward — профспілча ́нський ста ́роста 
це ́ху. 
shop, to — 1) купува ́ти; 2) відвідувати 
крамни ́ці, щоб щось купи ́ти. 
shopwalker — чергови ́й адміністра ́тор ве-
ли ́кої крамни ́ці. 
shop window — вітри ́на. 
shore — 1) бе ́рег; узбере ́жжя; 2) Ьиі. 
опо ́ра; крі ́плення. 
shore-leave — n. naut. відпу ́стка на бе ́рег. 
shoreless — безбере ́жний; безкра ́їй. 
shore patrol — mil. берегова ́ патру ́ля. 
shoreman — 1) fish, прибере ́жний риба ́лка; 
2) ванта ́жник. 
shore, to — Ьиі. підпира ́ти; кріпи ́ти. 
shoreward — 1) adj. що ру ́хається до бе ́рега; 
2) adv. у на ́прямі до бе ́рега. 
shorn — adj. стри ́жений (стри ́жена вівця ́). 
short — 1. adj. 1) короткий; 2) низьки ́й 
(про зріст люди ́ни); 3) непо ́вний, недо-
ста ́тній; 4) різкий (різка ́ мо ́ва); 2. n. elect. 
коро ́тке замика ́ння. 
shortage — недоста ́ток, неста ́ча, брак 
чого ́сь. 
shortbread — сипке ́ пе ́чиво. 
shortcake — 1) see shortbread; 2) листко ́ве 
пе ́чиво з овоче ́вою на ́чинкою і кре ́мом. 
short circuit — elect, коро ́тке замика ́ння. 
short-circuit, to — 1) elect, спричинювати 
коро ́тке замика ́ння; 2) fig. заважа ́ти. 
shortcoming — n. 1) дефе ́кт, недо ́лі ́к, хи ́ба; 
2) прови ́на; 3) недостача, 
short-cut — 1. n. 1) найкоро ́тша відстань; 
скоро ́чення шляху або ́ ча ́су ́ ; 2) дрі ́бно 
покришений тютю ́н; 2. adj. 1) скоро ́чений; 
2) дрібно покри ́шений (тютю ́н). 
short-dated — adj. коро ́ткого те ́рміну (про 
ве ́ксель то ́що). 
short dead end — n. rly. глухи ́й кут. 
shortened — adj. скоро ́чений. 
shorten, to — скоро ́чувати(ся). 
shorter — adj. коро ́тший. 
shortest, the — adj. найкоро ́тший. 
shorthand — n. 1) стеногра ́фія; 2) attr. 
стенографічний. 
short-handed — adj. що потребу ́є робо ́чої 
си ́ли. 
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shorthorn — n. короткоро ́га худо ́ба. 
short-lived — adj. недовговічний; скоро-
мину ́щий. 
shortlived commodities — n. pi. comm. 
това ́ри, що швидко псуються. 
shortly — 1) невдо ́взі, незаба ́ром; ось-о ́сь; 
2) сти ́сло; ко ́ротко; 3) рі ́зко; ури ́вчасто. 
shortly after — невдо ́взі після ́. 
shortness of breath — med. задуха. 
short of breath — adj. задиханий, заса ́паний. 
short-paid — adj. доплатни ́й (лист). 
short-rib — anat. коро ́тке ребро ́ . 
short round — n. mil. недолі ́т. 
shorts — n. pi. короткі штанці ́, шо ́рти. 
short sight — n. med. короткозо ́рість. 
short-sighted — adj. 1) med. короткозорий; 
2) fig. недоба ́чливий, недалекоглядний. 
short-spoken — adj. лаконі ́чний. 
short story — lit. опові ́да ́ння. 
short temper — colloq. запальна ́ вда ́ча; 
нестриманість. 
short-tempered — adj. запальний; нестри ́-
маний. 
short-term — adj. короткотерміно ́вий. 
short ton — коротка то ́нна (америка ́нська 
або ́ канадська) (907.2 кг). 
short wave — radio коро ́тка хви ́ля. 
short-wave — adj. radio короткохвильовий, 
short-wave receiver — radio короткохвильо-
вий прийма ́ч. 
short weight — n. comm. недова ́га. 
short wind — colloq. за ́дих. 
short-winded — adj. colloq. хво ́рий на за ́дих. 
short word — colloq. лайливе сло ́во. 
shorty — n. colloq. коротун, 
shot — n. 1) постріл; 2) sport, ядро ́ для 
штовха ́ння; 3) cinemat. кадр; 4) phot, зні-
мок; 5) ming. вибух; 6) colloq. спро ́ба. 
shot-gun — дробовик (рушнйця). 
shot-gun marriage — n. colloq. вймушений 
шлюб. 
shot-in-the-arm — n. colloq. збуджуючий 
засіб. 
s'fiotput — sport, штовхання ядра ́ . 
shoulder — 1) anat. плече; 2) узбіччя 
(шляху); 3) лопатка (частина м'ясної 
туші). 
Shoulder arms! — mil. На плече! 
shoulder-belt — черезплічник, 
shoulder-blade — anat. запліччя, лопатка. 
Shoulder flag! — mil. Прапор на плече ́! 
shoulder-loop — mil. погон, 
shoulder-mark — naut. наплі ́чний знак роз-
різнення. 
shoulder-strap — n. 1) mil. пого ́н; 2) pi. 
бретельки. 
shoulder, to — 1) бра ́ти на плечі; 2) colloq. 
проштовхуватися; відшто ́вхувати вбік, 
shout — вигук, викрик, 
shout at, to — гримати (на кого ́сь). 
shout down, to — примусити замо ́вкнути. 
shouting — n. крики; вигуки схва ́лення. 
shout, to — кричати, галасува ́ти; вигу ́-
кувати. 
shout to one another, to — перегу ́куватися. 

shovel — 1) лопа ́та; 2) леміш, 
shoveller — orn. ка ́чка-широконі ́ска. 
shove!, to — 1) копа ́ти; 2) горну ́ти, згріба ́ти 
(лопа ́тою). 
shove off, to — 1) naut. відшто ́вхувати(ся) 
від бе ́рега; 2) colloq. забира ́тися геть, 
shove, to — 1) пгговха ́ти(ся); 2) colloq, 
су ́нути. 
show — n. 1) ви ́ставка; 2) виста ́ва; видо ́-
вище; 3) colloq. підприємство; устано ́ва. 
show-bill — афіша, 
showboat — плавучий теа ́тр. 
show-card — comm. 1) рекля ́ма; 2) до ́пша 
зі зразками това ́рів. 
show-case — вітрина, 
show-down — n. 1) розкриття карт; 2) від-
вертий о́бмін думка ́ми; 3) fig. сце ́на. 
shower — n. 1) ле ́гки ́й дощ; 2) phys. поті ́к 
(електро ́нів); 3) той, хто пока ́зує. 
shower-bath — душ. 
shower-party — прийняття ́, на яко ́му даю ́ть 
нарече ́ній подару ́нки. 
showery — adj. доще ́вий, дощови ́й. 
showground — мі ́сце, де влашто ́вують 
виставки. 
showman — балага ́нник. 
show off, to — 1) красуватися; 2) пока ́зу-
вати в вигідному світлі, 
show oneself, to — colloq. бува ́ти між людь-
ми, у товаристві. 
show one's hand, to — colloq. розкрива ́ти 
свої пля ́ни. 
show one's teeth, to — colloq. виявля ́ти во-
рожість, огриза ́тися. 
show-room — демонстраційна за ́ля для 
показу зразків товару. 
show somebody the door, to — colloq. пока ́-
зувати комусь на двері, виганя ́ти. 
show the way, to — показувати доро ́гу; 
спроваджувати. 
showtime — theatr. поча ́ток виста ́ви, сеа ́нсу. 
show, to — 1) пока ́зувати; демонструва ́ти; 
2) з'являтися. 
show up, to — colloq. з'явля ́тися (неспо-
дівано). 
show-window — вітрина. 
showy — 1) ефективний, показни ́й; 2) по-
зба ́влений смаку ́ . 
shram, to — задубіти, заклякнути (від 
холоду). 
shrapnel — mil. шрапнель. 
shred — n. шмато ́чок, клаптик. 
shred, to — 1) рі ́зати на шмато ́чки; 2) роз-
ла ́зитися (про тканину). 
shrew — 1) zool. землери ́йка; 2) colloq. 
сварлива жінка. 
shrewd — adj. 1) кмітливий; доте ́пний; 
догадливий; 2) проникливий; впра ́вний; 
3) аг. лихий. 
shrewdly — 1) кмітли ́во; 2) прони ́кливо. 
shrewdness — 1) кмітли ́вість; 2) проник-
ливість. 
shrewish — adj. сварли ́вий. 
shrew mole — zool. кріт, 
shrewmouse — zool. землери ́йка. 
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Shrewsbury —'geog. Шру ́сбері (мі ́сто). 
shriek — ве ́реск, га ́лас, вища ́ння. 
shriek, to — вереща ́ти, галасува ́ти, ви-
ща ́ти. 
shrievalty — n. посада шери ́фа. 
shrift — rel. спо ́відь. 
shrike — orn. сорокопу ́д. 
shrill — adj. 1) прони ́зливий, різки ́й; 
2) насти ́рливий, наполе ́гливий. 
shrillness — прони ́зливість, рі ́зкість. 
shrill, to — прони ́зливо крича ́ти, вереща ́ти. 
shrilly — прони ́зливо, рі ́зко. 
shrimp — 1) zool. креве ́тка; 2) fig. нікче ́ма. 
shrimp, to — лови ́ти креве ́ток. 
shrine — 1) rel. святи ́ня; 2) гробни ́ця. 
shrinkage — 1) скоро ́чення; 2) усиха ́ння; 
сти ́снення. 
shrink, to — 1) скоро ́чувати(ся); 2) зсіда ́-
тися (про ткани ́ну); 3) усиха ́ти; сти ́ску-
ватися. 
shrivel, to — 1) щу ́литися; мо ́рщитися; 
нітитися; 2) зсиха ́тися. 
shrive, to — rel. сповіда ́ти, відпуска ́ти гріхи ́. 
shroff — n. міня ́йло (на Схо ́ді). 
Shropshire — geog. Шро ́пшір. 
shroud — n. 1) са ́ван; 2) пелена ́ ; покро ́в; 
3) tech. кожу ́х. 
shrouds — n. pl. naut. ва ́нти. 
shroud, to — 1) загорта ́ти в са ́ван; 2) за-
горта ́ти, обку ́тувати. 
Shrovetide — rel. М'ясопу ́ст, Ма ́сляна. 
shrub — кущ. 
shrubbery — n. 1) чагарни ́к; 2) але ́я, обса ́-
джена куща ́ми. 
shrubby — adj. 1) чагарнико ́вий; 2) за-
ро ́слий чагарнико ́м. 
shrug — n. знизування плечи ́ма. 
shrug, to — знизувати плечи ́ма. 
shrunken — adj. зморщений, 
shuck — лушпиння, шкаралу ́па, лушпа ́йка. 
shucker — n. agric. просору ́шка. 
shuck, to — лу ́щити, очища ́ти від луш-
пиння. 
shudder — n. дрижа ́ння, тремтіння. 
shudder, to — дрижа ́ти, тремті ́ти. 
shuffle — 1) чо ́вгання; 2) at cards тасува ́ння 
карт; 3) переміщення. 
shuffle off, to — colloq. скида ́ти (о ́дяг). 
shuffle on, to — colloq. вдяга ́ти (о ́дяг). 
shuffler — 1) at cards граве ́ць, яки ́й тасу ́є 
карти; 2) colloq. пройди ́світ. 
shuffle, to — 1) чо ́вгати; волочити (но ́ги); 
2) со ́ватися (на стільці); 3) at cards тасува ́ти 
ка ́рти; 4) переміщувати. 
'shun! — mil. Стру ́нко! 
shunless — adj. poet, немину ́чий. 
shunt — 1) elect, шунт; 2) rly. стрілка; 
3) rly. переведення на запасну ́ ко ́лію. 
shunter — rly. стрілочник; склада ́ч поїздів, 
shunting-yard — n. rly. сортува ́льна ста ́нція. 
shun, to — цура ́тися, уника ́ти, ухиля ́тися. 
shunt, to — 1) elect, шунтува ́ти; 2) rly. 
перево ́дити на запасну ́ ко ́лію. 
shush, to — colloq. не да ́ти говори ́ти, за-
ши ́кати. 

shut — adj. зачи ́нений; за ́мкнений. 
shut-down — n. закриття ́ (скле ́пу, під-
приє ́мства). 
shut down, to — 1) зачиняти; 2) припиня ́ти 
(пра ́цю). 
shut-eye — n. colloq. сон. 
shut-in — 1. n. хво ́рий; інвалід; 2. adj. 
1) хво ́рий; 2) відлю ́дний; за ́мкнутий. 
shut in, to — 1) замика ́ти; 2) загороджу-
вати. 
shut into, to — замика ́ти, зачиня ́ти (в кім-
наті то ́що). 
shut off, to — 1) ізолюва ́ти; 2) вимика ́ти 
(світло); 3) закрива ́ти (кран), 
shut-out — n. рої. лока ́вт. 
shut out, to — 1) не допуска ́ти; 2) виклю-
чати (можли ́вість). 
shutter — n. 1) віко ́нниця; 2) pl. жалюзі; 
3) за ́слінка. 
shutter, to — зачиня ́ти віко ́нниці. 
shuttle — text, чо ́вник (тка ́цького верста ́та). 
shuttle bus — приміськи ́й авто ́бус. 
shuttlecock — 1) tech. круте ́ник; 2) sport. 
вола ́н. 
shuttle train — rly. приміськи ́й по ́їзд. 
shut, to — зачиня ́ти(ся); замика ́ти(ся). 
Shut up! — int. Замо ́вк||ни (ніть)! 
shut up, to — 1) замика ́ти, ув'я ́знювати; 
2) colloq. приму ́сити замо ́вкнути. 
shy — 1. adj. 1) соромли ́вий; 2) боязки ́й, 
несміливий; 3) нерішу ́чий; 2. n. 1) лякли ́-
вість, полохли ́вість; 2) кидо ́к; 3) colloq. 
спро ́ба. 
shyer — n. полохли ́вий кінь, 
shyly — 1) соромли ́во; 2) нерішуче, 
shyness — 1) соромли ́вість; 2) нерішу ́чість. 
shy, to — ляка ́тися, поло ́хатися. 
si — mus. сі. 
Siam — geog. Сія ́м (see Thailand). 
Siamese — 1) n. сія ́м||ець (ка); 2) adj. 
сія ́мський. 
Siamese twins — сія ́мські близня ́та. 
Siberia — geog. Сибір. 
Siberian — 1) n. сибір||я ́к (я ́чка); 2) adj. 
сибірський. 
Siberian plague — vet. сибірка, 
sibilant — phon. 1) n. шигіля ́чий або ́ свис-
тячий звук; 2) adj. шипля ́чий, свистя ́чий. 
sibilate, to — вимовля ́ти з при ́свистом. 
Sibyl — myth. Сивіла, 
sibyline — adj. пророчий, 
siccative — 1) n. суши ́льний за ́сіб, сикати ́в; 
2) adj. суши ́льний. 
sice — 1) конюх; 2) шістка. 
Sicilian — 1) n. сіцілі||єць (йка); 2) adj. 
сіцілійський. 
Sicily — geog. СіцІлія (о ́стрів). 
sick — adj. 1) хво ́рий; хворобли ́вий; 
неду ́жий; 2) що почува ́є нудо ́ту; 3) слаб-
ки ́й, бліди ́й (про ко ́лір, сві ́тло). 
sick! — hunt, ату ́ !, бери ́! 
sick-bay — naut. корабе ́льний шпита ́ль. 
sick-bed — лі ́жко хво ́рого. 
sick-benefit — допомо ́га по хворо ́бі. 
sick-call — mil. ви ́клик хво ́рих до лікаря. 



sickener significant 

sickener — 1) те, що виклика ́є нудо ́ту, 
оги ́ду; 2) fig. доку ́члива люди ́на. 
sickening — adj. бридки ́й. 
sicken, to — 1) захво ́рі ́ти; 2) знеси ́лювати-
ся; 3) почува ́ти або ́ виклика ́ти нудо ́ту, 
оги ́ду; 4) ча ́хнути (про росли ́ну). 
sick-flag — каранте ́нний пра ́пор. 
sick headache — n. міґре ́ня. 
sickle — серп. 
sick-leave — відпу ́стка че ́рез хворо ́бу. 
sickliness — хворобли ́вість. 
sick-list — ли ́ста хво ́рих. 
sickly — 1) кво ́лий; хворобли ́вий; 2) ну-
до ́тний; 3) нездоро ́вий (про клімат). 
sickness — 1) хворо ́ба; не ́міч; 2) нудо ́та. 
sick-report — med. бюлете ́нь хворо ́би. 
sick-room — кімна ́та хво ́рого. 
side — n. 1) бік, сторона ́ ; 2) math, сторона ́ ; 
3) схил (гори ́); 4) naut. борт; 5) части ́на 
(м'ясної ту ́ші); 6) attr. бічний; побі ́чний. 
side arms — mil. збро ́я, яку ́ но ́сять на 
портупеї або ́ при по ́ясі. 
sideboard — 1) ми ́сник, буфе ́т; 2) підні ́жка. 
sideburns — n. pl. ба ́ки. 
side by side — по ́ряд, по ́руч. 
side-car — при ́чіп мотоцикле ́та. 
sidecutters — n. pl. tech. гострогу ́бці. 
side-issue — другорядне пита ́ння. 
sidelight — 1) mot. бокови ́й ліхта ́р; 2) naut. 
відмітний вого ́нь. 
side line — 1) побі ́чна пра ́ця; 2) rly. бічна ́ 
гі ́лка (залізни ́ці); 3) sport, бокова ́ лі ́нія 
по ́ля; 4) comm. това ́р, що не є головни ́м 
у да ́ній крамни ́ці. 
sideling — adj. похи ́лий; непрями ́й. 
sidelong — 1) adj. ко ́сий; бокови ́й; 2) adv. 
навкоси ́. 
sidereal — adj. зо ́ряний. 
siderite — min. сидери ́т. 
siderography — ґравірува ́ння на ста ́лі. 
side-rope — naut. фалре ́п. 
side-saddle — жіно ́че сідло ́ . 
side-show — theatr. інтермедія, побі ́чна 
то ́чка. 
side-slip — 1) av. ко ́взання на крило ́ ; 
2) бокове ́ ко ́взання. 
side-slip, to — 1) av. ко ́взати на крило ́ ; 
2) ко ́взати вбік. 
sidesman — rel. помічни ́к церко ́вного 
старости. 
side-splitting — adj. colloq. кумедний, смі-
хови ́нний. 
side-step — n. крок вбік. 
side-step, to — 1) відступа ́ти вбік; дава ́ти 
доро ́гу; 2) colloq. відклада ́ти рі ́шення. 
side stroke swimming — n. sport, пла ́вання 
бо ́ком. 
side, to — бу ́ти на чиємусь боці; прилу-
ча ́тися до ко ́гось. 
side-track — n. 1) сте ́жка; 2) rly. запасна ́ 
ко ́лія. 
side-track attention, to — відверта ́ти ува ́гу. 
side-track, to — 1) rly. перево ́дити на за-
пасну ́ ко ́лію; 2) спрямо ́вувати (розмо ́ву) 
в і́нший бік. 

side-view — n. ви ́гляд збо ́ку, про ́філь. 
side-walk — n. хідни ́к; сте ́жка. 
sidewall — tech. бокови ́на. 
sideward(s) — adv. на ́бік, бо ́ком. 
sideways — see sideward(s). 
sidewhiskers — n. pi. ба ́ки. 
side wind — n. 1) ві ́тер збо ́ку; 2) fig. не-
прями ́й шлях. 
side-winder — n. colloq. уда ́р збо ́ку. 
siding — n. 1) бокова ́ сті ́нка; 2) r/у. за-
пасна ́ бокова ́ ко ́лія. 
sidle, to — посува ́тися бо ́ком. 
sidy — adj. colloq. задава ́куватий. 
siege — mil. обло ́га. 
sierra — гі ́рськи ́й кряж, гі ́рське ́ па ́смо. 
Sierra Leone — geog. Сьє ́рра-Лео ́не. 
Sierra Nevada — geog. Сьє ́рра-Нева ́да. 
siesta — післяобідній відпочинок, 
sieve — n. си ́то, ре ́шето. 
sieve, to — просіва ́ти. 
siftings — n. pi. ви ́сівки. 
sift, to — 1) сі ́яти, відсіва ́ти; 2) fig. ста-
ра ́нно аналізува ́ти (фа ́кти). 
sigh — n. зідха ́ння. 
sighing — n. зідха ́ння. 
sight — 1) зір; ба ́чення; 2) по ́гляд; 3) по ́ле 
зо ́ру;, 4) вид, видо ́вище; 5) тії . візи ́р; 
приці ́л. 
sightless — adj. сліпи ́й, невидю ́щий, не-
зрячий. 
sightly — adj. приє ́мний на ви ́гляд; по-
казний. 
sigh, to — 1) зідха ́ти; 2) сумува ́ти; нудь-
гувати. 
sightseeing — n. о́гляд визначни ́х місць, 
sightseer — n. той, хто огляда ́є визначні 
місця. 
sight, to — 1) ба ́чити; спостеріга ́ти; 2) тії . 
наво ́дити, цілитися. 
sign — 1) знак, озна ́ка; 2) прикме ́та; 
3) med. симпто ́м; 4) hunt, слід зві ́ра. 
signal — 1. n. 1) сиґна ́л; знак; 2) mil. pl. війська ́ зв'язку ́ ; 2. adj. сиґна ́льний. 
signal-book — сиґна ́льна кни ́га; код. 
signal-box — rly. бльок-апара ́т; пост 
сиґналіза ́ції. 

signalization — n. сиґналіза ́ція. 
signalize, to — 1) сиґналізува ́ти; 2) від-
значати. 
signaller — mil. зв'язківець; сиґна ́льник. 
signal letters — n. pl. позивні сиґна ́ли. 
signalling — n. сиґналіза ́ція. 
signal-man — see signaller, 
signal, to — сиґналізува ́ти. 
signatory — 1) n. сторона ́ , що підписа ́ла 
доку ́ме ́нт; 2) adj. що підписа ́в доку ́ме ́нт. 
signature — n. 1) підпис; 2)print, сиґнату ́ра. 
signboard — ви ́віска; оголо ́шення. 
signer — осо ́ба або ́ сторона ́ , що підписа ́ла 
яки ́йсь доку ́ме ́нт. 
signet — n. печа ́тка. 
significance — 1) зна ́чення; 2) важливість; 
3) багатозна ́чність. 
significant — 1) значни ́й; 2) важливий; 
3) багатозна ́чний. 



signification simple-hearted 

signification — 1) зна ́чення; 2) значу ́щість. 
significative — що вка ́зує (на щось); що 
сві ́дчить (про щось). 
signify, to — 1) означа ́ти, зна ́чити; 2) бу ́ти 
важливим; 3) провіща ́ти. 
sign manual — власнору ́чний підпис, 
sign off, to — оголо ́шувати кіне ́ць ра ́діо-
або ́ теле-переда ́чі. 
sign on, to — 1) найма ́ти(ся) на пра ́цю; 
2) почина ́ти ра ́діо- або ́теле-переда ́чу. 
sign-painter — той, хто малю ́є ви ́віски 
(оголо ́шення). 
signpost — дороговка ́з. 
sign, to — 1) підписуватися); 2) відміча ́ти, 
ста ́вити знак; 3) роби ́ти знак (руко ́ю). 
sign-writer — see sign-painter. 
silage — n. agric. си ́лос. 
silage, to — agric. силосува ́ти. 
silence — 1) мовча ́нка, мовча ́ння; тиша; 
2) відсу ́тність відо ́мостей. 
Silence! — int. Ти ́хше! 
silence gives consent — мовча ́ння — знак 
зго ́ди. 
silencer — tech. заглу ́шник, глушитель. 
silence, to — 1) приму ́шувати мовча ́ти; 
2) tech. заглуша ́ти. 
silencing — n. tech. глуші ́ння. 
silent — adj. 1) мовчазний; безмо ́вний; 
2) німи ́й; 3) ти ́хий; спокійний; 4) неви-
мо ́вна (лі ́тера). 
silently — 1) мовча ́зно; 2) ти ́хо; спокійно. 
Silesia — geog. Сіле ́зія. 
silhouette — силюе ́та. 
silhouette, to — 1) зобра ́жувати у ви ́гляді 
силюе ́ти; 2) вимальо ́вуватися (на тлі). 
silica — chem. кремнезем. 
silicate — n. chem. 1) силіка ́т; 2) attr. силі-
ка ́тний. 
siliceous — adj. кремени ́стий, що містить 
у собі ́кремнезе ́м. 
silicic — adj. силіка ́тний. 
silicium — chem. силі ́цій, кре ́мній. 
silicon — chem. силіко ́н. 
silk — n. 1) шовко ́ва ткани ́на; шовк; 
2) attr. шовко ́вий. 
silken — 1) шовко ́вий; шовкови ́стий; 
2) fig. уле ́сливий. 
silk hat — цилі ́ндер. 
silk-mill — шовкопряди ́льня. 
silk-stocking — colloq. 1) n. бага ́та люди ́на; 
2) adj. привілейо ́ваний. 
silk-thread — n. шовко ́ва ни ́тка. 
silkworm — ent. пря ́дка-шовковни ́ця, шов-
копряд. 
silky — adj. 1) шовкови ́стий; 2) fig. уле ́с-
ливий. 
sill — 1) підвіко ́ння; 2) порі ́г (двере ́й); 
3) bui. ле ́жень; 4) ming. ґрунт ву ́гі ́льного 
пласта ́ . 
sillabub — n. 1) cul. вершки ́ з вино ́м і 
цу ́кром; 2) fig. пишномо ́вний стиль, 
siller — n. 1) срі ́бло ́ ; 2) гро ́ші. 
sillery — n. сорт шампа ́нського. 
silliness — ду ́рість. 

silly — 1. adj. 1) приду ́ркуватий, дурни ́й; 
2) аг. нехи ́трий; 2. n. colloq. ду ́рник. 
silly action — нерозва ́жний (дурни ́й) вчи ́-
нок. 
silo — n. agric. си ́лос. 
silo, to — agric. силосува ́ти. 
silt — мул, наму ́л, о́са́д на дні. 
siltage — geol. оса ́дна поро ́да. 
silt through, to — просо ́чуватися. 
silt, to — зано ́сити(ся) му ́лом. 
silty — 1) мулки ́й; 2) покри ́тий му ́лом. 
Silurian — geol. 1) n. силурійський пері ́од; 
2) adj. силурі ́йський. 
silvan — adj. ліси ́стий; лісови ́й. 
silver — 1. n. 1) срі ́бло ́ ; 2) срі ́бні ви ́роби; 
2. adj. 1) срі ́бний; срібля ́стий; 2) fig. си ́вий 
(си ́ве воло ́сся). 
silver-fir — bot. яли ́ця бі ́ла, смере ́ка. 
silver fox — zool. чорнобу ́ра лиси ́ця. 
silver gilt — adj. з позоло ́ченого срі ́бла. 
silvern — adj. poet, срі ́бний. 
silver paper — 1) фо ́льґа; 2) тонки ́й цигар-
ко ́вий папі ́р. 
silver-plate, to — срібли ́ти, покрива ́ти 
срі ́блом. 
silver point — малюнок, зро ́блений срібним 
олівце ́м. 
silversmith — срібля ́р, ювелі ́р, ма ́йстер 
срібних ви ́робів. 
silver, to — 1) срібли ́ти; 2) fig. сиві ́ти (про 
воло ́сся). 
silver-tongued — adj. fig. солодкомо ́вний, 
красномо ́вний. 
silverware — ви ́роби зі срі ́бла. 
silverweed — bot. черве ́ць. 
silvery — adj. срібли ́стий, срібля ́стий. 
silviculture — n. лісни ́цтво. 
simian — 1) n. zool. ма ́впа; 2) adj. ма ́впя-
чий, мавпоподі ́бний. 
similar — adj. 1) схо ́жий, поді ́бний; 2) geom. 
поді ́бний. 
similarity — n. 1) схо ́жість, поді ́бність; 
2) geom. поді ́бність. 
similarly — adv. так са ́мо. 
simile — lit. порівня ́ння. 
similitude — поді ́бність, схо ́жість. 
Simla — geog. Сі ́мла (мі ́сто). 
simmer — n. закипа ́ння. 
simmer, to — 1) закипа ́ти; 2) кипі ́ти на 
малому вогні ́. 
simon-pure — adj. непідро ́блений, спра ́вж-
ній. 
simony — n. hist, симонія. 
simoom — meteor, саму ́м. 
simp — n. colloq. проста ́к. 
simper — n. уда ́вана посмішка. 
simper, to — уда ́вано посміха ́тися. 
simple — 1) про ́стий; нескладни ́й; елемен-
та ́рний; 2) щи ́рий; 3) скро ́мний; 4) не-
зна ́тний; 5) спра ́вжній. 
simple equation — math, рівня ́ння пе ́ршого 
сту ́пеня. 
simple-hearted — adj. простодушний, на-
ївний. 



simple-minded sinuosity 

simple-minded — adj. простоду ́шний, на-
ївний. 
simple quantity — math, однозна ́чне число ́. 
simple sentence — gram, про ́сте ре ́чення. 
simpleton — ду ́рень, проста ́к. 
simplicity — 1) простота ́ ; 2) простоду ́ш-
ність, наї ́вність. 
simplification — спро ́щення. 
simplified — adj. спро ́щений. 
simplify, to — спро ́щувати. 
simplism — спроще ́нство. 
simply — adv. 1) про ́сто; ле ́гко; 2) без-
глу ́здо. 
simulacrum — n. L. подо ́ба. 
simulate, to — 1) удава ́ти; симулюва ́ти; 
2) бу ́ти схо ́жим (на кого ́сь або ́на щось). 
simulation — удава ́ння; симуля ́ція. 
simulator — 1) симуля ́нт(ка); 2) tech. 
симулю ́ючий при ́стрі ́й. 
simultaneity — одноча ́сність, одноразо ́-
вість. 
simultaneous — adj. одноча ́сний, однора-
зовий. 
simultaneously — одноча ́сно, одноразо ́во. 
simultaneousness — одноча ́сність, одно-
разо ́вість. 
sin — rel. гріх. 
sinapism — n. med. гірчи ́чник. 
since — 1) з; після ́ ; з то ́го ча ́су ́ , як; відко ́ли; 
2) че ́рез те, що. 
sincere — щи ́рий, відве ́ртий. 
sincerely — щи ́ро, відве ́рто. 
sincerity — щи ́рість, відве ́ртість. 
since then — відто ́ді ́ , з то ́го ча ́су ́ . 
since when — відко ́ли. 
sinciput — n. anat. ті ́м'я. 
sine — 1) n. math, си ́нус; 2) prep. L. без. 
sinecure — n. синеку ́ра. 
sine qua non — n. L. обов'язко ́ва умо ́ва. 
sinew — n. 1) anat. сухожи ́лля; 2) pi. фі-
зи ́чна си ́ла; 3) pi. руші ́йна си ́ла. 
sinew, to — стри ́мувати; бу ́ти опо ́рою. 
sinewy — adj. 1) жи ́лавий; 2) жва ́вий, 
яскра ́вий (про стиль), 
sinful — rel. грі ́шний, гріХо ́вний. 
sinfulness — rel. грі ́шність, гріХо ́вність. 
sing — 1) дзвін (у ву́ХаХ); 2) шум (ві ́тру); 
3) colloq. спів. 
Singapore — geog. Сінґапу ́р (держа ́ва і 
мі ́сто). 
singed — adj. обпа ́лений, обсма ́лений. 
singer — 1) співе ́ць, співа ́к; співа ́чка; 
2) співо ́чий птах, 
singe, to — обпа ́лювати, смали ́ти. 
singing — n. спів, співа ́ння. 
singing-master — учи ́тель спі ́вів. 
single — 1. adj. 1) єди ́ний; поодино ́юій; 
2) само ́тній; 3) окре ́мий; 2. n. квито ́к в 
оди ́н кіне ́ць. 
single bed — односпа ́льне лі ́жко. 
single-breasted — adj. однобо ́ртний (про 
о́дяг). 
single combat — герць, єдинобо ́рство. 
single competition — sport, одино ́чні супе ́р-
ництва (змага ́ння). 

single-cored — adj. elect, одножи ́льний. 
single-decker — n. av. монопля ́н. 
single-engined — adj. av. одномоторо ́вий. 
single-eyed — adj. 1) одноокий; 2) fig. 
цілеспрямо ́ваний; прямолінійний, 
single file — ряд. 
single-handed — adj. 1) однору ́кий; 2) fig. 
зро ́блений без сторо ́нньої допомо ́ги. 
single-hearted — adj. fig. 1) щи ́рий; 2) від-
да ́ний свої ́й спра ́ві. 
single-minded — see single-hearted, 
singleness — 1) само ́тність; 2) fig. прямо-
душність, щи ́рість. 
singleness of purpose — n. цілеспрямо ́ва-
ність. 
single out, to — вибира ́ти. 
single-phase — adj. elect, однофа ́зний. 
single pole — adj. elect, однопо ́люсний. 
single-seater — n. av., mot. літа ́к або ́ а́втб 
на одну ́ осо ́бу. 
single-stage — adj. sci. одноступінчастий. 
single-sticker — n. naut. colloq. однощо ́гло-
вий корабе ́ль. 
singlet — безрука ́вна соро ́чка з трикота ́жу. 
singleton — 1) одина ́к; 2) єди ́на дитина, 
single-tree — голо ́бля. 
singly — 1) пооди ́нці; окре ́мо; 2) без до-
помо ́ги інших. 
sing-song — n. colloq. імпровізо ́ваний 
конце ́рт. 
sing, to — 1) співа ́ти; 2) дзвеніти (у ву ́хах); 
3) гудіти (про вітер). 
singular — 1. n. gram, однина ́ ; 2. adj. 
1) винятко ́вий; особли ́вий; 2) дивний, 
singularity — n. надзвича ́йність; особли ́-
вість; винятко ́вість. 
Sinhalese — adj. цейльо ́нський; сене-
ґа ́льський. 
sinister — 1) пога ́ний, злий; 2) зловісний. 
sink — 1) відпли ́в; водозбіг; 2) стічна ́ 
труба ́ ; 3) низина ́. 
sinker — n. 1) fish, тягаре ́ць, важо ́к; 2) тії. 
naut. кітва ́ міни; 3) ming. прохідни ́к. 
Sinkiang — geog. Сінцзя ́н. 
sinking — n. 1) пото ́плення; порина ́ння; 
2) fig. зни ́ження. 
sinking-fund — n. есоп. амортизаційний 
фонд. 
sink into poverty, to — зубо ́жіти. 
sink or swim — colloq. або ́ пан, або ́ пропа ́в. 
sink, to — 1) па ́дати; зни ́жувати(ся); 
2) зану ́рюватися; 3) потопа ́ти; 4) осіда ́ти 
(про фунда ́мент); 5) копа ́ти (коло ́дязь). 
sinless — adj. rel. безгрі ́шний. 
sinlessness — n. rel. безгрі ́шність. 
sinner — rel. грі ́шн||ик (иця), гріхово ́дііа 
(ниця). 
sin-offering — rel. поку ́тна же ́ртва. 
Sinologist — spec, китаєзна ́вець. 
Sinologue — see Sinologist. 
Sinology — spec, китаєзна ́вство. 
sinter — 1) ока ́лина, шлак; 2) geol. туф. 
sin, to — rel. гріши ́ти. 
sinuosity — 1) ви ́гин, згин; 2) покру ́ченість. 



sinuous skew-eyed 

sinuous — 1) покру ́чений; 2) хвиля ́стий. 
sinus — n. 1) anat. па ́зуха; 2) med. нори ́ця, 
фі ́сту ́ла. 
sinusoid — math, синусо ́їда. 
sinusoidal — adj. math, синусоїда ́льний. 
sip — мале ́иький ковто ́к. 
siphon — висмо ́ктувач, сифо ́н. 
siphon, to — висмо ́ктувати; перелива ́ти або ́ 
текти ́ че ́рез сиАо ́н. 
sippet — cul. грінка. 
sip, to — 1) пи ́ти маленькими ковтка ́ми; 
2) попива ́ти. 
sir — пан, добро ́дій, сер. 
sire — 1) poet, ба ́тько; пре ́док; 2) ва ́ша 
величність; 3) agric. плідник (про жеребця ́ 
то ́що). 
siren — 1) сире ́на; гудо ́к; 2) myth, сире ́на; 
3) fig. вродли ́ва безду ́шна жі ́нка. 
sire, to — agric. бу ́ти пліднико ́м. 
Sirius — astron. Сі ́ріюс. 
sirloin — n. філе ́. 
sirocco — meteor, сиро ́кко. 
sir, to — величати се ́ром. 
siskin — orn. чиж. 
sissy — n. colloq. 1) сестри ́чка; 2) розпе ́-
щений (хло ́пчик або ́ чолові ́к). 
sister — 1) сестра ́ ; 2) rel. черни ́ця; 3) med. 
меди ́чна сестра ́. 
sisterhood — 1) сестри ́цтво; 2) роди ́нний 
зв'язо ́к сесте ́р. 
sister-in-law — 1) неві ́стка (дружи ́на бра ́та); 
2) зови ́ця; 3) своя ́чка. 
sisterly — adj. сестринський. 
sit-down — n. 1) сиді ́ння; 2) attr. сидя ́чий. 
sit-down strike — сидя ́чий (італійський) 
страйк. 
sit down, to — 1) сіда ́ти; 2) av. роби ́ти при-
зе ́млення (про літа ́к). 
site — 1) пло ́ща, діля ́нка (для забудо ́ви); 
2) місцеперебування. 
site, to — 1) розташо ́вувати; 2) вибира ́ти 
мі ́сце. 
sit in judgement, to — засу ́джувати; кри-
тикува ́ти. 
sit in, to — 1) бу ́ти чле ́ном комі ́сії, комі-
те ́ту то ́що; 2) догляда ́ти дити ́ну під час 
відсу ́тности батькі ́в. 
sit oneself, to — сіда ́ти. 
sit on one's hands, to — colloq. не апльоду-
ва ́ти; утри ́муватися від схва ́лення. 
sit on, to — 1) бу ́ти чле ́ном (комі ́сії то ́що); 
2) розгляда ́ти (спра ́ву). 
sitter — 1) кво ́чка; 2) colloq. ле ́гка ́ пра ́ця. 
sitter-in — осо ́ба, яка ́ догляда ́є діте ́й під час 
відсу ́тности батькі ́в. 
sit through, to — colloq. ви ́сидіти до кінця ́. 
sit tight, to — colloq. не здава ́ти свої ́х 
пози ́цій; тве ́рдо трима ́тися. 
sitting — n. 1) засідання; 2) сеа ́нс; 3) ви-
сиджування пташа ́т. 
sitting room — n. віта ́льня, світли ́ця. 
sit, to — 1) сиді ́ти; 2) позува ́ти; 3) засіда ́ти 
(про суд, парля ́ме ́нт); 4) бу ́ти орендаре ́м. 
situated — adj. розмі ́щешій, розташо ́ваний. 

situation — 1) снтуа ́ція; стан; стано ́вище; 
2) посада. 
sit up, to — 1) підводитися, сіда ́ти в лі ́жку; 
2) не ляга ́ти спа ́ти (до пізньої но ́чі). 
six — шість. 
six-by-six — n. colloq. шестиколісне ван-
та ́жне а́вто́. 
sixfold — 1) adj. шестиразо ́вий; 2) adv. 
уше ́стеро. 
six-footer — n. colloq. люди ́на висо ́кого 
зро ́сту (6 фу ́тів висото ́ю). 
six hundred — шістсо ́т. 
sixpence — срібна моне ́та в 6 пе ́нсів. 
six-shooter — n. colloq. шестизарядний ре-
вольвер. 
sixteen — шістнадцять, 
sixteenth — шістна ́дцятий. 
sixth — шо ́стий. 
sixties — шістдеся ́ті ро ́ки ́ . 
sixtieth — шістдеся ́тий. 
sixty — шістдеся ́т. 
sizable — adj. чима ́ли ́й, чима ́ "о ́го ро ́зміру. 
size — 1) ро ́змір, величина ́; 2) ну ́мер 
(одягу, взуття ́); 3) print, кеґль; 4) клей, 
size, to — 1) сортува ́ти за ро ́зміром; 
2) прокле ́ювати. 
sizzle — шкварча ́ння, шипіння, 
sizzle, to — шкварча ́ти, шипі ́ти. 
sizzling — adj. 1) що шкварчи ́ть; 2) спо-
пеляючий. 
sizzling hot — adj. розпе ́чений. 
Skagerrack — geog. Скаґерра ́к (прото ́ка). 
skate — 1) ich. скат; 2) sport, ковза ́н. 
skater — sport, ковзу ́н(ка). 
skates — n. pi. sport, ковзани ́. 
skate, to — sport, ко ́взати(ся), ї́хати н 
ковзана ́х. 
skating — n. sport, ко ́взання. 
skating-rink — n. sport, ко ́взалка, ко ́взанка. 
skedaddle, to — colloq. тіка ́ти. 
skein — 1) text, мото ́к пря ́жі; 2) табу ́н ди ́ -
ких гусе ́й. 
skeletal — adj. кістякоподі ́бний. 
skeleton — 1) кістя ́к; 2) fig. плян; на ́черк. 
skeleton in the cupboard — colloq. роди ́нна 
таємни ́ця. 
skeletonize, to — 1) препарува ́ти кістя ́к; 
2) fig. плянува ́ти; роби ́ти на ́черк. 
skeleton key — відми ́чка. 
skerry — n. риф, скеля ́стий о́стрів. 
sketch — 1) на ́рис; ескі ́з; 2) theatr. скетч. 
sketch-book — альбо ́м, 
sketch-map — схематична ма ́па. 
sketch, to — малюва ́ти ескі ́з(и); накре ́с-
лювати. 
sketchy — 1) ескі ́зний; 2) схемати ́чний; 
3) fig. поверхо ́вий. 
skew — 1. n. на ́хил, схил; 2. adj. 1) ко ́сий; 
2) асиметри ́чний. 
skewbald — adj. строка ́тий, ряби ́й (про 
коня ́). 
skewer — ти ́чка, щоб сма ́жити м'я ́со. 
skewer, to — 1) насаджувати на щось; 
2) проко ́лювати. 
skew-eyed — adj. косоо ́кий. 



skew, to skylark, to 

skew, to — 1) зверта ́ти вбік; відхиля ́тися; 
2) дивитися ско ́са. 
ski — ли ́жва. 
skiagram — ре ́нтґенівський знімок. 
skiagraph — see skiagram. 
skiborne — adj. mil. що пересува ́ється на 
ли ́жвах. 
ski cane — лещата ́рська, лижва ́рська під-
по ́рка. 
skier — лещата ́р(ка), лижва ́р(ка). 
skiflF — poet, чо ́ве ́н. 
skiffle-group — ама ́торський інструмен-
та ́льно-вока ́льний анса ́мбль. 
skiffle-player — арти ́ст(ка) ама ́торського 
інструмента ́льно-вока ́льного анса ́мблю. 
skiing — n. sport, лещата ́рство, лижва ́рство. 
ski-jumping — n. sport, стрибки ́ на ле ́щатах, 
ли ́жвах. 
skilful — меткий, впра ́вний, умілий, 
skilfully — adv. впра ́вно, уміло, 
skilfulness — впра ́вність, умілість, 
skill — впра ́вність; спритність; майсте ́р-
ність. 
skilled — adj. впра ́вний; спритний; майс-
терний. 
skillet — 1) невели ́ка каструля (баня ́к); 
2) сковорода ́. 
skilly — n. кандьо ́р (рідка ́, пісна зу ́па, 
ю́шка). 
skimble-skamble — adj. colloq. незв'я ́зний 
(незв'язна мова). 
skimmer — 1) cul. шумівка, ополо ́ник; 
2) av. гідроліта ́к, ґлі ́сер; 3) сепара ́тор. 
skim milk — зби ́ране молоко, 
skimming-dish — n. colloq. плоскодо ́нна 
я́хта для перего ́нів. 
skimp, to — урі ́зувати, скупо дава ́ти; 
пога ́но забезпечувати, 
skimpy — 1) убо ́гий; 2) худи ́й; 3) вузьки ́й. 
skim, to — 1) зче ́рпувати; збира ́ти (верш-
ки, пі ́нку); 2) мча ́ти, ле ́две торка ́ючись 
пове ́рхні; 3) нашвидку ́ читати, 
skin — 1) шкірка; 2) шкура; 3) оболонка; 
4) міх (для вина ́); 5) шкірка, лушпиння, 
skin and bone — colloq. шкі ́ра та кістки ́ 
(про ду ́же худо ́го). 
skin-deep — 1) adj. поверхо ́вий; 2) adv. 
поверхо ́во. 
skin-diver — шука ́ч пе ́рлів. 
skinflint — n. скна ́ра. 
skinful — n. colloq. по ́вний міх вина ́ . 
skin-game — бій без рукави ́ць (у бо ́ксі). 
skin-grafting — med. пересадження шкі ́ри. 
skinner — n. 1) кушні ́р; 2) colloq. дири ́світ. 
skinny — adj."худо рля ́вий. 
skin, to — 1) здира ́ти шкі ́ру, білува ́ти; 
2) med. вкрива ́тися шкі ́ркою, го ́їтися; 
3) colloq. забира ́ти, кра ́сти все. 
skip — н. 1) стрибо ́к; 2) ming. скіп; пере-
кидна ́ вагоне ́тка. 
skipjack — іграшка, що стриба ́є. 
skipper — naut. капіта ́н торгове ́льного 
судна ́. 
skipping — n. стриба ́ння. 

skipping-rope — шнуро ́к для перестрибу-
вання. 
skip, to — 1) стриба ́ти, підстри ́бувати; 
2) colloq. дремену ́ти; метну ́тися. 
skirl — звук дуди. 
skirl, to — гра ́ти на дуді ́ . 
skirmish — сутичка, перестрілка, 
skirmisher — hist, застрільник, 
skirmish, to — перестрілюватися; би ́тися 
мали ́ми заго ́нами. 
skirt — n. 1) спідни ́ця; спідничка; 2) пола ́ ; 
3) рі. око ́лиця; межа ́ . 
skirting-board — n. archi. плінтус. 
skirt, to — 1) облямо ́вувати; 2) бу ́ти роз-
ташо ́ваним вздовж кра ́ю; 3) огинати, 
обхо ́дити. 
ski-run — лещата ́рська, лижва ́рська сте ́жка. 
ski-running — n. ходіння на ле ́щатах, 
ли ́жвах. 
ski-shoes — n. рі лещата ́рські черевики, 
п'єкси. 
skit — 1) жарт, пародія; 2) скетч; 3) colloq. 
на ́товп; безліч. 
ski, to — ходити на ле ́щатах, ли ́жвах. 
skittish — 1) жартівливий, грайли ́вий; 
2) жва ́вий; 3) примхливий; 4) полохливий 
(про коня ́). 
skittishness — 1) жартівли ́вість; 2) жва ́вість; 
3) примхливість. 
skittle — n. pi sport, ке ́ґлі. 
skittle! — colloa. дурниця! 
skittle-alley — sport, кегельбан, 
skittle away, to — colloq. розтринькувати, 
skiver — 1) тонка ́ шкіра; 2) ніж для роз-
різування шкіри, 
skive, to — розрізувати шкіру, 
skivvies — n. pl. colloq. чоловіча ни ́жня 
білизна. 
sklent — n. 1) непра ́вда; 2) attr. неправ-
дивий. 
sklent, to — казати неправду, брехати. 
Skoal! — exclam. Ва ́ше здоров'я! 
skua — orn. помо ́рник велйкий. 
skulk, to — 1) підкрадатися, кра ́стися; 
2) ухилятися від відповіда ́льности. 
skull — череп. 
skull and cross-bones — че ́реп і кістки ́ 
(ембле ́ма сме ́рти). 
skull-cap — ярму ́лка. 
skullduggery — colloq. шахра ́йство. 
skunk — n. 1) zool. скунс; 2) ску ́нсове 
ху ́тро; 3) colloq. негідник. 
skunk, to — colloq. обігра ́ти доще ́нту. 
sky — 1) небо; 2) colloq. клі ́мат. 
sky army — mil. colloq. повітря ́но-деса ́нтні 
війська ́. 
sky-blue — 1) adj. блакитний; 2) n. блаки ́ть. 
sky-clad — adj. jok. го ́лий. 
skyer — sport, ви ́со ́ко заки ́нутий м'яч. 
skyey — adj. 1 )~пі дне ́сений; 2) блакитний. 
sky-high — 1) adj. висо ́кий; 2) adv. ду ́же 
ви ́со ́ко. 
skylark — orn. жа ́йворонок. 
skylark, to — 1) ті ́шитися; 2) пустува ́ти. 
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skylight — 1) bui. квати ́рка; за ́скле ́ний дах; 
2) naut. світла лю ́ка. 
sky-line — 1) обрій; горизо ́нт; 2) обриси на 
фо ́ні не ́ба. 
sky pilot — colloq. лету ́н, піло ́т. 
sky-rocket — раке ́та (в піроте ́хніці). 
sky-rocket, to — colloq. 1) линути вго ́ру; 
2) шви ́дко підніма ́тися (про ціни то ́шо). 
skyscape — картина, що зображує не ́бо. 
skyscraper — n. хмароде ́р, хмарочо ́с, небо-
сяг (будо ́ва). 
sky truck — n. colloq. av. транспортний 
літа ́к. 
skyward(s) — adv. до не ́ба. 
skywave — radio хви ́ля, шо відбива ́ється 
від ве ́рхніх шарів атмосфери. 
sky-wave communication — radio зв'язо ́к на 
відби ́тій хви ́лі. 
skyways — n. pl. av. повітряні шляхи ́ . 
slab — 1) tech. пласти ́на; плита; 2) bui. 
обапіл. 
slab-sided — adj. 1) з пло ́скими боками; 
2) colloq. худорля ́вий. 
slack — 1. adj. 1) слабкий; 2) мля ́вий (мля ́ва 
торгівля); 3) ненатя ́гнутий (про дріт, ка-
нат); 2. n. 1) застій (у торгівлі); 2) без-
діяльність; 3) вугільний пил. 
slack-baked — adj. недопе ́чений. 
slacken, to — 1) попуска ́ти, послабляти; 
2) слабішати, занепадати: 3) уповільню-
вати. 
slacker — n. colloq. леда ́що, ле ́дар. 
slack lime — га ́шене ва ́пно ́ . 
slacks — n. pl. спорти ́вні штани, 
slack, to — 1) відпускати, послаблювати; 
2) не ́хтувати, ста ́витися недбало; 3) colloq. 
ледарювати. 
slag — жужелиця, шлак. 
slake, to — 1) вгамо ́вувати, заспоко ́ювати 
(спра ́гу); 2) гасити (ва ́пно ́). 
slalom — n. sport, сла ́лом. 
slam — 1) грюкання (дверима); 2) at cards 
шлем. 
slam, to — 1) грю ́кати (дверима); 2) colloq. 
критикува ́ти. 
slander — наговір, на ́клеп, знесла ́влення. 
slanderer — накле ́пни||к (ця); я́бедни||к (ця), 
slanderous — adj. накле ́пницький. 
slander, to — нагово ́рювати, знеславлю-
вати. 
slang — 1) n. жарґо ́н, сленг; 2) adj. вуль-
ґа ́рний. 
slang, to — colloq. ла ́яти. 
slangy — 1) жарґо ́нний; вульґа ́рний; 
2) крикливий (про о́дяг). 
slant — 1. adj. ко ́сий; похи ́лий; 2. n. 1) tech. 
скіс; 2) схил; 3) тенде ́нція. 
slanting — adj. ко ́сий; похилий. 
slantin(g)dicular — adj. jok. ко ́сий. 
slantingly — adv. ко ́со; похи ́ло. 
slant, to — 1) іти або ́ спрямо ́вувати нав-
коси ́ ; 2) тенденційно представля ́ти. 
slantwise — adv. навкісь, навкоси ́; ко ́со; 
похи ́ло. 

slap — 1) n. ляпане ́ць, ля ́пас; 2) adv. 
раптом; пря ́мо. 
slap-bang — adv. з усьо ́го ́ ро ́змаху; з шу ́ -
мом. 
slapdash — 1) adj. швидки ́й, нава ́льний; 
2) adv. аби ́як; навмання ́. 
slapjack — 1) at cards дитя ́ча гра; 2) cul. 
млине ́ць. 
slapping — adj. colloq. надзвича ́йний, не-
чу ́ваний. 
slap, to — ля ́скати, плеска ́ти. 
slap-up — adj. colloq. розкішний, 
slash — 1) ро ́зріз; 2) ра ́на; 3) уда ́р з плеча ́ 
(шаблею); 4) болоти ́ста місце ́вість. 
slashing — 1. adj. 1) різкий, нищівни ́й; 
2) сильний, нава ́льний; 2. n. руба ́ння 
(ша ́блею). 
slashing criticism — n. го ́стра кри ́тика., 
slashing dinner — n. colloq. добрий обід, 
slash, to — 1) руба ́ти (ша ́блею); 2) знижу-
вати (ціни то ́що); 3) го ́стро критикува ́ти. 
slat — 1) av. передкрйлок; 2) до ́щечка, 
пля ́нка. 
slate — n. 1) тіп. ши ́фер, сланець; 2) ґри ́-
фельна дошка; 3) сіроблакйтний ко ́лір; 
4) рої. ли ́ста кандида ́тів. 
slate-club — каса взаємодопомо ́ги. 
slate-pencil — ґри ́фель. 
slater — 1) покрівельник; 2) colloq. суво ́рий 
критик. 
slate, to — 1) bui. кри ́ти ши ́ферними пли-
тами; 2) рої. висува ́ти в кандида ́ти; 
3) colloq. ла ́яти. 
slather — n. colloq. велйка кількість, 
slather, to — colloq. витрача ́ти в вели ́ких 
кількостях. 
slattern — n. замазура, нечепу ́ра. 
slatternly — adj. неоха ́йний. 
slat, to — лопотіти (про вітрило). 
slaty — 1) шйферний, сланцевий; 2) сіро-
блакйтний; 3) шаруватий. 
slaughter — 1) різанйна; кровопролиття ́ ; 
сі ́ча; 2) забій (худо ́би). 
slaughter-house — різнйця, бо ́йня. 
slaughterous — 1) кровопролйтний; 2) кро-
воже ́рливий. 
slaughter, to — 1) вбивати; влашто ́вувати 
різанйну, кровопролиття ́; 2) різати, за-
бивати (худо ́бу). 
Slav — 1) n. слов'||янгін (я ́нка); 2) adj. 
слов'янський. 
Slavdom — слов'я ́нство, словенські на-
роди. 
slave — n. 1) неві ́льни||к (ця); раб(и ́ня); 
2) attr. невільничий; рабський, 
slave-born — adj. народжений у нево ́лі 
(ра ́бстві). 
slave-driver — нагля ́дач за невільниками 
(раба ́ми). 
slave-holder — вла ́сник невільників (рабі ́в). 
slaver — 1) слина; 2) гру ́бі ле ́стоші; 
3) торгове ́ць невільниками (раба ́ми). 
slaver, to — 1) обслйнювати; пуска ́ти сли ́-
ну; 2) fig. підлабу ́знюватися. 
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slavery — 1) невільництво, ра ́бство; 2) fig. 
важка ́ (підневільна) пра ́ця. 
slave, to — працюва ́ти, як невільник (раб). 
slave-trade — торгівля невільниками (ра-
ба ́ми). 
slavey — colloq. служни ́ця. 
Slavic — adj. phil. славісти ́чний. 
slavish — adj. неві ́льничий, ра ́бський. 
Slavist — n. phil. славі ́ст(ка). 
Slavistics — phil. славістика. 
Slavonian — 1. n. 1) слов'||яни ́н (я ́нка); 
2) слове ́н||ець (ка); 3) словенська гру ́па 
мов; 2. adj. 1) словенський; 2) слове ́н-
ський. 
Slavonic — 1) n. словенська гру ́па мов; 
2) adj. слов'я ́нський. 
Slavophile — n. слов'янофі ́л(ка). 
Slavophilism — n. слов'янофільство. 
Slavophobe — n. слов'янофо ́б(ка). 
slaw — cul. сала ́та з капу ́сти. 
slayer — уби ́вця. 
slay, to — убива ́ти. 
sleazy — adj. неміцни ́й, тонкий (неміцна ́, 
тонка ́ ткани ́на). 
sled — са ́ни. 
sledding — n. 1) са ́нна ́ доро ́га; 2) їзда ́ на 
са ́нях. 
sledge — са ́ни. 
sledge-car — автоса ́ни. 
sledge-hammer — n. 1) tech. молот, кова ́ль-
ський мо ́лот; 2) attr. нищівний. 
sledge, to — 1) їхати на са ́нях; 2) вози ́ти 
саньми ́ . 
sleek — гладе ́нький; ґлянсува ́тий; при-
лизаний. 
sleek, to — роби ́ти гладе ́ньким (ґлянсу-
ва ́тим). 
sleeky — 1) гладе ́нький; 2) уле ́сливий. 
sleep — сон; спля ́чка. 
sleep away, to — проспа ́ти (щось), 
sleeper — 1) той, хто спи ́ть; 2) гіу. спа ́льний 
вагон; 3) гіу. шпа ́ла; 4) colloq. сонько ́ , 
сплю ́х(а). 
sleeperette — відкидне ́ крі ́сло (в літаку ́ 
або ́ міжмісько ́му авто ́бусі). 
sleepily — adv. со ́нно; спросо ́ння. 
sleepiness — сонли ́виці, сонли ́вість. 
sleeping — adj. спа ́льний. 
sleeping-bag — n. спа ́льний мішо ́к. 
sleeping-car — n. гіу. спа ́льний ваго ́н. 
sleeping-draught — n. pharm. снотво ́рний 
за ́сіб. 
sleeping partner — n. comm. colloq. партне ́р, 
що не бере активної у́части в спра ́вах. 
sleeping-room — n. спа ́льня. 
sleeping sickness — n. med. со ́нна хворо ́ба. 
sleepless — adj. безсо ́нний. 
sleeplessness — n. безсо ́ння. 
sleep like a log, to — colloq. мі ́цно спа ́ти. 
sleep off, to — відсипа ́тися. 
sleep on, to — colloq. відкласти рі ́шення 
чого ́сь до насту ́пного ра ́нку. 
sleep over, to — see sleep on, to. 
sleep the clock round, to — colloq. проспа ́ти 
дванадцять годи ́н. 

sleep the sleep of the just, to — спа ́ти сном 
пра ́ведника. 
sleep, to — 1) спа ́ти; 2) дава ́ти нічлі ́г. 
sleep-walker — n. med. снови ́да, луна ́тик. 
sleep-walking — n. med. лунати ́зм. 
sleepy — со ́нний; сонли ́вий. 
sleepyhead — n. colloq. сонько ́, сплю ́х(а). 
sleet — сльота ́ ; сніг з доще ́м. 
sleety — adj. сльота ́вий. 
sleeve — 1) рука ́в; 2) tech. му ́фта, гі ́льза. 
sleeveprotectors — n. pl. нарука ́вники. 
sleigh — са ́ни. 
sleigh-bell — дзво ́ник. 
sleight — n. аг. спритність. 
sleight-of-hand — n. спритність рук; жонґ-
ле ́рство. 
slender — 1) тонки ́й, струнки ́й; 2) незнач-
нйй. 
slenderize, to — 1) худнути; втрача ́ти вагу ́ ; 
2) роби ́ти тонки ́м. 
slenderness — 1) то ́нкість, стру ́нкість; 
2) незна ́чність. 
Sleswick — geog. Шле ́звіґ. 
sleuth — 1) детекти ́в, шпиг; 2) шука ́ч 
(соба ́ка). 
sleuth-hound — шука ́ч (соба ́ка). 
sleuth, to — бу ́ти детекти ́вом. 
slew — 1) поворо ́т; 2) боло ́то; за ́водь; 
3) colloq. ду ́же вели ́ка кількість. 
slew, to — поверта ́ти(ся); оберта ́ти(ся). 
slice — 1) ски ́бочка; шмато ́чок; 2) части ́на; 
3) широ ́кий ніж. 
slice, to — 1) різати тонки ́ми ски ́бочками; 
2) відріза ́ти; 3) діли ́ти на части ́ни. 
slick — 1. n. 1) тіп. шліх; 2) colloq. розкіш-
ний журна ́л; 2. adj. 1) гладе ́нький; 2) швид-
ки ́й; спри ́тний; 3) влу ́чний; 3. adv. 1) гла ́д-
ко; 2) шви ́дко; 3) влу ́чно. 
slicker — colloq. 1) плащ, макінто ́ш; 
2) спри ́тний ошука ́нець. 
slick, to — 1) роби ́ти гладе ́ньким; 2) colloq. 
прикраша ́ти. 
slide — n. 1) tech. движок; 2) phot, діяпо-
зити ́в; 3) похи ́ла площйна ́ . 
slide-block — tech. повзун, 
slide-fastener — за ́стібка-бли ́скавка. 
slide-rule — лічи ́льна лінійка, 
slide-valve — tech. золотни ́к. 
slide, to — 1) ко ́взати(ся); 2) непомітно 
проходити біля; 3) ітй безперешкодно, 
sliding rule — лічйльна лінійка, 
sliding scale — рухо ́ма лічи ́льна табли ́ця. 
sliding seat — sport, слайд (пересувне ́ си-
діння в го ́ночному чо ́вні ́). 
slight — 1. n. 1) непова ́га; не ́хтування; 
2) неува ́жність; 2. adj. 1) слабки ́й; 2) тен-
дітний; 3) незначни ́й. 
slightly — леге ́нько, зле ́гка, тро ́хи. 
slight, to — гордува ́ти; не ́хтувати; зне-
важа ́ти. 
slim — 1) тонки ́й; струнки ́й; 2) слабки ́й. 
slime — 1) physio І. слиз; 2) мул, наму ́л; 
3) багно ́ . 
slime, to — physiol. вкрива ́тися сли ́зом. 
slimness — то ́нкість; стру ́нкість. 
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slim, to — Худнути, втрача ́ти вагу ́ . 
slimy — adj. 1) слизи ́стий; 2) слизьки ́й; 
3) fig. підле ́сливий. 
sling — n. 1) med. пере ́в'язь; 2) кидо ́к; 
3) naut. строп; 4) кана ́т; 5) пра ́ща, рога ́тка. 
sling-shot — n. пра ́ща, рога ́тка. 
sling, to — 1) ки ́дати, жбурля ́ти; 2) ві ́шати 
че ́рез плече ́ ; 3) підніма ́ти за допомо ́гою 
кана ́та. 
slink — n. недоно ́сок (про твари ́ну). 
slink, to — підкрада ́тися; іти ́ крадькома ́ . 
slip — n. 1) ко ́взання; 2) про ́маХ; по ́милка; 
3) naut. сліп; ста ́пель; 4) нижня спідни ́ця; 
5) по ́шивка; 6) pl. пла ́вки; 7) а́ркуш; 
8) print. гра ́нка; 9) tech. зме ́ншення числа ́ 
о́бертів. 
slip along, to — мча ́ти. 
slip away, to — 1) зника ́ти; 2) непомітно 
мина ́ти (про час); 3) піти ́, не попро-
щавшись. 
slip by, to — мина ́ти (про час). 
slip-cover — 1) обкла ́динка з мате ́рії для 
ме ́блів; 2) суперобкла ́динка (для кни ́жки). 
slip in(to), to — 1) непомі ́тно увійти ́ ; 
2) вкрада ́тися (про по ́милку). 
slip-knot — 1) ву ́зол, що ле ́гко розв'я ́зу-
ється; 2) пересувна ́ петля ́ на моту ́зці. 
slip off, to — вислиза ́ти. 
slip of the pen — colloq. опи ́ска, ля ́псус. 
slip of the tongue — colloq. обмо ́вка. 
slip-on — n. 1) све ́тер, що одяга ́ється че ́рез 
го ́лову; 2) просто ́ра су ́кня. 
slip on, to — накида ́ти, одяга ́ти (про о́дяг). 
slip out, to — вислиза ́ти. 
slipover — све ́тер, пуло ́вер. 
slipper — n. 1) панто ́фель, кімна ́тний че-
реви ́к; 2) rly. гальмови ́й череви ́к. 
slippers — n. pl. панто ́флі, ка ́пці, кімна ́тні 
череви ́ки. 
slippery — 1) ско ́взьки ́й, слизьки ́й; 2) fig. 
ненаді ́йний. 
slippy — colloq. слизьки ́й. 
slipshod — adj. неоха ́йно одя ́гнений; не-
дба ́лий. 
slip-slop — colloq. 1. n. 1) балакани ́на; 
2) слабки ́й напі ́й; 2. adj. 1) безглу ́здий; 
2) слабки ́й (про напі ́й). 
slipsole — у́стілка. 
slip, to — 1) ко ́взати; посковзну ́тися; 
2) зника ́ти; 3) ви ́слизнути; 4) промайну ́ти 
(про час); 5) помиля ́тися; 6) tech. буксу-
ва ́ти (про ко ́лесо). 
slip-up — n. colloq. 1) по ́милка; 2) невда ́ча. 
slip up, to — 1) спотика ́тися; 2) помиля ́тися. 
slipway — n. naut. суднопідніма ́льний 
е́лінґ, сліп. 
slit — щі ́лина; поздо ́вжній ро ́зріз. 
slither, to — colloq. ко ́взати; ско ́чуватися. 
slit skirt — спідни ́ця з ро ́зрізом. 
slit, to — 1) розрі ́зувати, розтина ́ти 
вздовж; 2) розко ́лювати; розще ́плювати. 
sliver — 1) ска ́лка, трі ́ска; 2) стрі ́чка. 
sliver, to — розко ́лювати(ся); розще ́плю-
вати(ся). 

slob — 1) сльота ́ ; бруд; 2) derog. слинькб; 
нечепу ́ра. 
slobber — 1) сли ́на; 2) сантимента ́льні 
балачки ́. 
slobber, to — 1) сли ́нити; 2) рю ́мсати; 
3) fig. пога ́но працюва ́ти. 
slobbery — adj. сли ́нявий. 
sloe — 1) bot. те ́рен; 2) терни ́на, терно ́ва 
я́года. 
slog — си ́льний уда ́р. 
slogan — льо ́зунґ, га ́сло; за ́клик. 
slog, to — 1) си ́льно вдаря ́ти; 2) наполе ́г-
ливо працюва ́ти. 
sloop — naut. 1) шлюп; 2) сторожови ́й 
корабе ́ль. 
slop — n. 1) pl. водяни ́ста їжа; 2) калюжа; 
3) pl. поми ́ї. 
slop-basin — n. полоска ́льниця. 
slope — n. 1) похи ́лість; спад; схил; 2) ming. 
похи ́ла ви ́робка. 
Slope arms! — mil. Рушницю на плече ́! 
slope, to — 1) ма ́ти на ́хил; хилйти(ся); 
2) ско ́шувати, зрі ́зувати ко ́со. 
sloping — adj. спа ́дистий, поло ́гий, по-
Хи ́лий. 
slopingly — спа ́дисто, похи ́ло. 
slop over, to — 1) ли ́тися че ́рез край; 2) fig. 
пла ́катися. 
slop-pail — поми ́йне відро ́ . 
sloppy — adj. 1) вкри ́тий калю ́жами (вкри ́та 
калю ́жами доро ́га); 2) рідки ́й (рідка ́ їжа); 
3) недба ́лий (недба ́ла пра ́ця); 4) санти-
мента ́льний. 
slops — 1) поми ́ї; 2) широ ́кий (просто ́рий) 
о́дяг; 3) аг. широ ́кі штани ́ . 
slop-shop — крамни ́ця деше ́вого гото ́вого 
о́дягу. 
slop, to — розпліскувати, розхлю ́пувати. 
slopwork — 1) недба ́ло ви ́конана пра ́ця; 
2) виробни ́цтво деше ́вого гото ́вого о́дягу. 
slosh — see slush. 
slot — 1) tech., bui. паз, про ́різ; 2) щі ́лина; 
3) theatr. лю ́ка: 4) слід (звіра). 
sloth — 1) повільність; 2) лі ́нощі, ледар-
ство; дармоїдство; 3) zool. тихохід, лі-
ни ́вець. 
sloth-bear — zool. ведмі ́дь-губа ́ч. 
slothful — леда ́чий, ліни ́вий. 
slot-machine — автома ́т, що викида ́є пе ́вну 
річ або ́ вико ́нує пе ́вну фу ́нкцію при опус-
ка ́нні в ньо ́го моне ́ти. 
slouch — 1) незґра ́бна хода ́ ; 2) colloq. 
тюхті ́й; вайло ́ ; 3) опу ́щені кри ́си капелю ́ха. 
slouch, to — 1) звиса ́ти; 2) спуска ́ти кри ́си 
капелю ́ха. 
slough — 1) трясовина ́ , боло ́то; 2) сму ́ток; 
відча ́й; 3) струп; 4) ски ́нена шкі ́ра гадю ́ки; 
5) забу ́та зви ́чка. 
slough, to — 1) лу ́щитися; 2) скида ́ти шкі ́ру 
(про гадю ́ку). 
sloughy — adj. 1) багни ́стий, грузьки ́й; 
2) стру ́пний. 
Slovakian — 1) n. слова ́ ||к (чка); 2) adj. 
слова ́цький. 
sloven — n. замазу ́ра, нечепу ́ра. 
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Slovene — слове ́н||ець (ка). 
Slovenian — adj. слове ́нський. 
slovenliness — неоха ́йність. 
slovenly — adj. неоха ́йний. 
slovenry — n. неоха ́йність. 
slow — 1. adj. 1) пові ́льний; 2) поступо ́вий; 
3) мля ́вий; неквапли ́вий; 2. adv. пові ́льно. 
slowcoach — n. colloq. заба ́ра; мля ́ва лю-
дина. 
slowdown — n. colloq. уповільнення, 
slow goods — comm. ванта ́ж мало ́ї шви ́д-
кости. 
slowly — adv. пові ́льно, пома ́лу, пово ́лі. 
slow-match — n. бікфо ́рдів шнур, 
slow, to — упові ́льнювати(ся). 
slow-witted — adj. некмітливий, 
slow-worm — n. zool. веретільниця, 
slubber, to — colloq. 1) недба ́ло працюва ́ти; 
2) брудни ́ти. 
slub, to — text, сука ́ти. 
sludge — 1) багно ́ ; мул; 2) дрі ́бни ́й лід 
(на рі ́чці). 
sludgy — adj. брудни ́й. 
slug — n. 1) zool. слизня ́к, слима ́к; 2) куля; 
3) print, рядо ́к, відлитий на ліноти ́пі; 
4) colloq. ковто ́к. 
slug-abed — n. colloq. ле ́жень, ле ́дар; сонько ́. 
sluggard — n. леда ́що, неро ́ба; тюхті ́й, 
вайло ́ . 
sluggish — 1) мля ́вий; вайлува ́тий; 2) за-
барний; пові ́льний; 3) іне ́ртний. 
sluggishly — 1) мля ́во; 2) пові ́льно; 
3) іне ́ртно. 
sluggishness — 1) мля ́вість; 2) повільність; 
3) іне ́ртність. 
slug, to — 1) винищувати слизнякі ́в, сли-
маків; 2) colloq. mil. обстрі ́лювати. 
sluice — 1) шлю ́за; воро ́та до ́ку; 2) ming. 
жо ́лоб для промива ́ння руди ́ . 
sluice-gate — шлю ́зні воро ́та. 
sluice, to — 1) будува ́ти шлю ́зи; 2) від-
во ́дити во ́ду че ́рез шлю ́зи; 3) витіка ́ти. 
slum — n. pl. не ́три, жебра ́цькі осе ́лі. 
slumber — сон; дрімо ́та; забуття ́ . 
slumber away, to — colloq. прога ́ювати час. 
slumberette — крі ́сло з відкидно ́ю спин-
кою (в літаку ́ , міжмісько ́му авто ́бусі). 
slumberous — 1) сонний; сонли ́вий; 2) що 
навіва ́є сон. 
slumber-suit — піжа ́ма. 
slumber, to — спа ́ти; дріма ́ти. 
slummock, to — colloq. 1) жаді ́бно ковта ́ти; 
2) безла ́дно говориш, 
slump — 1) comm. різке ́ зни ́ження цін; 
2) есоп. криза; 3) geol. о́повзень, зсув, 
slump, to — 1) comm. рі ́зко па ́дати (про 
ціни); 2) ра ́птом перестава ́ти (про ві ́тер); 
3) з шу ́мом зачинятися. 
slum, to — відвідувати не ́три, жебра ́цькі 
осе ́лі (з благодійною мето ́ю). 
slur — 1) на ́клеп, інсинуа ́ція; 2) пляма (на 
репута ́ції); 3) mus. леґа ́то; 4) print, чорниш. 
slurry — n. Ьиі. рідке ́ цеме ́нто ́ве ті ́сто; 
рідка ́ глйна. 

slur, to — 1) нерозбірливо вимовляти 
слова ́ ; 2) нерозбірливо писа ́ти; 3) при-
ме ́ншувати (зна ́чення, заслу ́гу); 4) аг. 
ганьбити. 
slush — 1) грязю ́ка, сльота ́ ; 2) та ́лий сніг; 
3) colloq. сантимента ́льна нісенітниця, 
slush, to — 1) облива ́ти водо ́ю (грязю ́кою); 
2) Ьиі. цементува ́ти. 
slushy — 1) гря ́зьки ́й; сльота ́вий; 2) colloq. 
сантимента ́л ьний. 
slut — n. 1) неоха ́йна жінка, нечепу ́ра; 
2) jok. дівчи ́сько. 
sluttery — неоха ́йність. 
sluttish — adj. неоха ́йний. 
sluttishly — неоха ́йно. 
sly — 1) хитрий, лука ́вий; 2) заборо ́нений; 
незако ́нний. 
slyboots — n. jok. крутій, хитру ́н. 
slyly — хи ́тро, лука ́во. 
slyness — хи ́трість, лука ́вство. 
slype — n. archi. кри ́та арка ́да. 
smack — 1. n. 1) смак; 2) цмо ́кання губа ́ми; 
3) дзвінки ́й уда ́р (ля ́пас); 4) naut. смек 
(однощо ́глове риба ́льське судно ́); 2. adv. 
colloq. пря ́мо; в са ́му то ́чку. 
smacker — 1) дзвінки ́й поцілу ́нок абб 
ля ́пас; 2) colloq. до ́ляр. 
smack, to — 1) ма ́ти дале ́ку схо ́жість; 
2) відго ́нити (чи ́мось); 3) ляскати; 4) цмо ́ -
кати. 
small — 1) малий, невеликий; 2) незначний; 
3) короткоча ́сний, недо ́вгий; 4) нечисле ́н-
ний; 5) слабки ́й. 
small-arms — n. pl. тії. стріле ́цька збро ́я. 
small beer — n. colloq. слабке ́ пи ́во. 
small-bore — adj. mil. малокаліберний, 
small-calibre — adj. mil. малокаліберний, 
small change — дрібні гро ́ші. 
small-clothes — n. pi. hist, вузькі й коро ́ткі 
штани ́ . 
small craft — n. pi. naut. човни ́. 
small-displacement car — mot. малолітра ́жне 
а́вто́. 
smaller — ме ́нпшй. 
smallest, the — найме ́нший. 
small fry — 1) дрібна ́ ри ́бка; 2) colloq. 
дрібно ́та; мале ́ча. 
small holder — 1) дрібний вла ́сник; 2) дріб-
ни ́й оренда ́р. 
small hours — до ́світок, передсвіта ́нок. 
small-minded — adj. дріб'язко ́вий, обме ́ -
жений. 
small ones — colloq. дрібно ́та; мале ́ча. 
smallpox — med. віспа, 
small talk — пуста ́ балакани ́на. 
small-tooth comb — n. густий гребіне ́ць. 
smalt — сма ́льта (си ́нє скло), 
smarm, to — 1) догоджа ́ти; прислужува-
тися; 2) пригла ́джувати, прилизувати, 
smarmy — adj. colloq. уле ́сливий. 
smart — 1. adj. 1) елеґа ́нтний; че ́пурни ́й; 
2) метки ́й; 3) винахідливий; 4) різки ́й (про 
біль); 2. n. різки ́й, пеку ́чий біль, 
smart aleck — n. colloq. самовпе ́внена 
люди ́на. 
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smart-alecky — adj. colloq. самовпе ́внений, 
зухва ́лий. 
smarten, to — причепурюватися), 
smartly — че ́пурно; зви ́нно. 
smart-money — n. 1) відступне ́; 2) штраф; 
3) компенсація за калі ́цтво. 
smartness — че ́пурність; зви ́нність. 
smart, to — 1) стражда ́ти; 2) зазнава ́ти або ́ 
завдава ́ти гострого бо ́лю. 
smash—1. n. 1) розбива ́ння вщент; 2) comm. 
банкру ́тство; 3) катастро ́фа; су ́тичка; 
4) гу ́ркіт від падіння; 2. adv. 1) вщент; 
2) з ро ́змаху. 
smasher — n. colloq. 1) нищівний уда ́р або ́ 
до ́каз; 2) щось нечу ́ване. 
smashing — adj. 1) нищівни ́й; 2) colloq. 
прекра ́сний. 
smash, to — 1) розбива ́ти(ся) вщент; 
2) comm. збанкрутува ́ти; 3) mil. роз-
гро ́млювати. 
smash up, to — розбива ́ти(ся) вщент, 
smatterer — n. colloq. всезна ́йко. 
smattering — n. colloq. поверхо ́ве зна ́ння ́ . 
smear — 1) med. мазо ́к; 2) пля ́ма; 3) fig. 
на ́клеп. 
smear, to — 1) шмарува ́ти, ма ́зати; 2) fig. 
ганьби ́ти; безче ́стити. 
smeary — adj. забруднений, брудни ́й. 
smectite — n. тіп. сукнова ́льна гли ́на. 
smeech — colloq. чад, гар. 
smell — 1) за ́пах; 2) нюх. 
smell a rat, to — colloq. відчува ́ти недо ́бре. 
smeller — colloq. 1) пре ́дме ́т, від яко ́го 
пога ́но тхне; 2) люди ́на, що вплу ́тується 
в чужі ́ спра ́ви. 
smelling-bottle — фляко ́н з ню ́хальною 
сі ́ллю. 
smelling-salts — n. pl. нюхальна сіль. 
smell out, to — розню ́хувати; висте ́жувати. 
smell, to — 1) ню ́Хати; чу ́ти но ́сом; 2) па ́х-
нути. 
smelly — adj. colloq. що пога ́но тхне. 
smelt — n. 1) met. розто ́плений мета ́л; 
пла ́вка; 2) ich. ко ́рюшка. 
smelted metal — n. met. розто ́плений 
мета ́л, виплав. 
smelter — n. met. 1) лива ́р; сталева ́р; 
2) лива ́рня, плавильня, 
smeltery — n. met. лива ́рня, плави ́льня. 
smelting — n. met. пла ́вка, виплавля ́ння. 
smelt, to — met. пла ́вити; переплавля ́ти; 
виплавля ́ти. 
smile — усмі ́шка, по ́смішка. 
smile on, to — вияв ля ́ти ла ́ску; сприя ́ти. 
smile, to — усміха ́тися, посміха ́тися. 
smirch — пля ́ма. 
smirch, to — плямува ́ти, бруднити. 
smirk — самовдово ́лена, уда ́вана або ́ 
дурна ́ по ́смішка. 
smirk, to — посміха ́тися (самовдово ́лено, 
уда ́вано абб по-дурно ́му). 
smite — n. 1) сильний уда ́р; 2) colloq. 
спроба. 
smite, to — 1) бити; ударя ́ти; 2) охбшпо-
вати; уража ́ти; 3) розбива ́ти; руйнува ́ти. 

smith — 1) кова ́ль; 2) слю ́сар. 
smithereens — n. pl. дрі ́бні ́ ула ́мки. 
smithery — 1) ку ́зня; 2) кова ́льське ре-
месло ́. 
smith, to — кува ́ти. 
smithy — кова ́льня, ку ́зня. 
smock — 1) спеці ́вка; комбінезо ́н; 2) аг. 
жіно ́ча соро ́чка. 
smock, to — прикраша ́ти збо ́рками. 
smog — густий тума ́н з кіптявою і димом. 
smoke — 1) дим; кіптява; 2) colloq. цига ́рка. 
smoke-ball — mil. димовий набій. 
smoke-black — са ́жа. 
smoke-cloud — mil. димова ́ завіса, димова ́ 
хма ́ра. 
smoke-consumer — tech. димопоглина ́ючий 
при ́стрій. 
smoke-dried — adj. вудже ́ний. 
smoke-dry, to — вуди ́ти. 
smoke-house — вуджа ́рня. 
smokeless — adj. безди ́мний. 
smokeless powder — безди ́мний по ́рох. 
smoke out, to — викурювати (виганяти 
димом). 
smoker — n. 1) куре ́ць; 2) rly. ваго ́н для 
курців. 
smoke-screen — mil. димова ́ завіса, димова ́ 
хма ́ра. 
smoke-stack — дима ́р (паротя ́га або ́ паро-
пла ́ва). 
smoke, to — 1) диміти; дими ́тися; 2) ку-
ри ́ти, пали ́ти (цигарки). 
smoking — n. куріння. 
smoking-car — r/у. ваго ́н для курців. 
smoking-carriage — see smoking-car. 
smoking-room — кури ́льня, кімна ́та для 
курців. 
smoky — 1) ди ́мний; чадни ́й; 2) димча ́стий 
(про ко ́лір). 
smooth — 1. adj. 1) гладе ́нький; 2) спо-
кійний; 3) ніжний, м'який (ніжна, м'яка ́ 
шкіра); 4) уле ́сливий; солодкомо ́вний; 
2. n. гладе ́нька пове ́рхня. 
smooth-bore — n. гладкоці ́вкова рушниця, 
smoothfaced — adj. 1) го ́лений; 2) fig. 
уле ́сливий. 
smoothly — 1) гла ́дко; 2) ніжно; 3) уле ́с-
ливо. 
smoothness — 1) гла ́дкість; 2) ніжність; 
3) уле ́сливість. 
smooth out, to — вигла ́джувати, вирів-
нювати. 
smooth over, to — see smooth out, to. 
smooth-spoken — уле ́сливий, солодкомо ́в-
ний. 
smooth, to — 1) пригладжувати, вирівню-
вати; 2) заспоко ́ювати(ся). 
smooth-tongued — adj. солодкомо ́вний. 
smother — n. густа ́ Хма ́ра диму або ́пилу. 
smother, to — 1) души ́ти; 2) гаси ́ти; 3) стри-
мувати (гнів то ́що); 4) замо ́вчувати 
(фа ́кти). 
smothery — adj. заду ́шливий. 
smoulder — n. тліючий вогбнь. 
smouldering — adj. же ́вріючий, тліючий. 



smouldering hatred snipper 

smouldering hatred — прихо ́вана нена ́висть. 
smoulder, to — же ́вріти, тлі ́ти. 
smudge — n. 1) брудна ́ пля ́ма; 2) задуш-
ливий дим; 3) во ́гнище для обку ́рювання. 
smudge, to — 1) брудни ́ти(ся); 2) же ́вріти, 
тлі ́ти; 3) обку ́рювати. 
smudgy — adj. брудни ́й. 
smug — 1. n. задава ́ка, чванько ́ ; 2. adj. 
1) самовдово ́лений; 2) мані ́рний; 3) оха ́й-
ний. 
smuggler — контрабандист, пачка ́р. 
smuggle, to — займа ́тися контраба ́ндою, 
пачка ́рством. 
smuggling — n. контраба ́нда, пачка ́рство. 
smut — n. 1) са ́жа; 2) брудна ́ пля ́ма; 
3) agric. са ́жка; 4) щось непристо ́йне. 
smut, to — 1) забру ́днювати(ся) са ́жею; 
2) agric. пошко ́джуватися са ́жкою. 
smutty — 1) зади ́млений; брудни ́й; 2) agric. 
зара ́жений са ́жкою; 3) непристо ́йний. 
Smyrna — geog. Смі ́рна (мі ́сто). 
snack — 1) за ́куска, пере ́куска; 2) ча ́стка, 
па ́йка. 
snack bar — буфе ́т, заку ́сочна. 
snaffle — узде ́чка. 
snaffle-bridle — узде ́чка. 
snaffle, to — colloq. спійма ́ти; затри ́мати. 
snag — 1) ви ́ступ; сучо ́к; 2) ула ́мок зу ́ба; 
3) перешко ́да. 
snaggy — adj. 1) сучкува ́тий; 2) по ́вний 
корчів (по ́вне корчі ́в дно рі ́чки). 
snag, to — 1) очшца ́ти від сучків; 2) нале-
тіти на корч. 
snail — n. 1) zool. слима ́к, ра ́влик; 2) tech. 
спіра ́ля; 3) fig. мля ́ва, повільна люди ́на. 
snake — 1) zool. гадю ́ка; 2) fig. невдя ́чна, 
зла люди ́на. 
snakebite — уку ́с гадю ́ки. 
snake-charmer — заклина ́ч гадю ́к. 
snake-headed — adj. colloq. серди ́тий, роз-
гніваний. 
snaky — adj. 1) що кишить гадю ́ками; 
2) гадю ́чий; 3) fig. підступний, зра ́д-
ницький. 
snap — n. 1) кла ́цання; тріск; 2) рапто ́ве 
похолода ́ння; 3) phot, зні ́мок; 4) attr. 
рапто ́вий; несподі ́ваний. 
snapdragon — bot. ро ́тики. 
snap off, to — відлама ́ти(ся). 
snappish — adj. 1) приче ́пливий; дражли ́-
вий; 2) кусю ́чий (кусю ́ча соба ́ка). 
snappy — 1) see snappish; 2) енерґі ́йний; 
живи ́й; 3) colloq. че ́пурни ́й. 
snap-roll — rt. av. бо ́чка. 
snap shot — по ́стріл без приці ́лювання. 
snapshot — phot, момента ́льний зні ́мок. 
snap switch — elect, вимика ́ч. 
snap, to — 1) кла ́цати; 2) злама ́ти(ся); 
3) phot, роби ́ти момента ́льний зні ́мок; 
4) colloq. огриза ́тися. 
snap up, to — підхо ́плювати, перехо ́п-
лювати. 
snare — сильце ́, тене ́та, па ́стка. 
snare, to — пійма ́ти в сильце ́, па ́стку. 

snarl — 1) гарча ́ння; 2) сплу ́тані (нитки ́); 
3) colloq. безла ́ддя, плутани ́на. 
snarl, to — 1) гарча ́ти; 2) сплутувати 
(нитки ́); 3) colloq. роби ́ти безла ́ддя. 
snatch — 1) хапа ́ння; 2) ури ́вок; короткий 
відрі ́зок ча ́су ́ . 
snatch at a straw, to — colloq. хапа ́тися за 
соломи ́нку. 
snatch away, to — вихо ́плювати, вирива ́ти. 
snatch off, to — see snatch away, to. 
snatch out, to — see snatch away, to. 
snatch, to — 1) хапа ́ти(ся); 2) зрива ́ти; 
вирива ́ти; 3) вихо ́плювати. 
snatchy — adj. ури ́вчастий. 
sneak — n. colloq. боягу ́з; негі ́дник. 
sneakers — n. pi. те ́нісні череви ́ки; чере-
ви ́ки на ґу ́мовій підо ́шві. 
sneaking — adj. 1) пі ́длий; 2) тає ́мний. 
sneak, to — підкрада ́тися. 
sneak up, to — підкрада ́тися. 
sneaky — adj. боягу ́зливий; підлий. 
sneck — n. за ́сув. 
sneck, to — замика ́ти. 
sneer — насмішка; глузува ́ння. 
sneer at, to — насміха ́тися, глузува ́ти 
(над, з). 
sneerer — насмішн||ик (иця). 
sneering — adj. насмішкуватий, глузли ́вий. 
sneer, to — 1) висміювати, насміха ́тися; 
2) глузли ́во посміха ́тися. 
sneeze — чха ́ння ́ . 
sneeze, to — чха ́ти. 
snick — надріз, за ́ру ́бка. 
snicker — n. гиги ́кання, хихотіння. 
snickersnee — jok. до ́вгий ніж, кинджа ́л. 
snicker, to — 1) гиги ́кати, хихотіти; 2) ти ́хо 
іржати (про коня ́). 
snick, to — зле ́гка надрізати. 
snide — 1) adj. фал(ь)ши ́вий, підро ́блений; 
2) n. фал(ь)ши ́ва моне ́та; фал(ь)ши ́ва 
кошто ́вність. 
snidesman — фал(ь)шивомоне ́тник. 
sniff — 1) ню ́хання; вдиха ́ння но ́сом; 
2) derog. чми ́хання, пи ́рхання. 
sniff at, to — обню ́хувати (про соба ́ку). 
sniff, to — 1) ню ́хати; виню ́хувати; 2) derog. 
чмихати, пирхати. 
sniffy — 1) смердю ́чий; 2) що знева ́жливо 
чми ́хає; 3) знева ́жливий, прези ́рливий. 
snifter — n. 1) глибо ́ке зідха ́ння; 2) р/. 
не ́жить; 3) си ́льний уда ́р. 
snifting-valve — tech. всмо ́ктуючий хлипа ́к. 
snigger — приду ́шений смішо ́к; хихоті ́ння. 
snigger, to — приду ́шено посміха ́тися; 
хихоті ́ти. 
snip — n. 1) надрі ́з; 2) шмато ́к; 3) р/. tech. 
но ́жиці для мета ́лу; 4) colloq. краве ́ць. 
snipe — 1) orn. бека ́с, шне ́па; 2) fig. ду ́рень, 
йо ́лоп; 3) colloq. недо ́курок. 
sniper — ті/., sport, сна ́йпер. 
snipe, to — 1) hunt, стріля ́ти бека ́сів; 
2) mil. стріля ́ти з укриття ́. 
snip off, to — відрізати; надрі ́зати. 
snipper — 1) краве ́ць; 2) mil. різальник 
колю ́чого дро ́ту. 
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snipper-snapper — n. colloq. нікче ́мна лю-
ди ́на. 
snippet — кла ́птик, шмато ́чок. 
snippy — adj. 1) ури ́вчастий; 2) colloq. 
зарозумілий, пиха ́тий. 
snip, to — рі ́зати (но ́жицями). 
snitch, to — colloq. кра ́сти. 
snivel — 1) шма ́ркання; 2) fig. лицемі ́рне 
базікання. 
snivelly — adj. шмарка ́тий. 
snivel, to — 1) шма ́ркати; пуска ́ти со ́плі; 
2) fig. уда ́вано розка ́юватися. 
snob — n. сноб. 
snobbery — снобі ́зм. 
snobbishness — снобі ́зм. 
snood — сі ́тка, стрі ́чка (для воло ́сся). 
snook — colloq. ніс. 
snooker — сну ́кер (гра на білья ́рді). 
snoop — n. colloq. люди ́на, яка ́ со ́ває но ́са 
в чужі ́ спра ́ви. 
snoop, to — colloq. со ́вати но ́са в чужі ́ 
спра ́ви. 
snoopy — adj. colloq. насти ́рливий, нав'яз-
ливий. 
snoot— 1) see snout; 2) colloq. ри ́ло, мо ́рда; 
гримаса. 
snoot, to — colloq. роби ́ти ґрима ́си. 
snooty — adj. colloq. зарозумілий; пре-
зи ́рливий. 
snooze — n. colloq. коро ́ткий сон (вдень). 
snooze, to — colloq. дріма ́ти (вдень). 
snore — n. хропі ́ння. 
snore-piece — tech. всмо ́ктувальна ру ́ра 
по ́мпи. 
snorer — хроп||у ́н (у ́ха). 
snore, to — хропі ́ти, хропти ́. 
snoring — n. хропі ́ння. 
snort — 1) хропіння; 2) пи ́хкання (про ма-
нгану). 
snorter — n. colloq. 1) щось надзвича ́йне; 
2) шторм, бу ́ря. 
snorting — adj. colloq. надзвича ́йний; ра-
зю ́чий. 
snort, to — 1) хропіти, хропти ́ ; 2) пи ́хкати 
(про мангану), 
snot — n. со ́плі. 
snot-rag — colloq. ху ́сточка до но ́са. 
snot, to — шма ́ркати. 
snotty — adj. 1) шмарка ́тий, сопли ́вий; 
2) оги ́дний. 
snout — 1) ри ́ло, мо ́рда (про твари ́н); 
2) derog. ніс; 3) tech. сопло ́ . 
enow — n. 1) сніг; 2) poet, білизна ́ ; 3) attr. 
снігови ́й. 
snowball — n. сніжка. 
snowball, to — гра ́тися в сніжки. 
snow-bank — снігови ́й заме ́т. 
snow-bird — orn. снігови ́й подоро ́жник. 
snow-blind — adj. засліплений блиску ́чим 
снігом. 
snow-boots — сукня ́ні бо ́ти. 
snow-bound — adj. 1) затри ́маний снігови ́ми 
заме ́тами; 2) зане ́сений снігом, 
snow-break — 1) відли ́га; 2) снігоза ́хисна ́ 
за ́горо ́да (біля залізни ́ці, шляху). 

snow-broth — colloq. снігова ́ сльота ́ . 
snowbunny — n. colloq. sport, недосвідчена 
лижва ́рка. 
snow-capped — adj. вкри ́тий снігом (вкри ́ті 
снігом го ́ри). 
snow-drift — снігови ́й заме ́т. 
snowdrop — n. bot. про ́серен, перво ́цвіт. 
snow-fall — снігопа ́д. 
snow-fence — see snow-break 2). 
snow-flake — сніжи ́нка. 
snowman — снігови ́к, снігова ́ ба ́ба. 
snow-plough — снігоочи ́сник. 
snow-shoes — n. pl. sport, ли ́жви. 
snow-slip — снігова ́ лявіна. 
snow-storm — хурто ́ви ́на, метелиця, пурґа ́ , 
ху ́ґа. 
snow-white — adj. білосніжний. 
snowy — 1) снігови ́й, сніжний; 2) вкри ́тий 
снігом; 3) білосніжний. 
snub — 1. n. 1) дога ́на; 2) знева ́жливе 
ставлення; 2. adj. кирпа ́тий (про ніс). 
snub-nosed — adj. що ма ́є кирпа ́тий ніс. 
snub, to — 1) вино ́сити дога ́ну; 2) при-
ни ́жувати; 3) naut., tech. сти ́шувати іне ́р-
цію хо ́ду. 
snuff — 1) нага ́р на свічці; 2) таба ́ка, 
нюхальний тютюн. 
snuff-box — табаке ́рка. 
snuff-colour — тютюно ́вий ко ́лір. 
snuffer — n. 1) pl. щи ́пці для зніма ́ння 
нага ́ру; 2) нюха ́ч (тютюну). 
snuffle — n. 1) сопі ́ння; 2) гугня ́вість; 
3) рі. не ́жить. 
snuffle, to — 1) сопі ́ти; 2) гугнявити, гово-
ри ́ти в ніс. 
snuffle valve — tech. випускни ́й хлипа ́к. 
snuffling — adj. гугня ́вий. 
snuff out, to — гаси ́ти (свічку). 
snuff, to — 1) зніма ́ти нага ́р зі сві ́чки; 
2) ню ́хати таба ́ки. 
snuffy — adj. 1) пожо ́вклий від таба ́ки; 
2) colloq. сердитий; неприє ́мний. 
snug — 1) зати ́шни ́й; 2) що щільно приля-
га ́є; 3) достатній; 4)акура ́тний; чистий; 
5) прихований. 
snuggery — n. зати ́шна ́ кімна ́та. 
snuggle, to — тули ́ти(ся); пригорта ́ти(ся). 
snug, to — 1) влаштовувати за ́ти ́шно; 
роби ́ти за ́тишок; 2) наво ́дити поря ́док. 
so — 1) так, таки ́м чи ́ном; 2) тому ́ ; 3) о́тже; 
4) до тако ́ї міри. 
soak — n. 1) вбира ́ння, всмо ́ктування; 
2) змо ́чування, промо ́чування; 3) colloq. 
зли ́ва; 4) colloq. п'яни ́ця. 
soaked — adj. 1) намо ́чений; мо ́крий; 
2) colloq. п'я ́ний. 
soaker — n. colloq. 1) зли ́ва; 2) п'яни ́ця. 
soaking — n. намо ́чування; вимо ́чування, 
soaking up — n. chem. вбира ́ння. 
soak, to — 1) вбира ́ти, всмо ́ктувати; 
2) мочити; вимо ́чувати; 3) colloq. пия ́чити. 
soak up, to — chem. вбира ́ти. 
so-and-so — n. таки ́й-то (за ́мість і́мени). 
soap — 1) ми ́ло; 2) colloq. хаба ́р; 3) colloq. 
ле ́стощі. 
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soap-boiler — милова ́р. 
soap-box — 1) скри ́ня для ми ́ла; 2) імпро-
візована трибу ́на. 
soapboxer — вуличний промо ́вець. 
soap-bubble — ми ́льна бульбашка. 
soap-maker — милова ́р. 
soap opera — colloq. рекля ́мна ра ́діо- або ́ 
телепереда ́ча. 
soap-stone — ми ́льний ка ́мінь. 
soap-suds — n. pl. ми ́льна пі ́на. 
soap, to — 1) ми ́ли ́ти; митися милом; 
2) colloq. дава ́ти хаба ́р; 3) colloq. лести ́тися. 
soap-works — милова ́рня. 
soapwort — bot. перекоти ́по ́ле. 
soapy — 1) ми ́льний; милки ́й; 2) fig. 
уле ́сливий. 
soaring — 1. n. пшря ́ючий полі ́т; 2. adj. 
1) що пшря ́є; 2) comm. висо ́кий; ви ́щий 
звича ́йного рівня. 
soar, to — 1) підніма ́тися вго ́ру ; пшря ́ти; 
2) av. плянерува ́ти; 3) comm. підніма ́тися 
(ви ́ще звича ́йного рі ́вня). 
sob — хли ́по ́к, рида ́ння. 
sobbing — n. хли ́пання, рида ́ння. 
sober — 1) твере ́зий; 2) розсу ́дливий; по-
мірко ́ваний; 3) спокі ́йний (спокійний ко ́лір 
фа ́рби). 
sober-blooded — adj. холоднокро ́вний, 
спокі ́йний. 
soberly — 1) твере ́зо; 2) розсу ́дливо; 
3) реа ́льно. 
sober-minded — adj. розсу ́дливий, урівно-
ва ́жений, спокі ́йний. 
soberness — твере ́зість. 
sober-sides — n. colloq. стате ́чна людина, 
sober, to — протвере ́зити(ся). 
sobriety — 1) твере ́зість; 2) помірко ́ваність; 
розсу ́дливість. 
sobriquet — n. прі ́звисько. 
sob-sister — colloq. а́вторка сантимента ́ль-
но-сенсаційних тво ́рів. 
sob-stuff — colloq. сантимента ́льщина. 
sob, to — схли ́пувати, рида ́ти. 
so-called — adj. так зва ́ний. 
soccer — sport, фу ́тбо ́л, ко ́паний м'яч, 
sociability — товари ́ськість. 
sociable — 1. adj. 1) товари ́ський; 2) дру ́ж-
ній; згідли ́вий; 2. n. 1) триколісний вельо-
сипе ́д з двома ́ сидіннями; 2) colloq. ве-
чірка. 
social — 1. adj. 1) грома ́дський; суспільний; 
2) товари ́ський; 2. n. 1) грома ́дські збо ́ри; 
2) colloq. вечірка. 
social-democracy — n. рої. соція ́л-демок-
кра ́ті ́я. 
social-democrat — n. рої. соція ́л-демокра ́т 
(ка). 
social-democratic — adj. рої. соція ́л-демо-
крати ́чний. 
social-economic — adj. соція ́льно-еконо-
мічний. 
social evil — проституція. 
socialism — n. рої. соціялізм. 
socialist — рої. n. 1) соціяліст(ка); 2) adj. 
соціялістйчний. 

socialistic — adj. рої. соціялісти ́чний. 
socialite — colloq. осо ́ба з визначним ста-
но ́вищем у суспільстві, 
sociality — 1) грома ́дськість; 2) това-
ри ́ськість. 
socialization — n. рої. усуспільнення, со-
ціяліза ́ція. 
socialize, to — рої. усуспільнювати, соція-
лізува ́ти. 
socially — 1) суспільно; 2) привітно, 
social-revolutionary — n. рої. соція ́л-рево-
люціоне ́р(ка). 
social science — соціоло ́гія. 
social security — соція ́льне забезпе ́чення. 
social welfare — соція ́льне забезпе ́чення. 
social work — грома ́дська дія ́льність. 
society — 1) суспільство; грома ́дськість; 
грома ́да; 2) спілка, товари ́ство. 
sociological — adj. суспільствозна ́вчий, со-
ціологічний, 
sociologist — соціо ́лог. 
sociology — суспільствозна ́вство, соціо-
ло ́гія. 
sock — n. 1) шкарпетка; 2) agric. леміш; 
сошни ́к. 
sockdolager — n. colloq. 1) щось величе ́зне; 
2) виріша ́льний уда ́р. 
socker — see soccer. 
socket — 1) elect, патро ́н (електри ́чної 
ля ́мпи); 2) tech. ро ́зтруб; па ́трубок; 
3) запа ́дина; загли ́блення. 
socket-joint — n. tech. шарнірне з'єдна ́ння. 
socks — n. pl. шкарпетки. 
socle — 1) elect., archi. цо ́коль; 2) bui. 
плінтус. 
Socrates — n. Сокра ́т. 
sod — 1) де ́рен; дерни ́на; 2) poet, земля ́ . 
soda — 1) chem. со ́да; 2) со ́дова вода ́ . 
soda biscuit — печиво на со ́ді. 
soda-fountain—кіоск, де продасться со ́дова 
вода ́ . 
soda jerk(er) — продаве ́ць со ́дової води ́ . 
sodality — rel. грома ́да; брате ́рство. 
soda-water — со ́дова вода ́ . 
sodden — adj. 1) просо ́чений; промо ́клий; 
2) глевки ́й, неви ́печений (про хліб); 3) оту-
пілий (від пия ́цтва). 
sodden, to — просо ́чувати(ся); підмока ́ти. 
sodium — chem. на ́трій. 
sodium sulphate — chem. ґля ́вберова сіль. 
sodomite — n. гомосексуаліст. 
sodomy — n. гомосексуалізм. 
sod, to — обклада ́ти де ́рном. 
soever — будь-яки ́м спо ́собом. 
sofa — кана ́па. 
sofa bed — кана ́па-ліжко. 
Sofia — geog. Софія (мі ́сто). 
soffit — archi. софіт. 
soft — 1. adj. 1) м'який; 2) ніжний; 3) ла ́ -
гі ́дний; чутли ́вий; 4) нестійки ́й; 5) слабки ́й; 
слабко ́го здоро ́в'я; 6) phon. пом'я ́кшений; 
7) tech. ковкий; гнучкий; 2. adv. м'яко; 
ти ́хо. 
soft answer — ла ́гідна відповідь, 
soft day — воло ́гий, але ́ те ́плий день. 
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soft drink — безалького ́льний напі ́й. 
softening — n. 1) пом'я ́кшення; 2) phon. 
палаталіза ́ція. 
soften, to — пом'я ́кшувати(ся). 
softer — adj. м'я ́кший. 
soft goods — n. pi. тексти ́льні ви ́роби. 
softhead — n. colloq. ду ́рник, недоу ́мкувата 
люди ́на. 
soft-headed — adj. colloq. приду ́ркуватий. 
soft-hearted — adj. чулий, м'якосе ́рдий. 
softly — м'яко; ти ́хо. 
soft money — colloq. паперо ́ві гро ́ші. 
softness — м'якість. 
soft nothings — colloq. компліме ́нти. 
soft palate — n. anat. м'яке ́ піднебіння. 
soft pedal — mus. педа ́ля. 
soft-pedal, to — mus. натиска ́ти на педа ́лю. 
soft-sawder — n. ле ́стощі, компліме ́нти. 
soft soap — 1) зеле ́не ми ́ло; рідке ́ ми ́ло; 
2) colloq. ле ́стощі. 
soft soap, to — 1) ми ́ти зеле ́ним ми ́лом; 
ми ́ти рідки ́м ми ́лом; 2) colloq. лести ́ти(ся). 
soft-spoken — adj. 1) ти ́хо ска ́заний; 
2) солодкомовний. 
softwood — м'яка ́ дереви ́на. 
softy — n. 1) слабка ́ люди ́на; 2) дурень. 
soggy — мо ́крий; во ́гки ́й. 
soil — 1) земля ́ , ґрунт; 2) бруд; пля ́ма. 
soilage — фура ́ж зі свіжої трави ́ . 
soilless — adj. незаплямо ́ваний, незабру ́д-
нений. 
soil-pipe — каналізаційна ру ́ра. 
soil, to — 1) брудни ́ти; 2) годува ́ти свіжою 
траво ́ю. 
sojourn — n. пробуття ́ , перебува ́ння (тим-
часове). 
sojourn, to — перебува ́ти, жи ́ти (тимча-
со ́во). 
sol — n. 1) mus. соль; 2) chem. золь. 
Sol — n. jok. со ́нце. 
solace — n. втіха. 
solace, to — втіша ́ти, розважа ́ти. 
solar — adj. со ́няшний. 
solarium — n. L. соля ́ріюм. 
solarize, to — піддава ́ти впли ́вові со ́нця. 
solar plexus — anat. со ́няшне сплетіння. 
solatium — n. L. відппсодува ́ння, компен-
са ́ція. 
solder — n. tech. злют, припій. 
solderer — лютува ́льн||ик (иця), пая ́льщ||ик 
(иця). 
soldering — n. tech. 1) лютува ́ння, пая ́ння; 
2) злют, припій. 
soldering in — n. tech. влюто ́вування, 
впа ́йка. 
soldering iron — n. tech. паяльник, лютни ́к. 
solder in, to — tech. влюто ́вувати, впа ́ювати. 
solder, to — tech. лютува ́ти, пая ́ти. 
soldier — n. mil. 1) воя ́к, жо ́внір; 2) військо ́-
вий ; 3) полководець. 
soldier crab — n. рак-самі ́тник. 
soldierlike — adj. 1) войовни ́чий, хоро ́брий; 
2) з військо ́во ́ю ви ́правкою. 
soldierly — see soldierlike. 
soldiership — n. mil. військо ́ве ́ мисте ́цтво. 

soldier, to — mil. служити в війську. 
soldiery — n. collect, військо ́ві; вояччина, 
sole — 1. n. 1) підо ́шва; 2) підме ́тка; 
У) tech. ле ́жень; 2. adj. 1) єди ́ний; 2) ca-
мо ́тній; 3) винятко ́вий. 
solecism — n. 1) lin. солеци ́зм; 2) пору ́шення 
етике ́ти. 
solely — ви ́ключно, тільки; су ́то, єди ́но. 
solemn — 1) пова ́жний; урочи ́стий; 2) за-
ко ́нний; форма ́льний; 3) похмурий, те ́м-
ний. 
solemnity — 1) свя ́то; торжество ́ ; 2) уро-
чи ́стість; 3) jur. форма ́льність. 
solemnization — n. святкува ́ння. 
solemnize, to — 1) урочи ́сто відзнача ́ти; 
святкува ́ти; 2) надава ́ти урочи ́стости. 
solemnly — 1) урочи ́сто; 2) jur. форма ́льно. 
solenoid — elect, солено ́їд. 
sole, to — підбива ́ти підме ́тки. 
sol-fa — n. mus. сольфе ́джо. 
sol-fa, to — mus. співа ́ти сольфе ́джо. 
solfeggio — see sol-fa. 
solicitation — 1) клопота ́ння; насти ́рливе 
проха ́ння; 2) чіпля ́ння (на ву ́лиці). 
solicitor — n. 1) jur. повірений; 2) comm. 
аґе ́нт фірми, яки ́й домага ́ється замо ́влень. 
solicitous — adj. 1) дбайли ́вий; 2) що до-
мага ́ється, що пра ́гне. 
solicit, to — 1) клопота ́тися; проха ́ти; 
2) чіпля ́тися (на ву ́лиці). 
solicitude — дбайли ́вість; піклува ́ння; за-
клопо ́таність. 
solid — 1. n. 1) phys. тверде ́ тіло; 2) geom. 
триви ́мірне тіло; 2. adj. 1) тверди ́й; 2) су-
цільний; 3) міцни ́й; 4) надійний; 5) geom. 
триви ́мірний; просторо ́вий; 6) одного-
ло ́сний; 3. adv. одноголо ́сно. 
solid angle — geom. просторо ́вий кут. 
solid argument — ваго ́мий до ́каз. 
solidarity — згурто ́ваність, соліда ́рність. 
solid colour — рівний ко ́лір. 
solid foot — кубічний фут. 
solid geometry — math, стереоме ́трія. 
solid grounds — реа ́льні підста ́ви. 
solid-hoofed — adj. zool. однокопи ́тний. 
solidify, to — твердіти, роби ́тися тверди ́м. 
solidity — солідність; міцність; тве ́рдість; 
фундамента ́льність. 
solid line of defence — n. mil. міцна ́ (суціль-
на) лінія оборо ́ни. 
solidly — солідно; міцно; тве ́рдо; фунда-
мента ́льно. 
solid printing — n. print, набір без шпон, 
solidungulate — adj. zool. однокопи ́тний. 
soliloquize, to — 1) виголо ́шувати моноло ́г; 
2) говори ́ти з сами ́м собо ́ю. 
soliloquy — n. 1) моноло ́г; 2) розмо ́ва з 
сами ́м собо ́ю. 
solipsism — philos. соліпси ́зм. 
solitaire — 1) at cards пасьянс; 2) соліте ́р 
(діяма ́нт). 
solitary — 1. n. самітник; пустельник; 
2. adj. 1) само ́тній; 2) поодино ́кий, окре-
мий. 
solitary confinement — одино ́чне ув'я ́зненн 
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solitary confinement cell — одино ́чна ка ́мера 
(у в'язни ́ці). 
solitary instance — поодино ́кий ви ́падок. 
solitude — 1) самота ́ , само ́тність; 2) від-
лю ́ддя; відлю ́дне місце, 
solo — n. 1) theatr. со ́льо; сольови ́й ну ́мер; 
2) attr. theatr. сольови ́й; 3) attr. av. самостій-
ний, одино ́чний (полі ́т без інстру ́ктора). 
soloing — n. av. самостійний, одино ́чний 
політ (без інстру ́ктора). 
soloist — n. 1) theatr. солі ́ст(ка); 2) av. піло ́т, 
яки ́й літа ́є сам (без інстру ́ктора). 
Solomon Isls — geog. Соломо ́нові острови ́. 
Solomon's Seal — 1) шестику ́тня зірка, 
утво ́рена з двох трику ́тників; 2) bot. ку-
пина ́ . 
So long! — int. Бува ́й(те)!, До поба ́чення! 
solo, to — av. літа ́ти самостійно, одино ́чно 
(без інстру ́ктора). 
solstice — n. astron. сонцестоя ́ння. 
solubility — n. chem. розчи ́нність. 
soluble — adj. 1) chem. розчи ́нний; 2) по-
ясни ́мий; розв'я ́зний. 
solus — L. єдиний, один. 
solution — n. 1) chem. ро ́зчин; 2) chem. 
розчи ́нення; 3) поя ́снення; розв'я ́за ́ння; 
4) med. закінчення хворо ́би; 5) pharm. 
мікстура. 
solvability — n. розв'я ́зність. 
solvable — adj. розв'я ́зний. 
solvency — n. fin. платоспромо ́жність, 
кредитоспромо ́жність. 
solvent — 1. n. chem. розчи ́нник; 2. adj. 
1) chem. що розчиня ́є; 2) fin. платоспро-
мо ́жний, кредитоспромо ́жний. 
solve, to — 1) розв'я ́зувати; поя ́снювати; 
розга ́дувати (за ́гадку); 2) fin. спла ́чувати 
(борг). 
Somali — geog. Сома ́лі. 
somatic — adj. тіле ́сний, сомати ́чний. 
sombre — похму ́рий; пону ́рий. 
sombrero — сомбре ́ро (крисла ́тий капелю ́х). 
some — 1) де ́хто, де ́які; 2) якийсь, який-
не ́будь; 3) кілька; 4) де ́що, тро ́хи; 5) чи-
ма ́ло. 
somebody — 1) хтось, де ́хто; будь-хто ́, 
хтоне ́будь; 2) ва ́жна персо ́на. 
somebody's — чийсь. 
some day, some time — будь-коли ́; коли ́сь. 
somehow — якне ́будь; я́ко́сь; чому ́сь. 
someone — see somebody 1). 
someone's — чийсь. 
somersault — n. sport, перекида ́ння, стри-
бок пере ́вертом. 
somersault, to — sport, перекида ́тися, ро-
би ́ти стрибо ́к з пере ́вертом. 
somerset — see somersault. 
Somersetshire) — geog. Со ́мерсет(шір). 
something — 1) щось, щоне ́будь, де ́що; 
2) при ́бли ́зно. 
sometime — колине ́будь, будь-коли ́. 
some time — 1) n. де ́який час; 2) adv. коли-
не ́будь. 
sometimes — іноді, інколи, де ́коли. 

someway — adv. будь-я ́к, якне ́будь» 
яки ́мсь чи ́ном. 
somewhat — де ́що, щось; до де ́якої мі ́ри; 
поча ́сти ́ . 
somewhere — дене ́будь, десь; кудись, 
кудине ́будь. 
some years ago — кілька ро ́кі ́в тому ́ . 
somite — n. anat., zool. чле ́ник. 
somnambulism — med. лунати ́зм, сомнам-
булізм. 
somnambulist — med. луна ́т||ик (нчка), сно-
вида. 
somnifacient — pharm. 1) n. снодійний 
за ́сіб; 2) adj. снодійний, 
somniferous — adj. pharm. снодійний, 
somnolence — n. дрімо ́та, сонливість, 
somnolent — adj. 1) pharm. снодійний; 
2) со ́нний; дрімо ́тний. 
son — син. 
sonant — 1) n. дзвінки ́й приголосний звук; 
2) adj. дзвінки ́й. 
sonar — n. radio сона ́р. 
sonata — mus. сона ́та. 
sonatina — mus. сонати ́на. 
song — 1) пі ́сня; рома ́нс; 2) спів. 
song-bird — n. співо ́чий птах. 
songful — adj. мелодійний. 
songster — n. 1) співа ́к; 2) поет; 3) співо ́чий 
птах. 
songstress — n. співа ́чка. 
sonic — adj. 1) звукови ́й; 2) що ма ́є швид-
кість зву ́ка. 
soniferous — 1) дзвінки ́й, звучни ́й; 2) що 
передає ́ звук; що звучи ́ть. 
son-in-law — зять (чолові ́к дочки), 
sonnet — poet, соне ́т. 
sonneteer — n. 1) poet, пое ́т, що пи ́ше со-
нети; 2) derog. віршома ́з. 
sonneteer, to — poet, писа ́ти соне ́ти. 
sonny — n. colloq. сино ́к, сино ́чок. 
Son of God — rel. Божий Син, Син Бо ́жий. 
sonometer — med. прилад для дослідження 
слу ́ху. 
sonority — 1)зву ́чність, дзвінкість; 2) gra^ 
повно ́голос. 
sonorous — 1) звучни ́й, дзвінки ́й; лу ́нки ́й; 
2) пишномо ́вний. 
sonorously — 1) зву ́чно; лу ́нко; 2) пишно-
мовно. 
sonsy — adj. життєра ́дісний; по ́вний. 
soon — 1) незаба ́ром; ось-о ́сь; 2) ра ́но; 
3) охо ́че. 
soon after — невдо ́взі. 
sooner — раніше; скоріше. 
soot — са ́жа; кіпоть, кі ́птява. 
sooth — аг. пра ́вда, і́стина. 
soother — 1) смо ́чок (для дити ́ни); 2) під-
ле ́сник. 
soothe, to — 1) заспоко ́ювати; угамо ́вувати, 
утихоми ́рювати; 2) полегшувати (біль), 
soothing — adj. 1) заспокійливий; 2) по-
ле ́гшуючий (про біль), 
soothsayer — віщу ́н, прові ́сник. 
soothsay, to — віщува ́ти, проро ́чити. 
soot pit — tech. піддува ́ло. 



soot, to soundness 

soot, to — покрива ́ти(ся) са ́жею. 
sooty — 1) зади ́млений, заку ́рений; 2) чо ́р-
ний, як са ́жа. 
sop — 1) cul. підли ́вка; 2) шмато ́чок Хлі ́ба, 
вмо ́чений в підли ́вку; 3) Хаба ́р. 
Sophia Cathedral — rel. Софійський Собо ́р 
(у Ки ́єві). 
sophism — philos. софізм, 
sophist — philos. софіст(ка). 
sophistic(al) — adj. philos. софісти ́чний. 
sophisticate — n. досвідчена люди ́на. 
sophisticated — adj. 1) ви ́тончений; ускла ́д-
нений; 2) позба ́влений простота; 3) до-
свідчений в життє ́вих спра ́вах. 
sophisticated apparatus — tech. складна ́ 
апарату ́ра. 
sophisticate, to — 1) підробля ́ти, перекру ́-
чувати; 2) позбавля ́ти простота; 3) роби ́ти 
досвідченим в життє ́вих спра ́вах. 
sophistication — 1) софістика; 2) фальси-
фіка ́ція; перекру ́чування. 
sophistry — софістика. 
Sophocles — Софо ́кл. 
sophomore — n. colloq. студе ́нт(ка) дру ́гого 
ку ́рсу. 
sopor — міцний сон. 
soporific — pharm. 1) n. нарко ́тик, снодійний 
за ́сіб; 2) adj. наркоти ́чний, снодійний. 
sopped — adj. намо ́чений. 
soppy — adj. 1) промо ́клий (на ́скрізь); 
2) colloq. солодкува ́тий, сантимента ́льний. 
soprano — mus. сопра ́но. 
sop, to — 1) вмоча ́ти; 2) вбира ́ти; всмо ́к-
тувати; 3) промока ́ти. 
sorb — n. bot. гороби ́на. 
sorbefacient — pharm. 1) n. за ́сіб, що сприя ́є 
всмо ́ктуванню; 2) adj. що сприя ́є всмо ́к-
туванню. 
sorcerer — зна ́хар, характе ́рник, чаклу ́н. 
sorceress — зна ́харка, характе ́рниця, чак-
лу ́нка. 
sorcery — чарівництво, чаклу ́нство, ча ́ри. 
sordid — adj. 1) злиде ́нний; 2) брудни ́й; 
3) підлий. 
sordine — n. mus. сурди ́нка. 
sore — 1. n. 1) ра ́на; ви ́разка; 2) біль; 
2. adj. 1) болю ́чий; чутли ́вий; 2) обра ́жений, 
скри ́вджений; 3) дражли ́вий; 3. adv. poet. 
тя ́жко; жорсто ́ко. 
sorehead — colloq. 1) n. буркоту ́н, скиглій; 
2) adj. роздрато ́ваний; розчаро ́ваний. 
sorely — adv. тя ́жко, гли ́бо ́ко, ду ́же. 
soreness — 1) болю ́чість, чутли ́вість; 
2) почуття ́ обра ́зи; 3) дратівливість. 
sorghum — n. bot. со ́рґо. 
sorgo — see sorghum. 
sorites — n. log. сори ́т. 
sorority — університетський жіно ́чий клюб. 
sorrel — 1. n. 1) bot. щаве ́ль; 2) гніди ́й кінь; 
2. adj. гніди ́й (про коня ́). 
sorrel-top — n. colloq. рудоволо ́са люди ́на. 
sorrow — 1) го ́ре, сму ́ток, скорбо ́та; 
2) жаль. 
sorrowful — 1) сумни ́й, засмучений; 
2) жа ́лібни ́й. 

sorrowfully — су ́мно, засму ́чено. 
sorrow, to — горюва ́ти, сумува ́ти, жу-
ри ́тися. 
sorry — adj. 1) засму ́чений; що шкоду ́є; 
2) жалюгідний; мізе ́рний; 3) сумни ́й, 
похму ́рий. 
sort — 1) ґату ́нок; сорт; 2) рід; вид; тип. 
sorter — сортува ́льн||ик (иця). 
sortie — 1) mil. ви ́лазка; 2) av. mil. літако-
виліт. 
sortilege — чаклува ́ння; ворожіння. 
sorting — n. сортува ́ння; відбира ́ння. 
sortition — n. жеребкува ́ння. 
sort out, to — сортува ́ти; відбира ́ти. 
sort, to — 1) сортува ́ти; відбира ́ти; пере-
бира ́ти; 2) клясифікува ́ти. 
SOS — (ра ́діо)сиґна ́л про небезпе ́ку. 
so-so — 1) adj. погане ́нький; сте ́рпний; 
таки ́й собі; 2) adv. погане ́нько; сте ́рпно; 
нічо ́го собі. 
SOS, to — подава ́ти (ра ́діо)сиґна ́л про 
небезпе ́ку. 
sot — n. гірки ́й п'яни ́ця. 
sottish — 1) очманілий від пия ́цтва; 
2) дурний. 
sot, to — бага ́то пи ́ти, напива ́тися. 
Soudanese — see Sudanese, 
souffle — med. шум; дихальний шум. 
souflte — cul. суфле ́. 
sough — n. 1) ле ́гки ́й шум, ше ́лест; 2) стіч-
ний кана ́л; 3) ming. водовідли ́вна ́ што ́льня. 
sought-after — adj. ба ́жа ́ний; що кори ́сту ́-
ється у́спіхом. 
sough, to — шелестіти, 
soul — 1) душа ́ , дух; 2) люди ́на; 3) суть, 
soulful — adj. емоційний, емоціона ́льний. 
soulless — adj. безду ́шний. 
sound — 1. n. 1) звук; 2) med. зонд; щуп; 
3) вузька ́ прото ́ка; 4) пла ́вальний міху ́р 
(у ри ́би); 5) attr. звукови ́й; 2. adj. 1) здо-
ро ́вий;, 2) непошко ́джений; 3) міцни ́й; 
4) логічний; 5) докла ́дний, ґрунто ́вний; 
6) jur. зако ́нний; 3. adv. міцно. 
sound boots — colloq. до ́брі (міцні) череви ́ки. 
sound by percussion, to — med. вистукувати, 
sound conductivity — n. phys. звукопро-
відність. 
sound engineer — n. radio, cinemat. звуко-
опера ́тор. 
sounder — n. tech. звукови ́й телеграфічний 
апара ́т. 
sound-film — cinemat. звукови ́й фільм, 
sounding — 1. n. 1) розпи ́тування; 2) про ́мір 
глибини ́ ло ́том; 2. adj. 1) звучни ́й; гучний; 
2) що звучи ́ть. 
sounding-balloon — n. meteor, ку ́ля-зонд. 
sounding-board — n. mus. резона ́тор. 
soundless — adj. беззву ́чний. 
sound-locator — naut., av. звукопеленга ́тор. 
soundly — adv. ґрунто ́вно. 
sound machine — n. colloq. спра ́вна машина, 
sound man — n. radio, cinemat. звукоопе-
ра ́тор. 
soundness — 1) ґрунто ́вність; 2) незіпсо ́-
ваність. 



sound-proof sowbelly 

sound-proof — adj. звуконепроникни ́й. 
sound-proof, to — роби ́ти звуконепро-
никни ́м. 
sound reasoning — n. логі ́чні міркува ́ння. 
sound recording — n. звукоза ́пис. 
sound rocket — mil. звукова ́ сиґна ́льна 
раке ́та. 
Sound, the — geog. прото ́ка Зунд. 
sound title to land — n. jur. зако ́нне пра ́во 
на землю. 
sound, to — 1) звучати; луна ́ти; 2) med. 
вистукувати; вислухо ́вувати (стетоско ́-
пом); зондува ́ти; 3) дава ́ти сиґна ́л (про 
а́вто́); 4) вимірювати глибину ́ (ло ́том); 
5) перевіря ́ти, випробо ́вувати. 
sound-track — n. cinemat. звукова ́ дорі ́жка. 
sound-wave — phys. звукова ́ хви ́ля. 
soup — n. 1) cul. зу ́па, ю́шка; 2) colloq. 
густи ́й тума ́н. 
soup-kitchen — 1) безкошто ́вна їда ́льня для 
бі ́дних; 2) тії. похідна ́ ку ́хня. 
soup-plate — глибо ́ка тарі ́лка. 
soupspoon — столо ́ва ло ́жка. 
soup-ticket — квито ́к на безкошто ́вний 
обі ́д. 
soup up, to — colloq. 1) надава ́ти си ́ли; 
2) збільшувати поту ́жність (про двигун, 
а́вто́ то ́що). 
sour — 1) ки ́слий, квасни ́й; 2) болоти ́стий 
(про ґрунт); 3) серди ́тий, похму ́рий. 
source — 1) джерело ́ ; 2) першопричи ́на. 
sour cream — смета ́на. 
sour dock — bot. щаве ́ль. 
sourdough — colloq. за ́кваска. 
sourness — 1) кислота ́ ; 2) роздрато ́ваність. 
sour, to — 1) прокиса ́ти, закиса ́ти; 2) за-
ква ́шувати; 3) става ́ти роздрато ́ваним. 
souse — 1. n. 1) розсіл; 2) соління; 3) colloq. 
п'яни ́ця; 4) colloq. сп'яніння; 5) па ́дання 
вниз; 6) av. пікі ́рування; 2. adv. 1) пря ́мо; 
2) нава ́льно. 
soused — adj. colloq. п'я ́ний. 
souse, to — 1) солити; 2) colloq. напива ́тися 
п'я ́ним; 3) па ́дати вниз; 4) av. пікі ́рувати. 
soutane — n. rel. сута ́на. 
souteneur — n. сутене ́р. 
south — 1. n. 1) пі ́вдень; 2) meteor, півде ́н-
ний ві ́тер; 2. adj. 1) півде ́нний; 2) спрямо ́-
ваний на пі ́вдень; 3. adv. на пі ́вдень. 
South — півде ́нна части ́на краї ́ни. 
South Africa — geog. Півде ́нна Африка. 
South African Republic — geog. Півде ́нно-
Африка ́нська Респу ́бліка. 
South America — geog. Півде ́нна Аме ́рика. 
Southampton — geog. Саутге ́мптон (мі ́сто). 
South Carolina — geog. Півде ́нна Кароліна 
(штат США). 
South China Sea — geog. Півде ́нно-Ки-
та ́йське мо ́ре. 
South Dakota — geog. Півде ́нна Дако ́та 
(штат США). 
southdown — англійська поро ́да коротко-
ше ́рстих ове ́ць. 

south-east — 1) n. півде ́нний схід; naut. 
зю ́йд-ост; 2) adj. південносхідній; 3) adv. 
у південносхідньому на ́прямі. 
south-easter — n. meteor, південносхідній 
вітер; naut. зю ́йд-ост. 
south-easterly — 1. adj. 1) розташо ́ваний на 
півде ́нний схід від; 2) що дме з півде ́нного 
схо ́ду (про вітер); 2. adv. у південно-
східньому на ́прямі. 
south-eastern — adj. південносхідній. 
south-eastward — 1) n. півде ́нний схід; 
2) adj. розташо ́ваний на півде ́нному схо ́ді; 
3) adv. у південносхідньому на ́прямі. 
south-eastwards — adv. у південносхід-
ньому на ́прямі. 
souther — n. си ́льний півде ́нний вітер, 
southerly — 1) adv. на південь, у півде ́нному 
на ́прямі; 2) adj. півде ́нний. 
southern — 1) adj. півде ́нний; 2) n. си ́льний 
півде ́нний вітер, 
southerner — n. жи ́тель півдня, 
southernmost — adj. найбільш півде ́нний. 
southing — n. 1) naut. просува ́ння на пі ́в-
день; 2) astron. проходження че ́рез мери-
дія ́н. 
southland — n. країна на півдні. 
southpaw — adj. sport, colloq. що кори ́сту ́-
ється лі ́вою руко ́ю. 
South Pole — geog. Півде ́нний Бігу ́н. 
southron — жи ́тель півдня. 
south, to — 1) ру ́хатися на пі ́вдень; 2) astron. 
перетина ́ти меридія ́н. 
southward — 1) n. півде ́нний на ́прям; 
2) adj. розташо ́ваний на пі ́вдень від; 
3) adv. на південь, 
southwardly — adv. на пі ́вдень. 
south-west — 1) n. півде ́нний за ́хід; naut. 
зю ́йд-вест; 2) adj. південноза ́хідній; 
3) adv. у південноза ́хідньому на ́прямі. 
South West Africa — geog. Півде ́нно-
За ́хідня Африка. 
south-wester — n. meteor, південноза ́хідній 
ві ́тер; naut. зю ́йд-вест. 
south-westerly — 1) adj. розташо ́ваний на 
півде ́нний за ́хід від; 2) adv. у південно-
за ́хідньому на ́прямі. 
south-western — adj. південноза ́хідній. 
south-westward — 1) n. півде ́нний за ́хід; 
2) adj. розташо ́ваний на півде ́нному за ́ході; 
3) adv. у південноза ́хідньому на ́прямі. 
south-westwards — adv. у південноза ́хід-
ньому на ́прямі. 
souvenir — подару ́нок на зга ́дку, річ на 
зга ́дку, сувені ́р. 
sou'-wester — n. naut. південноза ́хідній 
ві ́тер. 
sovereign — 1. n. 1) рої. мона ́рх; сувере ́н; 
2) совере ́н (золота ́ моне ́та); 2. adj. 1) рої. 
повновла ́дний; суверенний; 2) найвищий, 
sovereignty — n. рої. 1) сувереніте ́т, суве-
ре ́нність; 2) верхо ́вна вла ́да. 
Soviet — рої. 1) n. ра ́да; 2) adj. радя ́нський. 
Soviet Union, the — geog. Радя ́нський Сою ́з. 
sow — свиня; свинома ́тка. 
sowbelly — n. colloq. беко ́н. 



sowbread sparrow 

sowbread — n. bat. цикламе ́н. 
sowed — adj. agric. засі ́яний. 
sowing — n. agric. сівба ́, засіва ́ння, за ́сів. 
sowing-machine — agric. сі ́валка. 
sow-thistle — bot. осо ́т. 
sow, to — agric. сі ́яти, засіва ́ти. 
soy — see soya. 
soya — bot. со ́я. 
sozzle — colloq. 1) нечепу ́ра; 2) неоха ́йність; 
3) поми ́ї. 
sozzle, to — colloq. 1) роби ́ти щось неоха ́й-
но; 2) хлю ́пати; мочи ́ти; 3) п'яни ́ти. 
spa — 1) мінера ́льне джерело ́; 2) куро ́рт 
з мінера ́льними во ́дами. 
space — 1) про ́стір; 2) astron. ко ́смос, кос-
мічний про ́сгір; 3) проміжок, відстань; 
4) мі ́сце; пло ́ща; 5) print, пша ́ція. 
space-bar — кля ́ві ́ш для інтерва ́лів (на 
друка ́рській маши ́нці). 
space fiction — фантасги ́чні тво ́ри про 
міжпляне ́тні по ́дорожі. 
spaceless — adj. позба ́влений про ́стору. 
space-line — print, пшо ́на. 
spaceman — космонавт. 
spacer — 1) прокла ́дка; ро ́зпірка; 2) see 
space-bar. 
space-rate — відрядко ́ва опла ́та. 
space rocket — космічна раке ́та. 
space satellite — шту ́чний супутник Землі, 
spaceship — міжпляне ́тний космічний ко-
рабель. 
space station — міжпляне ́тна ста ́нція. 
space, to — 1) залиша ́ти проміжки; 2)print. 
розбива ́ти на шпа ́ції. 
space-writer — репорте ́р, який оде ́ржує 
відрядко ́вий гонора ́р. 
spacious — 1) просто ́рий, пшро ́кий; роз-
ло ́гий; 2) місткий. 
spaciousness — 1) про ́стір; шир; привілля; 
2) місткість. 
spade — n. 1) за ́ступ, лопа ́та; 2) тії. сошни ́к 
гарма ́ти; 3) pi. at cards вино ́. 
spadeful — n. по ́вна лопа ́та. 
spade, to — копа ́ти за ́ступом, лопа ́тою. 
spade-work — fig. кропітка ́ підгото ́вча 
пра ́ця. 
spadger — colloq. горобе ́ць. 
spaghetti — cul. макаро ́ни. 
Spain — geog. Еспа ́нія. 
spall — ула ́мок; ска ́лка. 
spall, to — 1) відко ́лювати; розще ́плювати; 
2) ming. роздрібнювати руду ́. 
spalpeen — n. негідник. 
spam — n. colloq. америка ́нські консе ́рви. 
span — n. 1) період ча ́су ́ ; 2) bui. прогін; 
3) av. ро ́змах крил; 4) rly. перегін; 5) math. 
хо ́рда. 
spangle — блискітка. 
spangle, to — 1) прикраша ́ти блискітками; 
2) блища ́ти. 
Spaniard — еспа ́н||ець (ка). 
spaniel — zool. ви ́жиця, спаніє ́ль (поро ́да 
соба ́к). 
Spanish — adj. еспа ́нський. 
Spanish fly — ent. ппта ́нка. 

spank — ля ́панець. 
spanker — 1) той, хто пле ́скає, ля ́пає; 
2) до ́брий риса ́к (про коня ́). 
spanking — 1. n. прочуха ́нка; 2. adj. 1) швид-
кий; 2) colloq. си ́льний (про ві ́тер). 
spank, to — 1) плеска ́ти, ляпати (доло ́нею); 
2) ква ́пити, підганяти; 3) шви ́дко бі ́гти 
(про коня ́). 
spanless — adj. poet, неося ́жний, неви-
мірний. 
spanner — tech. га ́йковий ключ, 
span-new — adj. colloq. що ́йно куплений; 
зо ́всім нови ́й. 
span roof — двосхи ́лий дах. 
span, to — 1) bui. перекрива ́ти (про а́рку, 
дах); 2) mus. взя ́ти окта ́ву; 3) naut. кріпити; 
4) fig. охо ́плювати. 
spar — 1) min. шпат; 2) av. лонжеро ́н; 
3) sport, тренува ́льне змага ́ння з п'ясту-
ка ́рства, бо ́ксу; 4) бій півнів. 
sparable — n. дрібний ше ́вський цвях, 
spar-deck — n. naut. спарде ́к. 
spare — 1. n. 1) запа ́с; резе ́рва; 2) tech. 
запасна ́ части ́на; 3) запасне ́ приміщення; 
2. adj. 1) запасни ́й; резе ́рвний; 2) сухор-
ля ́вий; 3) убо ́гий. 
spare, to — 1) берегти; жаліти; 2) еко-
но ́мити; 3) поми ́лувати. 
sparger — n. розбри ́зкувач. 
sparge, to — розбри ́зкати, оббри ́зкувати. 
sparing — adj. 1) господарський; оща ́д-
ливий; 2) помірний; 3) убо ́гий; недо-
ста ́тній; 4) скупи ́й. 
sparingly — 1) оща ́дливо; 2) помірно; 
3) убо ́го; 4) ску ́по. 
spark — 1) іскра; 2) спа ́лах, про ́блиск. 
spark-arrestor — tech. іскрога ́сник, іскро-
вловлювач. 
spark-coil — elect, індукці ́йна коту ́шка. 
spark-extinguisher — tech. іскрога ́сник. 
spark-gap — elect. 1) розрадник; 2) іскровий 
проміжок. 
sparking-plug — mot. запа ́льна свічка, 
sparkle — n. 1) іскорка; 2) блиск, вибли ́с-
кування. 
sparkler — n. 1) бенґа ́льський вого ́нь; 
2) fig. чарівна ́ жінка; 3) fig. доте ́пна лю-
ди ́на. 
sparklet — n. dim. іскорка, 
sparkle, to — 1) іскритися; 2) сяяти, ви-
блискувати. 
sparkling — adj. 1) вибли ́скуючий; 2) ши-
пучий, іскристий (про напій), 
spark-plug — mot. запа ́льна свічка, 
spark-preventer — see spark-arrestor. 
spark, to — 1) іскритися; 2) запа ́лювати 
іскрою; 3) fig. дава ́ти надхне ́ння іншим 
своїм при ́кладом. 
sparring — adj. sport, тренува ́льний (про 
п'ястука ́рсгво, бокс). 
sparring gloves — sport, тренува ́льні рука-
ви ́чки для п'ястука ́рства, бо ́ксу. 
sparring partner — sport, партне ́р для тре-
нува ́ння у п'ястука ́рстві, бо ́ксі. 
sparrow — orn. горобе ́ць. 
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sparrow-grass — colloq. шпара ́ґи. 
sparrow-hawk — orn. я́струб-перепеля́тник 
(я ́струб, що полю ́є на горобці ́в). 
sparry — adj. min. шпа ́товий. 
sparse — adj. рідки ́й; розкиданий. 
sparseness — розки ́даність. 
Sparta — hist. Спа ́рта. 
Spartacus — hist. Спарта ́к, 
Spartan — adj. спарта ́нський. 
spar, to — 1) sport, би ́тися навкула ́чки, 
боксува ́ти; 2) би ́тися шпо ́рами (про пі ́в-
нів); 3) naut. роби ́ти перекла ́дки; 4) fig. 
спереча ́тися. 
spasm — med. спа ́зма, су ́дорга. 
spasmodic — 1) med. спазмати ́чний, су ́до-
рожний; 2) перемі ́жний; що характери-
зу ́ється ЗМІНОЮ підне ́сення і спа ́ду. 
spat — 1) молода ́ о́стриця; 2) ікра ́ о́стриці; 
3) colloq. невели ́ка сва ́рка. 
spatchcock — свіжозарі ́зана і засма ́жена 
пти ́ця (дичина ́). 
spatchcock, to — сма ́жити свіжозарі ́зану 
пти ́цю (дичину ́). 
spate — 1) рапто ́ва зли ́ва; 2) рапто ́ва по ́ -
вінь рі ́чки; 3) fig. нестри ́мний поті ́к красно-
мо ́вства. 
spathic — see sparry. 
spatial — adj. просторо ́вий. 
spatio-temporal — adj. просторо ́во-часо ́ви ́й. 
spats — abbr. spatterdashes. 
spatter — 1) бри ́зкання; 2) бри ́зки. 
spatterdashes — n. pi. ґе ́три. 
spatter, to — 1) розбризкувати, бри ́зкати; 
2) fig. зво ́дити на ́клеп. 
spat, to — colloq. свари ́тися. 
spatula — n. копи ́сник, шпа ́тель. 
spavin — n. vet. шпат. 
spawn — 1) biol. ікра ́ ; 2) bot. міце ́лій, 
грибни ́ця. 
spawning — n. biol. не ́рест. 
spawn, to — biol. нере ́ститися. 
spay, to — vet. видаля ́ти яєчники (у тва-
ри ́ни). 
speak at, to — доріка ́ти кому ́сь. 
speak-easy — n. colloq. склеп, де незако ́нно 
торгу ́ють спиртними напо ́ями. 
speaker — 1) промо ́вець, доповідач; 2) той, 
Хто гово ́рить; 3) radio гучномо ́вець. 
Speaker, the — рої. спі ́кер (голова ́ пала ́ти 
грома ́д в Англії, голова ́ пала ́ти пред-
ставників в США ́). 
speak for oneself, to — 1) говорити за се ́бе; 
2) говори ́ти про вла ́сні почуття ́. 
speak for, to — говори ́ти за (від імени 
кого ́сь). 
speak for yourself! — int. не говор||и ́ (іть) 
за інших! 
speakies — n. pl. colloq. звукове ́ кі ́но ́ . 
speaking — 1) n. розмо ́ва; 2) adj. що го-
во ́рить. 
speaking likeness — n. colloq. живи ́й пор-
трет. 
speaking-trumpet — n. ру ́пор. 
speaking-tube — n. перегово ́рна ру ́рка. 
speak of, to — зга ́дувати. 

speak one's mind, to — висло ́влюватися 
відве ́рто. 
speak out, to — 1) говори ́ти го ́лосно; 
2) висло ́влюватися. 
speak, to — 1) говори ́ти; розмовля ́ти; 
2) виголошувати промо ́ву; 3) naut. пере-
говорюватися з іншим судно ́м. 
speak up, to — 1) говори ́ти го ́лосно й ви-
ра ́зно; 2) висло ́влюватися. 
speak without book, to — colloq. говори ́ти 
з па ́м'яті. 
spear — n. 1) гарпу ́на; спис; 2) bot. па ́го-
нець, па ́росток. 
spear-grass — bot. мітли ́ця, польови ́ця. 
spearhead — n. 1) ві ́стря спи ́са ́ ; 2) тії. 
передови ́й загі ́н. 
spearman — hist, списоно ́сець. 
spearmint — bot. м'я ́та кучеря ́ва. 
spear, to — 1) би ́ти гарпу ́ною (ри ́бу); 
2) пронизувати спи ́сом; 3) bot. піти ́ в 
стрілку. 
spec — n. colloq. спекуля ́ція. 
special — 1. adj. 1) спеція ́льний, винятко ́-
вий; 2) індивідуа ́льний; 2. n. 1) спеція ́льний 
ви ́пуск (часо ́пису); 2) r/у. спеція ́льний 
по ́їзд. 
special correspondent — спеція ́льний ко-
респонде ́нт. 
special envoy — надзвича ́йний послане ́ць. 
specialism — 1) спеціяліза ́ція; 2) пе ́вна 
га ́лузь. 
specialist — фахіве ́ць, спеціялі ́ст(ка). 
speciality — 1) фах, спеція ́льність; 2) особ-
ли ́ва, характерна ри ́са. 
specialization — спеціяліза ́ція. 
specialize, to — 1) спеціялізува ́ти(ся); 
2) роби ́ти специфічним. 
specially — 1) спеція ́льно; 2) особли ́во. 
specialty — 1) особли ́вість; 2) jur. доку ́-
ме ́нт. 
specie — n. дзвінка ́ моне ́та. 
specie payment — n. спла ́та дзвінко ́ю мо-
нетою. 
species — 1) biol. вид; поро ́да; 2) різнови ́д. 
specific — 1. adj. 1) специфічний; спеція ́ль-
ний; 2) характерний; 3) конкретний; то ́ч-
ний; 4) biol. видови ́й; 5) phys. пито ́мий; 
2. n. med. специфічний за ́сіб; ліки, 
specification — n. 1) специфіка ́ція; деталі-
за ́ція; виказ; 2) pl. інстру ́кція що ́до ко-
ри ́стува ́ння. 
specific gravity — phys. пито ́ма вага ́ . 
specific weight — phys. пито ́ма вага ́ . 
specify, to — 1) специфікува ́ти; то ́чно 
визнача ́ти; 2) надава ́ти особли ́вого хара ́к-
теру; 3) спеція ́льно зга ́дувати. 
specimen — n. 1) зразо ́к; екземпляр; 
2) attr. про ́бний. 
speciology — n. нау ́ка про похо ́дження 
і ро ́звиток видів. 
specious — adj. 1) правдоподібний; 2) прис-
то ́йний; 3) показний, 
specious excuse — присто ́йний при ́від. 
specious tale — правдоподібне оповіда ́ння. 
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speck — 1) пля ́мочка; 2) кри ́Хта, частинка; 
3) беко ́н; пшик. 
speckled — adj. крапча ́стий, цятко ́ваний. 
speckled hen — зозуля ́ста ку ́рка. 
speckle, to — цяткува ́ти; плямува ́ти. 
specs — n. pi. colloq. окуля ́ри. 
spectacle — n. 1) спекта ́кль, видо ́вище; 
2) pi. окуля ́ри. 
spectacled — adj. що но ́сить окуля ́ри. 
spectacles — n. pi. окуля ́ри. 
spectacular — 1. n. ефе ́ктне (імпоза ́нтне) 
видо ́вище; 2. adj. 1) ефе ́ктний; імпоза ́нт-
ний; 2) захо ́плюючий. 
spectator — 1) гляда ́ч; 2) спостеріга ́ч. 
spectatress — 1) гляда ́чка; 2) спостеріга ́чка. 
specter — see spectre. 
spectral — adj. 1) прима ́рний; 2) phys. 
спектра ́льний. 
spectre — страхо ́висько, чмана ́ , прима ́ра. 
spectroheliograph — astron. спектрогеліо ́-
граф. 
spectrometer — phys. спектро ́метр. 
spectrophotometer — phys. спектрофото ́-
метр. 
spectroscope — phys. спектроско ́п. 
spectrum — phys. n. 1) спектр; 2) attr. 
спектра ́льний. 
spectrum analysis — phys. спектра ́льна 
аналі ́за. 
specular — adj. 1) дзерка ́льний; 2) med. 
зро ́блений за допомо ́гою розши ́рювача 
або ́ дзе ́ркала. 
specular surface — відбивна ́ поверхня, 
speculate, to — 1) спекулюва ́ти; 2) розду ́-
мувати; роби ́ти припу ́іцення. 
speculation — 1) спекуля ́ція; 2) розду ́му-
вання; припу ́щення. 
speculative — 1) спекуляти ́вний; 2) ризи-
ко ́ваний; 3) теорети ́чний; мисли ́тельський. 
speculator — 1) спекуля ́нт(ка); 2) мисли ́-
тель(ка). 
speculum — n. 1) рефле ́ктор; 2) med. 
дзе ́ркало, розши ́рювач. 
speech — 1) промо ́ва, виступ; 2) мо ́ва; 
3) діяле ́кт; 4) theatr. ре ́пліка. 
speech-day — а́ктовий день в учбо ́вих 
за ́кладах. 
speechify, to — 1) iron, просторі ́кувати; 
ора ́горствувати; 2) пи ́шно промовляти. 
speechless — 1) безмовний; 2) невимо ́вний; 
3) німи ́й; що онімі ́в. 
speed — 1) швидкість; 2) tech. число ́ 
о́бертів. 
speed-boat — швидкохі ́дний ка ́тер, чо ́ве ́н. 
speed-cop — n. colloq. поліція ́нт, що сте ́-
жить за пра ́вилами ву ́личного ру ́ху. 
speeder — n. tech. реґуля ́тор шви ́дкости. 
speedily — швидко, ско ́ро, поспі ́шно. 
speeding — n. 1) збільшення шви ́дкости; 
2) їзда ́ недозво ́леною швидкістю; 3) пос-
пішність. 
speed-limit — n. тол максимальна дозво ́-
лена ШВИДКІСТЬ. 
speedometer — mot. спідо ́метр. 
speed-reducer — tech. редуктор. 

speedster — n. 1) colloq. швидкохідне суднб; 
2) mot. спі ́дстер. 
speed, to — 1) поспіша ́ти; 2) приско ́рювати; 
3) есоп. збільшувати (ви ́пуск проду ́кції). 
speed-up — n. 1) приско ́рення; 2) есоп. 
підви ́щення продукти ́вности пра ́ці; збіль-
шення проду ́кції. 
speed-up, to — приско ́рювати. 
speedway — sport, мотодро ́м. 
speedwell — bot. веро ́ніка. 
speedy — 1) швидкий; 2) поспішний; 
квапли ́вий. 
spelaean — adj. що живе в пече ́рі; пече ́рний. 
spell — 1) ча ́ри; чарівність; 2) заклина ́ння; 
3) перерва; 4) коро ́ткий відрізок ча ́су ́ ; 
5) коро ́тка відстань. 
spellbinder — n. colloq. промо ́вець, що за-
хоплює слухачів. 
spellbind, to — 1) зачаро ́вувати; 2) приго-
ломшувати. 
spellbound — adj. 1) зачаро ́ваний; 2) при-
голомшений. 
speller — 1) ортографічний довідни ́к; 
2) збірник вправ з право ́пису. 
spelling — n. 1) ортогра ́фія, право ́пис; 
2) перепочи ́нок, відпочи ́нок від пра ́ці. 
spelling-bee — ко ́нкурсний дикта ́т. 
spelling-book — 1) ортографічний довідни ́к; 
2) збірник вправ з право ́пису. 
spell, to — 1) зачаро ́вувати; 2) писа ́ти або ́ 
вимовля ́ти слова ́ по літерах; 3) робити 
пере ́рву; відпочива ́ти. 
spelt — bot. пшени ́ця спе ́льта. 
spelter — tech. 1) технічний цинк; 2) цин-
ковий припій. 
spencer — спе ́нсер (коро ́тка вовня ́на 
ку ́ртка). 
spender — марнотра ́тн||ик (иця). 
spending — n. витрача ́ння. 
spendthrift — 1) n. марнотра ́тн||ик (иця); 
2) adj. марнотра ́тний. 
spend, to — 1) витрача ́ти; 2) naut. втра ́тити 
що ́глу. 
spent — adj. 1) ви ́снажений; сто ́млений; 
2) ви ́користаний. 
spent steam — tech. відпрацьо ́вана па ́ра. 
sperm — 1) biol. сперма; 2) zool кашало ́т. 
spermaceti — n. спермацет, 
spermatic — adj. biol. сім'яни ́й. 
spermatology — med. сперматоло ́гія. 
spermatorrhoea — physiol. полюція, 
spermatozoon — biol. сперматозо ́їд. 
spermin — pharm. спермін, 
sperm whale — zool кашало ́т. 
spew — блюво ́та. 
spew, to — 1) блюва ́ти; 2) tech. вида ́влю-
вати. 
sphacelate, to — виклика ́ти ґанґре ́ну, омерт-
віння. 
sphenoid — anat. 1) n. основна ́, клинови ́дна 
кістка; 2) adj. клинови ́дний. 
spheral — 1) сферичний; 2) симетричний. 
sphere — 1) ку ́ля; сфе ́ра; 2) гло ́бус; 3) га ́ -
лузь; по ́ле дія ́льности; 4) небе ́сне світило, 
пляне ́та. 
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sphere, to — 1) надава ́ти фо ́рму ку ́лі; 
2) poet, вихваляти. 
spheric — adj. poet. небе ́сний. 
spherical) — adj. кулястий, сфери ́чний. 
sphericity — кулястість, сфери ́чність. 
spherics — n. pi. math, сфери ́чна геоме ́трія; 
сфери ́чна тригономе ́трія. 
spheroid — math, сферо ́їд. 
spheroidal — adj. math, куля ́стий, сферо-
Іда ́льний. 
spherometer — phys., opt. сферо ́метр. 
spherule — n. кулька. 
sphinx — 1) сфінкс; 2) загадко ́ва істо ́та; 
незрозумі ́ла люди ́на. 
spice — 1) спе ́ція; collect, пря ́нощі, спе ́ції; 
2) при ́смак. 
spicery — see spices. 
spices — n. pi. пря ́нощі, спе ́ції. 
spice, to — cul. присма ́чувати. 
spick and span — adj. 1) елеґа ́нтний; 
2) нові ́сінький. 
spicy — adj. 1) аромати ́чний ; піка ́нтний 
(піка ́нтна ї́жа); 2) fig. запальни ́й, гаря ́чий. 
spider — 1) ent. паву ́к; 2) tech. хрестовина; 
зірка. 
spider-crab — морськи ́й паву ́к. 
spider-web — павутина. 
spidery — adj. 1) павукоподібний; 2) fig. 
тонки ́й. 
spiel — n. colloq. 1) гра; 2) розмо ́ва; 
3) оголо ́шення. 
spiel, to — colloq. розповіда ́ти; ора ́торст-
вувати. 
spier — n. пшигу ́н. 
spigot — tech. 1) чіп, за ́тичка; 2) вту ́лка; 
3) кран. 
spike — 1) bot. ко ́лос; 2) клин; 3) шип, 
цвях (на підо ́шві). 
spiked — adj. з пшпа ́ми, з ві ́стрями. 
spiked shoes — черевики на пшпа ́х. 
spikenard — n. bot. нард. 
spike, to — 1) проко ́лювати; 2) закріпля ́ти, 
прибива ́ти шипа ́ми або ́ цвяхами, 
spiky — 1) гострове ́рхий; шпилястий; 
заго ́стрений; 2) fig. сварли ́вий; обра ́з-
ливий. 
spile — n. 1) вту ́лка, за ́тичка; 2) кіло ́к, па ́ля. 
spill — 1) ска ́лка; 2) чіп, за ́тичка; 3) colloq. 
паді ́ння; 4) colloq. зли ́ва, поті ́к. 
spillikin — n. 1) бирю ́лька; 2) pl. гра в 
бирю ́льки. 
spill on, to — залива ́ти. 
spill, to — 1) розлива ́ти(ся); розпліскувати 
(ся); 2) colloq. базікати; 3) colloq. скида ́ти 
(ве ́ршника). 
spillway — hydrotech. водозли ́в. 
spilth — n. obs. розли ́те. 
spin — 1) кружляння; 2) швидка ́ їзда ́ ; 
3) av. пгго ́пор. 
spinach — bot. шпіна ́т, нати ́на. 
spinage — see spinach, 
spinal — adj. anat. спинний, хребе ́тний. 
spinal column — n. anat. спинний хребе ́т. 
spinal cord — n. anat. спинни ́й мо ́зок. 
spinalgia — n. med. спіналгія. 

spindle — 1) tech. стри ́жень, вісь, шпиндель; 
2) верете ́но; 3) міра пря ́жі. 
spindle-legged — adj. 1) з журавлиними 
нога ́ми (про людину); 2) з тонкими ніж-
ками (про стіл). 
spindle-legs — n. colloq. довгов'я ́за люди ́на. 
spindle-shanks — see spindle-legs, 
spindle, to — colloq. става ́ти до ́вгим і тон-
ки ́м. 
spindling — 1. adj. 1) худи ́й і висо ́кий (про 
люди ́ну); 2) тонки ́й і висо ́кий (про де ́рево 
то ́що); 2. n. 1) довгов'я ́за люди ́на; 2) тонке ́ , 
висо ́ке де ́рево. 
spindly — adj. тонки ́й і до ́вгий. 
spindrift — бри ́зки морсько ́ї води ́ , піна, 
spine — n. 1) anat. хребе ́тний стовп; спин-
ни ́й хребе ́т; 2) zool. го ́лка; 3) bot. колючка, 
го ́лка; 4) коріне ́ць (кни ́жки). 
spinel — тіп. шпіне ́ль. 
spineless — adj. 1) zool. безхребе ́тний; 
2) zool., bot. що не ма ́є колючо ́к або ́ голо ́к; 
3) fig. безхара ́ктерний. 
spinet — mus. спіне ́т (інструме ́нт на зразо ́к 
клявіко ́рдів). 
spin in, to — av. увійти ́ в што ́пор. 
spinnaker — naut. спінакер (трику ́тнє 
вітри ́ло). 
spinner — n. 1) text. прядільн||ик (иця); 
2) text, прядільна маши ́на; 3) ent. паву ́к; 
прядільний о́рган (у павука ́ то ́що); 4) av. 
обтічник вту ́лки повітря ́но ́го ґвинта ́ . 
spinneret — ent. прядільний о́рган (у па-
вука ́то ́що). 
spinnery — text, прядільня. 
spinney — n. гайо ́к. 
spinning — 1) n. прядіння; 2) adj. пряділь-
ний. 
spinning-jenny — hist. text, пряді ́льна ма-
ши ́на «Дже ́нні». 
spinning-machine — n. text, прядільна ма-
ши ́на. 
spinning-wheel — n. hist, пря ́дка. 
spin off, to — av. ви ́йти з пгго ́пора. 
spin out, to — colloq. до ́вго і нудно розпо-
віда ́ти щось. 
spinster — jur. незаміжня ́ жінка, 
spinthariscope — phys. спінтариско ́п (при ́-
лад для дослідження радіоактивних ви-
промінювань). 
spin, to — 1) пря ́сти; сука ́ти; 2) швидко 
ру ́хатися; 3) крути ́ти(ся); 4) av. што ́порити, 
увійти ́ в што ́пор. 
spiny — adj. 1) колю ́чий; вкритий колюч-
ка ́ми; 2) скру ́тни ́й. 
spiracle — 1) відду ́пшна; 2) ent. ди ́хальце 
(у кома ́х); 3) ди ́хальний о́твір (у кита ́). 
spiraea — bot. та ́волга. 
spiral — 1. n. 1) спіра ́ля; 2) av. спіра ́льний 
спуск; 2. adj. спіра ́льний; гвинтовий. 
spirant — n. phon. спіра ́нт. 
spire — n. 1) шпиль; 2) вістря; стрілка; 
3) гірськи ́й вершо ́к, пік; 4) спіра ́ля; 
5) elect, вито ́к (коту ́шки). 
spirillum — bad. спірила* 
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spirit — n. 1) дух; душа ́ ; 2) зміст; 3) вда ́ча, 
хара ́ктер; 4) на ́стрій; 5) хоро ́брість; 
6) при ́вид; 7) алького ́ль, спирт; 8) attr. 
спирто ́ви ́й. 
spirited — adj. енергійний; жва ́вий; гаря ́-
чий (про коня ́). 
spiritism — спірити ́зм. 
spirit-lamp — спиртівка. 
spiritless — 1) несміливий; 2) мля ́вий. 
spirit-level — спирто ́ви ́й рі ́вень. 
spirits — n. pi. алького ́льні напо ́ї. 
spirit, to — fig. 1) підбадьо ́рювати; 2) та-
є́мно викрада ́ти. 
spiritual — 1. adj. 1) духо ́вий; 2) rel. духо ́в-
ний, релігі ́йний; церко ́вний; 2. n. 1) pi. rel. 
церко ́вні спра ́ви; 2) rel. релігі ́йна пі ́сня 
не ́грів. 
spirit(ual)ism — n. 1) philos. спіритуалізм; 
2) спірити ́зм. 
spirit(ual)ist — n. 1) philos. спіритуаліст(ка); 
2) спірити ́ст(ка). 
spirit(ual)istic — adj. 1) philos. спіритуаліс-
ти ́чний; 2) спірити ́чний. 
spirituality — n. rel. 1) духо ́вність; 2) одухо-
тво ́реність. 
spiritualize, to — rel. одухотворя ́ти. 
spirituous — adj. алького ́льний, спирто ́ви ́й. 
spirochaete — bact. спірохе ́та. 
spirometer — med. спіро ́метр. 
spirt — see spurt. 
spit — 1) до ́вга мілина ́ ; намивна ́ коса ́ ; 
2) роже ́н; 3) по ́вна лопа ́та землі; 4) штик 
(шар землі на глибину ́ лопа ́ти); 5) сли ́на; 
6) невели ́кий до ́щик або ́ сніг, 
spit and polish — n. colloq. 1) mil. чи ́щення 
зброї; 2) naut. ідеа ́льна чистота ́ . 
spite — єхи ́дство; зло ́ба ́ , злість, 
spiteful — єхи ́дний; зло ́бний; лихи ́й. 
spite, to — досажда ́ти, докуча ́ти; драту-
вати. 
spitfire — n. злю ́чка; дражлива люди ́на. 
spit out, to — випльо ́вувати. 
Spitsbergen — geog. Шпіцберген (о ́стрів). 
spitting — n. плювання. 
spittle — сли ́на; плюво ́к. 
spit, to — 1) настромля ́ти (м'я ́со) на роже ́н; 
2) плюва ́ти(ся); 3) мрячи ́ти; бри ́зкати. 
spittoon — плювальниця. 
spitz — шпіц (поро ́да соба ́ки). 
spiv — colloq. n. 1) спекуля ́нт(ка); 2) attr. 
спекуляти ́вний. 
spivvery — n. colloq. спекуля ́ція. 
splanchnic — adj. що стосу ́ється ну ́трощів. 
splash — n. 1) бри ́зки ; 2) пле ́скіт; 3) брудна ́ 
пляма; 4) можливість показа ́ти себе ́ ; 
5) невели ́ка кількість. 
splash-board — 1) mot. крило ́ а́вта́; 2) hydro-
tech. щит шлю ́зи. 
splasher — mot. крило ́ а́вта́. 
splashing — n. хлю ́пання; бри ́зкання. 
splash into, to — шубо ́вснути. 
splash out, to — вихлюпувати. 
splash, to — 1) бри ́зкати(ся); 2) плеска ́ти 
(ся); 3) цяткува ́ти; усіва ́ти. 

splatter, to — 1) плеска ́ти(ся), дзюрча ́ти; 
2) ми ́мрити, говори ́ти невира ́зно. 
splay — 1. adj. 1) ко ́сий, ско ́шений; 2) не-
зґра ́бний; 2. n. скіс. 
splay-footed — adj. клишоно ́гий. 
splay, to — 1) ско ́шувати(ся); 2) виверта ́ти 
но ́ги. 
spleen — n. 1) anat. селезінка; 2) f ig. драж-
ливість. 
spleenful — adj. fig. похму ́рий; дражли ́вий. 
splendent — adj. виблискуючий, 
splendid — прекра ́сний; розкішний; colloq. 
першорядний. 
splendidly — прекра ́сно, розкішно; colloq. 
першоря ́дно. 
splendiferous — adj. jok. ду ́же га ́рний, чу-
до ́вий. 
splendour — 1) ся ́йво; сліпу ́ча яскра ́вість; 
2) ро ́зкіш, пишно ́та. 
splenetic — 1. n. 1) med. люди ́на з хво ́рою 
селезінкою; 2) pharm. лі ́ки від хворо ́би 
селезінки; 3) fig. дражли ́ва люди ́на; 2. adj. 
1) med. селезінковий; 2) fig. дражли ́вий. 
splenic — adj. med. селезінковий. 
splice — n. 1) tech. з'єдна ́ння; 2) Ьиі. зро ́щу-
вання внакла ́д; 3) naut. зро ́сток (кана ́та). 
splice, to — 1) tech. з'єднувати; 2) Ьиі. 
зро ́щувати внакла ́д; 3) naut. зро ́щувати 
(кінці кана ́та). 
spline — tech. шпо ́нка. 
splint — n. 1) surg. ши ́на; 2) anat. малого-
мілко ́ва кістка; 3) vet. на ́кістень; 4) тріска; 
ска ́лка; 5) лубо ́к (для плетіння ко ́шиків). 
splinter — ска ́лка, ула ́мок, тріска. 
splinter-bone — anat. малогомшко ́ва кістка. 
splintering — n. розше ́плення. 
splinter, to — розще ́плювати(ся); розко ́-
лювати(ся). 
splintery — adj. схо ́жий на ска ́лку. 
splint, to — surg. наклада ́ти ши ́ну. 
split — 1. n. 1) розко ́лина; щілина; 2) рої. 
розко ́л; 3) elect, розгалу ́ження; 2. adj. 
1) розще ́плений; 2) роздрібнений; поді-
лений. 
split decision — n. неодноголо ́сне рішення, 
split hairs, to — colloq. спереча ́тися за 
дрібниці. 
split one's sides, to — colloq. надрива ́тися 
від ре ́готу. 
split pin — tech. за ́кріпка, скріпка, шплінт, 
split-ring — кільце ́ для ключі ́в. 
split somebody's ears, to — colloq. оглу ́шу-
вати кого ́сь. 
split straws, to — colloq. спереча ́тися за 
дрібни ́ці. 
splitter — n. colloq. 1) несте ́рпний біль го-
лови ́ ; 2) люди ́на, яка ́ надає надмірного 
зна ́чення дрібницям. 
split the difference, to — 1) бра ́ти середню 
величину ́; 2) colloq. іти ́ на компроміс, 
split the profits, to — comm. поділити при-
бу ́тки. 
splitting — 1. adj. 1) пронизливий, оглуш-
ливий; 2) несте ́рпний (про біль голови); 
2. n. розще ́плення. 
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split, to — 1) розще ́шповати(ся); розко ́лю-
вати(ся); тріскатися; 2) діли ́ти на части ́ни; 
3) colloq. ділитися (чимсь). 
split up, to — розділя ́ти(ся). 
splodge — n. брудна ́ пля ́ма. 
splosh — n. colloq. незако ́нні надхо ́дження. 
splotch — n. брудна ́ пля ́ма. 
splotchy — вкри ́тий пля ́мами; забру ́днений. 
splurge — n. colloq. хвалькови ́тість; вистав-
ля ́ння напо ́каз. 
splurge, to — colloq. вихвалятися, виставля ́-
ти напо ́каз. 
splutter — see sputter. 
spoil — n. 1) прибу ́ток; 2) pi. здо ́бич; на-
грабо ́ване добро ́ ; 3) ming. пуста ́ порода, 
spoilage — 1) брак; псува ́ння; 2) зіпсо ́ваний 
това ́р. 
spoils — здо ́бич; награбо ́ване добро ́ . 
spoilsman — colloq. рої. люди ́на, яка оде ́р-
жує поса ́ду в нагоро ́ду за політичні по-
слуги. 
spoil-sport — n. той, хто псує ́ задово ́лення 
і́ншим. 
spoilt — adj. розпу ́щений, розбе ́щений; 
зіпсо ́ваний. 
spoil, to — 1) пе ́сти ́ти; розпе ́щувати; 
2) псува ́ти(ся) (про харчі ́); 3) аг. грабува ́ти. 
spoke — 1) спи ́ця (ко ́леса); 2) схі ́дець; ща-
бе ́ль; 3) палиця (для гальмува ́ння ко ́леса). 
spoke-bone — anat. промене ́ва кі ́стка. 
spoken — adj. у́сний. 
spoken language — у́сна мо ́ва. 
spokesman — представник, вира ́зник, ре ́ч-
ник. 
spoke, to — 1) вставля ́ти спи ́ці в ко ́лесо; 
2) гальмува ́ти (па ́лицею). 
spoliation — n. 1) зага ́рбання майна ́ ; 
2) jur. навми ́сне перекру ́чення доку ́ме ́нта, 
щоб він не міг бу ́ти до ́казом. 
spondulicks — n. pl. colloq. гро ́ші. 
spondyl(e) — хребе ́ць. 
sponge — 1) гу ́бка; 2) губча ́ста речовйна ́; 
3) обти ́рання гу ́бкою; 4) fig. дармої ́д(ка). 
sponge-cake — n. ле ́гки ́й торт. 
sponge off, to — чи ́стити гу ́бкою. 
sponge on, to — fig. жи ́ти на чужі ́ ко ́шти. 
sponge out, to — стира ́ти гу ́бкою. 
sponger — дармоід(ка). 
sponge, to — 1) ми ́ти; витира ́ти гу ́бкою; 
2) fig. дармува ́ти, жи ́ти на чужі ́ ко ́шти. 
sponging-house — n. hist, буди ́нок поперед-
нього ув'я ́знення для боржників, 
spongy — 1) гу ́бчастий; діркува ́тий; пух-
ки ́й; 2) багни ́стий. 
sponsion — ґара ́нтія, пору́чництвс>. 
sponsor — 1) пору ́чн||ик (иця); 2) опі ́кун(ка); 
3) замо ́вник радіо- або ́ телерекля ́ми. 
sponsor, to — 1) ручи ́тися (за кого ́сь); 
2) замовля ́ти радіо- або ́ телерекля ́му. 
spontaneity — 1) спонта ́нність; мимові ́ль-
ність; 2) безпосередність. 
spontaneous — 1) спонта ́нний; мимовіль-
ний; 2) безпосере ́дній; стихійний, 
spontaneous movement — 1) пори ́в; 2) сти-
хійний рух. 

spoof— colloq. n. 1) жарт; обма ́на; 2) attr. 
жартівли ́вий; ви ́гаданий. 
spoof, to — colloq. жартува ́ти; обма ́нювати. 
spook — при ́вид, прима ́ра. 
spool — text, шпу ́лька, коту ́шка. 
spool, to — text, намо ́тувати на шпу ́льку, 
коту ́шку. 
spoon — n. 1) ло ́жка; 2) широ ́ка зігнена 
ло ́пасть весла ́ ; 3) sport, вид клю ́чки для 
ґо ́лфу; 4) ming. ложковий бур; 5) fig. 
проста ́к; ду ́рень; 6) pl. зако ́хані. 
spoon-bait — fish, бле ́шня ́ . 
spoon-drift — піна або ́ бри ́зки морсько ́ї 
води ́ . 
spoon-fed — adj. 1) яко ́го году ́ють з ло ́жки 
(про хво ́рого); 2) fig. шту ́чно підтри ́му-
ваний (шту ́чно підтри ́мувана промисло ́-
вість). 
spoonful — n. по ́вна ло ́жка (як міра), 
spoon-maker — ложка ́р. 
spoons — n. pl. colloq. гро ́ші. 
spoon, to — 1) черпа ́ти ло ́жкою; 2) зали-
цятися ; 3) fish, лови ́ти рибу на бле ́шню ́ . 
spoony — 1. n. 1) ду ́рень, йо ́лоп; 2) зако ́-
ханий; 2. adj. 1) дурни ́й; 2) зако ́ханий; 
3) сантимента ́льний. 
spoor — слід (звіра). 
spoor, to — висте ́жувати; іти ́ по сліду 
(звіра). 
sporadic(al) — споради ́чний; поодино ́кий. 
sporadicity — споради ́чність. 
sporal — adj. bot. спо ́ровий. 
spore — bot. спо ́ра. 
sporiferous — n. bot. спороно ́сець. 
sporran — шкіряна ́ торби ́на з ху ́тром 
назо ́вні (в одязі шотля ́ндського горя ́ни ́на). 
sport — 1. n. 1) спорт; полюва ́ння; 2) р/. 
спорти ́вні змага ́ння; 3) biol. відхи ́лення 
від норма ́льного ти ́пу; 4) colloq. га ́рний 
хло ́пець; 2. adj. спортивний. 
sport apparatus — змагови ́й, спорти ́вний 
ви ́ряд. 
sportful — adj. 1) розважа ́льний; 2) весе ́лий, 
sporting — adj. спорти ́вний; мисли ́вський. 
sporting chance — n. мале ́нький (ризико ́в-
ний) шанс. 
sporting-house — 1) готе ́ль для спортсме ́нів; 
2) colloq. картя ́рський дім. 
sportsfield — змагови ́й, спорти ́вний май* 
да ́н. 
sportsman — n. 1) спортсме ́н, фізкульту ́р-
ник; мисли ́вець; 2) поря ́дна люди ́на. 
sportsmanlike — adj. 1) спортсме ́нський; 
2) порядний; 3) му ́жній. 
sportsmanship — 1) спорто ́ві здібності; 
2) захо ́плення спо ́ртом; 3) поря ́дність; 
4) му ́жність. 
sportswoman — 1) спортсме ́нка, фізкуль-
турниця; 2) поря ́дна люди ́на. 
sport, to — 1) займа ́тися спо ́ртом; 2) biol. 
відхиля ́тися від норма ́льного ти ́пу; 3) гра ́ -
ти; пустува ́ти. 
sporty — 1) спортсме ́нський; 2) моло-
де ́цький; 3) показни ́й; вишуканий, 
sporulation — bot. споруля ́ція. 



sporuloid sprinkle, to 

sporuloid — n. pi. bot. спо ́рові. 
spot — 1) пля ́ма; 2) ця ́тка; 3) мі ́сце; 
4) colloq. га ́ньба ́ ; 5) colloq. скру ́тне ́ ста-
но ́вшце. 
spot cash — comm. готі ́вка. 
spot goods — comm. ная ́вні това ́ри. 
spotless — adj. чистий, незаплямо ́ваний, 
бездога ́нний. 
spotlight — 1) проже ́ктор; 2) fig. центр 
ува ́ги. 
spotlight, to — 1) осві ́чувати проже ́ктором; 
2) fig. роби ́ти це ́нтром ува ́ги. 
spot on — adj. то ́чний, докла ́дний. 
spot price — comm. ціна ́ при умо ́ві нега ́йної 
спла ́ти готівкою. 
spotted — adj. 1) крапча ́стий, плямистий; 
2) забруднений. 
spotted fever — med. 1) висипни ́й, плямис-
тий тиф; 2) цереброспіна ́льний менінґі ́т. 
spotted typhus — med. висипни ́й, плямистий 
тиф. 
spotted typhus — med. висипни ́й тиф. 
spotter — 1) mil. коректува ́льник; 2) mil. av. 
літа ́к-коректува ́льник; 3) детекти ́в. 
spot, to — 1) плямува ́ти; вкрива ́ти(ся) 
пля ́мами; 2) пізнава ́ти; 3) ганьби ́ти; 
4) тії. кориґува ́ти о́бстріл. 
spotty — 1) строка ́тий; плями ́стий; 2) при-
щува ́тий; 3) неоднорідний. 
spouse — n. 1) чоловік; дружи ́на; 2) рі. 
подру ́жжя. 
spout — 1) ри ́нва, водостічний жо ́лоб; 
2) стру ́мінь; 3) водяни ́й смерч; 4) zool. 
ди ́хальний о́твір (у кита ́). 
spout, to — 1) ли ́тися пото ́ком; би ́ти стру ́-
менем; 2) colloq. базі ́кати. 
spraddle, to — ши ́роко розставля ́ти но ́ги. 
sprain — med. надса ́да, розтя ́гнення зв'я ́зок. 
sprain, to — med. розтяга ́ти зв'язки. г 
sprat — 1) кілька; шпро ́та; будь-яка ́ дрі ́бна ́ 
риба, схо ́жа на кі ́льку; 2) derog. дрібно ́та. 
sprawl — незґра ́бний рух; незґра ́бна по ́за. 
sprawling — adj. повзу ́чий. 
sprawling handwriting — n. розго ́нистий 
по ́черк. 
sprawling shoots — n. па ́гони, що сте-
лються. 
sprawl, to — 1) розповза ́тися на всі бо ́ки 
(про мі ́сто, се ́лище); 2) розкида ́ти (ру ́ки, 
но ́ги) недба ́ло або ́незґра ́бно. 
spray — 1) бри ́зки; водяни ́й пил; 2) гі ́лка; 
па ́гін; 3) тії. ро ́зліт ула ́мків набо ́ю. 
sprayer — 1) розпи ́лювач, пульвериза ́тор; 
2) tech. форсу ́нка. 
spraying — n. 1) оббри ́зкування; 2) розпи ́-
лювання. 
spray, to — 1) оббри ́зкувати; 2) розпи ́-
лювати. 
spread — n. 1) поши ́рення; зроста ́ння; 
2) ширина ́ ; протя ́жність; 3) те, що мо ́жна 
нама ́зати на хліб (ма ́сло то ́що); 4) по-
крива ́ло; 5) colloq. ще ́дре частува ́ння. 
spread a banner, to — розгорта ́ти пра ́пор. 
spread a sail, to — naut. підніма ́ти вітри ́ло. 

spread butter on bread, to — нама ́зувати хліб 
ма ́слом. 
spread eagle — оре ́л з розпростертими 
кри ́лами (на держа ́вних герба ́х). 
spread-eagle — adj. розпла ́станий. 
spread-eagle, to — розпла ́стувати. 
spreader — 1) tech. ро ́зпірка; розподільник; 
2) rly. спре ́дер; 3) agric. розкида ́ч. 
spreading — n. поши ́рення; зроста ́ння. 
spread manure over a field, to — agric. роз-
кида ́ти гній по полю, 
spread out one's legs, to — простяга ́ти но ́ги. 
spread, to — 1) розгорта ́ти(ся); поширю-
ватися); 2) вкрива ́ти, застила ́ти; 3) нама ́ -
зувати; 4) tech. розширя ́ти; розплю ́щу-
вати. 
spree — гу ́лянка; гульня ́. 
spree, to — гуля ́ти; пия ́чити. 
sprig — 1) штифт; цвях без голо ́вки; 
2) гілочка, па ́гонець. 
sprightly — 1) adj. жва ́вий, бадьо ́рий; 
2) adv. жва ́во, бадьо ́ро. 
sprig, to — 1) закріпля ́ти шти ́фтом; 2) при-
краша ́ти гі ́лочка ́ми. 
spring — n. 1) весна ́ ; 2) стрибо ́к; 3) пру-
жина; 4) джерело ́ ; 5) attr. весня ́ни ́й. 
spring a surprise, to — зроби ́ти щось не-
сподіване. 
spring back, to — відска ́кувати. 
spring-balance — n. бе ́змен. 
spring-bed — пружи ́нний матра ́ц. 
spring-board — n. 1) sport, трамплі ́н; 
2) тії. пляцца ́рм. 
springbok — zool. південноафрика ́нська 
газе ́ля. 
spring chicken — n. 1) курча ́ ; 2) fig. наї ́вна 
люди ́на. 
springe — n. obs. сильце ́. 
springer — 1) стрибу ́н; 2) курча ́ ; 3) see 
springbok. 
spring-halt — n. vet. шпат. 
springhead — джерело ́. 
spring off, to — відска ́кувати, відстри ́-
бувати. 
spring out, to — виска ́кувати, вистрибувати. 
springtide — n. poet, весна ́. 
spring tide — n. 1) весня ́на ́ по ́вінь; 2) naut. 
сизигі ́йний приплив. 
springtime — весна ́, весня ́на ́ пора ́ . 
spring, to — 1) стрибати; 2) бйти джерело ́м; 
3) брати поча ́ток; похо ́дити; 4) тії. ви-
буха ́ти (про міну); 5) colloq. випуска ́ти з 
в'язниці. 
spring to one's feet, to — схопи ́тися на но ́ги. 
spring up, to — 1) ра ́птом з'являтися; 
2) виникати (про звичай то ́що). 
spring water — n. джере ́льна вода ́ . 
springy — adj. пружний; елясти ́чний. 
sprinkle — n. невели ́ка кі ́лькість. 
sprinkle over, to — 1) оббри ́зкувати; 2) при-
трушувати. 
sprinkler — розбри ́зкувач. 
sprinkler system — протипоже ́жна систе ́ма. 
sprinkle, to — 1) кропи ́ти, бри ́зкати; 2) по-
сипа ́ти; розкида ́ти. 



sprinkling square one's shoulders, to 

sprinkling — n. 1) бризкання; 2) посипа ́ння. 
sprinkling-machine — машина для дощу-
ва ́ння. 
sprint — sport, біг на коро ́тку диста ́нцію, 
спринт. 
sprinter — sport. бігу ́н(ка) на коро ́ткі дис-
та ́нції, спри ́итер. 
sprite — myth. ельф. 
sprocket — tech. ланцюго ́ве або ́ зубча ́сте 
ко ́лесо. 
sprout — n. bot. ві ́дросток, па ́росток, па ́гін. 
sprout, to — bot. бру ́нитися; пророста ́ти; 
пуска ́ти па ́ростки. 
spruce — 1. n. bot. яли ́на; 2. adj. 1) чепу-
ри ́стий; 2) елеґа ́нтний. 
spruce, to — 1) наво ́дити поря ́док; 2) еле-
ґа ́нтно вбира ́тися. 
sprue — n. 1) med. виразко ́вий стомати ́т; 
2) met. вертика ́льний ливни ́к. 
sprung — adj. 1) трі ́снутий; 2) colloq. на-
підпи ́тку. 
spry — adj. 1) жва ́вий; мото ́рний; 2) кміт-
ли ́вий, тямущий. 
spud — n. 1) невели ́ка лопа ́та; моти ́ка; 
2) colloq. картопли ́на; pl. карто ́пля; 3) tech. 
притискна ́ пля ́нка. 
spuddle, to — colloq. копа ́тися в землі ́ . 
spud, to — копати. 
spue — see spew. 
spume — n. шумови ́ння, пі ́на. 
spume, to — шумува ́ти, пі ́нитися. 
spumous — вкри ́тий пі ́ною; піни ́стий. 
spumy — see spumous. 
spun casting — rt. met. відцентро ́ве литво ́ . 
spun cotton — text, баво ́вня ́на пря ́жа. 
spunk — 1) за ́пал; му ́жність; 2) гнів; 
дражли ́вість. 
spunky — 1) му ́жній; хоро ́брий; 2) за-
пальни ́й. 
spur — 1) шпо ́ра; 2) верши ́на (гори ́); 3) спо-
ну ́ка, сти ́мул; 4) ming. відгалу ́ження жи ́ли; 
5) bot. ріжки ́. 
spur forward, to — see spur on, to. 
spurge — bot. молоча ́й, вовчи ́нець. 
spur gear — tech. циліндри ́чна шестірня ́. 
spurious — adj. 1) підро ́блений, фал(ь)ши ́-
вий; 2) незако ́нний; 3) bot. неспра ́вжній. 
spur line — rly. залізни ́чна гілка; під'їзна ́ 
ко ́лія. 
spurn — n. 1) відкида ́ння; знева ́жлива від-
мо ́ва; 2) стуса ́н ного ́ю. 
spurn, to — 1) відкидати; відмовля ́ти зі 
знева ́гою; 2) відшто ́вхувати ного ́ю. 
spur on, to — заохо ́чувати, спонука ́ти. 
spurrier — n. робітни ́к-шпо ́рник. 
spurt — 1) струмінь; 2) риво ́к; спазма-
ти ́чне зуси ́лля; 3) по ́дув (ві ́тру). 
spur, to — 1) пришпо ́рювати; 2) спонука ́ти; 
3) поспіша ́ти. 
spurt, to — 1) би ́ти стру ́менем; 2) роби ́ти 
рапто ́ве зуси ́лля; 3) викида ́ти (по ́лум'я). 
sputter — n. 1) бри ́зки; 2) сича ́ння; 3) шум; 
метушня ́ ; 4) безла ́дна мо ́ва. 
sputter, to — 1) бри ́зкати сли ́ною; шпо-
ва ́тися; 2) сича ́ти; 3) безла ́дно говорити. 

sputum — 1) med. харкоти ́ння; 2) сли ́на. 
spy — ппшгу ́н(ка), тає ́мний аґе ́нт(ка). 
spyglass — спостеріга ́льна труба ́ . 
spyhole — ві ́чко ́ , оглядо ́вий о́твір. 
spy into, to — тає ́мно розслідувати, 
spy on, to — тає ́мно сте ́жити за кимсь, 
spy out, to — тає ́мно висте ́жувати. 
spy, to — шпигува ́ти, тає ́мно сте ́жити. 
spy upon, to — тає ́мно сте ́жити за кимсь, 
squab — 1. n. 1) го ́ле (безпе ́ре) пташеня ́ ; 
2) глад||у ́н (у ́ха); 3) ту ́го на ́пхана по ́душка; 
2. adj. низьки ́й і гладки ́й (низька ́ і гладка ́ 
люди ́на); приса ́дкуватий. 
squabble — гризня ́, сва ́рка че ́рез дрібни ́ці. 
squabbler — сварли ́ва люди ́на; colloq. 
вари ́вода. 
squabble, to — 1) гризтися, свари ́тися че ́рез 
дрібни ́ці; 2) print, розсипа ́тися (про набір), 
squabbling — 1) n. спереча ́ння (че ́рез дріб-
ни ́ці) ; 2) adj. що спереча ́ється (че ́рез 
дрібниці). 
squabby — adj. низьки ́й і гладки ́й. 
squab pie — cul. 1) пирі ́г з голуба ́ми; 
2) пирі ́г з бараниною, я́блуками і цибу ́лею. 
squad — n. 1) тії. кома ́нда; гру ́па; 2) sport. 
спорти ́вна кома ́нда; 3) бриґа ́да робітників, 
squad car — поліці ́йне а́вто́. 
squadron — 1) mil. ескадро ́н; загі ́н; 2) av. 
ескадри ́лья; 3) naut. еска ́дра. 
squadron-leader — av. команди ́р ескадри ́льї. 
squadron, to — mil. зво ́дити в ескадро ́ни. 
squad, to — mil. зво ́дити в навча ́льні гру ́пи. 
squalid — adj. 1) убо ́гий, злиде ́нний; 
2) брудни ́й; занедбаний; 3) оги ́дний. 
squall — n. 1) шквал; 2) зойк; крик; 
3) colloq. сва ́рка, сканда ́л. 
squall, to — 1) вереща ́ти; 2) співа ́ти різки ́м 
го ́лосом. 
squally — adj. пори ́вчастий, бурхли ́вий. 
squalor — 1) убо ́гість, зли ́дні; 2) бруд; 
занедбаність, 
squama — n. луска ́ . 
squamous — adj. луска ́вий, вкри ́тий луско ́ю. 
squander — марнотра ́тство. 
squanderer — марнотра ́тн||ик (иця). 
squandering — n. марнотра ́тство. 
squander time, to — га ́яти час, ма ́рно ви-
трачати час. 
squander, to — марнува ́ти, нерозу ́мно ви-
трача ́ти; colloq. розтри ́нькувати. 
square — 1. n. 1) квадрат; 2) сквер, пло ́ща, 
майда ́н; 3) math, дру ́гий сту ́пінь, квадра ́т; 
4) мі ́ра пове ́рхні рівна 100 квадрато ́вим 
фу ́там; 5) тії каре ́ ; 2. adj. 1) квадрато ́вий; 
прямокутній; 2) math, у квадра ́ті; 3) пра ́ -
вильний; прями ́й; че ́сний; 4) colloq. ще ́д-
рий; 3. adv. 1) рі ́вно; 2) че ́сно; 3) безпо-
середньо; 4) тве ́рдо. 
square-built — adj. fig. широкопле ́чий, 
креме ́зни ́й. 
squared beam — n. bui. брус. 
square deal — colloq. че ́сна уго ́да. 
squared timber — n. bui. брус. 
square one's shoulders, to — fig. розправ ля ́ти 
пле ́чі. 



square refusal stable 
square refusal — категорична відмова, 
square-rigged — adj. naut. що ма ́є чотири-
ку ́тні вітрила. 
square root — math, квадрато ́вий ко ́рінь. 
square, to — 1) надава ́ти квадрато ́вої 
фо ́рми; роби ́ти прямоку ́тнім; 2) math. 
підно ́сити до квадра ́та; 3) упорядковувати; 
спла ́чувати рахунки; 4) пристосо ́вувати-
(ся). 
square-toed — adj. 1) з широ ́кими, тупи ́ми 
носка ́ми (про взуття ́); 2) fig. старомо ́дний; 
3) fig. педанти́чний. 
square-toes — n. fig. 1) старомо ́дна люди ́на; 
2) педанти ́чна люди ́на. 
squarrose — adj. 1) med. вкри ́тий струпами; 
2) zool., bot. з лускоподібною оболо ́нкою. 
squash — 1) розча ́влена ма ́са; 2) овоче ́вий 
сік; 3) bot. гарбу ́з; кабачо ́к; 4) товкотне ́ча, 
штовхани ́на; 5) sport, сквош. 
squash hat — м'який (фе ́тровий) капелю ́х. 
squash, to — 1) розча ́влювати, розда ́влю-
вати; 2) то ́впитися. 
squashy — adj. м'яси ́стий; м'яки ́й. 
squat — adj. приса ́дкуватий; низе ́нький; 
гладки ́й. 
squatter — n. 1) той, що сиди ́ть навпо ́чіпки; 
2) той, що незако ́нно осели ́вся (на зе ́млі, 
в буди ́нку); 3) вівча ́р (в Австра ́лії). 
squat, to — 1) сиді ́ти навпо ́чіпки; 2) не-
зако ́нно оселятися (на землі ́, в буди ́нку); 
3) colloq. сіда ́ти; 4) припада ́ти до землі ́ 
(про твари ́н). 
squaw — n. 1) індія ́нка (в Північній Аме ́-
риці); 2) colloq. жінка, дружи ́на. 
squawk — n. 1) пронизливий крик (птаха ́); 
2) colloq. ска ́рга. 
squawk, to — 1) прони ́зливо крича ́ти; 
2) colloq. ска ́ржитися, 
squaw-man — n. білий, одружений з інді-
я́нкою (в Північній Аме ́риці). 
squeak — 1) писк, пискотня ́; 2) рип, скрип, 
squeaker — 1) писку́||н (ха); 2) пташеня ́; 
3) fig. вика ́зувач(ка) таємни ́ці. 
squeak, to — 1) пища ́ти; 2) рипіти, скри-
піти; 3) fig. вика ́зувати таємни ́цю. 
squeaky — 1) пискли ́вий; 2) рипу ́чий, скри-
пу ́чий. 
squeal — ве ́реск, вшца ́ння, скавуління, 
squealer — 1) вереску́||н (ха); 2) пташеня ́; 
3) fig. вика ́зувач(ка) таємни ́ці. 
squeal, to — 1) вереща ́ти, вшца ́ти, скаву-
літи; 2) colloq. ска ́ржитися; 3) fig. вика ́зу-
вати таємни ́цю. 
squeamish — adj. 1) гидли ́вий; вередли ́вий; 
2) обра ́зливий; 3) деліка ́тний; 4) схи ́льний 
до нудо ́ти. 
squeamishness — 1) гидливість; вередли ́-
вість; 2) обра ́зливість; 3) деліка ́тність; 
4) схи ́льність до нудо ́ти. 
squeegee — ґу ́мова шва ́бра. 
squeezability — n. стисливість, 
squeezable — 1) що ле ́гко підцає ́ться ти ́ску; 
2) що мо ́же бу ́ти стиснутим. 

squeeze — n. 1) стиска ́ння; зда ́влювання; 
2) ви ́давлений сік; 3) colloq. шанта ́ж; при-
си ́лування; 4) тісно ́та; 5) colloq. скру ́тне ́ 
стано ́вшце. 
squeezer — 1) той, хто стиска ́є; 2) при ́лад 
для вида ́влювання со ́ку. 
squeeze, to — 1) дави ́ти, стиска ́ти, ти ́снути; 
2) вида ́влювати, вича ́влювати; 3) fig. ви-
мага ́ти; приму ́шувати. 
squelch — n. 1) нищівни ́й уда ́р; 2) доте ́пна 
ре ́пліка; 3) хлю ́пання, брьо ́хання по гря-
зю ́ці. 
squelch, to — 1) ни ́щити; 2) зму ́сити за-
мо ́вкнути; 3) брьо ́хати по грязю ́ці. 
squib — n. 1) пета ́рда; 2) тії. за ́пал; 
3) па ́сквіль; епігра ́ма. 
squib, to — 1) вибуха ́ти; 2) ки ́датися; 
3) писа ́ти па ́сквілі. 
squid — ich. мутня ́к, карака ́тиця. 
squiffed — adj. colloq. п'я ́ний. 
squiffy — adj. colloq. тро ́хи напідпи ́тку. 
squill — n. bot. морська ́ цибу ́ля. 
squint — 1. n. 1) med. страбізм; косоо ́кість, 
зиз; 2) по ́гляд ско ́са; 2. adj. косоо ́кий, 
зизоо ́кий. 
squint-eyed — adj. 1) косоо ́кий, зизоо ́кий; 
2) fig. упере́джений; підозрілий, 
squinting — adj. косоо ́кий, зизоо ́кий. 
squint, to — 1) коси ́ти очи ́ма; 2) дивитися 
ско ́са. 
squire — 1) поміщик; 2) hist, зброєно ́сець; 
3) ґаля ́нтний кава ́лір. 
squirearchy — n. pl. аґра ́рії, землевла ́сники. 
squireen — дрібний поміщик. 
squire, to — залиця ́тися. 
squirm — за ́крут; ви ́гин. 
squirm, to — 1) звива ́тися, як червя ́к; 
2) виявля ́ти збенте́ження або ́ невдово ́-
лення. 
squirrel — n. 1) zool. ви ́вірка, білка; 2) attr. 
білячий. 
squirt — n. 1) цівка; стру ́мінь; 2) сприн-
цівка; 3) colloq. наха ́ба; ви ́скочка. 
squirt-job — see squirt-plane, 
squirt-plane — colloq. реакти ́вний літа ́к. 
squirt, to — 1) по ́рскати; упо ́рскувати; 
2) би ́ти стру ́менем; 3) спринцюва ́ти. 
squish — n. colloq. мармеля ́да. 
squit — n. colloq. нікче ́мна люди ́на. 
stab — 1) уда ́р (го ́строю збро ́єю); 2) го ́ст-
рий раптовий біль; 3) colloq. спро ́ба. 
stability — 1) стійкість, ста ́лість, стабіль-
ність ; 2) тве ́рдість, непохи ́тність (про 
рішення). 
stabilization — 1) зміцнення, стабіліза ́ція; 
2) тії. перехід до позиційної війни ́; утво ́-
рення міцно ́го фро ́нту. 
stabilizator — see stabilizer. 
stabilizer — tech. стабіліза ́тор. 
stabilize, to — роби ́ти стійким, стабілі-
зува ́ти. 
stable — 1. n. 1) конюшня, ста ́йня; хлів; 
2) бігові ко ́ні одно ́го ́ вла ́сника; 2. adj. 
1) chem., phys. стійки ́й; 2) рішу ́чий; твер-
ди ́й; 3) трива ́лий. 



stable - companion staleness 

stable-companion — 1) кінь з тієї са ́мої 
ста ́йні; 2) colloq. това ́риш (по шко ́лі то ́що). 
stable-man — ко ́нюх. 
stable, to — 1) заво ́дити в ста ́йню; 2) три-
ма ́ти в ста ́йні. 
stabling — n. конюшня; коню ́шні. 
stably — непору ́шно; тве ́рдо; трива ́ло. 
stab, to — 1) встромля ́ти; шпига ́ти; 
2) зако ́лювати (кинджа ́лом, го ́строю збро ́-
єю); 3) сі ́пати, стріля ́ти (про біль), 
staccato — adv. mus. стакка ́то. 
stack — 1) agric. ски ́рта, копи ́ця, стіжо ́к; 
2) дима ́р (паропла ́ва); 3) тії. рушни ́ці, 
поста ́влені в ко ́зли; 4) colloq. ду ́же бага ́то; 
бе ́зліч. 
stack, to — agric. скиртува ́ти, склада ́ти в 
стіжки ́. 
stack-yard — agric. тік. 
stadia — далекомі ́рна ліні ́йка. 
stadium — 1) sport, стадіо ́н; 2) med. ста ́дія. 
stadtholder — n. hist, штатга ́льтер. 
staff — 1. я. 1) патери ́ця; 2) ціпо ́к, ки ́й; 
3) geod. нівелірна ре ́йка; 4) mus. п'ять 
но ́тних ліні ́йок; 5) штат, персона ́л, ка ́дри; 
2. adj. 1) шта ́тний; 2) тії. штабни ́й. 
Stafford(shire) — geog. Ста ́ффорд(шір). 
staff, to — 1) укомплекто́вувати шта ́ти; 
2) забезпе́чувати персона ́лом. 
stag — n. 1) zool. о́лень-саме́ць, розсоха ́ч; 
2) біржовий спекуля ́нт; 3) кава ́лір без 
да ́ми (на вечі ́рці то ́що). 
stagbeetle — ent. рога ́ч. 
stage — n. 1) теа ́тр; драмати ́чне мисте ́цтво; 
2) theatr. сце ́на; естра ́да; 3) по ́ле дія ́ль-
ности; 4) ета ́п, пері ́од, ста ́дія; 5) elect. 
каска ́д. 
stage-coach — hist, диліжа ́нс. 
stagecraft — theatr. майстерність драма-
ту ́рга або ́ режисера. 
stage direction — theatr. 1) сцені́чна ре-
ма ́рка; 2) режисе́рське мисте ́цтво. 
stage-director — theatr. режисер, 
stage door — theatr. вхід на сце́ну. 
stage effect — theatr. сцені́чний ефе ́кт. 
stage fever — theatr. непереборний по ́тяг 
до сце ́ни. 
stage fright — theatr. хвилюва ́ння пе ́ред 
виходом на сце́ну. 
stagehand — theatr. робітни ́к сце ́ни. 
stage manager — theatr. режисе́р. 
stage-manage, to — бу ́ти розпоря ́дником 
(на весіллі то ́що). 
stager — n. досві ́дчена, бува ́ла люди ́на. 
stage right — n. jur. ви ́ключне пра ́во теа ́тру 
на постано ́вку п'єси. 
stage-struck — adj. захо ́плений теа ́тром. 
stage, to — 1) підготовляти і зді ́йснювати; 
2) theatr. ста ́вити (п'єсу). 
stagger — а. 1) хита ́ння; 2) pl. запа ́морочен-
ня голови ́; 3) colloq. спро ́ба. 
staggerer — 1) той, хто хита ́ється; 2) при-
голо ́мшлива поді ́я або ́ зві ́стка; 3) colloq. 
складна ́ пробле ́ма. 
stagger formation — n. av. ешельоно́ваний 
стрій. 

staggering — adj. що хита ́ється. 
stagger, to — 1) похи ́туватися; хита ́тися; 
іти ́ хита ́ючись; 2) вага ́тися; 3) реґулюва ́ти 
годи ́ни (пра ́ці, торгі ́влі); 4) приголо ́мшу-
вати. 
staginess — n. theatr. сценічність, 
staging — n. 1) theatr. постано ́вка п'єси; 
2) bui. риштува ́ння. 
stagnancy — n. 1) засті ́й; 2) бездія ́льність; 
3) іне ́ртність. 
stagnant — adj. 1) стоя ́чий (стоя ́ча вода ́); 
2) іне ́ртний. 
stagnate, to — 1) засто ́юватися (про во ́ду); 
2) бу ́ти бездія ́льним. 
stagnation — засті ́й. 
stag, to — 1) спекулюва ́ти на бі ́ржі; 
2) прихо ́дити на вечі́рку без да ́ми; 3) colloq. 
шпигува ́ти, стежити, 
stagy — adj. 1) сцені́чний, театра ́льний; 
2) неприродний. 
staid — урівнова ́жений; статечний; пози-
ти ́вний; стри ́маний. 
staidness — урівнова ́женість; стате ́чність; 
стри ́маність. 
stain — 1) фарбни ́к, фа ́рба; 2) пля ́ма; 
3) fig. га ́ньба ́ . 
stained — adj. 1) пофарбо ́ваний; 2) за-
плямо ́ваний; забру ́днений; 3) fig. зга ́нь-
блений. 
stained glass — кольоро ́ве скло, 
stainless — adj. 1) бездога ́нний; незапля-
мо ́ваний; 2) met. нержа ́ві ́ючий. 
stainless steel — met. нержа ́ві ́юча сталь, 
stain, to — 1) фарбува ́ти; 2) плямува ́ти; 
забру ́днювати(ся). 
stair — n. 1) східець, щабе ́ль; 2) pl. схо ́ди; 
3) naut. трап, 
staircase — схо ́ди. 
stairhead — верхня площи ́нка схо ́дів. 
stair-rod — метале ́вий прут, що притри ́мує 
ки ́лим на схо ́дах. 
stairs — n. pl. схо ́ди. 
stairway — схо ́ди. 
stake — n. 1) па ́кіл, кіло ́к; 2) comm. ча ́стка 
капіта ́лу в підприємстві; 3) pl. кі́нські пере-
го ́ни на приз; 4) at cards ста ́вка; 5) hist. 
гане ́бний стовп; 6) hist, смерть на бага ́тті. 
stake in, to — обгороджувати кілка ́ми. 
stake out, to — відзначати межу ́ чого ́сь 
кілка ́ми. 
stake, to — 1) підпира ́ти кілко ́м; 2) at cards 
роби ́ти ставку; 3) hist, саджа ́ти на па ́лю. 
stake up, to — загороджувати кілка ́ми. 
stalactite — тіп. сталактит. 
stalagmite — тіп. сталагміт. 
stale — 1. n. 1) се ́ча; 2) hunt, прина ́да; 3) аг. 
посміхо ́вище; 4) аг. держа ́к, ру ́чка; 2. adj. 
1) заче ́рствілий; 2) за ́тхлий; 3) заяло ́жений; 
4) що ви́снажився. 
stalemate — 1) at chess пат; 2) безви́хідне 
стано ́вище. 
stalemate, to — 1) at chess роби ́ти пат; 
2) ста ́вити в безви́хідне стано ́вище. 
staleness — n. че ́рствість. 



stale, to standstill 

stale, to — 1) мочи ́тися (про худо ́бу); 
2) зно ́шувати(ся); 3) че ́рсгвіти; втрача ́ти 
сві ́жість; 4) сгава ́ти неціка ́вим. 
stalk — 1) bot. стебло ́, ні ́жка, черешо ́к; 
2) фабри ́чна труба ́ ; 3) ні ́жка (ча ́рки); 
4) підкрада ́ння; 5) го ́рда хода ́. 
stalking-horse — n. 1) машкара ́, личи ́на; 
2) відмо ́вка; при ́від. 
stalk, to — 1) підкрада ́тися, іти ́ крадькома ́; 
2) го ́рдо виступа ́ти. 
stall — 1) хлів, сті ́йло; 2) прила ́вок; 
3) theatr. крі ́сло в парте ́рі; 4) мі ́сце стоя ́нки 
авт; 5) colloq. відмо ́вка; при ́від; 6) av. 
втра ́та шви ́дкости; 7) ming. забі ́й. 
stall-feed, to — agric. ста ́вити на відго-
ді ́влю. 
stallion — жеребе́ць, о́гир. 
stall, to — 1) ста ́вити в хлів, сті ́йло; 
2) colloq. затри ́мувати, зупиня ́ти; 3) av. 
втрача ́ти шви ́дкість. 
stalwart — 1. я. люди ́на міцно ́го здоро ́в'я; 
2. adj. 1) міцни ́й, ду ́жий; 2) рішу ́чий; 
3) стійки ́й. 
stamen — bot. тичи ́нка. 
stamina — витримка; витрива ́лість. 
stammer — n. заїкання, гикання. 
stammerer — заї ́ка, ги ́кавець. 
stammering — 1) n. заїка ́ння; 2) adj. що 
заїка ́ється. 
stammer, to — 1) заїка ́тися, заги ́куватися; 
2) запина ́тися. 
stamp — 1) штемпель, штамп; печа ́тка; 
2) пошто ́ва ма ́рка; 3) ту ́піт, ту ́пання; 
4) fig. характерна ри ́са. 
stamp-collector — філателіст, колекціонер 
пошто ́вих ма ́рок. 
stamp down, to — притопта ́ти. 
stamp-duty — ге ́рбовий збір, 
stampede — 1) стихійний ма ́совий рух; 
2) панічна вте ́ча. 
stampede, to — 1) стихійно ма ́сово ру ́ха-
тися; 2) розбіга ́тися в па ́ніці. 
stamped paper — ге ́рбовий папір, 
stamper — tech. штампува ́льн||ик (иця). 
stamping — n. 1) tech. виру ́бування; 2) ту-
потіння, ту ́піт. 
stamping-ground — n. ча ́сто відвідуване 
місце. 
stamp-mill — ming. сту ́па. 
stamp out, to — 1) tech. вирізувати шта ́м-
пом; 2) зни ́щувати, ліквідувати, 
stamp, to — 1) штемплюва ́ти, штампува ́ти; 
2) накле ́ювати ма ́рку; 3) ту ́пати нога ́ми; 
би ́ти копи ́тами. 
stanch — seer staunch, 
stand — 1) підставка;, підпірка; 2) прила ́-
вок; 3) естрада; 4) мі ́сце, пози ́ція; стано ́-
вище; 5) то ́чка зо ́ру; 6) стоянка (для авт); 
7) тії. пост; 8) agric. урожа ́й на ко ́рені; 
9) tech. станина. 
stand against, to — чини ́ти спро ́тив. 
stand alone, to — 1) бу ́ти само ́тнім; 2) бу ́ти 
непереве́ршеним. 
stand aloof, to — трима ́тися о́сторонь, від-
далік. 

standard — 1. n. 1) тії. стяг, знаме ́но ́, 
пра ́пор; 2) станда ́рт; міри ́ло; 3) опо ́ра, 
підставка; 4) tech. стани ́на; 2. adj. 1) стан-
да ́ртний; 2) зразко ́вий; 3) стоя ́чий. 
standard-bearer — n. тії. прапороно ́сець. 
standardization — стандартиза ́ція; норма-
ліза ́ція. 
standardize, to — стандартизува ́ти; нор-
малізува ́ти. 
standard of culture — n. культу ́рний рівень, 
standard of living — n. життє ́вий рівень. 
standard time — поясни ́й час. 
Stand at ease! — mil. Вільно!, Спочи ́нь! 
stand-by — 1. adj. запасшій; 2. n. 1) запа ́с; 
2) надійна опо ́ра. 
stand by, to — 1) бу ́ти прису ́тнім; 2) допо-
магати, підтри ́мувати. 
stand down, to — jur. залиша ́ти місце сві ́дка 
(в су ́ді). 
standee — n. theatr. colloq. гляда ́ч(ка), що 
стої ́ть. 
standfast — 1) adj. міцни ́й; надійний; 
2) п. міцне стано ́вшце. 
Stand fast! — mil. Стій!, Позір! 
stand fast, to — міцно трима ́тися. 
stand for, to — 1) означа ́ти; 2) бу ́ти канди-
да ́том; 3) стоя ́ти за, підтри ́мувати. 
stand-in — n. cinemat. дубле ́р(ка). 
standing — 1. n. 1) стояння; 2) стано ́вище; 
3) трива ́лість; 2. adj. 1) що стої ́ть; 2) не-
рухо ́мий; 3) непрото́чний (непрото ́чна 
вода ́); 4) що вико́нується зі стоя ́чого по-
ло ́ження. 
standing order — n. 1) mil. нака ́з-інстру ́кція; 
2) pi. правила, процеду ́ри (в парля ́ме ́нті). 
standing room — місце для стоя ́ння. 
stand in, to — 1) naut. іти ́ до бе ́рега; під-
ходити до по ́рту; 2) бра ́ти у́часть; 3) під-
три ́мувати до ́брі стосу́нки. 
standish — n. аг. калама ́р. 
stand-off — 1. adj. 1) стри ́маний; 2) холо ́д-
ний; 2. n. sport, нічия, 
stand-offish — adj. 1) стри ́маний; 2) хо-
лодний. 
stand-off, to — 1) naut. відхо ́дити від бе ́рега; 
2) трима ́тися на відстані. 
stand on end, to — стоя ́ти ди ́бом (про во-
ло ́сся). 
stand on, to — 1) naut. іти ́ попере ́днім 
ку ́рсом; 2) наполяга ́ти на чо ́мусь. 
stand-out — n. щось надзвича ́йне (що ́до 
я́кости, смаку ́то ́що). 
stand-out, to — 1) naut. віддаля ́тися від 
бе ́рега; 2) відрізнятися, виділя ́тися (що ́до 
я́кости, смаку ́ то ́що). 
stand over, to — залишатися нерозв'я ́заним. 
standpatter — n. рої. противник рефо ́рм, 
особли ́во що ́до тари ́фів. 
stand-pipe — tech. водонапірна ́ труба ́, ру ́ра. 
standpoint — то ́чка зо ́ру. 
standstill — n. застій; бездія ́льність; зу ́-
пи ́нка. 
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stand, to — 1) стояти; 2) ста ́вити; 3) не 
працюва ́ти, стоя ́ти; 4) бу ́ти стійки ́м; три-
ма ́тися; 5) бу ́ти ді ́йсним; залиша ́тися 
чйнним; 6) бу ́ти завви ́шки; 7) займа ́ти 
пе ́виу пози ́цію. 
stand to reason, to — бу ́ти очеви ́дним, 
я́сни́м для ко ́жного. 
stand-up — adj. 1) стоя ́чий (про ко ́мір); 
2) прямий. 
Stand-up! — mil. Вста ́ти! 
stand-up buffet — буфе ́т, де їдя ́ть сто ́ячи. 
stand up for, to — відсто ́ювати, захшца ́ти. 
stand up, to — 1) встава ́ти; 2) виявлятися 
міцни ́м, задовільним; 3) смі ́ли ́во зустрі-
ча ́ти. 
stanhope — ле ́гки ́й відкритий екіпа ́ж. 
stannary — ming. копа ́льня о́лива. 
stannic — adj. chem. олив'я ́ний. 
stanniferous — adj. що містить о́ливо. 
St. Anthony's fire — med. ґанґре ́на, анто ́нів 
вого ́нь. 
stanza — poet, строфа ́, станс, 
staphylococcus — bact. стафілоко ́к. 
staple — 1. n. 1) основний продукт, що 
виробляється в да ́ній місце ́вості; 2) основ-
ни ́й пре ́дме ́т торгівлі; 3) сировина ́; 4) text. 
волокно ́; 5) tech. гак, ско ́ба ́ ; 2. adj. основ-
ний. 
stapler — зчіплювач (папе ́рів). 
star — 1. n. 1) astгоп. зі ́рка, світало; 
2) print, зірочка; 3) до ́ля; 2. adj. 1) вида ́т-
ни ́й; 2) прекра ́сний. 
starboard — naut. 1) n. пра ́вий борт, шти ́р-
борт; 2) adj. що лежи ́ть право ́руч; з пра ́-
вого бо ́рту. 
starboard, to — naut. кла ́сти стерно ́ пра-
во ́руч. 
starch — n. 1) крохма ́ль; 2) fig. манірність, 
церемо ́нність. 
starch, to — крохма ́лити. 
starchy — adj. 1) крохмале ́вий; 2) fig. 
мані ́рний, церемо ́нний. 
star connection — n. elect, сполу́чення зір-
кою. 
stardom — провідне ́ стано ́вшце акто ́р||а 
(ки) в теа ́трі або ́ кіно ́. 
stare — n. здиво ́ваний або ́ пильний по ́гляд. 
stare down, to — збенте ́жити по ́глядом. 
stare, to — вдивля ́тися, пи ́льно диви ́тися. 
starfish — zool. морська ́зі ́рка. 
star-gazer — n. 1) астро ́ло ́г; 2) fig. ідеаліст, 
мрійник. 
star-gazing, — n. 1) спостеріга ́ння зіро ́к; 
2) fig. мрійність; неува ́жність. 
staring — adj. 1) крикли ́вий; що впада ́є у 
ві ́чі; 2) ши ́роко відкри ́тий (ши ́роко від-
кри ́ті о́чі); пильний (по ́гляд). 
staring mad — adj. цілко ́м божевільний. 
stark — 1. adj. 1) по ́вний, абсолю ́тний; 
2) poet, рішу ́чий; непохитний; 3) закля ́к-
лий; 2. adv. зо ́всім, цілко ́м. 
starless — adj. беззо ́ряний. 
starlet — n. 1) невели ́чка зірка; 2) талано-
вита молода ́ акто ́рка; 3) ich. чечу ́ра. 
starlight — світло зіро ́к. 

starlight night — зо ́ряна ніч. 
starling — 1) orn. шпак; 2) хвилеріз; 
кригоріз. 
starlit — adj. освітлений сяйвом зіро ́к; 
зо ́ряний. 
starred — adj. 1) всіяне зо ́рями (не ́бо); 
2) прикра ́шений зіркою. 
starry — adj. 1) зо ́ряний; зірча ́стий; 
2) зіркоподібний; 3) промени ́сті (о ́чі). 
Stars and Stripes — n. держа ́вний пра ́пор 
США. 
star shell — mil. освітлювальний набій, 
star-spangled — adj. всіяне зо ́рями (не ́бо). 
start — n. 1) поча ́ток; вируша ́ння в доро ́гу; 
2) sport, старт; 3) av. зліт, 
start a quarrel, to — зачинати сва ́рку. 
start back, to — відско ́чити наза ́д. 
starter — 1) tech. ста ́ртер, пускови ́й прилад; 
2) sport. уча́сн||ик (иця) змага ́ння. 
start forward, to — ки ́нутися впере ́д. 
starting-gate — n. sport, бар'є ́р на ста ́рті. 
starting-lever — n. tech. пускови́й ва ́жшь. 
starting-point — n. відпра ́вна то ́чка. 
startle — n. пере ́ля ́к. 
startler — n. colloq. сенсаційна подія, 
startle, to — 1) переляка ́ти; ду ́же здиву-
ва ́ти; 2) здрига ́тася. 
startling — adj. разю ́чий; приголо ́мшу-
ючий. 
star, to — 1) прикраша ́ти зірка ́ми; 2) theatr. 
бути зіркою. 
start, to — 1) почина ́та(ся); 2) бра ́тися за 
щось; 3) руша ́ти в доро ́гу; 4) засно ́вувати 
(підприє ́мство); 5) пуска ́ти (маши ́ну); 
6) av. зліта ́ти; 7) sport, дава ́ти старт, 
start up an engine, to — tech. запуска ́ти 
мото ́р. 
star turn — n. colloq. головна ́то ́чка про-
гра ́ми. 
start working, to — взятися до робо ́ти. 
starvation — 1) голодува ́ння, го ́лод; 
2) голо ́дна смерть. 
starveling^— 1) n. голо ́дна люди ́на; 2) adj. 
голо ́дний. 
starve out, to — вимо ́рювати го ́лодом. 
starve, to — 1) голодува ́ти; 2) відчува ́ти 
го ́лод; 3) позбавляти ї́жі; 4) вмира ́ти з 
го ́лоду. 
starving — adj. голоду ́ючий. 
star witness — n. головни ́й свідок. 
stash, to — colloq. 1) збира ́ти, накопичу-
вати; 2) припиняти. 
state — 1. n. 1) держа ́ва; 2) штат; 3) стан, 
стано ́вище; 2. adj. 1) держа ́вний; 2) що сто-
су ́ється окре ́мого шта ́ту; 3) урочистий, 
state-aided — adj. що оде ́ржує субсидію 
від держа ́ви. 
statecraft — уміння керува ́ти держа ́вою. 
stated — adj. 1) сформульо ́ваний; зафіксо ́-
ваний; 2) призна́чений. 
State Department — Міністе ́рство Закор-
до ́нних Справ США. 
stated office hoars — пе ́вні годи ́ни пра ́ці 
(в устано ́ві). 
State Emblem — Держа ́вний Знак. 
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State-house — буди ́нок законода ́вчого 
о́ргану шта ́ту в США. 
stateless — adj. бездержа ́вний. 
stateliness — n. ста ́вність, величність. 
stately — adj. ста ́вний, вели ́чний. 
statement — 1) офіційний звіт; 2) ви ́клад; 
3) зая ́ва, тве ́рдження. 
state-room — 1) пара ́дна за ́ля; 2) naut. 
окре ́ма каю ́та. 
statesman — держа ́вний дія ́ч. 
statesmanship — умі ́ння керува ́ти держа ́-
вою. 
state, to — 1) повідомля ́ти; заявля ́ти; 
2) констатува ́ти; 3) math, передава ́ти 
фо ́рмулами, зна ́ками. 
static(al) — adj. стати ́чний; нерухо ́мий. 
statics — n. pl. 1) ста ́тика; 2) radio атмос-
фе ́рні перешко ́ди. 
station — n. 1) мі ́сце; 2) ста ́нція; зу ́пи ́нка; 
3) профе ́сія; 4) грома ́дське стано ́вище; 
5) biol. ареа ́л; 6) attr. станційний, 
station a guard, to — mil. виставля ́ти охо-
Ро ́ну. 
stationary — adj. 1) нерухо ́мий; 2) незмін-
ний. 
stationer — торгове ́ць канцелярським при-
ла ́ддям. 
stationery — 1) канцелярське прила ́дця; 
2) крамни ́ця канцеля ́рського прила ́ддя. 
station-house — поліці ́йна дільни ́ця. 
station-master — r/у. нача ́льник ста ́нції. 
station, to — 1) ста ́вити на пе ́вне мі ́сце; 
2) тії. розміщувати. 
station-wagon — особо ́ве а́вто́, що мо ́же 
бу ́ти вжи ́ване для перево ́зу тягарі ́в. 
statist — n. стати ́стик. 
statistic(al) — adj. статисти ́чний. 
statistician — n. стати ́стик. 
statistics — n. pl. 1) стати ́стика; 2) статис-
ти ́чні да ́ні. 
stator — elect, ста ́тор. 
statoscope — phys. статоско ́п. 
statuary — 1. n. 1) скульпту ́ра; 2) ску ́льп-
тор; 2. adj. скульпту́рний. 
statue — n. ста ́ту ́я, фігу ́ра. 
statuesque — adj. велича ́вий. 
statuette — n. статуе ́тка. 
stature — 1) зріст; 2) фігу ́ра; стан. 
status — 1) суспільне стано ́вище, ста ́тус; 
2) стан справ; 3) jur. встано ́влені зако ́ном 
відно ́сини між осо ́бою і держа ́вою. 
status quo — L. n. існу́ючий стан, ста ́тус-
кво. 
statute — 1) зако ́н; стату ́т; уста ́в; 2) законо-
да ́вчий акт парля ́ме ́нту. 
statute-book — jur. звід зако ́нів. 
statute law — jur. пи ́саний зако ́н, стату ́тне 
пра ́во. 
staunch — adj. 1) відца ́ний, вірний, льо-
я́льний; 2) тверди ́й; стійкий; 3) ґрунто ́в-
ний; 4) водонепроникни́й. 
staunchly — 1) відда ́но, льоя ́льно; 2) тве ́р-
до; стійко; 3) ґрунто ́вно. 
staunchness — 1) ві ́дда ́ність, льоя ́льність; 
2) тве ́рдість; стійкість. 

staunch, to — зупиняти кровоте ́чу. 
stave — 1) до ́шка для бо ́чо ́к, клепка; 
2) щабе ́ль. 
stave in, to — прола ́мувати, розбива ́ти 
(чо ́ве ́н, бо ́чку). 
stave off, to — 1) відкида ́ти (во ́рога); 2) від-
вертати або ́ відстро ́чувати (небезпе́ку). 
stay — n. 1) перебува ́ння; 2) стоя ́нка; зу ́-
пи ́нка; 3) jur. відстро ́чка; 4) tech. підпірка; 
відтяжка; люне ́т; 5) р/. корсе ́т; 6) naut. 
штаг. 
stay-at-home — n. colloq. домосід(ка). 
stay away, to — не приходити, не з'яв-
ля ́тися. 
stay behind, to — залиша ́тися. 
stay calm, to — зберіга ́ти спо ́кій. 
stay-down strike — n. італійський страйк, 
stayed — adj. затя ́гнутий в корсе ́т. 
stayer — n. 1) sport, ста ́єр; 2) colloq. ви-
трива ́ла люди ́на. 
staying power(s) — витрива ́лість; зда ́тність 
до трива ́лої дії з неосла ́бленою си ́лою. 
stay in, to — залиша ́тися вдо ́ма. 
stay-lace — шнурівка до корсе ́та. 
stay out, to — 1) бу ́ти відсу ́тнім; 2) не 
поверта ́тися додо ́му. 
stay put, to — 1) залиша ́тися на місці; 
2) залиша ́тися незмінним, 
staysail — n. naut. стаксель, 
stay, to — 1) залиша ́тися; 2) зупиняти; 
затримувати; 3) підтри ́мувати; зміцню-
вати; 4) вгамо ́вувати (біль, спра ́гу то ́що); 
5) naut. роби ́ти поворо ́т овершта ́г. 
stay up, to — не ляга ́ти спа ́ти. 
steadfast — adj. послідо ́вний; міцни ́й; 
стійки ́й. 
steadfastness — n. послідо ́вність; міцність; 
стійкість. 
steadiness — 1) стійкість; 2) сталість; рівно-
мірність; 3) постійність; 4) тве ́рдість; 
5) пова ́жність, стате ́чність; 6) надійність, 
steading — n. садиба; ху ́тір. 
steady — 1. adj. 1) стійки ́й; 2) сталий, рівно-
мірний; 3) постійний; 4) тверди ́й; 5) по-
ва ́жний; стате ́чний; 6) надійний; 2. п. 
1) tech. опо ́ра, люне ́т; 2) colloq. нарече́ний, 
нарече ́на. 
steady! — int. обере ́жно! 
steady, to — 1) става ́ти стійки ́м, тверди ́м; 
2) става ́ти стате ́чним. 
steak — cul. 1) смажени ́на, біфсте ́кс; 
2) шмато ́к м'я ́са для смаження. 
steal — n. colloq. 1) крадіжка; 2) укра ́дена 
річ. 
steal a glance, to — colloq. гля ́нути крадь-
кома ́. 
steal a ride, to — colloq. ї́хати за ́йцем (без 
квитка ́ на прої ́зд). 
steal away, to — 1) непомітно ви ́слизнути; 
2) оволодіва ́ти. 
steal by, to — colloq. прослизнути повз, 
stealing — n. 1) злодійство, крадіжка; 
2) pl. кра ́дені ре ́чі. 
steal in, to — colloq. зайти ́ крадькома ́. 
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steal out, to — colloq. ви ́слизнути. 
stealth — n. аг. злодійство, краді ́жка. 
stealthily — adv. підкра ́дьком, крадькома ́ ; 
тає ́мно. 
stealthy — adj. тає ́мний, прихо ́ваний. 
steal, to — 1) кра ́сти; 2) роби ́ти щось не-
помітно; 3) оволодіва ́ти. 
steal up, to — colloq. кра ́стися, підкрада ́-
тися. 
steam — n. 1) па ́ра; 2) ви ́пар; 3) attr. 
парови ́й. 
steam away, to — википа ́ти. 
steamboat — n. паропла ́в. 
steam-boiler — tech. парови ́й каза ́н. 
steam-coal — паровйчне ву ́гі ́лля. 
steam-driven — adj. tech. що приводиться 
в рух па ́рою. 
steam-engine — парови ́й двигу ́н, парова ́ 
машйна. 
steamer — 1) naut. паропла ́в; 2) парови ́й 
каза ́н, парова ́рка. 
steam-gauge — tech. мано ́метр. 
steam-hammer — tech. парови ́й мо ́лот. 
steam-heat — phys. тепло ́, що віддає ́ться 
па ́рою при конденса ́ції. 
steaming — 1) n. парува ́ння; 2) adj. що 
парує. 
steaming-hot — adj. ду ́же гаря ́чий. 
steam-launch — n. парови ́й ка ́тер. 
steam navvy — n. tech. землечерпа ́лка. 
steam open, to — відкле ́ювати за допомо ́-
гою па ́ри. 
steam-power — n. ене ́рґія па ́ри. 
steam-roller — n. 1) tech. паровйй кото ́к; 
2) fig. нездола ́нна сила, 
steamship — n. пароплав, 
steamshop — tech. кочерга ́рка. 
steam shovel — tech. землечерпа ́лка. 
steam table — підігрівальна шафа в ресто-
ра ́нах, їда ́льнях. 
steam-tight — adj. паронепроникни ́й. 
steam, to — 1) вари ́ти на парі; 2) запа ́рю-
вати; 3) випуска ́ти па ́ру; 4) пітні ́ти; 5) ру ́-
хатися за допомо ́гою па ́ри. 
steam-turbine — tech. парова ́ турбі ́на. 
steamy — adj. 1) насичений па ́рою; 2) що 
випаровується; 3) пароподібний. 
stearin(e) — стеарин. 
steatite — min. мильний камінь, стеати ́т. 
steed — poet. кінь. 
steel — n. 1) met. крйпя, сталь; 2) креса ́ло; 
3) точйло; 4) attr. сталевий. 
steel-blue — 1) n. синюватостале ́вий 
ко ́лір; 2) adj. синюватостале ́вого ко ́-
льору. 
steel-clad — tech. броньо ́ваний. 
steel-engraving — n. ґравю ́ра на кри ́ці, 
ста ́лі. 
steel foundry — n. сталева ́рня. 
steel-gray — see steel-grey. 
steel-grey — 1) adj. сі ́рий з блаки ́тним по ́-
лиском; 2) n. сі ́рий ко ́лір з блаки ́тним 
по ́лиском. 
steel-plated — adj. обши ́тий кри ́цею, ста ́л-
лю; броньо ́ваний. 

steel, to — 1) met. загарто ́вувати; 2) tech. 
вкрива ́ти кри ́цею, ста ́ллю. 
steel wool — тонка ́ стале ́ва стру ́жка для 
чи ́щення банякі ́в то ́що. 
steelwork — n. 1) р/. сталева ́рня; 2) bui. 
стале ́ва констру ́кція; 3) collect, стале ́ві 
ви ́роби. 
steely — adj. 1) крице ́вий, стале ́вий; 2) твер-
ди ́й, як кри ́ця, сталь. 
steelyard — n. бе ́змен. 
steep — 1. n. 1) круча; 2) зану ́рення; 2. adj. 
1) стрімки ́й, крутйй; 2) colloq. надмі ́рний, 
перебільшений. 
steepen, to — става ́ти стрімкі ́шим, кру-
ті ́шим. 
steeple — 1) дзвінйця; 2) шпиль; пірамі-
да ́льний дах. 
steeplechase — кі ́нські перего ́ни з перешко ́-
дами. 
steeplechaser — кінь, що бере ́ у́часть у 
перего ́нах з перешко ́дами. 
steeplejack — n. верхола ́з. 
steep slope — n. кру ́ча. 
steep, to — 1) зану ́рювати (у ріди ́ну); 
2) зану ́рюватися; 3) насичувати; 4) роз-
мо ́чувати; 5) вилуго ́вувати. 
steer — молоди ́й віл; кастро ́ваний бичо ́к. 
steerage — n. 1) кермува ́ння (ке ́рмою, 
стерно ́м); 2) керівни ́цтво, керува ́ння. 
steering — n. tech. кермува ́ння. 
steering committee — n. комісія, що ви-
робля ́є реґля ́ме ́нт конфере ́нції. 
steering-gear — n. tech. кермови ́й механі ́зм. 
steering-wheel — n. mot. ке ́рма, стерно ́; 
av., naut. шту ́рва ́л, ко ́лесо шту ́рва ́лу. 
steersman — n. av., naut. шту ́рман, стер-
новйй. 
steer, to — 1) пра ́вити, кермува ́ти; 2) пря-
мува ́ти; 3) кермува ́ти, контролюва ́ти ді ́ї. 
stele — n. 1) держа ́к; 2) hist, ра ́тище спи ́са ́ . 
stellar — adj. 1) зо ́ряний; 2) зіркоподібний, 
stellate — adj. зіркоподібний; що розхо ́-
диться про ́менями, як зі ́рка. 
stellated — see stellate, 
stellular — adj. 1) зіркоподібний; 2) вкри ́тий 
зірочка ́ми. 
stem — 1) bot. сто ́вбур; стебло ́; били ́на; 
2) держа ́к (інструме ́нта); 3) рід, плем'я; 
4) gram, основа; 5) tech. стри ́жень; 6) naut. 
ніс, форштевень; 7) print, вертика ́льний 
штрих літери. 
stem-plough — n. sport, поворо ́т на ли ́жвах 
«плу ́гом». 
stem, to — 1) походити; 2) зага ́чувати; 
3) ітй про ́ти те ́чії, чини ́ти о́пір. 
stem-turn — n. sport, поворо ́т на ли ́жвах 
упо ́ром. 
stench — смо ́рід. 
stencil — трафаре ́т, шабльо ́н. 
stencil, to — роби ́ти візерунок або ́ на ́дпис 
за трафаре ́том. 
stenocardia — med. стенокарді ́я. 
stenograph — n. 1) стенографі ́чний знак; 
2) стенографі ́чний за ́пис. 
stenographer — стенографі ́ст(ка). 
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stenographic — adj. стенографічний. 
stenographist — стенографі́ст(ка). 
stenograph, to — стенографувати. 
stenography — стеногра ́фія. 
stenosis — med. стено ́з. 
stentorian — adj. гучни ́й (про го ́лос); гро-
мови ́й. 
step — n. 1) крок; 2) Хода ́; 3) слід (ноги ́); 
4) вчи ́нок; за ́хід; 5) коро ́тка відстань; 
6) па, крок (в та́нцяХ); 7) р/. драби ́на; 8) 
щабе ́ль; підні ́жка. 
step aside, to — дава ́ти доро ́гу; відХо́дити 
вбік. 
step back, to — 1) відступа ́ти; 2) посту-
па ́тися. 
stepbrother — зве ́дений брат. 
step by step — крок за кро ́ком. 
stepchild — n. па ́серб; па ́сербиця. 
stepdame — see stepmother. 
stepdaughter — па ́сербиця. 
step-down transformer — n. elect. зни ́жу-
вальний трансформа ́тор. 
step down, to — 1) спуска ́тися; 2) elect. 
зни ́жувати напру ́гу. 
stepfather — n. ві ́тчи ́м. 
step forward, to — виступа ́ти впере ́д. 
step in, to — 1) вступа ́ти, вхо ́дити; 2) втру-
ча ́тися. 
step into, to — вхо ́дити. 
step it, to — 1) танцюва ́ти; 2) вимірювати 
кро ́ками; 3) іти ́пі ́шки. 
step-ladder — драби ́на. 
stepmother — n. ма ́чуха. 
stepmotherly — adj. fig. непри́язний. 
stepney — n. mot. запасне ́ ко ́лесо для а́вта́. 
step on it! — exclam. воруши ́ся!, мерщі ́й! 
step out, to — 1) вихо ́дити; 2) приско ́рювати 
Ходу́; 3) вимірювати кро ́ками. 
step over, to — переступа ́ти. 
steppe — n. 1) степ; 2) attr. степови ́й. 
stepping-stone — 1) ка ́мінь для переХо́ду 
(че ́рез рівча ́к то ́що); 2) fig. те, що сприя ́є 
поліпшенню стано ́вища. 
steps — n. pl. сХо́ди. 
stepsister — n. зве ́дена сестра ́. 
stepson — n. па ́серб, па ́синок. 
step, to — 1) ступа ́ти, крокува ́ти; 2) вимі-
рювати кро ́ками; 3) naut. ста ́вити що ́глу 
в степс; 4) роби ́ти па (в та ́нці). 
step up, to — збільшуватися); приско ́рю-
вати(ся). 
step-up transformer — n. elect, підви ́щу-
вальний трансформа ́тор. 
stereochemistry — chem. стереоХе́мія. 
stereography — math, стереогра ́фія. 
stereometric(al) — math, стереометри́чний. 
stereometry — math, стереоме ́трія. 
stereophonic — adj. mus. стереофонічний, 
stereophysics — n. pi. phys. стереофізика. 
stereoscope — n. стереоскоп, 
stereoscopic — adj. стереоскопічний, 
stereotype — 1) n. стереоти ́п, шабльо ́н; 
2) adj. стереотипний, шабльоно ́вий. 
stereotype block — print, кліше ́. 

stereotyped — adj. 1) print, стереотипний; 
2) шабльоно ́вий. 
stereotype, to — 1) print, друкува ́ти зі 
стереоти ́пу; 2) встано ́влювати для чо ́гось 
постійну фо ́рму. 
sterile — adj. 1) неплідний; 2) стери ́льний; 
стерилізо ́ваний; 3) fig. безви́слідний, ма ́р-
ний. 
sterility — 1) неплідність; 2) стери ́льність; 
3) fig. безви́слідність, ма ́рність. 
sterilization — n. стериліза ́ція. 
sterilizer — n. стериліза ́тор. 
sterilize, to — стерилізува ́ти. 
sterlet — ich. сте ́рлядь. 
sterling — 1. n. сте ́рлінґ (англійська ва-
люта); 2. adj. 1) повноцінний; по ́вної ваги ́ ; 
2) fig. надійний. 
sterling area — есоп. сте ́рлінґова зо ́на. 
sterling fellow, а — colloq. надійна люди ́на. 
stern — 1. adj. 1) суво ́рий; 2) невблага ́нний; 
2. n. 1) за ́дня части ́на; 2) naut. корма ́ ; 
3) attr. за ́дній, кормови ́й. 
sternly — суво ́ро, го ́стро. 
sternness — суво ́рість, гострота ́. 
sternpost — n. naut. старнпо ́ст. 
sternum — anat. груди ́на. 
sternutation — n. чха ́ння. 
sternutative — adj. що виклика ́є чха ́ння. 
sternutatory — see sternutative, 
stertorous — adj. хрипкий, важки ́й (хрипке́, 
важке ́ ди ́хання). 
stet — n. print, коректурний знак, що ска-
со ́вує пра ́вку. 
stethograph — n. med. стето ́граф. 
stethography — n. med. стетогра ́фія. 
stethoscope — n. med. стетоско ́п. 
stethoscope, to — med. вислу́хувати стето-
ско ́пом. 
stethoscopy — n. med. стетоскопія, 
stevedore — naut. ванта ́жник, стивідо ́р. 
stevedore, to — naut. бу ́ти ванта ́жником, 
стивідо ́ром. 
stew — n. 1) cul. тушко ́ване м'ясо; 2) fig. 
турбо ́та, хвилюва ́ння. 
steward — 1) naut. стю ́ард; 2) еконо ́м, 
завідуючий господа ́рством. 
stewardess — av. стюарде ́са. 
stewardship — 1) керува ́ння, управління; 
2) поса ́да завідуючого господа ́рством. 
stewed — adj. 1) варе ́ний, тушко ́ваний; 
2) colloq. п'я ́ний. 
stewed fruit — cul. узва ́р, компо ́т. 
stew-pan — кастру ́ля, баня ́к. 
stew-pot — кастру ́ля, баня ́к. 
stew, to — 1) вари ́ти(ся), тушкува ́ти(ся); 
2) знемага ́ти від спе ́ки; 3) fig. турбува ́тися, 
хвилюва ́тися. 
stick — n. 1) ціпо ́к; па ́лиця; пати ́к; 2) tech. 
держа ́к, ру ́чка; 3) mus. бату ́та, дириґе ́нт-ська па ́личка; 4) гілка, гілочка; 5) colloq. тупува ́та люди ́на. stick around, to — colloq. тинятися поблизу ́. stick at, to — colloq. впе ́рто продо ́вжувати. 
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sticker — 1) прилі́шса; 2) колю ́чка; 3) напо-
ле ́глива, упе ́рта люди ́на; 4) гість, що за-
сидівся. 
stickful — n. print, по ́вна верста ́тка. 
stickily — adv. ли ́пко. 
stickiness — n. ли ́пкість. 
sticking-plaster — n. липки ́й пла ́стер 
(пля ́стер). 
stick-in-the-mud — colloq. 1) n. відста ́ла 
люди ́на; 2) adj. відста ́лий. 
stickjaw — colloq. тягу ́чка (цуке́рка). 
stickleback — ich. колю ́чка. 
stickler — colloq. захисник; завзя ́тий при-
бічник. 
stickle, to — 1) запере ́чувати; 2) вага ́тися. 
stick out, to — 1) стирча ́ти, випина ́тися; 
2) випина ́ти, висо ́вувати; 3) не піддава ́тися. 
stick pigs, to — коло ́ти свине́й. 
stickpin — шпилька для крава ́тки. 
stick, to — 1) настро ́млювати; вколювати; 
штрика ́ти; 2) прикле ́ювати; 3) ли ́пнути; 
4) приліплюватися); 5) print, вставля ́ти 
в верста ́тку. 
stick to one's friends in trouble, to — не 
залиша ́ти дру ́зів у біді. 
stick to the point, to — не відхилятися від 
те ́ми. 
stick-up — n. colloq. 1) на ́пад; грабу ́нок; 
2) стоячий ко ́мір. 
stick up for, to — colloq. захища ́ти, під-
трймувати. 
sticky — adj. 1) липки ́й, клейки ́й; 2) colloq. 
приче ́пливий; нетерпи ́мий; 3) colloq. ду ́же 
неприємний. 
sticky end — n. colloq. катастро ́фа. 
sticky wicket — n. colloq. деліка ́тне ста-
но ́вище. 
stiff — adj. 1) негнучки́й, неелясти ́чний; 
2) ви ́мушений; мані ́рний; 3) міцний (про 
напі ́й); 4) висо́кий (висо ́ка ціна ́); 5) суво ́рий 
(суво ́ра ка ́ра). 
stiff bow — Холо́дний уклін. 
stiff denial — рішуча відмо ́ва. 
stiffen, to — тве ́рднути; става ́ти нееляс-
ти ́чним. 
stiffly — ви ́мушено, мані ́рно. 
stiff-necked — adj. fig. упе ́ртий. 
stiffness — ви ́мушеність, манірність, 
stiff task — неле ́гке ́ завда ́ння. 
stiff upper lip — fig. colloq. рішу ́чий хара ́к-
тер; ви ́тримка. 
stifle — колі ́нний сугло ́б у коня ́. 
stifle, to — 1) заглу ́шувати; души ́ти; 
2) задиха ́тися; 3) гаси ́ти (по ́лум'я); 4) при-
ду ́шувати (повста ́ння). 
stifling — adj. парки ́й, заду ́шливий. 
stigma — 1) стигма; 2) bot. при ́ймочка; 
3) hist, ви ́палене тавро ́. 
stigmatic — adj. стигмати ́чний. 
stigmatism — n. стигматизм, 
stigmatize, to — таврува ́ти; заплямо ́вувати. 
stile — 1) схі ́дці; перела ́з; 2) турніке ́т. 
"stiletto — стиле ́т, да ́ґа. 

still — 1. n. 1) тиша, безмо ́вність; 2) гу-
ра ́льня, виноку́рний заво ́д; 3) перегінний 
куб; 4) cinemat. кадр; 2. adj. 1) ти ́хий; 
2) нерухо ́мий; 3) не пшпу ́че (про вино ́); 
3. adv. 1) до ́сі; все ́ще; 2) все ж, проте ́, 
одна ́к; 3) ще. 
still birth — народження ме ́ртвого пло ́ду. 
still-born — adj. мертворожде ́нний, мертво-
наро ́джений. 
still life — n. натюрмо ́рт. 
stillness — ти ́ша. 
still picture — phot, фотознімок. 
still-room — комо ́ра. 
still, to — 1) угамо ́вувати, втихомирювати; 
2) заколисувати (про дити ́ну). 
stilly — 1) adv. ти ́хо; мовча ́зно; 2) adj. poet. 
ти ́хий. 
stilt — 1) Ходу ́ля; Ходи́льниця; 2) orn. 
ходуличник. 
stilt-bird — orn. ходу́личник. 
stilted — adj. 1) ходу ́льний; 2) пишно-
мовний (про стиль), 
stilt-plover — orn. ходу́личник. 
stilts — n. pl. ходу ́лі, настро ́ми, Ходи́льниці. 
stimulant — 1. n. 1) збудник, збудливий 
за ́сіб; 2) алького ́льний напій; 2. adj. 
стимулюючий; збудливий, 
stimulate, to — 1) стимулюва ́ти; збуджу-
вати; 2) заохо ́чувати; спонука ́ти. 
stimulating — adj. стимулюючий; збуджу-
ючий. 
stimulation — 1) стимулюва ́ння; збуджен-
ня; 2) заохо ́чування; спонука ́ння. 
stimulus — n. 1) сти ́мул; спону ́ка; вплив; 
2) збу ́дник. 
sting — n. 1) уку ́с; 2) жаль; 3) го ́стрий біль; 
4) fig. си ́ла; гострота ́. 
stinger — 1) жало ́(кома ́хи); 2) кома ́ха абб 
росли ́на, що жа ́лить; 3) colloq. віскі з 
со ́дою. 
stingily — adv. ску ́по. 
stinginess — n. ску ́пість. 
stinging — adj. 1) жалки ́й, що жа ́лить; 
2) що ма ́є жало ́. 
stingo — n. аг. міцне ́ пи ́во. 
sting, to — 1) жа ́ли ́ти; жа ́ли ́тися; 2) ура-
жа ́ти; дошкуля ́ти; 3) завдава ́ти го ́строго 
бо ́лю. 
stingy — adj. 1) скупи ́й; 2) убо ́гий, бідний, 
stingy crop — убо ́гий урожа ́й. 
stink — смо ́рід. 
stinkard — 1) zool. смердю ́чка; 2) colloq. 
підла, низькі люди ́на. 
stink-ball — mil. ручна ́бо ́мба з заду ́шли-
вими га ́зами. 
stinker — see stinkard. 
stinking — adj. 1) смердю ́чий; 2) colloq. 
оги ́дний. 
stink out, to — вику ́рювати, виганя ́ти. 
stinkpot — colloq. га ́дина. 
stink-stone — смердю ́чий вапня ́к. 
stink, to — смердіти. 
stink-wood — n. стинк-де́рево, африка ́н-
ський горіх. 
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stint — 1) межа ́; обме ́ження; 2) нормо ́вана 
пра ́ця. 
stint, to — обме ́жувати; урі ́зувати. 
stipe — n. bot. ні ́жка гриба ́. 
stipend — 1) стипе ́ндія; 2) платня (особли ́во 
священика). 
stipendiary — 1. n. 1) стипендія ́т(ка); 
2) службо ́ва осо ́ба, що оде ́ржує платню ́ 
від у́ряду; 2. adj. 1) що оде ́ржує стипе ́ндію; 
2) що оде ́ржує платню ́. 
stipple — n. 1) ґравірува ́ння пункти ́ром; 
2) ґравю ́ра пункти ́ром. 
stipple, to — ґравірува ́ти пункти ́ром. 
stipulate, to — обумо ́влювати, зумо ́влю-
вати; ставити умо ́вою. 
stipulation — 1) передумо ́ва; jur. кля ́вза; 
2) умо ́ва, уго ́да. 
stipule — bot. при ́листок. 
stir — 1) рух; 2) хвилюва ́ння; 3) переполо ́х; 
метушня ́; 4) colloq. в'язни ́ця. 
stirabout — n. 1) вівся ́на ка ́ша; 2) метуш-
лива люди ́на. 
Stirlingshire) — geog. Сте́рлінґ(шір). 
stirrer — 1) заводі ́й(ка); 2) tech. міша ́лка; 
3) копи ́стка. 
stirring — 1. adj. 1) хвилюючий; 2) актив-
ний, дія ́льний; 2. n. міша ́ння; збо ́втування. 
stirrup — 1) стреме ́но ́; 2) tech. ско ́ба ́ . 
stirrup-cup — проща ́льна ча ́ра (що під-
но ́сять від'їжджаючому), 
stirrup-leather — стременний ре ́мінь. 
stir, to — 1) ру ́хати(ся); воруши ́ти(ся); 
2) розмі ́шувати; 3) хвилюва ́ти; 4) викли-
ка ́ти ціка ́вість. 
stir up, to — до ́бре розмішувати, 
stitch — n. 1) стіб, стібо ́к; 2) surg. шов; 
3) го ́стрий біль; 4) петля ́ (у плетінні); 
5) colloq. тро ́хи, трішки. 
stitched — adj. 1) заши ́тий; зши ́тий; 
2) print, брошуро ́ваний. 
stitcher — 1) строчи́льн||ик (иця); 2) стро-
чи ́льна машина; 3) print, брошурувальник, 
stitch, to — 1) ши ́ти; строчи ́ти; 2) print. 
брошурува ́ти. 
stitch to, to — пришива ́ти. 
stitch up, to — 1) зашива ́ти; 2) print, бро-
шурува ́ти. 
stithy — n. ar. 1) кова ́дло; 2) ку ́зня. 
stiver — дрібиа ́ голля ́ндська моне ́та. 
stoat — горноста ́й у літньому (коричне́-
вому) ху ́трі. 
stoat, to — зашива ́ти. 
stock — 1. n. 1) comm. інвента ́р; асорти-
ме ́нт; 2) головний сто ́вбур де ́рева; 3) ло ́же 
рушни ́ці; 4) tech. ба ́бка верста ́та; 5) biol. 
пле ́м'я; поро ́да; 6) худо ́ба, поголів'я ху-
до ́би; 7) сировина ́; 8) есоп. акційний ка-
піта ́л; 9) bot. левко ́нія; 10) naut. ста ́пель; 
11) tech., naut. шток кітви ́; 12) bot. підаце́па; 
2. adj. 1) наявний; 2) шабльоно ́вий. 
stockade — частокіл. 
stockade, to — обгоро ́джувати частоколом. 
stock-breeder — твари ́нник. 
stockbroker — comm. біржови ́й ма ́клер. 
stock-car — rly. ваго ́н для худбби. 

stock company — 1) comm. акційна ком-
па ́нія; 2) theatr. театра ́льна тру ́па з сере ́д-
нім скла ́дом акто ́рів (без зіро ́к). 
stock-dove — дикий го ́луб. 
stock-exchange — comm. фо ́ндова біржа, 
stock-farm — твари́нницьке господа ́рство. 
stockfish — в'я ́лена тріска ́. 
stock-grower — твари ́нник. 
stockholder — comm. акціоне ́р. 
Stockholm — geog. Сто ́кго ́льм (місто), 
stockinet — трикота ́жна ткани ́на. 
stocking — n. панчо ́ха. 
stockinged — adj. у панчо ́хах. 
stocking-factory — панчішня. 
stock-in-trade — 1) comm. запа ́с това ́рів; 
2) інвента ́р; устаткува ́ння. 
stockjobber — comm. біржови ́й спекуля ́нт. 
stockjobbery — comm. спекулятивні бір-
жові опера ́ції. 
stocklist — comm. біржови ́й бюлете ́нь. 
stockman — скота ́р (перева́жно в Авст-
ралії). 
stock-market — comm. 1) фо ́ндова бі ́ржа; 
2) рівень цін на бі ́ржі. 
stockpile — 1) резе ́рва, запа ́с; 2) ming. 
шта ́бель. 
stockpile, to — 1) нагрома ́джувати, роби ́ти 
запа ́с; 2) ming. штабелюва ́ти. 
stockpiling — n. нагромадження, 
stock-raising — 1) n. скота ́рство, твари ́н-
ництво; 2) adj, скота ́рський, тваринниць-
кий. 
stockroom — комо ́ра, склад, 
stock-still — adv. непору ́шно. 
stock-taking — n. 1) comm. перевірка ін-
вентаря ́; о́блік това ́рів; 2) о́гляд на ́с-
лідків. 
stock, to — 1) comm. ма ́ти для про ́дажу; 
2) зберіга ́ти в скла ́ді. 
stock-whip — батіг пастуха ́. 
stocky — adj. креме ́зни ́й; приса ́дкуватий. 
stockyard — двір для худо ́би. 
stodge — n. важка ́ або ́ си ́тна ́ ї́жа. 
stodge, to — жадібно ї́сти. 
stodgy — adj. 1) важки ́й, си ́тни ́й (си ́тна ́ 
ї́жа); 2) густи ́й; 3) нудни ́й (нудна ́ кни ́жка). 
stogie — colloq. 1) важки ́й чо ́біт; 2) деше ́ва 
сиґа ́ра. 
stogy — see stogie. 
stoic — philos. сто ́їк. 
stoical — adj. philos. стої ́чний. 
stoicism — n. philos. стоїцизм. 
stokehold — tech. кочерга ́рка. 
stokehole — see stokehold. 
stoker — n. tech. кочерга ́р, паливнйчий. 
stoke, to — 1) підкида ́ти па ́ливо; 2) colloq. 
ї́сти по ́хапцем. 
stole — n. 1) rel. ора ́р; 2) боа ́ ; хутря ́на ́ 
на ́кидка. 
stolen — adj. вкра ́дений; награбований, 
stolid — adj. флегмати ́чний; мля ́вий. 
stolidity — флегмати ́чність; млявість, 
stoma — bot. у́стячко, про ́дих. 
stomach — 1) anat. шлу ́нок; живіт; 2) смак, 
апетит (до чбгось); 3) obs. му ́жність. 
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stomach-ache — n. біль у животі ́. 
stomacher — n. hist, корса ́ж. 
stomachic — adj. 1) шлунко ́вий; 2) що 
стимулює тра ́влення. 
stomach-pump — med. шлунко ́вий зонд. 
stomach, to — 1) бу ́ти спромо ́жним пере-
трави ́ти або ́ з'ї ́сти; 2) fig. стерпіти, зне ́сти ́. 
stomach-tooth — ни ́жнє ікло (моло ́чне, у 
соба ́к). 
stomatitis — med. стоматит, 
stomatological — med. стоматологічний, 
stomatology — med. стоматоло ́гія. 
stomatoscope — med. стоматоско ́п. 
stone — 1. n. 1) ка ́мінь; 2) кошто ́вний 
ка ́мінь; 3) кі ́сточка (сли ́ви то ́що); 4) гра-
ди ́на; 5) сто ́ун (мі ́ра ваги ́= 1 4 англійських 
фу ́нтів); 2. adj. кам'яни ́й. 
Stone Age — кам'яна ́ доба ́ . 
stone-blind — adj. зо ́всі ́м сліпи ́й. 
stone-breaker — n. 1) каменя ́р; 2) tech. 
каменодроба ́рка. 
stone-broke — adj. colloq. що не ма ́є жо ́дних 
за ́собів. 
stone-cast — n. ві ́ддаль, на яку ́ мо ́жна 
кинути ка ́мінь. 
stone-coal — кам'яне ́ ву ́гі ́лля; антраци ́т. 
stone-cold — adj. холодний, як лід. 
stonecrop — bot. очи ́ток їдки ́й. 
stone-crusher — see stone-breaker. 
stone-cutter — n. каменоте ́с. 
stoned — adj. очи́щений від кісточо ́к 
(очи́щена від кісточо ́к садовина ́). 
stone-dead — adj. ме ́ртвий. 
stone-deaf — adj. зо ́всі ́м глухи ́й. 
stone-fruit — bot. кістя ́нка. 
stone jug — colloq. в'язни ́ця. 
stone-mason — му ́ляр, каменя ́р. 
stone-pine — bot. пі ́нія, італійська сосна ́. 
stone-pit — каменоло ́мня. 
stone-still — adj. як уко ́паний. 
stone, to — 1) облицьо ́вувати або ́мости ́ти 
ка ́менем; 2) поби ́ти камінням; 3) вийма ́ти 
кісточки ́ з садовини ́. 
stone-wall — 1) мур; 2) рої. парля ́ме ́нтська 
опози ́ція (особли ́во в Австра ́лії). 
stoneware — череп'я ́ний по ́суд; череп'я ́ні 
ви ́роби. 
stonework — мурува ́ння, кам'яна ́кла ́дка. 
stoning — n. каменува ́ння. 
stony — adj. 1) кам'яни ́стий; тверди ́й; 
2) камінний, кам'яни ́й; 3) fig. нерухо ́мий. 
stony-hearted — adj. fig. жорсто ́кий. 
stony stare — n. безтя ́мний по ́гляд. 
stooge — n. 1) підставна ́ осо ́ба; маріоне ́тка; 
2) посміхо́вище. 
stooge, to — 1) бу ́ти підставно ́ю осо ́бою; 
2) бу ́ти посміхо ́вищем. 
stook — n. agric. копа ́, копи ́ця. 
stook, to — agric. склада ́ти в ко ́пи, копи ́ці. 
stool — n. 1) стіле ́ць; ослінчик; 2) physiol. 
ви ́порожнення; 3) ко ́рінь або ́ пень, що 
дає ́ па ́гони. 
stool-ball — старода ́вня гра на зразо ́к 
кри ́ке ́ту. 

stool-pigeon — 1) го ́луб для прима ́нювання 
і́нших голубі ́в; 2) інформа ́тор, провока ́тор. 
stoop — 1) ґа ́нок зі східцями; вера ́нда; 
2) суту ́лість; зго ́рбленість; 3) паді ́ння вниз, 
stooping — adj. суту ́лий; зго ́рблений. 
stoopingly — adv. суту ́ло; зго ́рблено. 
stoop, to — 1) гну ́ти(ся); нахиля ́ти(ся); 
2) суту ́литися; го ́рбитися; 3) аг. poet. 
ки ́датися вниз. 
stop — n. 1) зу ́пи ́нка; 2) пере ́рва; 3) phot. 
діяфра ́гма; 4) ко ́рок, за ́тичка; 5) mus. 
венти ́ль (духово ́го інструме ́нта); 6) tech. 
обме ́жник, зупи́нник. 
stop a bullet, to — colloq. бу ́ти гюра ́неним 
або ́ уби ́тим. 
stop a leak, to — зупини ́ти те ́чу. 
stop at home, to — залиша ́тися вдо ́ма. 
stop a tooth, to — med. запльомбува ́ти зуб. 
stop by, to — colloq. зайти ́, завіта ́ти. 
stopcock — запірни ́й кран. 
stop dead, to — colloq. рапто ́во, рі ́зко зу-
пини ́тися. 
stop down, to — phot, затемня ́ти лі ́нзу дія-
фра ́гмою. 
stopgap — 1) замі ́на; 2) за ́тичка; 3) тим-
часо ́вий за ́хід; паліяти ́в. 
stop-light — 1) mot. стоп-сиґна ́л; 2) чер-
во ́ний сиґна ́л світлофо ́ра. 
stop-off — 1) зу ́пи ́нка в доро ́зі; 2) квито ́к, 
що дозволя ́є роби ́ти зу ́пи ́нку в доро ́зі. 
stop off, to — colloq. зупиня́тися в доро ́зі. 
stop one's ears, to — затика ́ти ву ́ха. 
stop-order — bank, інстру́кція ба ́нку про 
припи́нення ви ́пла ́т. 
stop-over — see stop-off. 
stop over, to — colloq. зупиня ́тися в доро ́зі. 
stoppage — 1) прості ́й; зу ́пи ́нка; 2) страйк, 
припи́нення пра ́ці; 3) відрахува ́ння, ви-
рахування. 
stopper — n. 1) за ́тичка, чіп; ко ́рок; 2) naut. 
сто ́пор. 
stopper, to — затика ́ти ко ́рком, за ́тичкою. 
stopping — n. 1) зу ́пи ́нка; 2) med. зубна ́ 
пльо ́мба. 
stopping-place — n. зу ́пи ́нка. 
stopple — n. за ́тичка, ко ́рок. 
stopple, to — затика ́ти, закорко ́вувати. 
stop-press — е́кстренне повідо ́млення в 
часо ́писах. 
stop short, to — рапто ́во, рі ́зко зупини ́тися. 
stop-signal — mot. стоп-сиґна ́л. 
Stop the thief! — exclam. Лов||и ́ (і ́ть) злодія! 
stop, to — 1) зупиня ́ти(ся); 2) роби ́ти пе-
ре ́рву; 3) затика ́ти; шпаклюва ́ти; 4) mus. 
притиска ́ти струну ́, натиска ́ти на венти ́ль; 
5) стри ́мувати (від чо ́гось). 
stop up, to — 1) затика ́ти; шпаклюва ́ти; 
2) зарівнювати. 
stop-watch — секундомі ́р. 
stop with friends, to — гостюва ́ти в дру ́зів. 
storage — 1) схов, зберіга ́ння; 2) комо ́ра, 
схо ́вище. 
storage-cell — elect, акумуля ́тор, акумуля-
торна батаре ́я. 
storage reservoir — водосхо́вище. 



store strain, to 

store — n. 1) крамни ́ця; 2) запа ́с; доста ́ток; 
3) комо ́ра, склад, схо ́вище; 4) attr. запас-
ни ́й; 5) attr. ку́плений в крамни ́ці. 
store cattle — худо ́ба для відгоді ́влі. 
storehouse — комо ́ра, склад, схо ́вище. 
storekeeper — 1) догля ́дач комо ́ри, скла ́ду; 
2) кра ́ма ́р. 
storeman — догля ́дач комо ́ри, скла ́ду. 
store-room — комо ́ра, склад, схо ́вище. 
store-ship — naut. судно ́ з запа ́сами. 
store, to — 1) зберіга ́ти в комо ́рі, на скла ́ді; 
2) постача ́ти; 3) віддава ́ти на зберіга ́ння. 
storey — по ́верх. 
storied — adj. леґенда ́рний; відо ́мий з 
леґе ́нд. 
storiette — n. коро ́тке опові ́да ́ння. 
storing — n. зберіга ́ння; схов, 
stork — orn. бузько ́, леле ́ка, чорногу ́з. 
storm — 1) meteor, бу ́ря, ви ́хор; naut. 
шторм; 2) тії. штурм; 3) radio збу ́рення. 
storm-beaten — adj. 1) поша ́рпаний бу ́рею; 
2) fig. що бува ́в у бува ́льцях. 
storm bird — orn. буревісник, 
storm-boat — naut. швидкохідний штор-
мови ́й ка ́тер. 
stormbound — adj. затри ́маний бу ́рею 
(штормом). 
storm-centre — meteor, центр цикло ́ну. 
storm-cloud — 1) meteor, грозова ́ хма ́ра; 
2) fig. щось, що провіща ́є небезпе́ку. 
storm-cone — штормови ́й сиґна ́л. 
storm-drum — штормови ́й сиґна ́льний 
цилі ́ндр. 
storm-finch — orn. буреві́сник. 
storm-ladder — naut. што ́рмтрап. 
storm-petrel — see stormy petrel, 
storm-proof — adj. зда ́тний ви ́тримати 
бу ́рю, шторм. 
storm, to — 1) лютува ́ти (про бу ́рю, ві ́тер); 
2) тії. штурмува ́ти. 
storm-troops — n. pl. тії. уда ́рні части ́ни. 
storm-window — дру ́га (зимо ́ва ́) віко ́нна 
ра ́ма. 
stormy — adj. 1) бу ́ряний; naut. штормови ́й; 
2) що віщу ́є бу ́рю (шторм); 3) несамови ́-
тий, лютий. 
stormy petrel — orn. буреві́сник. 
stort(h)ing — сто ́ртинґ (парля ́ме ́нт у Нор-
ве ́гії). 
story — 1) опові ́да ́ння, пере ́каз; 2) сюжет, 
фа ́була; 3) colloq. побрехе ́нька, ви ́гадка. 
story-book — збірка опові ́да ́нь, казо ́к для 
діте ́й. 
story-teller — 1) а́втор(ка) опові ́да ́нь; 
2) опові ́дач(ка); 3) colloq. брех||у́н (у ́ха). 
stoup — аг. ча ́ра для вина ́. 
stout — 1. n. огрядна ́ люди ́на; 2. adj. 
1) ду ́жий, міцни ́й; 2) огрядни ́й; гладки ́й. 
stout-hearted — adj. смі ́ли ́вий, стійки ́й. 
stoutness — 1) мі ́цність; 2) відва ́га; 
3) огря ́дність. 
stove — n. 1) гру ́ба, піч; 2) тепли ́ця; 
3) суша ́рня; 4) attr. пічни ́й. 
stove-heating — n. пічне ́опа ́лення. 
stover — сухи́й харч для худо ́би. 

stowage — 1) склада ́ння, уклада ́ння; 
2) пла ́та за зберіга ́ння на скла ́ді; 3) naut. 
шти ́вка. 
stow a ship, to — naut. ванта ́жити судно ́. 
stowaway — n. пасажи ́р без квитка ́ (на 
кораблі). 
stow away, to — 1) хова ́ти; 2) ї́хати (на 
кораблі ́) без квитка ́. 
stow, to — 1) склада ́ти, уклада ́ти; 2) на-
по ́внювати. 
strabismus — med. косоо ́кість, страбі ́зм. 
straddle — 1) стоя ́ння, сидіння або ́ хода ́ 
з ши ́роко розста ́вленими нога ́ми; 2) colloq. 
вага ́ння. 
straddle, to — 1) ши ́роко розставля ́ти но ́ги; 
2) colloq. вага ́тися. 
strafe — n. 1) ка ́ра; 2) тії. гураґа ́нний 
вого ́нь. 
strafe, to — 1) кара ́ти; 2) mil. обстрілювати, 
бомбардува ́ти. 
straggler — n. 1) відста ́лий (солда ́т); 
2) naut. відста ́ле судно ́; 3) шве ́ндя. 
straggle, to — відстава ́ти; іти ́вро ́збрід. 
straight — 1. n. 1) прямизна ́; 2) пряма ́ лінія; 
3) colloq. пра ́вда; пра ́вильне тве ́рдження; 
2. adj. 1) прямий; 2) пра ́вильний; 3) щирий, 
че ́сний; 4) colloq. надійний; 3. adv. 1)пря ́мо; 
по прямій лінії; 2) пра ́вильно; 3) щи ́ро, 
відве ́рто; 4) нега ́йно. 
straight ahead — про ́сто. 
straightaway — 1. adj. 1) прями ́й; 2) че ́сний; 
2. adv. відра ́зу. 
straight-cut — adj. уздо ́вж нарізаний (про 
тютю ́н). 
straight dealing — n. че́сність. 
straight-edge — правило, перевірочна лі-
нійка. 
straightened — adj. 1) ви ́простаний; 2) при-
ведений до поря ́дку. 
straighten, to — 1) випро ́стувати(ся); 
2) приво ́дити до поря ́дку. 
straightforward — 1. adj. 1) прями ́й; 2) від-
ве ́ртий, щи ́рий, че ́сний; 2. adv. 1) пря ́мо; 
2) відве ́рто. 
straightforwardly — adv. прямолінійно. 
straightforwardness — прямолінійність. 
straight off — відра ́зу. 
straight-out — 1. adv. пря ́мо; навпросте ́ць; 
2. adj. colloq. 1) прями ́й; 2) відве ́ртий. 
straight speaking — n. щи ́рість. 
straightaway — 1) adj. шо йде по прямій; 
2) adv. аг. відра ́зу, нега ́йно. 
strain — 1) напруження; перевто ́ма; 
2) порода, пле ́м'я; 3) biol. штам; 4) tech. 
деформа ́ція. 
strained — adj. 1) напружений; 2) непри-
ро ́дний; 3) профільтро ́ваний; 4) tech. 
деформо ́ваний. 
strainer — 1) ціди ́ло, фільтр; си ́то; 2) tech. 
стя ́жка; натяжни ́й пристрій, 
strain off, to — відціджувати, фільтрува ́ти. 
strain oneself, to — напру́жуватися. 
strain, to — 1) напру ́жувати(ся); перевтом-
люватися); 2) проціджувати(ся), фільтру-
ва ́ти(ся); 3) tech. деформува ́ти. 



strait streetcar 

strait — 1. л. 1) прото ́ка; 2) p i скру ́тне ́ 
стано ́вище; зли ́дні; 2. adj. 1) вузький; 
тісни ́й; 2) суво ́рий. 
straiten, to — 1) зву ́жувати; 2) утру ́дню-
вати. 
strait jacket — гамівна ́ соро ́чка. 
strait-laced — adj. суво ́рий; нетерпимий 
в пита ́ннях мора ́лі. 
Strait of Dover — see Straits of Dover, the. 
Strait of Magellan — geog. Маґалья ́енсова 
прото ́ка. 
straits — n. p i скру ́та, зли ́дні. 
Straits of Dover, the — geog. Па-де-Кале ́. 
strait waistcoat — гамівна ́ соро ́чка. 
stramineous — adj. 1) соло ́м'яний; 2) fig. 
що не ма ́є зна ́чення. 
stramonium — 1) pharm. страмо ́ній; 2) bot. 
дурма ́н. 
strand — 1) бе ́рег; прибере ́жна смуга; 
2) па ́смо (воло ́сся); 3) ни ́зка (нами ́ста); 
4) ри ́са хара ́ктеру. 
stranded — adj. 1) що опини ́вся на мілині ́; 
ви́кинений на бе ́рег; 2) зсу ́каний, скру ́-
чений; 3) fig. у скру ́тно ́му стано ́вищі, без 
гро ́шей. 
strand, to — 1) сі ́сти або ́посади ́ти на мі-
лину ́; викинути на бе ́рег; 2) сука ́ти, скру ́-
чувати. 
strange — adj. 1) незнайо ́мий; чужи ́й; 
2) незвича ́йний; ди ́вний; 3) неознайо ́м-
лений. 
stranger — n. 1) чужи́н||ець (ка), чужо-
зе ́м||ець (ка); 2) сторо ́ння осо ́ба; 3) люди ́-
на, необі ́знана з чимсь, 
stranglehold — n. мертва хва ́тка. 
strangle, to — 1) душити; задуши ́ти; 
2) ти ́снути, му ́ляти (про коміре ́ць). 
strangulate, to — душити, дави ́ти. 
strangulation — задушення. 
strap — 1) реміне ́ць, ре ́мінь; 2) по ́яс; 
3) т і ї пого ́н; 4) ре ́мінь для точі ́ння бри ́тви; 
5) tech. стрі ́чка; 6) naut., av. строп, 
straphanger — colloq. пасажи ́р, що стої ́ть, 
тримаючись за ре ́мінь. 
strapper — n. colloq. здоро ́ва, висо ́ка лю-
ди ́на. 
strapping — 1. adj. ду ́жий; 2. n. 1) med. 
липкий пля ́стер у фо ́рмі стрі ́чки; 2) биття ́ 
ре ́менем. 
strap, to — 1) би ́ти ре ́менем; 2) стяга ́ти 
ре ́менем; 3) med. наклада ́ти пля ́стер; 
4) точи ́ти бри ́тву. 
Strasbourg — geog. Стра ́сбурґ (мі ́сто). 
stratagem — мане ́вр (військовий); виверт, 
strategical) — adj. стратегічний; опера-
ти ́вний. ^ 
strategical) bomber — av. mil. стратегі ́чний 
бомбардува ́льник. 
strategical) raw materials — стратегічна 
сировина ́. 
strategics — n. p i страте ́гі ́я. 
strategist — страте ́г. 
strategy — страте ́гі ́я. 
Stratford-on-Avon — geog. Стра ́тфорд-на-
Е́йвоні (мі ́сто). 

strath — широ ́ка гі ́рська ́ долина з рі ́чкою. 
stratification — geol, agric. розшаро ́ву-
вання, стратифікація. 
stratify, to — 1) geol. нашаро ́вуватися; 
2) стратифікува ́ти. 
stratocracy — рої військо ́ви ́й у́ряд. 
stratonaut — av. стратона ́вт. 
stratosphere — meteor, стратосфе ́ра. 
stratostat — av. стратоста ́т. 
stratum — 1) geol нашарува ́ння; відлб-
ження; я́рус; 2) верства ́ суспільства. 
straw — n. 1) соло ́ма; соломи ́нка; 2) бриль, 
соло ́м'яиий капелю ́х; 3) attr. соло ́м'яний; 
4) attr. жовтува ́тий. 
strawberry — n. 1) bot. полуни ́ця; суни ́ця; 
2) attr. полуни ́чний; суничний, 
strawberry vine — ву ́сик суни́чного кущика, 
straw-colour — n. соло ́м'яний ко ́лір. 
straw-hat — бриль, соло ́м'яний капелю ́х. 
straw-mat — соло ́м'яна ма ́та. 
strawy — adj. 1) соло ́м'яний; схо ́жий на 
соло ́му; 2) трав'яни ́стий (про смак); 
3) fig. нікче́мний. 
stray — 1. n. 1) люди ́на або ́ твари ́на, що 
заблуди ́ла; 2) radio парази ́тна (є ́мність); 
2. adj. 1) що заблуди ́в; 2) випадко ́вий; 
3) elect, розсіяний, 
stray bullet — випадко ́ва ку ́ля. 
stray thoughts — безла ́дні думки ́. 
stray, to — 1) зби ́тися зі шляху; заблудй-
тися; приблудитися; 2) poet, тиня ́тися, 
блука ́ти. 
streak — n. 1) про ́шарок; прожи ́лок; 
сму ́жка; 2) ри ́са хара ́ктеру; 3) щабе ́ль 
драби ́ни; 4) подряпина, 
streak, to — 1) прово ́дити сму ́ги; 2) ми-
готіти. 
streaky — adj. 1) смуга ́стий; 2) з про ́шар-
ками; 3) непостійний, мінли ́вий. 
stream — n. 1) струмо ́к, поті ́к; джерело ́; 
2) ва ́лка, поті ́к; 3) fig. течія ́. 
streamer — n. 1) рі північне ся ́йво; 2) довга 
стрічка; ви ́мпель; 3) часопи́сний заголо ́вок 
на всю сторінку. 
stream-gold — ming. розсипне ́зо ́лото. 
streaming — n. розпо ́діл у́чнів по пара-
ле ́льних кля ́сах з урахува ́нням ї́хніх здіб-
ностей (в англійських шко ́лах). 
streamlet — n. струмо ́к. 
streamline — n. 1) на ́прям (повітря ́нбї 
течії ́); 2) тії річкова ́ межа ́. 
streamlined — adj. 1) tech. обтічний; 
2) раціоналізо ́ваний (про виробничий 
проце ́с то ́що). 
streamliner — а́вто́, по ́їзд абб літа ́к об-
тічної' фо ́рми. 
streamline, to — 1) tech. надава ́ти обтічної 
фо ́рми; 2) раціоналізува ́ти (виробничий 
проце ́с то ́що). 
stream, to — 1) текти ́; ли ́тися; струменіти; 
2) майоріти (про прапори ́). 
streamy — adj. 1) що тече ́ струмко ́м; 
2) з бе ́зліччю струмків. 
street — n. 1) вулиця; 2) attr. ву ́личний. 
streetcar — трамва ́й. 



street cleaner striped 
street cleaner — заміта ́ч вулиць, сміття ́р. 
street-door — пере́дні две ́рі. 
street fighting — n. mil. ву́личні бої ́ . 
street orderly — see street cleaner. 
street-railway — трамва ́йна лі ́нія. 
street-singer — ву ́личний співа ́к. 
street-sweeper — 1) машина для заміта ́ння 
ву ́лиць; 2) see street cleaner. 
streetwalker — n. повія. 
strength — 1) си ́ла; 2) мі ́цність; 3) чи-
се ́льність. 
strengthening — n. підси ́лення; змі ́цнення. 
strengthen, to — змі ́цнювати(ся); підси ́-
лювати(ся); сильнішати, 
strength of materials — sci. о́пір матерія ́лів. 
strength of mind — си ́ла духу, 
strenuous — 1) енергійний; напру ́жений; 
2) що вимага ́є зуси ́ль. 
strenuous life — дія ́льне життя ́. 
streptocide — n. pharm. стрептоци ́д. 
streptococcus — n. bact. стрептоко ́к. 
streptomicine — see streptomycin, 
streptomycin — n. pharm. стрептоміцин, 
stress — n. 1) mech. на ́тиск, тиск; 2) зуси ́лля, 
силкува ́ння; 3) на ́голос; 4) mus. акце ́нт. 
stress, to — 1) mech. піддава ́ти напру ́зі або ́ 
ти ́скові; 2) наголо ́шувати; 3) mus. акцен-
тува ́ти. 
stretch — 1) розтяга ́ння, продо ́вження; 
2) напру ́ження; 3) промі ́жок ча ́су; 4) про-
тя ́жність; відрі ́зок; 5) перебільшення; 
6) прогу ́лянка. 
stretch the point, to — 1) перебільшувати; 
2) переви ́щувати свої ́ права ́. 
stretcher — 1) но ́ші; 2) пристосува ́ння для 
розтяга ́ння; 3) опо ́ра для весляра ́; 4) colloq. 
перебільшення. 
stretcher-bearer — саніта ́р-носи ́льник. 
stretch oneself, to — простяга ́тися. 
stretch one's legs, to — colloq. розім'я ́ти 
но ́ги, прогуля ́тися. 
stretch-out — n. colloq. систе ́ма, за яко ́ю 
робітни ́к вико ́нує додатко ́ву пра ́цю без 
окре ́мої оплати. 
stretch out, to — простяга ́ти. 
stretch, to — 1) розтяга ́ти(ся); продо ́вжу-
вати; 2) ма ́ти довжину ́; простяга ́тися; 
3) напру ́жувати; 4) перебільшувати, 
strew out, to — висипа ́ти. 
strew, to — 1) посипати, присипа ́ти; 
2) розкида ́ти; 3) розстила ́ти. 
stria — biol. сму ́жка, борозе ́нка. 
stricken — adj. 1) пора ́нений; хво ́рий; 
2) розбитий, ура ́жений. 
stricken in years — adj. аг. похилого віку, 
strict — adj. 1) суво ́рий; вимо ́гливий; 
2) точний. 
strictly — adv. суво ́ро. 
strictness — суво ́рість. 
stricture — n. 1) med. зву ́ження кана ́лу, 
суди ́ни; 2) засу ́дження, суво ́ра кри ́тика. 
stride — n. 1) крок; 2) відстань між роз-
ста ́вленими нога ́ми; 3) pl. у́спіхи. 
strident — adj. скрипу́чий, різки ́й (про 
звук). 

stride, to — 1) крокува ́ти, ши ́роко ступа ́тиі 
2) переступа ́ти, перехо ́дити. 
strife — 1) спір, супере ́чка; 2) ро ́збрат; 
боротьба ́. 
strike — 1) страйк; 2) колекти ́вна відмо ́ва 
від чо ́гось; 3) уда ́р; 4) ming. відкриття ́ 
родо ́вища руди ́ або ́ на ́фти; 5) geol. простя-
га ́ння жйли або ́ пла ́ста. 
strike a match, to — запалити сірни ́к. 
strike an average, to — виво ́дити сере ́днє 
число ́. 
strike benefit — допомо ́га, що видає ́ться 
страйкуючим профспілкою, 
strikebound — adj. охо ́плений стра ́йком. 
strike-breaker — страйколо ́м. 
strike-committee — страйковий коміте ́т. 
strike down, to — зби ́ти з ніг, звали ́ти. 
strike fire, to — ви ́кресати вого ́нь. 
strike it rich, to — 1) ming. напа ́сти на жи ́лу; 
2) досягти ́ у́спіху. 
strike oil, to — 1) ming. відкрити на ́фтове 
родо ́вище; 2) fig. досягти ́у́спіху. 
strike one's flag, to — 1) naut. здава ́ти 
кома ́ндування; 2) fig. підкоря ́тися. 
strike out, to — викре ́слювати, закре ́слю-
вати. 
strike pay — see strike benefit. 
striker — 1) страйка ́р(ка); 2) tech. бойо ́к. 
strike the eye, to — fig. впада ́ти у вічі. 
strike, to — 1) страйкува ́ти; оголо ́шувати 
страйк; 2) би ́ти; вдаря ́ти(ся); 3) би ́ти (про 
годи ́нник); 4) справляти вра ́ження. 
strike upon, to — 1) падати (про світло); 
2) натра ́пити (на ду ́мку). 
striking — adj. 1) разючий, дивовижний; 
2) уда ́рний. 
striking force — n. mil. уда ́рна гру ́па. 
string — n. 1) шнуро ́к; моту ́зка; 2) pi. mus. 
стру ́нні інструме ́нти орке ́стри; 3) ни ́зка, 
ряд; 4) волокни ́на; 5) colloq. умо ́ва; обме ́-
ження; 6) attr. mus. стру ́нний. 
string-bag — сітка для дрібни ́х господа ́р-
ських за ́купів. 
string band — mus. стру ́нна орке ́стра. 
string-course — archi. поясо ́к. 
stringed — adj. mus. стру ́нний. 
stringency — 1) суво ́рість; 2) ваго ́мість, 
переко ́нливість; 3) брак, неста ́ча гро ́шей. 
stringent — 1) суво ́рий; обов'язко ́вий; 
2) ваго ́мий, переко ́нливий; 3) обме ́жений 
в гро ́шах (ко ́штах). 
stringer — 1) bui. поздо ́вжня ба ́лка; 2) naut., 
av. стри ́нґер. 
string, to — 1) нани ́зувати (нами ́сто); 
2) завізувати; прив'я ́зувати; 3) mus. на-
тяга ́ти струну ́; 4) силя ́ти; 5) colloq. пові ́-
сити (стра ́тити). 
string together, to — зв'я ́зувати. 
stringy — adj. 1) волокни ́стий; 2) в'язки ́й. 
strip — 1) стрічка; смужка; 2) av. сму ́га, 
з яко ́ї літаки ́ зліта ́ють і на яку ́ призе ́млю-
ються; 3) руйнува ́ння, псува ́ння. 
stripe — 1) сму ́га, сму ́жка; 2) тії. на ́шивка; 
3) смуга ́ста мате ́рія. 
striped — adj. смуга ́стий. 



striper stuffiness 

striper—n. naut. colloq. морськи ́й старшина ́. 
stripe, to — помере ́жити сму ́гами. 
stripling — n. colloq. пі ́дліток, юна ́к. 
strip map — маршру ́тна ма ́па; фотопля ́н 
маршруту. 
strip mining — n. ming. відкри ́тий ви ́до-
буток. 
strip-tease — ви ́ступ (на сце ́ні) з роздя-
га ́нням, стрипти ́з. 
strip, to — 1) обдира ́ти; ого ́люватн; 
2) роздяга ́ти(ся); 3) tech. розбира ́ти на 
части ́ни; 4) tech. зрива ́ти нарі ́зку (про 
га ́йку, ґвинт). 
strive for, to — боро ́тися за щось, 
strive, to — намага ́тися, стара ́тися; пра ́г-
нути. 
striving — n. намага ́ння; пра ́гнення. 
stroboscope — phys. стробоскоп, 
stroke — 1) med. уда ́р, пара ́лі ́ч; 2) уда ́р; 
3) tech. хід по ́ршня; 4) бій годи ́нника; 
5) погла ́джування руко ́ю. 
stroke, to — 1) гла ́дити руко ́ю; пе ́сти ́ти; 
2) sport, подава ́ти такт (весляра ́м). 
stroll — прогу ́лянка. 
stroll about, to — прохо ́джуватися, прогу ́-
люватися. 
stroller — 1) той, хто прогу ́люється; 
2) hist, мандрі ́вни ́й акто ́р; 3) волоцю ́га. 
strolling — adj. мандрі ́вни ́й. 
strolling musicians — hist, мандрі ́вні ́ му-
зи ́ки. 
stroll, to — прохо ́джуватися, прогулюва-
тися; блука ́ти. 
strong — 1. adj. 1) си ́льний, ду ́жий; 2) рі-
шу ́чий, енергійний; 3) здоро ́вий; 4) пе ́вний, 
вира ́зни ́й; 5) гучни́й (про го ́лос); 6) ста ́лий 
(ста ́лі ці ́ни); 7) що ма ́є пе ́вну чисе ́льність; 
2. adv. 1) си ́льно; 2) рішу ́че. 
strong-arm — adj. colloq. що застосо ́вує 
си ́лу. 
strong-arm, to — colloq. застосо ́вувати си ́лу. 
strong-box — сейф, 
strong coffee — міцна ́ ка ́ва. 
stronger — adj. 1) сильні ́ший; 2) рішу ́чіший. 
stronghold — тверди ́ня; mil. форт, форте ́ця. 
strong language — круте ́слівце ́, ла ́йка. 
strong literary style — lit. вира ́зни ́й стиль, 
strongly — adv. 1) си ́льно; 2) рішу ́че. 
strong-minded — adj. 1) розу ́мний; 2) енер-
гійний. 
strong point — n. 1) mil. вогне ́ва то ́чка; 
2) fig. си ́льне мі ́сце. 
strong reason — ваго ́ма причи ́на. 
strong remedy — сильноді ́ючий за ́сіб. 
strong-willed — adj. 1) вольови ́й; рішу ́чий; 
2) упе ́ртий. 
strontium — chem. стро ́нцій. 
strop — 1) ре ́мінь (для точі ́ння бри ́тви); 
2) naut. строп. 
strophe — poet, строфа ́. 
strophoid — math, строфої ́да. 
strop, to — точити бри ́тву. 
structural — adj. 1) структу ́рний; 2) буді-
ве ́льний. 
structural features — конструкти́вні дета ́лі. 

structural mechanics — будівельна меха ́ніка. 
structure — 1) спору ́да, будо ́ва; 2) струк-
ту ́ра. 
strudel — cul. стру ́дель. 
struggle — n. 1) змаг, боротьба ́; 2) зусилля. 
struggle, to — 1) змага ́тися, боро ́тися; 
2) роби ́ти зуси ́лля; стара ́тися щоси ́ли. 
strum — n. награва ́ння, бре ́нькання (на 
музи ́чному інструме ́нті). 
strumpet — n. пові ́я. 
strum, to — награва ́ти, бре ́нькати (на му-
зи ́чному інструме ́нті). 
strut — n. 1) bui. уко ́сина, підкі ́с; стоя ́к; 
2) бундю ́чна хода ́. 
strutter — colloq. задава ́ка. 
strut, to — ходи ́ти з пиха ́тим виглядом, 
strychnine — chem. стрихні ́н. 
stub — 1) ула ́мок; 2) пень; коло ́да; 3) не-
до ́гризок (олівця ́); 4) коріне ́ць (поквито́< 
вання); 5) недо ́курок; 6) tech. голо ́вка 
шатуна ́. 
stubble — 1) agric. стерня; 2) ко ́ротко по-
стри ́жене воло ́сся; 3) до ́вго него ́лена бо-
рода ́, щети ́на. 
stubbly — adj. 1) agric. покри ́тий стерне ́ю; 
2) щети́нуватий. 
stubborn — adj. упе ́ртий; незговірливий, 
stubbornly — adv. уперто; незгові ́рливо. 
stubbornness —упе ́ртість; незговірливість, 
stubby — adj. 1) креме ́зни ́й; корена ́стий; 
2) покри ́тий пенька ́ми; 3) схо ́жий на 
обру ́бок. 
stub, to — 1) викорчо ́вувати з корі ́нням; 
2) гаси ́ти недо ́курок. 
stuck-up — adj. чванли ́вий, зарозумі ́лий. 
stud — 1) конефа ́рма, кі ́нний заво ́д; 2) bui. 
стоя ́к; ро ́зпірка; 3) цвях з вели ́кою го-
ло ́вкою; 4) за ́понка. 
student — 1) студе ́нт(ка); слуха ́ч(ка); 
2) той, що вивча ́є. 
studentship — студе́нтські ро ́ки ́ . 
stud farm — конефа ́рма, кі ́нний заво ́д. 
stud-horse — племінни ́й жеребе ́ць. 
studied — adj. 1) проду ́маний, обду ́маний; 
ви ́вчений; 2)уда ́ваний; навми ́сний; 3) що 
вивча ́ється. 
studio — сту ́дія; ательє ́; майсте ́рня. 
studio couch — кана ́па-лі ́жко. 
studious — adj. 1) стара ́нний, рете ́льний; 
2) навми ́сний; обду ́маний; 3) зайнятий 
нау ́кою; 4) уда ́ваний. 
stud, to — 1) посипа ́ти; усіва ́ти; 2) обби-
ва ́ти. 
study — n. 1) ви́вчення, студіюва ́ння; 
2) науко ́ва пра ́ця, моногра ́фія; 3) кабіне ́т 
(кімна ́та); 4) mus. впра ́ва, етю ́д; 5) глибо ́ка 
зами ́сленість. 
study, to — 1) вивча ́ти, студіюва ́ти; 2) го-
тува ́тися до і́спиту; 3) зау ́чувати на-
па ́м'ять. 
stuff — 1) матерія ́л; речови ́на ́; 2) майно ́, 
ре ́чі; 3) поводження, поведі ́нка; 4) colloq. 
шахра ́йство, обду ́рення. 
stuffier — n. набива ́льн||ик (иця). 
stuffiness — n. заду ́ха, духо ́та ́ . 



stuffing subconscious 
stuffing — n. 1) набива ́ння (подушки тощо); 
2) cul. фарш. 
stuffing-box — n. tech. са ́льник. 
stuff, to — 1) запо ́внювати; набива ́ти; 
2) cul. начиня ́ти, фарширува ́ти; 3) жаді ́бно 
їсти; 4) годува ́ти на забі ́й; 5) colloq. 
обдурювати. 
stuffy — adj. 1) душний, непрові ́трений; 
2) colloq. суво ́рий, пурита ́нський. 
stultification — виставляння у смішно ́му 
ви ́гляді. 
stultify, to — 1) виставляти у смішно ́му 
ви ́гляді; 2) зво ́дити нані ́вець (на ́слідки 
пра ́ці то ́що). 
stum — n. муст, виногра ́дне су ́сло. 
stumble — 1) затримка; спотика ́ння; 
2) по ́милка; хи ́бний крок, 
stumble against, to — (випадково) наштов-
хнутися на. 
stumble along, to — іти, спотика ́ючись; 
шкандибати. 
stumble over, to — 1) спотика ́тися; 2) (ви-
падко ́во) наштовхну ́тися на. 
stumble, to — 1) спотика ́тися; 2) поми-
лятися. 
stumble (up)on, to — (випадко ́во) наштовх-
ну ́тися на. 
stumbling-block — n. fig. ка ́мінь спотика ́ння, 
перешкода. 
stumbling-stone — see stumbling-block, 
stumer — 1) підро ́блена моне ́та, банкно ́та, 
чек; 2) colloq. нікче ́мна люди ́на. 
stump — 1) пень, пеньо ́к; 2) med. ампуто-
вана кінці ́вка; 3) med. шту ́чна кінцівка, 
проте ́за; 4) sport, спи ́ця кри ́ке ́тних ворі ́т; 
5) colloq. важки ́й крок, 
stumper — n. colloq. складне ́ пита ́ння; 
важке завда ́ння. 
stump orator — аґіта ́тор, яки ́й виступа ́є 
з імпровізо ́ваної трибу ́ни. 
stump oratory — n. пишномо ́вні промо ́ви. 
stump speech — n. 1) пишномо ́вна промо ́ва; 
2) промо ́ва з імпровізо ́ваної трибу ́ни. 
stump, to — 1) зруба ́ти де ́рево; 2) корчу-
ва ́ти; 3) шкандиба ́ти; 4) sport, вибива ́ти 
з гри (в кри ́ке ́ті). 
stumpy — adj. приса ́дкуватий; креме ́зни ́й. 
stumpy fingers — гру ́бі, коро ́ткі па ́льці. 
stum, to — запобіга ́ти броді ́нню. 
stunner — colloq. 1) чудо ́ва люди ́на; 
2) дивовижне я́вшце. 
stunning — adj. 1) що приголо ́мшує; 
2) colloq. прекра ́сний; разю ́чий. 
stunt — n. 1) трюк, шту ́ка; 2) av. фігу ́ра 
висо ́кого пілота ́жу; 3) зу ́пи ́нка в зроста ́нні. 
stunted — adj. низькоро ́слий. 
stun, to — оглушувати; приголо ́мшувати. 
stunt, to — 1) пока ́зувати, роби ́ти трю ́ки; 
2) av. роби ́ти фігу ́ри висо ́кого пілота ́жу; 
3) зупиняти зроста ́ння. stupe — n. 1) med. припа ́рка, гарячий ком-пре ́с; 2) colloq. дурень. stupefaction — заціпеніння, остовпіння. 

stupefy, to — 1) приголо ́мшувати; вража ́ти; 
2) дурма ́нити, приту ́плювати ро ́зум або ́ 
почуття ́. 
stupendous — adj. 1) величе ́зний; 2) ду ́же 
важливий. 
stupe, to — med. кла ́сти припа ́рку. 
stupid — adj. дурни ́й; безглу ́здий. 
stupidity — 1) ду ́рість; 2) безглу ́здість. 
stupor — 1) med. сту ́пор; 2) заціпеніння, 
остовпіння. 
sturdiness — n. стійкість; креме ́зність. 
sturdy — 1. adj. 1) здоро ́вий; 2) міцний; 
креме ́зни ́й; 3) стійки ́й; 2. n. vet. вертя ́чка. 
sturgeon — ich. нали ́м, осете ́р. 
stutterer — той, хто залякується, затина ́-
ється. 
stuttering — n. заги ́кування, заїка ́ння. 
stutter, to — заги ́куватися, затина ́тися, 
заїка ́тися. 
St. Vitus's dance — n. med. хоре ́я, віттова 
хворо ́ба. 
sty — 1) хлів для свине ́й; 2) fig. брудне ́ 
приміщення; 3) med. ячмінь на бці. 
stye — see sty 3). 
style — 1) стиль; мане ́ра; 2) смак, еле-
ґа ́нтність; 3) крій, фасбн; 4) bot. стбвпчик; 
5) poet, перо ́, оліве ́ць. 
stylet — стиле ́т. 
style, to — ши ́ти за мо ́дою; вво ́дити в 
мо ́ду. 
stylish — adj. елеґа ́нтний, мо ́дний. 
stylist — 1) стиліст; 2) модельє ́р; 3) де-
кора ́тор. 
stylistic — adj. стилістичний, 
stylization — n. стиліза ́ція. 
stylize, to — стилізува ́ти. 
stylograph — 1) стило ́граф; 2) вічне перб. 
stylus — го ́лка для грамофо ́на. 
stymie, to — затри ́мувати. 
stjroy, to — see stymie, to. 
styptic — med. 1) n. за ́сіб, що спиня ́є кро-
вотечу; 2) adj. що спиня ́є кровоте ́чу. 
suability — n. jur. підсу́дність. 
suable — adj. jur. підсудний, 
suasion — n. умовля ́ння. 
suave — adj. 1) че ́мний, ввічливий; 2) уле ́с-
ливий. 
suavely — adv. 1) че ́мно, ввічливо; 2) уле ́с-
ливо. 
suavity — 1) че ́мність, ввічливість; 2) уле ́с-
ливість. 
subaltern — 1) n. тії. моло ́дший старшина ́; 
2) adj. підле ́глий. 
subaqueous — adj. підводний. 
subarctic — geog. передполярний, субарк-
ти ́чний. 
subaudition — n. припущення, 
subcalibre — adj. ме ́ншого калібру, 
subcalibre projectile — n. mil. набій ме ́н-
шого калібру. 
subchaser — n. naut. mil. корабе ́ль-мисли ́-
вець за підво ́дними човнами, 
subchloride — chem. за ́кис хло ́ру. 
sub-committee — підкомісія, 
subconscious — adj. підсвідо ́мий. 



subconsciousness subscapular 

subconsciousness — підсвідо ́мість. 
subcontract — n. comm. передовірений 
контра ́кт. 
subcontract, to — comm. передовіря ́ти 
контра ́кт. 
subcostal — adj. anat. підребе ́рний. 
subcutaneous — adj. med. підшкірний, 
subdivide, to — поділя ́ти(ся). 
subdivision — підро ́зділ, підвідділ, 
sub-dominant — mus. піддоміна ́нта, суб-
доміна ́нта. 
subdual — n. підпорядкува ́ння; підко ́рення. 
subdued — adj. 1) підко ́рений; 2) приглу ́-
шений, м'яки ́й (про звук, го ́лос). 
subdue, to — підпорядко ́вувати; підкоря ́ти. 
subeditor — помічни ́к реда ́ктора; реда ́ктор 
ві ́дділу. 
subedit, to — редаґува ́ти відділ (часо ́пису, 
журна ́ла). 
subfamily — n. biol. підроди ́на. 
subgroup — підгрупа, 
subhead — 1) засту ́пник дире ́ктора шко ́ли; 
2) підза ́голо ́вок. 
subheading — n. підру ́брика; підза ́голо ́вок. 
subjacent — adj. розташо ́ваний ни ́жче; 
що займа ́є нижчу пози ́цію. 
subject — 1. n. 1) lit. те ́ма; сюжет; 2) пре ́д-
ме ́т, об'є ́кт; 3) підда ́н||ець (ка); 4) gram. 
пі ́дмет; 5) mus. головна ́ те ́ма; 2. adj. 1) під-
владний; підко ́рений; 2) схи ́льний до. 
subject a plan for consideration, to — пода-
ва ́ти плян на ро ́згляд. 
subject-heading — n. предмето ́вий по-
ка ́жчик, Індекс. 
subjection — n. 1) підле ́глість, зале ́жність; 
2) підко ́рення. 
subjective — adj. 1) суб'єкти ́вний; 2) gram. 
власти ́вий пі ́дмету. 
subjective case — gram, називни ́й відмінок, 
subjectivism — philos. суб'єктивізм, 
subjectivity — суб'єкти ́вність. 
subject-matter — n. 1) те ́ма, зміст (книжки, 
ле ́кції то ́що); 2) пре ́дме ́т (обгово ́рення). 
subject nation — n. несамості ́йна держа ́ва. 
subject, to — 1) підкоря ́ти; 2) піддава ́ти 
(впливові то ́що). 
subjoin, to — 1) дото ́чувати, до дава ́ти; 
2) допи ́сувати в кінці ́ (листа ́). 
subjugate, to — підкоря ́ти; понево ́лювати. 
subjugation — підко ́рення; понево ́лення. 
subjugator — покори ́тель; понево ́лювач. 
subjunctive — gram. 1) n. умо ́вний спо ́сіб; 
2) adj. умо ́вний. 
sublease — comm. суборе ́нда. 
sublease, to — comm. здава ́ти або ́ бра ́ти 
на права ́х суборе ́нди. 
sublessee — comm. суборенда ́р(ка). 
sublessor — comm. той, хто здає ́ в суб-
оре ́нду. 
sublet, to — comm. здава ́ти в суборе ́нду. 
sublibrarian — n. помічни ́к бібліоте ́каря. 
sublieutenant — naut. моло ́дший ляйтена ́нт. 
sublimate — n. chem. субліма ́т. 
sublimate, to — 1) chem. сублімува ́ти; 
2) fig. очшца ́ти; 3) fig. підно ́ситн. 

sublimation — chem. субліма ́ція. 
sublime — adj. 1) величний; підне ́сений; 
2) гордий; пиха ́тий. 
sublime, to — f ig . 1) очища ́ти; 2) підно ́сити. 
subliminal — adj. підсвідо ́мий. 
sublimity — n. вели ́чність; підне ́сеність. 
sublingual — adj. anat. під'язико ́вий. 
sublunary — adj. підмі ́сячний, земни ́й. 
sub-machine gun — mil. автома ́т. 
sub-machine gunner — mil. автома ́тник. 
submarine — 1. adj. підво ́дний; 2. n. 1) naut. 
mil. підво ́дний чо ́ве ́н; 2) підво ́дна істо ́та 
або ́ росли ́на. 
submarine chaser — naut. mil. корабе ́ль-
мислйвець за підво ́дними човна ́ми. 
submarine force — naut. mil. підво ́дна 
фльо ́та. 
submariner — naut. mil. підво ́дник. 
submarine, to — naut. mil. потопи ́ти під-
водним чо ́вно ́м. 
submaxillary — adj. anat. підще ́лепний. 
submerged — adj. 1) зану ́рений; 2) зато ́п-
лений. 
submergence — 1) занурення (у во ́ду); 
2) зато ́плення. 
submerge, to — 1) порина ́ти; зану ́рювати-
(ся); 2) зато ́плювати. 
submersed — adj. 1) підво ́дний; 2) що росте ́ 
під водо ́ю. 
submerse, to — зану ́рювати (у во ́ду)., 
submersible — adj. прида ́тний для дії під 
водо ́ю. 
submersion — see submergence, 
submission — 1) покі ́рність, поко ́ра; 2) під-
ко ́рення; 3) пода ́ння (проха ́ння то ́що). 
submissive — adj. покі ́рливий, покі ́рний. 
submissively — покі ́рливо, покі ́рно. 
submissiveness — n. покі ́рливість, покір-
ність. 
submit, to — 1) кори ́тися; підкоря ́тися; 
2) шанобли ́во вка ́зувати; 3) подава ́ти на 
ро ́згляд. 
submontane — adj. що знахо ́диться біля 
підні ́жжя гори ́. 
subnormal — adj. ни ́жчий від норма ́льного. 
suborder — n. biol. підряд, 
subordinate — 1. n. підле ́гл||ий (а); 2. adj. 
1) залежний; підпорядко ́ваний; 2) ни ́жчий, 
другоря ́дний; 3) gram, підря ́дний. 
subordinate clause — gram, підря ́дне ре-
чення. 
subordinate, to — підпорядко ́вувати. 
subordination — 1) підпорядко ́ваність; за-
ле ́жність; субордина ́ція; 2) gram, під-
ря ́дність. 
subornation — підкуп. 
suborner — n. той, хто підкупо́вує. 
suborn, to — підкупо ́вувати. 
suboxide — n. chem. недо ́кис. 
subpoena — n. jur. ви ́клик на суд. 
subpoena, to — jur. виклика ́ти на суд. 
subpolar — adj. geog. субполя ́рний. 
subreption — n. неправильна інтерпрета ́ція; 
перекру ́чення фа ́ктів. 
subscapular — adj. anat. підлопа ́тковий. 



subscriber succinite 
subscriber — 1) передпла ́тн||ик (иця), пре-
нумера ́нт(ка); 2) абоне ́нт(ка); 3) жертво-
да ́вець. 
subscribe, to — 1) підпи́сувати(ся); 2) перед-
пла ́чувати, пренумерува ́ти; 3) абонува ́ти; 
4) же ́ртвувати (гро ́ші). 
subscription — n. 1) передпла ́та, пренуме-
ра ́та; 2) абонеме ́нт; 3) підписа ́ння; 4) attr. 
передпла ́тний, підписни́й, 
subsection — 1) підвідділ, підсе ́кція; 2) па-
ра ́граф; 3) тії. гарма ́тна обслуга, 
subsequent — adj. насту ́пний. 
subsequently — adv. по ́тім, зго ́дом, після ́. 
subserve, to — 1) допомага ́ти, сприя ́ти; 
2) derog. прислуго ́вувати. 
subservience — n. 1) сприя ́ння; кори ́сність; 
2) підлабу ́зництво, плазува ́ння. 
subserviency — n. догідливість, підлабу ́з-
ництво. 
subservient — adj. 1) що сприя ́є; 2) догід-
ливий, підлабу́зницький. 
subsidence — n. спада ́ння, вщуха ́ння. 
subside, to — 1) меншати; стиха ́ти; вщу-
ха ́ти; 2) ming. осіда ́ти. 
subsidiary — adj. 1) додатко ́вий; допомі ́ж-
ни ́й; 2) fin. субсидійо́ваний. 
subsidiary company — n. comm. фі ́лія. 
subsiding — 1) n. спада ́ння; вщуха ́ння; 
2) adj. що спада ́є (вщуха ́є). 
subsidize, to — fin. субсидіюва ́ти. 
subsidy — n. fin. субси ́дія, дота ́ція. 
subsistence — 1) прожи ́ток, існува ́ння; 
2) за ́соби до існува ́ння. 
subsist, to — бі ́дно жи ́ти, існува ́ти. 
subsoil — підґру ́нтя. 
substance — n. 1) речови ́на ́; 2) philos., sci. 
мате ́рія, субста ́нція; 3) суть, зміст; 4) дійс-
ність, реа ́льність; 5) майно ́. 
substandard — adj. ни ́жчий від встано ́вле-
ного станда ́рту. 
substantial — adj. 1) істотний; ґрунто ́вний; 
2) речови ́й, реа ́льний; 3) пожи ́вний (по-
жи ́вна ї́жа); 4) замо ́жний. 
substantiality — n. істо ́тність; реа ́льність; 
змісто ́вність. 
substantially — adv. 1) міцно; ґрунто ́вно; 
2) значно ́ю мірою. 
substantiate, to — 1) роби ́ти реа ́льним; 
2) дово ́дити; стве ́рджувати. 
substantiation — 1) до ́каз; 2) доведення, 
substantival — adj. gram, іменнико ́вий; що 
вжива ́ється, як іме ́нник. 
substantivation — lin. субстантива ́ція. 
substantive — 1. n. gram, іме ́нник; 2. adj. 
1) незале ́жний, самостійний; 2) gram. 
субстантивний. 
substation — elect, підста ́нція. 
substitute — n. 1) замі'сн||и́к (и ́ця), засту ́п-
н||ик (иця); 2) заміна; 3) суроґа ́т. 
substitute, to — 1) заміща ́ти; заміня ́ти; 
2) math., gram. підставля ́ти. 
substitution — 1) замісни ́цтво; заміщення; 
2) заміна; 3) math., gram, підстано ́вка. 
substratum — 1) philos. субстра ́т; 2) під-
ґру ́нтя; осно ́ва; 3) ни ́жчий шар. 

substruction — see substructure, 
substructure — осно ́ва, фунда ́мент. 
subsume, to — відно ́сити до яко ́їсь катего ́рії. 
subsurface — 1) n. ни ́жчий шар ґру ́нту; 
2) adj. що знаходиться під пове ́рхнею. 
subtenant — n. comm. суборенда ́р(ка). 
subtend, to — geom. стяга ́ти дугу ́; проти-
лежа ́ти. 
subtense — n. geom. хо ́рда або ́ сторона ́ 
трику ́тника, що лежи ́ть про ́ти кута ́. 
subterfuge — n. відмо ́вка; ви ́крут. 
subterranean — adj. 1) підземний; 2) fig. 
підпільний, тає ́мний. 
subterraneous — see subterranean. 
subtil(e) — see subtle. 
subtilize, to — 1) облагороджувати; під-
но ́сити; 2) вдава ́тися до то ́нкощів; 3) colloq. 
мудри ́ти. 
subtitle — підза ́голо ́вок. 
subtle — adj. 1) витончений; ви ́рафіно-
ваний; 2) доте ́пний; впра ́вний; 3) підступ-
ний, хи ́трий. 
subtlety — n. 1) ви ́тонченість, ви ́рафіно-
ваність; 2) доте ́пність; впра ́вність; 3) під-
сту ́пність, хи ́трість. 
subtraction — math, відніма ́ння. 
subtract, to — math, відніма ́ти. 
subtrahend — n. math, від'є ́мник. 
subtropical — adj. субтропічний, 
subtropics — n. pi. субтро ́піки. 
subulate — adj. шилоподібний, 
suburb — n. 1) передмістя, пригород; 
2) pi. око ́лиці. 
suburban — 1. adj. 1) приміськи ́й, приго-
ро ́дний; 2) провінція ́льний; 3) fig. обме-
жений; вузьки ́й; 2. n. ме ́шка ́н||ець (ка) 
передмістя. 
suburbanite — n. ме ́шка ́н||ець (ка) перед-
містя. 
subvene, to — допомага ́ти, сприя ́ти. 
subvention — n. fin. дота ́ція, субси ́дія. 
subversion — пова ́лення, ски ́нення. 
subversive — adj. 1) підривни ́й; 2) згу ́бний. 
subversive activities — n. pl. підривна ́ ді-
я́льність. 
subvert, to — скида ́ти; руйнува ́ти. 
subway — 1) підзе ́мний туне ́ль, перехід 
для пішоходів; 2) метро ́, підзе ́мна заліз-
ниця. 
succeed in life, to — досяга ́ти у́спіхів у 
житті. 
succeed, to — 1) ма ́ти у́спіх; 2) іти ́ за чимсь; 
змінювати щось; 3) успадко ́вувати; бу ́ти 
насту ́пни||ком (цею). 
success — n. у́спіх; уда ́ча. 
successful — adj. 1) успі ́шний; вда ́лий; 
2) уда ́чливий. 
successfully — adv. успі ́шно; вда ́ло. 
succession — 1) насту ́пництво; 2) послі-
до ́вність; 3) jur. оде ́ржання в спа ́дщину. 
successive — adj. 1) послідо ́вний; 2) на-
сту ́пний. 
successor — 1) наступник; 2) спадкоє ́мець. 
succinct — adj. коро ́ткий, сти ́слий. 
succinite — n. тіп. сукциніт. 



succory suicide, to 

succory — цико ́рій. 
succotash — cul стра ́ва з зеле ́ної кукуру ́дзи, 
бобів і солони ́ни. 
succour — n. допомо ́га, по ́дана в тяжку ́ 
Хвили́ну. 
succour, to — допомага ́ти в тяжку ́ Хвили́ну, 
підтри ́мувати. 
succulence — n. сокови ́тість. 
succulent — adj. сокови ́тий. 
succumb, to — 1) вме ́рти; 2) не витримати; 
бу ́ти перемо ́женим. 
such — adj. таки ́й. 
such-and-such — adj. таки ́й то. 
suchlike — adj. поді ́бний, таки ́й. 
suck — n. 1) смокта ́ння, сса ́ння; 2) мате-
ринське молоко ́. 
suck dry, to — 1) висмо ́ктувати; 2) fig. 
висна ́жувати. 
sucked — adj. висмоктаний, 
sucker — n. 1) biol при ́смо ́к; 2) bot. бічни ́й 
па ́гін, па ́росток; 3) tech. по ́ршень по ́мпи; 
4) colloq. парази ́т. 
sucking — adj. 1) грудний (грудна ́дити ́на); 
2) tech. всмо ́ктуючий. 
sucking-pig — n. моло ́чне порося ́. 
suck in, to — 1) всмо ́ктувати; 2) засмо ́к-
тувати. 
suckle, to — 1) годува ́ти грудьми ́; 2) дава ́ти 
сса ́ти ви ́м'я. 
suckling — n. 1) немовля ́; 2) сисуне́ць. 
suck out, to — висмо ́ктувати. 
suck, to — 1) смокта ́ти, сса ́ти; 2) tech. 
відсмо ́ктувати. 
suck-up — n. colloq. підли ́за. 
suck up, to — всмо ́ктувати, поглина ́ти. 
Sucre — geog. Су ́кре (мі ́сто). 
suction — n. 1) смокта ́ння, сса ́ння; 2) при-
смо ́ктування; 3) attr. всмо ́ктуючий. 
suctorial — adj. zool що смо ́кче, ссе; 
пристосо ́ваний до сса ́ння. 
Sudan — geog. Суда ́н. 
Sudanese — 1) n. суда ́н||ець (ка); 2) adj. 
суда ́нський. 
Sudani — 1) n. суда ́нський діяле ́кт ара ́б-
ської мо ́ви; 2) adj. суда ́нський. 
sudden — adj. 1) несподіваний; рапто ́вий; 
2) на ́глий, нава ́льний; 3) поспішний. 
suddenly — adv. ра ́птом, враз, знена ́цька. 
suddenness — n. рапто ́вість. 
Sudeten — geog. Суде ́ти, Суде́тські го ́ри. 
sudoriferous — adj. 1) anat. потови ́й; 2) med. 
потогінний. 
sudorific — med. 1) n. потогінний за ́сіб; 
2) adj. потогінний. 
suds — n. pi ми ́лини, мильна піна або ́ вода ́ . 
sudsy — adj. мильний, піни ́стий. 
suede — n. 1) за ́мша; 2) attr. за ́мшовий. 
sue, to — jur. переслідувати судови ́м по-
рядком. 
Suez — geog. Суе ́з (місто). 
Suez Canal — geog. Суе ́зький кана ́л. 
sufferable — adj. терпи ́мий. 
sufferance — n. 1) терпля ́чість; терпи ́мість; 
терпіння; 2) аг. потура ́ння. 

sufferer — n. 1) стра ́дн||ик (иця); 2) потер-
піл||ий (а). 
suffering — 1) n. стражда ́ння, му ́ка; 2) adj. 
що стражда ́є. 
suffer, to — 1) стражда ́ти, му ́читися; 
2) зазнава ́ти; терпіти. 
suffice, to — вистача ́ти; бу ́ти доста ́тнім. 
sufficiency — n. 1) достаток; достатня 
кількість; 2) аг. уміння, здібність. 
sufficient — adj. 1) доста ́тній; 2) аг. умілий. 
sufficiently — adv. до ́сить; дово ́лі. 
suffix — gram, суфікс. 
suffix, to — gram, приставля ́ти суфікс. 
suffocant — 1) n. отру ́та заду ́шливої дії; 
2) adj. заду ́шливий. 
suffocate, to — 1) задиха ́тися; 2) души ́ти. 
suffocation — заду ́шення. 
Suffolk — geog. Су ́ффолк. 
suffrage — 1) пра ́во го ́лосу; вибо ́рче пра ́во; 
2) зго ́да, схва ́лення. 
suffragette — n. суфражи́стка. 
suffragist — прихи ́льник рівнопра ́вности 
жіно ́к. 
suffuse, to — покрива ́ти (фа ́рбою). 
suffusion — 1) покрива ́ння (фа ́рбою); 
2) фа ́рба; 3) рум'я ́нець. 
sugar — n. 1) цу ́кор; 2) chem. сахаро ́за; 
3) fig. ле ́стощі; 4) attr. цукро ́вий. 
sugar-basin — цуко́рниця. 
sugar-beet — bot. цукро ́вий буря ́к. 
sugar-bowl — цуко ́рниця. 
sugar candy — цуке ́рок. 
sugar-cane — bot. цукро ́ва трости ́на. 
sugar-coat, to — 1) cul. посипа ́ти цу ́кром; 
2) fig. прикраша ́ти. 
sugar-daddy — n. colloq. бага ́тий залицяль-
ник похи ́лого віку, 
sugar-factory — цукрова ́рня. 
sugar-house — цукрова ́рня. 
sugar-loaf — голо ́вка цу ́кру. 
sugar-plum — 1) кру ́глий цуке ́рок-льодяни ́к; 
2) colloq. подару ́нок; компліме ́нт; 3) colloq. 
хаба ́р. 
sugar-refinery — цукрова ́рня. 
sugar, to — 1) cul обцукро ́вувати; 2) cul. 
підсолоджувати; 3) fig. лести ́ти. 
sugar-tongs — щи ́пці для цу ́кру. 
sugary — adj. 1) цукро ́вий; солодкий; 
2) цукри ́стий; 3) fig. уле ́сливий. 
suggestible — adj. яко ́го мо ́жна умо ́вити; 
що піддається впли ́вові. 
suggestion — 1) пропози ́ція; пора ́да; 
2) на ́тяк; вказівка. 
suggestive — adj. 1) шо нага ́дує; шо на-
во ́дить на думки ́ (розду ́мування); 2) що 
стосу ́ється гіпно ́зи; 3) що натяка ́є на щось 
непристо́йне. 
suggest, to — 1) пропонува ́ти; ра ́дити; 
2) навіва ́ти, підка ́зувати (ду ́мку). 
suicidal — adj. самовби ́вний, самогу ́бний. 
suicide — 1) самовбивство, самогу ́бство; 
2) самовби ́вця, самогу ́бець. 
suicide, to — заподіяти собі смерть. 



suit Sunday best 

suit — 1) убра ́иня, костюм; 2) залицяння; 
сва ́тання; 3) jur. судови ́й проце ́с; 4) набі ́р, 
компле ́кт; 5) at cards масть, 
suitability — n. прида ́тність; кори ́сність. 
suitable — adj. прида ́тний; відпові ́дний. 
suit-case — валі ́за. 
suite — n. 1) набі ́р, компле ́кт; 2) mus. сюї ́та; 
3) geol. се ́рія; 4) кімна ́ти, які ́ здаю ́ться 
одно ́му ́ кліє ́нтові в готе ́лі. 
suited — adj. прида ́тний; відпові ́дний. 
suiting — n. матерія ́л для убра ́ння. 
suitor — 1) залиця ́льник; 2) jur. позива ́ч; 
3) проха ́ч. 
suit the action to the word, to — підкріпля ́ти 
сло ́во ділом. 
suit, to — 1) годи ́тися, відповіда ́ти вимо ́-
гам; бу ́ти корисним; 2) пристосо ́вувати. 
Sukhumi — geog. СуХу́мі (місто). 
Sulawesi — geog. Сулаве ́сі (Селе ́бес) 
(о ́стрів). 
sulk — n. pl. пога ́ний на ́стрій. 
sulk, to — бу ́ти похму ́рим, серди ́тим. 
sulky — adj. 1) похмурий, сердитий; 
2) гнітю ́чий (гнітю ́ча пого ́да). 
sullen — adj. 1) пону ́рий; серди ́тий; 2) при-
глу ́шений (про звук); 3) неяскра ́вий (про 
ко ́лір); 4) зловісний. 
sullenly — adv. пону ́ро; серди ́то. 
sullens, the — аг. пога ́ний на ́стрій. 
sully, to — брудни ́ти; плямува ́ти. 
sulpha — adj. pharm. сульфамідний. 
sulpha drugs — n. pi. pharm. сульфамідні 
препара ́ти. 
sulphate — chem. сульфат, 
sulphide — chem. сульфід, 
sulphite — chem. сульфіт, 
sulphonal — pharm. сульфона ́л. 
sulphur — chem. сі ́рка. 
sulphurate, to — 1) обку ́рювати сі ́ркою; 
2) просо ́чувати сі ́ркою. 
sulphureous — adj. chem. сірча ́ний. 
sulphuretted — adj. chem. сульфо ́ваний. 
sulphuric — adj. chem. сіркови ́й, сірча ́ний. 
sulphurize, to — see sulphurate, to. 
sulphurous — adj. chem. сірчи ́стий. 
sulphur-spring — n. сірча ́не джерело ́. 
sulphur, to — обку ́рювати сі ́ркою. 
sulphury — adj. chem. 1) сірча ́ний, сірчи ́с-
тий; 2) схо ́жий на сі ́рку. 
sultan — n. султа ́н. 
sultana — n. 1) дружи ́на, дочка ́, сестра ́ або ́ 
ма ́ти султа ́на; 2) pl. родзи ́нки. 
sultanate — султана ́т; володіння і вла ́да 
султа ́на. 
sultriness — духо ́та ́ ; воло ́га, спе ́ка. 
sultry — 1) ду ́шний, парки ́й; 2) палкий, 
при ́страсний. 
sum — су ́ма; підсумок. 
Sumatra — geog. Сума ́тра (о ́стрів). 
summarize, to — підсумо ́вувати; резю-
мува ́ти. 
summary — 1. n. резюме ́, підсумок, зве ́-
дення; 2. adj. 1) сума ́рний; 2) зро ́блений 
без да ́льпшх зволіка ́нь. 

summation — 1) підсумок; 2) підсумо ́ву-
вання. 
summer — n. 1) літо; 2) poet, рік; 3) fig. 
ро ́зквіт; 4) archi. ба ́лка; 5) attr. літній. 
summer-corn — n. agric. я́ре збі ́жжя. 
summer cottage — да ́ча, літни ́сько. 
summer house — да ́ча, літни ́сько. 
summer lightning — блискави ́ця, зірни ́ця. 
summerly — adj. лі ́тній. 
summersault — see somersault. 
summer school — се ́рія ле ́кцій в університе ́ті 
в часі ́ лі ́тньої пере ́рви. 
summerset — see somersault. 
summer-time — лі ́тній час; лі ́то. 
summer, to — 1) лі ́тувати; 2) па ́стися про ́-
тягом літа (про Худо́бу). 
summit — n. 1) верши ́на, верх, шпіц (гори ́); 
2) math, верши ́на; 3) fig. межа ́ ; зеніт; 
4) attr. рої. що відбува ́ється на найви ́щому 
рівні. 
summit talks — рої. конфере ́нція голів 
у́рядів. 
summon back, to — відклика ́ти, відзива ́ти. 
summons — n. 1) ви ́клик на суд; 2) тії. 
пропози ́ція зда ́тися. 
summons, to — виклика ́ти на суд. 
summon, to — 1) виклика ́ти (на суд); 
2) склика ́ти (збо ́ри, засідання), 
summon up courage, to — colloq. набра ́тися 
Ду́ ху. 
sump — 1) кльоа ́ка; 2) tech. відстійник; 
3) ming. зумпф. 
sumpter — n. аг. в'ючний кінь, в'ю ́чна 
твари ́на. 
sumpter-horse — n. в'ючний кінь. 
sumptuary — adj. що стосу ́ється ви ́трат; 
що регулює ви ́трати. 
sumptuous — adj. розкішний; пи ́шний; 
чудо ́вий. 
sumptuously — adv. розкішно; пи ́шно; 
чудо ́во. 
sum, to — 1) додава ́ти; підсумо ́вувати; 
2) дорівнювати. 
sum total — n. зага ́льна су ́ма. 
sum up, to — 1) додава ́ти; підсумо ́вувати; 
2) резюмува ́ти. 
sun — 1) со ́нце; 2) со ́няшне світло, 
sun-and-planet gear — n. tech. плянета ́рний 
механізм. 
sun-baked — adj. ви́сушений на со ́нці. 
sun-bath — n. со ́няшна ва ́нна. 
sunbeam — n. со ́няшний про ́мінь. 
sun-blind — засло ́на, маркіза. 
sun-blinkers — n. pl. colloq. окуля ́ри, що 
захища ́ють від со ́нця. 
sunburn — n. засма ́га. 
sunburnt — adj. засма ́глий. 
sunburst — со ́няшні про ́мені, що з'яви ́лися 
з-за хмар. 
sun-cult — n. поклоніння со ́нцю. 
sun-cured — adj. в'я ́лений на со ́нці. 
sundae — вершко ́ве моро ́зиво з горіхами 
то ́що. 
Sunday — n. 1) неділя; 2) attr. недільний. 
Sunday best — n. colloq. святко ́ви ́й о́дяг. 



sunder, to superiority 

sunder, to — poet, розлуча ́ти; роз'є ́днувати. 
sundew — bot. мухоло ́вка, роси ́чка, po-
ся ́нка. 
sun-dial — со ́няшний годи ́нник. 
sun-dog — n. astron. неспра́вжнє со ́нце. 
sundown — 1) за ́хід со ́нця; 2) colloq. крисла ́-
тий жіно ́чий капелю ́х. 
sundowner — n. colloq. 1) мандрі ́вни ́й без-
робітний (в Австра ́лії); 2) ча ́рка (горі ́лки) 
після ́за ́ходу со ́нця. 
sun-dried — adj. в'я ́лений; ви́сушений на 
со ́нці. 
sundry — 1) n. pl. рі ́зне; вся ́ка вся ́чина; 
2) adj. jok. різний, 
sunfish — ich. мі ́сяць-ри ́ба. 
sunflower — bot. со ́няшник. 
sun-hat — крисла ́тий капелю ́х (від со ́нця). 
sunk — adj. зато ́плений; зану ́рений. 
sunken — adj. 1) осілий; 2) запа ́лий; 
3) зато ́плений; зану ́рений. 
sunlight — со ́няшне світло, 
sunlit — adj. освітлений со ́нцем. 
sunny — adj. 1) со ́няшний; осві ́тлений 
со ́нцем; 2) fig. весе ́лий, ра ́дісний. 
sunny day — со ́няшний день, пого ́жий день, 
sunny disposition — n. fig. життєра ́дісний 
хара ́ктер. 
sun-parlour — кімна ́та з вели ́ким вікно ́м 
з со ́няшного бо ́ку. 
sunproof — adj. що не вигоря ́є на со ́нці. 
sunrise — 1) схід со ́нця; 2) схід. 
sunset — n. 1) за ́хід со ́нця; 2) за ́хід; 3) fig. 
кіне ́ць; зане ́пад; 4) attr. за ́хідній. 
sunshade — 1) накриття; 2) парасо ́лька. 
sunshine — 1) со ́няшне сві ́тло; 2) га ́рна 
погода; 3) fig. ра ́дість; га ́рний на ́стрій. 
sunshine recorder — meteor, геліо ́граф. 
sunshiny — see sunny. 
sun-spot — 1) astron. пля ́ма на со ́нці; 
2) ластови ́нка, весня ́нка. 
sun-stone — со ́няшний ка ́мінь. 
sunstroke — med. со ́няшний уда ́р. 
sun-tan — n. засма ́га. 
sun, to — 1) грі ́ти(ся) на со ́нці; 2) піддава ́ти 
ді ́ї со ́нця. 
sun-up — n. colloq. схід со ́нця. 
sunward — 1) adj. пове́рнений до со ́нця; 
2) adv. в на ́прямі (до) со ́нця. 
sunwise — adv. за годиннико ́вою стрі ́лкою. 
sun-worship — поклоні ́ння со ́нцю. 
Suomi — n. 1) р/. фі ́ни; 2) фі ́нська мо ́ва. 
sup — n. ковто ́к. 
super — 1. prefix над-, понад-, пере-; 2. n. 
colloq. 1) першокля ́сний това ́р; 2) theatr. 
стати ́ст(ка); 3) дире ́ктор(ка); 3. adj. colloq. 
ви ́щої я́кости. 
superable — adj. що мо ́же бу ́ти подо ́даним; 
перебо ́рний. 
superannuated — adj. 1) що є на пе ́нсії; 
2) похи ́лого ві ́ку; застарі ́лий. 
superannuate, to — 1) звільняти з пра ́ці 
че ́рез ста ́рість або ́ хворо ́бу; перево ́днти на 
пе ́нсію; 2) fig. здава ́ти в архі ́в. 

superannuation — 1) пе ́нсія звільненому 
че ́рез ста ́рість або ́хворо ́бу; 2) звільнення 
че ́рез ста ́рість або ́ хворо ́бу. 
superb — adj. чудо ́вий, прекра ́сний. 
superbomb — mil. воднева бо ́мба. 
supercargo — n. naut. завідуючий прийо ́мом 
і ви ́дачею вантажі ́в на судні ́. 
supercharger — n. tech. нагні́чувач. 
supercharge, to — tech. нагнічувати; пере-
вантажувати. 
superciliary — adj. anat. надо ́чний, над-
брівний. 
supercilious — adj. гонори ́стий; зарозумі-
лий. 
superconductivity — phys. надпровідність, 
supercool, to — tech. переохолоджувати, 
superelevation — rly. підви ́щення зо ́вніш-
ньої ре ́йки. 
supererogation — n. викона ́ння за ́йвого; 
перевйщення обо ́в'я ́зків. 
supererogatory — adj. надмі ́рний, за ́йвий. 
superfatted — adj. що ма ́є забага ́то то ́вщу 
(про мило то ́що). 
superficial — 1) зо ́внішній; неґрунто ́вний; 
2) geol. алювія ́льний. 
superficiality — n. поверхо ́вість; не-
ґрунтовність. 
superficially — adv. поверхо ́во; неґрунто ́в-
но; побіжно. 
superficies — n. pl. пове ́рхня. 
superfine — adj. 1) найто ́нший; 2) найви ́-
щого ґатунку; 3) надзвичайно елеґа ́нтний. 
superfluidity — n. phys. надпли ́нність. 
superfluity — n. 1) надмірність; 2) зайвина ́, 
надли ́шок; 3) вели ́ка кількість, 
superfluous — adj. за ́йвий, надмі ́рний. 
superfortress — av. mil. надпоту ́жна літа ́юча 
фортеця (бомбардува ́льник). 
superheat — n. tech. перегрі ́в. 
superheater — n. tech. перегрівни́к. 
superheat, to — tech. перегріва ́ти. 
superheterodyne — radio супергетероди́н. 
superhuman — adj. надлю ́дський. 
superimpose, to — наклада ́ти (одну ́річ на 
і́ншу). 
superincumbent — adj. що лежи ́ть на чо ́мусь. 
superinduce, to — вно ́сити, вво ́дити до-
датко ́во. 
superintendence — 1) завідування, керу-
ва ́ння; 2) на ́гляд. 
superintendent — n. 1) завідувач, управи ́-
тель, керівни ́к; 2) висо ́кий старпшна ́ 
полі ́ції. 
superintend, to — 1) завідувати, керува ́ти; 
2) нагляда ́ти за чимсь. 
superior — 1. n. 1) rel. настоя ́тель(ка); 
2) нача́льн||ик (иця); 3) print, надрядко ́вий 
знак; 2. adj. 1) кра ́щий; 2) ви ́щої я́кости; 
3) ви ́щий; 4) print, надрядко ́вий; 5) astron. 
що перебува ́є від со ́нця да ́лі, ніж земля ́. 
superior forces — mil. переважа ́ючі си ́ли. 
superiority — 1) ви ́щість; пе ́ршість; пере-
ва ́га; 2) черго ́вість на оде ́ржання ви ́щої 
поса ́ди. 



superiority complex suppression 

superiority complex — med. почуття ́пере-
ваги над і́ншими. 
Superior, Lake — geog. о́зеро Ве ́рхнє. 
superiorly — adv. кра ́ще; ви ́ще. 
superior wings — ent. надкри ́лля. 
superlative — 1. n. 1) верши ́на; кульміна-
ційна то ́чка; 2) gram, найви ́щий сту ́пінь; 
2. adj. 1) найбільший, найвели ́чніпшй; 
2) gram, найви ́щий (сту ́пінь). 
superman — надлюди ́на, геро ́й ко ́міксів. 
supermarket — крамниця самообслуго ́-
вування. 
supermundane — adj. неземни ́й. 
supernaculum — adv. L. до оста ́нньої кра ́плі. 
supernal — adj. poet, божественний; не-
земни ́й. 
supernatant — adj. що пла ́ває на пове ́рхні, 
що сплива ́є. 
supernatural — adj. надприро ́дний. 
supernaturalism — n. надприро ́дний стан, 
supernaturally — adv. надприродно, 
supernaturalness — n. надприродність, 
supernormal — adj. що переви́щує но ́рму. 
supernormal pupil — n. ду ́же обдаро ́ваний 
у́чень. 
supernumerary — 1. n. 1) понадшта ́тний 
працівни ́к; 2) theatr. стати ́ст(ка); 2. adj. 
1) понадшта ́тний, надкомплекто ́вний; 
2) за ́йвий. 
superphosphate — chem. суперфосфа ́т. 
superpose, to — наклада ́ти (одну ́ річ на 
іншу). 
superposition — 1) math, накла ́дення; 
2) geol. нашарува ́ння. 
superprofit — econ. надприбу́ток. 
superrealism — see surrealism, 
supersaturate, to — перенаси́чувати (ро ́з-
чин). 
superscribe, to — 1) адресува ́ти; 2) над-
пи ́сувати. 
superscription — 1) адре ́са; 2) на ́дпис. 
supersede, to — 1) займа ́ти (чиє ́сь місце); 
2) заміня ́ти. 
supersensitive — adj. надчутли ́вий. 
supersonic — adj. phys. надзвукови ́й. 
supersound — phys. 1) n. ультразву ́к; 2) adj. 
ультразвукови ́й. 
superstition — забобо ́н. 
superstitious — adj. забобо ́нний. 
superstratum — geol. шар, що лежи ́ть ви ́ще. 
superstructure — 1) надбудо ́ва; 2) naut. 
надпа ́лубні споруди. 
supertax — econ. пода ́ток на надприбу ́ток. 
supertension — mech. наднапру ́ження. 
supervacaneous — adj. непотрібний, за ́йвий. 
supervene, to — відбува ́тися слідом за 
чимсь; виплива ́ти з чо ́гось. 
supervenient — adj. що відбува ́ється слідом 
за чимсь; що виплива ́є з чо ́гось. 
supervention — на ́слідок; дія, що є на ́слід-
ком іншої дії. 
supervise, to — нагляда ́ти; керува ́ти. 
supervision — на ́гляд; керівни ́цтво. 
supervisor — нагля ́дач(ка); керівн||и́к (и ́ця). 

supervisory — adj. керу ́ючий; контролю-
ючий. 
superworth — n. есоп. надва ́ртість. 
supine — adj. 1) що лежи ́ть горілиць; 
2) ліни ́вий; байду ́жий. 
supinely — adv. на ́взнак. 
supper — n. вече ́ря. 
supplant, to — забира ́ти чиє ́сь місце 
(особли ́во хитрощами). 
supple — adj. 1) виги ́нистий, гнучки ́й; 
2) підда ́тливий, посту ́пливий; 3) під-
ле ́сливий. 
supple-jack — 1) па ́лиця зі стебла ́повзу ́чої 
росли ́ни; 2) повзу ́чі росли ́ни (де ́які ви ́ди). 
supplement — n. 1) допо ́внення, дода ́ток; 
2) geom. допо ́внюючий кут. 
supplemental — adj. додатко ́вий. 
Supplemental Estimates — n. econ. додатко ́ві 
бюдже ́тні асиґнува́ння. 
supplementary — adj. додатко ́вий, допо ́в-
нюючий. 
supplement, to — допо ́внювати, попо ́в-
нювати. 
suppleness — n. 1) гну ́чкість; 2) посту ́пли-
вість; 3) підле ́сливість. 
supple, to — 1) роби ́ти(ся) гнучки ́м; 2) ро-
би ́ти(ся) підле ́сливим. 
suppliant — 1) n. проха ́ч(ка); 2) adj. бла-
га ́льний, проха ́льний. 
supplicate, to — проси ́ти, блага ́ти. 
supplication — 1) rel. моле ́бень; 2) бла-
га ́ння. 
supplicatory — adj. проха ́льний, блага ́ль-
ний. 
supply — 1. n. 1) постача ́ння; 2) запа ́с; 
3) рі. затве ́рджені парля ́ме ́нтом асиґну-
ва ́ння; 4) tech. живлення; 5) attr. що по-
стача ́є (жи ́вить); 2. adv. гну ́чко. 
supply pressure — n. elect, напру ́га в мере ́жі. 
supply, to — 1) постача ́ти; задовольня ́ти 
потре ́бу; 2) tech. живи ́ти. 
support — n. 1) підтри ́мка; опо ́ра; 2) го-
дува ́льн||ик (иця) роди ́ни; 3) тії. прикриття ́ 
(артиле ́рії, авія ́ції). 
supporter — прибічн||ик (иця), прихи́льн||ик 
(иця). 
support, to — 1) підтри ́мувати; сприя ́ти; 
2) bui. підпира ́ти; 3) утримувати (роди ́ну); 
4) тії. дава ́ти прикриття ́ (про артиле ́рію, 
авія ́цію). 
supposed — adj. га ́даний; уя ́вний. 
supposedly — adj. 1) за зага ́льною ду ́мкою; 
2) при ́бли ́зно. 
suppose, to — гада ́ти; ду ́мати; припуска ́ти. 
supposing — якби ́, якщо ́ (б), 
supposition — 1) припу ́щення; здо ́гад; 
2) math, гіпо ́теза. 
suppositional — adj. га ́даний, здо ́га ́дний. 
supposititious — adj. фал(ь)ши ́вий; підмі ́-
нений. 
suppository — med. супозито ́рій, свічка, 
suppression — 1) заглушення; стримування; 
2) заборо ́на; 3) прихо ́вування; замо ́вчу-
вання (пра ́вди). 



suppression of civil rights surveillance satellite 

suppression of civil rights — n. jur. припи ́-
нення ді ́ї громадя ́нських прав, 
suppress, to — 1) заглушувати; стри ́мувати; 
2) приду ́шувати (повста ́ння); 3) прихо ́ву-
вати (пра ́вду). 
suppurate, to — med. я́три́тися, гної ́тися. 
suppuration — med. нагно ́єння, загнива ́ння. 
suppurative — adj. med. ятри ́стий, гні ́йний, 
гнойоте ́чний. 
supra — adv. L. рані ́ше, ви ́ще. 
supremacy — 1) зве ́рхність, ви ́щість; 
2) панува ́ння. 
supreme — adj. найви ́щий; найважлйвіший. 
supreme fidelity — n. безме ́жна ві ́дда ́ність. 
sup, to — 1) пи ́ти мале ́нькими ковтка ́ми; 
2) вече ́ряти; 3) частува ́ти вече ́рею. 
surcease — зупинка; припинення, 
surcease, to — припиня́ти(ся). 
surcharge — n. 1) допла ́та (за лист); 
2) штраф; 3) додатко ́ве наванта ́ження. 
surcharge, to — 1) штрафува ́ти; 2) переван-
та ́жувати. 
surcingle — n. попру ́га. 
surcingle, to — стяга ́ти попру ́гою. 
surd — 1. n. 1) math, іраціона ́льне число ́; 
2) phon. глухи ́й звук; 2. adj. 1) math, іра-
ціона ́льний; 2) phon. глухи ́й. 
sure — 1. adj. 1) упе ́внений; 2) надійний; 
безпомилко ́вий; 3) безпере ́чний; 2. adv. 
звича ́йно; безпере ́чно; пе ́вно. 
sure-fire — adj. colloq. ві ́рний; безпомил-
ко ́вий. 
sure-footed — adj. стійки ́й; що не споти-
ка ́ється. 
surely — adv. 1) звича ́йно; напе ́вне; 2) без-
сумнівно; немину ́че; 3) надійно; безпе ́чно. 
sure shot — n. colloq. впра ́вний стріле ́ць. 
sure thing! — exclam. безсумнівно!, на-
пе ́вне! 
surety — 1) надійність; упе ́вненість; 2) по-
ру ́ка; запору ́ка; 3) поручи ́тель(ка). 
surf — буру ́н; прибій, 
surface — n. 1) пове ́рхня; 2) зо ́вніпшість; 
3) attr. поверхо ́вий; 4) attr. зо ́внішній. 
surface-car — трамва ́йний ваго ́н. 
surface-man — n. ming. робітни ́к на по-
ве ́рхні. 
surface-tension — n. tech. поверхне́вий 
на ́тяг. 
surface, to — 1) tech. обробля ́ти пове ́рхню; 
2) naut. виплива ́ти на пове ́рхню (про під-
во ́дний чо ́ве ́н). 
surface-to-air guided missile — mil. керо ́-
ваний набій кля ́си «земля ́ (або ́вода ́) - по-
вітря». 
surface-to-surface guided missile — mil. 
керо ́ваний набій кля ́си «земля ́ (або ́ вода ́) -
земля ́ (або ́вода ́)». 
surface-water — geol. поверхне ́ва вода ́. 
surfeit — переси ́чення; надмірність. 
surfeit, to — 1) переси́чувати(ся); 2) пере-
їда ́ти; 3) перегодо ́вувати. 
surge — 1) вели ́ка хви ́ля; 2) poet, мо ́ре. 
surgeon — med. 1) хіру ́рг; 2) mil. військо ́ви ́й 
лікар. 

surgeoncy — med. mil. поса ́да (обо ́в'я ́зки) 
військо ́во ́го лікаря. 
surgery — med. 1) хірургія; 2) опера ́ція; 
3) кабінет (прийма ́льня) лікаря, 
surge, to — 1) хвилюва ́тися (про мо ́ре, 
на ́товп); 2) підніма ́тися. 
surgical — adj. med. хірургічний. 
Suriname — geog. Суріна ́м. 
surly — adj. сердитий; похму ́рий. 
surmise — до ́гадка, здо ́гад, припущення, 
surmise, to — здога ́дуватися, припуска ́ти. 
surmountable — adj. перебо ́рний. 
surmount, to — перебо ́рювати. 
surmullet — ich. барабу ́лька. 
surname — 1) прізвище; 2) прізвисько, 
surname, to — дава ́ти прізвисько, 
surpassing — adj. винятко ́вий; чудо ́вий. 
surpass, to — випере ́джувати; переве́ршу-
вати. 
surplice — rel. стиха ́р. 
surplus — 1) n. ре ́шта, ли ́шок, зайвина ́; 
2) adj. за ́йвий; додатко ́вий. 
surplusage — n. зайвина ́, ли ́шок. 
surplus value — есоп. додатко ́ва ва ́ртість. 
surprise — n. 1) несподіванка; 2) по ́див, 
здивува ́ння; 3) attr. несподіваний; рап-
то ́вий. 
surprise, to — 1) вража ́ти, дивува ́ти; 
2) застава ́ти знена ́цька. 
surprising — adj. 1) ди ́вний; 2) несподі-
ваний. 
surprisingly — adv. 1) ди ́вно; 2) несподівано, 
surra — vet. трипаносомоз, 
surrealism — n. сюрреалізм, 
surrebutter — n. jur. відповідь позивача ́на 
запере́чення відповідача ́. 
surrejoinder — n. jur. відповідь позивача ́ на 
повто ́рне запере́чення відповідача ́. 
surrender — 1) капітуля ́ція; 2) відмо ́ва 
(від чо ́гось). 
surrender, to — 1) капітулюва ́ти, здава ́ти 
(ся); 2) відмовля ́тися (від чо ́гось). 
surrender value — comm. су ́ма, що нале ́жить 
осо ́бі, яка ́ відмо ́вилася від асекураційного 
по ́ліса. 
surreptitious — adj. тає ́мний; зро ́блений 
по ́тайки. 
surreptitiously — adv. по ́тайки, ни ́шком. 
Surrey — geog. Су ́ррей. 
surrogate — 1) замінник, суроґа ́т; 2) за-
сту ́пник. 
surrogate, to — заміня ́ти; заміща ́ти. 
surrounding — adj. навко ́лишній. 
surroundings — n. pl. 1) довкілля, ото ́чення, 
середо ́вище; 2) око ́лиці. 
surround, to — ото ́чувати. 
surtax — n. есоп. додатко ́вий прибутко ́вий 
пода ́ток. 
surtax, to — есоп. обклада ́ти додатко ́вим 
прибутко ́вим пода ́тком. 
surveillance — на ́гляд; спостере́ження. 
surveillance satellite — розвідувальний су-
путник для спостере́ження за назе ́мними 
об'є ́ктами. 



survey swan song 

survey — n. 1) о́гляд; 2) межува ́ння; про-
мірювання; 3) attr. оглядо ́вий. 
survey(ing) — n. 1) о́гляд; 2) межува ́ння; 
промірювання. 
surveyor — 1) землемір; 2) інспе ́ктор. 
surveyor of weights and measures — інспе ́ктор 
міри та ваги ́. 
survey, to — 1) огляда ́ти; 2) межува ́ти; 
вимірювати (зе ́млю). 
survival — n. виживання. 
survive, to — 1) лиши ́тися живи ́м; 2) пере-
жи ́ти (суча́сників). 
survivor — n. той, хто лиши ́вся живи ́м. 
susceptibility — 1) чутли ́вість; 2) вра ́зли ́-
вість. 
susceptible—adj. 1)чутли ́вий; 2) вра ́зли ́вий. 
susceptive — adj. сприйня ́тливий. 
suspect — n. підозрі ́ла осо ́ба. 
suspect, to — 1) ма ́ти підо ́зру; 2) вважа ́ти, 
припуска ́ти. 
suspended — adj. 1) підвішений, висячий; 
2) тимчасо ́во припи ́нений. 
suspender — підв'язка, 
suspend judgement, to — jur. відкла ́сти ви ́рок. 
suspend, to — 1) підвішувати; вішати; 
2) (тимчасо ́во) припиня ́ти; 3) усува ́ти з 
поса ́ди (тимчасо ́во); 4) chem. суспендува ́ти. 
suspense — 1) непе ́вність, неви ́рішеність; 
2) турбо ́та; 3) (тимчасо ́ве) припи ́нення. 
suspension — n. 1) підвішування; вішання; 
2) (тимчасо ́ве) припи ́нення; 3) chem. сус-
пе ́нзія; 4) attr. підвісни ́й. 
suspension bridge — висячий міст, 
suspension point — gram, крапки ́. 
suspensive — adj. 1) що припиня ́є (тимча-
со ́во); 2) нерішу ́чий. 
suspensory — 1) n. med. суспензо ́рій, під-
три ́муюча пов'я ́зка; 2) adj. що підвішує, 
підтри ́мує. 
suspicion — 1) підо ́зра, підозріння; 2) при ́-
смак. 
suspicious — adj. підозрілий. 
suspiciously — adv. підозріло. 
suspire, to — poet, зідха ́ти. 
Sussex — geog. Су ́ссекс. 
sustained — adj. безпере ́рвний, трива ́лий. 
sustaining — adj. 1) що підгри ́мує; 2) що 
дово ́дить, підтве ́рджує. 
sustain, to — 1) живи ́ти; підтри ́мувати; 
2) терпіти, зно ́сити; 3) зазнава ́ти (втра ́ти, 
пора ́зки). 
sustenance — n. 1) харчува ́ння; 2) за ́соби 
для існува ́ння. 
sustentation — n. 1) прохарчува ́ння; 2) під-
тримування життя. 
sustention — n. підтри ́мка в то ́му ж ста ́ні. 
sustentive — adj. що піджи ́влює, що під-
кріплює. 
susurration — ле ́гке ́ шаруді ́ння. 
Sutherland — geog. Са ́терленд. 
sutler — маркіта ́нт. 
suttee — вдова ́, що спа ́лює себе ́ ра ́зом з 
тілом чоловіка. 

suture — n. 1) anat.у bot. шов; 2) surg-
наклада ́ння шва; 3) surg. нитка для зши* 
ва ́ння ра ́ни. 
suture, to — surg. зашива ́ти ра ́ну, наклада ́ти 
шов. 
Suva — geog. Су ́ва (місто). 
suzerain — hist, сюзере ́н, февда ́льний 
волода ́р. 
suzerainty — hist, вла ́да сюзере ́на. 
svelte — adj. гнучки ́й, стрункий, 
swab — n. 1) шва ́бра; 2) med. тампо ́н; 
3) помазо ́к. 
swabber — прибира ́льн||ик (иця). 
Swabia — hist. geog. Шва ́бія. 
swab, to — ми ́ти (витира ́ти) шва ́брою. 
swad — n. colloq. солда ́т. 
swaddle, to — сповива ́ти, пелена ́ти. 
swaddling — n. сповива ́ння, пелена ́ння. 
swaddling-bands — see swaddling-clothes, 
swaddling-clothes — n. pi. сповиття, пе-
люшки. 
swag — 1) здо ́бич; награбо ́ване майно ́ ; 
2) хаба ́р. 
swage — n. tech. 1) обтаска ́ч; 2) кува ́льний 
штамп. 
swage, to — tech. штампува ́ти гаря ́чим. 
swagger — 1. n. 1) чва ́нство; 2) франтівство; 
3) розв'я ́зність; 2. adj. 1) елеґа ́нтний; 
2) че ́пурни ́й. 
swagger-cane — стек, офіце ́рська па ́личка. 
swaggerer — 1) задава ́ка, хвалько ́; 2) че-
пуру ́н. 
swagger-stick — see swagger-cane, 
swagger, to — 1) хвалитися; чва ́нитися; 
2) походжа ́ти з бундючним виглядом, 
swain — аг. 1) селя ́нський Хло ́пець; 2) jok. 
залицяльник. 
swale — болоти ́ста низина ́. 
swallow — n. 1) orn. ла ́стівка; 2) ковто ́к; 
3) ковта ́ння; 4) горля ́нка. 
swallow dive — sport, стрибо ́к у во ́ду ла ́с-
тівкою. 
swallow-tail — 1) роздво ́єний Хвіст; 2) colloq. 
фрак. 
swallow, to — 1) ковта ́ти; 2) сте ́рпіти 
(обра ́зу). 
swallow up, to — поглина ́ти. 
swamp — n. 1) трясовина ́, боло ́то; 2) attr. 
боло ́тяний. 
swamper — n. colloq. прибира ́льн||ик (иця). 
swamp, to— 1) залива ́ти (водо ́ю ); 2) зава ́-
лювати, засипа ́ти (листа ́ми, проха ́ннями). 
swampy — adj. болоти ́стий, багни ́стий. 
swan — orn. ле ́бідь. 
Swan — astron. сузі ́р'я Ле ́бедя. 
swank — colloq. 1) n. хва ́стощі; 2) adj. 
розкішний. 
swank, to — вихваля ́ти(ся). 
swanky — adj. colloq. мо ́дний; розкі ́шний. 
swannery — сажо ́к для ле ́бедів. 
swan's-down — 1) лебеди ́ний пух; 2) м'яка ́ 
тканина. 
swan-shot — hunt, вели ́кий дріб. 
swan-skin — м'яка ́ фляне ́ля. 
swan song — лебеди ́на пісня. 



swap swell fellows 

swap — see swop. 
sward — де ́рен, ґазо ́н. 
sward, to — засіва ́ти траво ́ю; вкрива ́ти 
де ́рном. 
swarf — дрі ́бна ́ метале ́ва стру ́жка. 
swarm — 1) згра ́я; рій; 2) сто ́впище, ма ́са. 
swarming — n. agric. рійба ́. 
swarm, to — 1) рої ́тися; 2) то ́впитися; 
3) вдира ́тися. 
swart — see swarthy. 
swarthiness — смугля ́вість. 
swarthy — adj. смугля ́вий. 
swash — 1) пле ́скіт; 2) мілина ́; 3) си ́льна 
течія. 
swashbuckler — n. розбиша ́ка, головорі ́з. 
swasher — see swashbuckler, 
swashing — 1) n. хлю ́пання; 2) adj. си ́льний 
(про уда ́р). 
swash, to — ХЛЮПОТІТИ; плеска ́тщся). 
swastika — сва ́стика. 
swat — n. важки ́й, си ́льний уда ́р. 
swath — сму ́га ско ́шеної трави ́. 
swathe — n. обмо ́тка; бінт. 
swathe, to — обгорта ́ти; сповива ́ти. 
swatter — n. мухобійка, 
swat, to — ва ́жко би ́ти (мух то ́що). 
sway — 1) колиха ́ння, гойда ́ння; 2) вплив, 
sway-beam — n. tech. балянси ́р. 
swaying — n. колиха ́ння, гойда ́ння. 
sway, to — 1) колиха ́ти(ся), го ́йда ́ти(ся); 
2) ма ́ти вплив; 3) tech. спрямо ́вувати. 
Swaziland — geog. Сва ́зіленд. 
swear — 1) при ́ся ́га; 2) ла ́йка. 
swear allegiance, to — присяга ́ти на ві ́рність. 
swear (a person) in, to — приводити (ко-
го ́сь) до при ́ся ́ги, заприсяга ́ти. 
swear by, to — 1) кля ́сти ́ся чимсь; 2) ре-
комендува ́ти щось, 
swearing — n. лихослі ́в'я, ла ́йка. 
swear off, to — заріка ́тися. 
swear, to — 1) присяга ́ти; 2) сві ́дчити під 
при ́ся ́гою; 3) ла ́яти(ся). 
swear-word(s) — ла ́йка. 
sweat — n. 1) піт; med. ви ́поти; 2) fig. тяжка ́ 
пра ́ця. 
sweat-band — шкіряна ́ сму ́жка всере ́дині 
капелю ́ха. 
sweat-box — colloq. ка ́рцер. 
sweat-cloth — пітни ́к, 
sweater — све ́тер. 
sweater girl — n. colloq. ді ́вчина з висо ́ким 
бю ́стом. 
sweat-gland — n. anat. потова ́ за ́ло ́за. 
sweating system — n. ви ́зиск. 
sweat on, to — tech. прилюто ́вувати, при-
па ́ювати. 
sweat shirt — баво ́вня ́ний спортивний 
све ́тер. 
sweat, to — 1) пітні ́ти, упріва ́ти; 2) fig. 
вико ́нувати тяжку ́пра ́цю. 
sweaty — adj. спітнілий, пітни ́й. 
swede — bot. бру ́ква. 
Swede — n. швед; шве ́дка. 
Sweden — geog. Шве ́ція. 

Swedish — 1) adj. шве ́дський; 2) n. шве ́дська 
мо ́ва. 
sweeny — n. vet. атро ́фі ́я м'я ́за. 
sweep — n. 1) ро ́змах; 2) охо ́плення; 
3) діяпазо ́н; 4) підміта ́ння, виміта ́ння; 
5) жураве ́ль колодязя; 6) naut. трал, 
sweep along, to — мча ́ти, не ́сти ́ся. 
sweeper — заміта ́льн||ик (иця). 
sweeping — 1. n. 1) підміта ́ння; прибира ́ння; 
2) pl. смі ́ття ́ ; 2. adj. 1) швидки ́й, нава ́льни ́й; 
2) широ ́кий; що ши ́роко охо ́шпоє. 
sweep-net — 1) fish, не ́від; трал; 2) сачо ́к 
для мете ́ликів. 
sweep out, to — виміта ́ти. 
sweepstake(s) — парі на кі́нських перего ́нах. 
sweep, to — 1) охо ́плювати; 2) простяга ́-
тися, тягти ́ся; 3) підміта ́ти; мести ́; 4) naut. 
тра ́лити. 
sweet — 1. n. 1) цуке ́рка; 2) pl. соло ́дке 
(про стра ́ву); 2. adi. 1) соло ́дкий; 2) лю ́бий, 
ми ́лий; 3) мелодійний (про звук), 
sweet bay — bot. лавр благородний, 
sweet-bow — скороспі ́лка (ра ́нній сорт 
я́блук). 
sweet-brier — bot. шипшина. 
sweet butter — несоло ́не ма ́сло. 
sweet disposition — приє ́мний хара ́ктер. 
sweetening—п. 1) підсолоджування; 2) те, 
що надає ́ соло ́дкости. 
sweeten, to — 1) солоди ́ти, роби ́ти соло ́д-
шим; 2) agric. удо ́брювати (про ґрунт). 
sweetest, the — adj. найсоло ́дший. 
sweetheart — n. коха ́ний; коха ́на; лю ́бий; 
лю ́ба. 
sweetie — abbr. sweetheart, 
sweeting — n. сорт соло ́дких я́блук. 
sweetish — adj. солоде ́нький, солодкува ́тий. 
sweetly — adv. 1) со ́лодко; 2) ми ́ло, при-
є́мно; 3) мелодійно (про звук), 
sweetmeat — n. 1) цуке ́рка; 2) р/. зацукро ́-
вані о́вочі. 
sweet oil — прова ́нська олі ́я. 
sweet pea — bot. запашни ́й горо ́шок. 
sweet potato — bot. бата ́т. 
sweets — n. pi. со ́лодо ́щі, ла ́сощі. 
sweet-scented — adj. паху ́чий, запашни ́й. 
sweet-shop — цуко ́рня, конди ́торська. 
sweet-stuff — collect, цуке ́рки, со ́лодо ́щі. 
sweet-tempered — adj. ла ́гі ́дний, ласка ́вий. 
sweet-tooth — colloq. ласій(ка). 
sweet-toothed — adj. colloq. що лю ́бить 
ла ́сощі. 
sweet water — прісна вода ́. 
sweet-william — bot. туре ́цька гвозди ́ка. 
sweet words — ласка ́ві слова ́. 
sweety — n. colloq. цуке ́рка. 
swell — 1. n. 1) опу ́клість; 2) хвилюва ́ння; 
3) colloq. важна ́ персо ́на, вели ́ке цабе ́ ; 
2. adj. colloq. 1) елеґа ́нтний; 2) чудо ́вий. 
swelldom — n. colloq. ви ́шукане, фешене ́-
бельне товари ́ство. 
swelled head — n. colloq. зарозумі ́лість. 
swell fellows — n. pl. colloq. чудбві хло ́пці. 



swelling swob 
swelling — 1. n. 1) med. о́пух; набряка ́ння; 
2) опу ́клість; підвшцення; 2. adj. 1) що 
нароста ́є, здійма ́ється; 2) пишномо ́вний. 
swell mob — colloq. елеґа ́нтно вдя ́гнені 
шахраї ́. 
swell society — colloq. iron, ви ́ще суспіль-
ство. 
swell, to — 1) набряка ́ти; 2) надима ́ти(ся); 
3) збі ́льшувати(ся); 4) colloq. пиша ́тися. 
swelter — n. спе ́ка. 
swelter, to — знемага ́ти від спе ́ки. 
swerve — n. відхи ́лення. 
swerve, to — відхиля ́тися, збо ́чувати. 
swift — 1. n. 1) orn. коса ́тка, стриж; 2) text. 
мотови ́лно, шпулька; 2. adj. швидкий; 
3. adv. швидко. 
swift-handed — adj. швидкий, спри ́тний. 
swiftly — adv. шви ́дко, спри ́тно. 
swiftness — шви ́дкість, спри ́тність. 
swig — n. ковто ́к (вина ́). 
swig, to — пи ́ти, попива ́ти (вино ́). 
swill—n. 1) облива ́ння (водо ́ю); полоска ́н-
ня; 2) пійло; поми ́ї. 
swiller — colloq. п'яню ́га. 
swill, to — 1) облива ́ти водо ́ю; полоска ́ти; 
2) пи ́ти жадібно; хлебта ́ти. 
swim — n. 1) пла ́вання; 2) ковба ́ня (в якій 
во ́диться ри ́ба); 3) fig. запа ́морочення. 
swim away, to — відшшва ́ти. 
swimmer — 1) плаве ́ць; 2) fish, поплаве ́ць, 
поплаво ́к. 
swimming — 1. n. 1) sport, пла ́вання; 2) fig. 
запа ́морочення; 2. adj. 1) що пла ́ває; 
2) пла ́вальний. 
swimming-bath — пла ́вальня, басе ́йн для 
пла ́вання. 
swimming-bladder — n. пла ́вальний міху ́р 
(у ри ́би). 
swimming eyes — n. fig. мо ́крі від сліз о́чі. 
swimmingly — adv. fig. без перешко ́д. 
swimming-pool — пла ́вальня, басе ́йн для 
пла ́вання. 
swim out, to — виплива ́ти; заплива ́ти. 
swim, to — 1) пла ́вати, пливти ́; 2) fig. 
відчува ́ти запа ́морочення. 
swindle — n. шахра ́йство. 
swindler — шахра ́й, крутій, дури ́світ. 
swindle, to — шахрува ́ти, обду ́рювати. 
swindling — n. шахра ́йство, крутійство. 
swine — 1) свиня ́, каба ́н; 2) fig. наха ́ба. 
swine-bread — bot. трюфель. 
swine-breeder — свина ́р. 
swine-breeding — свина ́рство. 
swineherd — свинопа ́с. 
swinery — свина ́рник. 
swing — n. 1) хита ́ння; колива ́ння; 2) ро ́з-
мах; 3) phys.у mech. ампліту ́да колива ́нь; 
4) tech. максима ́льне відхи ́лення; 5) го ́й-
далка. 
swing-bridge — розвідни ́й міст, 
swing-door — дае́рі, що відчиняються в 
оби ́два бо ́ки. 
swingeing — adj. 1) чудо ́вий, першокласний; 
2) colloq. величе́зний. 
swinge, to — ar. си ́льно би ́ти. 

swinging — 1. n. 1) хита ́ння; колива ́ння; 
2) розма ́хування; 2. adj. 1) що хита ́ється; 
2) поворо ́тний. 
swing joint — tech. шарнірне з'єдна ́ння. 
swingle — тіпа ́лка, те ́рниця (для льо ́ну). 
swingle, to — тіпа ́ти (льон). 
swing music — джа ́зова му ́зи ́ка. 
swing one's arms, to — розма ́хувати рука ́ми. 
swing shift — дру ́га зміна на підприємстві. 
swing-span — see swing-bridge. 
swing, to — 1) хита ́ти(ся); колива ́ти(ся); 
2) іти ́ розміреним кро ́ком; 3) mus. вико-
нувати джа ́зову му ́зи ́ку; 4) colloq. бу ́ти 
стра ́ченим. 
swinish — adj. свинський; брудни ́й. 
swipe — n. 1) си ́льний уда ́р; 2) tech. коро ́-
мисло. 
swipes — n. pl. colloq. зіпсо ́ване пи ́во. 
swipe, to — 1) би ́ти з си ́лою; 2) colloq» 
кра ́сти. 
swirl — n. 1) вир; крутіж (на воді); 2) сучо ́к; 
3) льо ́кон. 
swirl, to — 1) вирува ́ти; 2) відчува ́ти запа ́-
морочення. 
swish — 1. n. 1) по ́свист; 2) шарудіння, 
шелестіння; 2. adj. colloq. розкішний, 
swish, to — 1) розсіка ́ти повітря з по ́свис-
том (пру ́том); 2) шмага ́ти (різкою); 
3) ско ́шувати. 
Swiss — 1) n. швайца ́р||ець (ка); 2) adj. 
швайца ́рський. 
swiss roll — cul. руле ́т з варе ́нням. 
switch — n. 1) elect, вимика ́ч; 2) лози ́на, 
прут; 3) фал(ь)ши ́ве воло ́сся; фал(ь)шйва 
коса ́ ; 4) гіу. залізнична стрілка, 
switchboard — elect, комута ́тор. 
switch-fuse — elect, плавки ́й запобіжник, 
switching-off — n. elect, вимика ́ння. 
switching-on — n. elect, вмика ́ння. 
switch lamp — rly. стрілочний ліхта ́р. 
switch-lever — rly. перевідний ва ́жіль 
стрілки. 
switch-man — rly. стрілочник, 
switch off, to — 1) elect, вимика ́ти струм; 
2) роз'є ́днувати телефо ́нного абоне ́нта. 
switch on, to — 1) elect, вмика ́ти струм; 
2) з'є ́днувати телефо ́нного абоне ́нта. 
switch-over — n. перехід (до чо ́гось). 
switch-plug — elect, ште ́псель. 
switch-tender — rly. стрілочник. 
switch, to — 1) elect, вмика ́ти, вимика ́ти 
струм; 2) би ́ти лози ́ною, шмага ́ти пру ́том; 
3) rly. перево ́дити по ́їзд на іншу ко ́лію; 
4) маха ́ти, розма ́хувати. 
switch tower — rly. бу ́дка стрілочника, 
switchyard — rly. сортува ́льна ста ́нція. 
Switzerland — geog. Швайца ́рія. 
swivel — n. 1) tech. шарнірне з'єдна ́ння; 
вертлю ́г; 2) attr. оберто ́вий. 
swivel-eyed — adj. colloq. кособкий. 
swivel seat — оберто ́ве сидіння, 
swizzle — n. colloq. алького ́льний напій, 
swizzle, to — colloq. напива ́тися, пиячити, 
swob — see swab. 



swollen synch, to 

swollen — adj. 1) розпу ́хлий, роздутий; 
2) fig. бундю́чний. 
swoon — n. неприто ́мність; млість. 
swoon, to — 1) неприто ́мніти; зомліва ́ти; 
2) poet. завмира ́ти (про звук), 
swoop — n. на ́скок, рапто ́вий на ́пад. 
swoop down, to — av. пікірувати, 
swoop, to— 1) ки ́датися вниз; 2) хапа ́ти, 
підхо ́плювати. 
swop — n. о́бмі́н. 
swop, to — colloq. вимінювати, обміню-
ватися). 
sword — 1) mil, ша ́бля; меч; шпа ́га; 2) fig. 
си ́ла збро ́ї. 
sword-arm — n. пра ́ва рука ́. 
sword-bayonet — mil. клинко ́вий багне ́т. 
sword-bearer — hist, мечоно ́сець. 
sword-belt — mil. портупе ́я. 
sword-cane — па ́лиця з вкладно ́ю пша ́гою. 
sword-cut — 1) різана ра ́на; 2) рубе ́ць. 
sword-dance — та ́не ́ць з ша ́бл||ею (я ́ми). 
sword-fish — ich. меч-ри ́ба. 
sword-guard — n. ча ́шка шпа ́ги. 
sword-hand — n. пра ́ва рука ́. 
sword-hilt — держа ́к, ефе ́с. 
sword-law — fig. пра ́во си ́льного. 
sword-lily — bot. коса ́рики. 
sword-play — фехтува ́ння. 
swordsman — фехтува ́льник, брете ́р. 
swordsmanship — майсте ́рність фехтува ́ння. 
sword-stick — see sword-cane, 
sworn — adj. що заприсягнувся, що по-
кля ́вся. 
sworn-brother — побрати ́м. 
sworn enemies — n. pl. запе ́клі вороги ́. 
sworn evidence — jur. свідчення під при-
сягою. 
sworn friends — n. pl. нерозлу ́чні дру ́зі. 
swot — n. 1) зубріння; 2) тяжка ́ пра ́ця. 
swot, to — зубри ́ти. 
sybarite — n. розкошелю ́б, сибари ́т. 
sybaritic — adj. розпе ́щений, сибари ́тський. 
sybil — n. myth, проро ́чиця, віщунка, 
sycamine — bibl. смоківни ́ця. 
sycamore — bot. 1) чина ́р; 2) плята ́н; 
3) явір. 
sycophancy — підле ́щування, плазува ́ння. 
sycophant — підле́сн||ик (иця), підлабу ́з-
н||ик (иця). 
sycophantic — adj. 1) підле ́сливий; 2) на-
клепницький, 
sycosis — med. сико ́за. 
Sydney — geog. Сідне ́й (місто), 
syenite — min. сієніт, 
syllabary — n. lin. складова ́ абе ́тка. 
syllabic — adj. складови ́й; силабічний, 
syllabicate, to — вимовля ́ти по склада ́м; 
поділяти на склади ́. 
syllabication — по ́діл на склади ́. 
syllabification — see syllabication, 
syllabify, to — see syllabicate, to. 
syllabize, to — see syllabicate, to. 
syllable — n. gram, склад, 
syllable, to — вимовля ́ти склада ́ми, по 
склада ́м. 

syllabub — 1) зби ́ті вершки ́з вино ́м і цу ́к-
ром; 2) fig. пишномо ́вний стиль, 
syllabus — 1) ро ́зклад; 2) програ ́ма (ле ́к-
цій); 3) плян; конспе ́кт. 
syllogism — 1) log. силогізм; 2) хи ́трий крок 
для до ́казу або ́ підтве ́рдження чого ́сь. 
syllogize, to — log. висло ́влювати у фо ́рмі 
силогізму. 
sylph — n. 1) myth, сильф; 2) ґраційна 
яанка. 
sylvan — adj. ліси ́стий; лісови ́й. 
symbiosis — biol. симбіо ́за. 
symbol — n. 1) ембле ́ма, си ́мвол; 2) знак, 
по ́значка. 
symbolic — adj. символічний, 
symbolism — n. символізм, 
symbolist — n. символіст(ка). 
symbolize, to — 1) символізува ́ти; 2) зо-
бражати символічно. 
Symbol of Faith — rel. Си ́мвол Віри. 
symbology — n. симво ́ліка. 
symmetrical — adj. симетри́чний. 
symmetrize, to — роби ́ти симетри ́чним. 
symmetry — симе ́трія, симетри ́чність. 
sympathetic — adj. 1) співчутли ́вий; спо ́в-
нений співчуття ́; 2) physiol. симпати ́чний; 
3) phys. що відбува ́ється у відповідь, 
sympathizer — n. 1) співчува́юч||ий (а); 
2) прихи́льн||ик (иця). 
sympathize, to — 1) висло ́влювати спів-
чуття ́; співчува ́ти; 2) почува ́ти симпа ́тію, 
симпатизува ́ти. 
sympathy — 1) співчуття ́; 2) взає ́мне зро-
зуміння; прихи ́льність. 
symphonic — adj. mus. симфонічний, 
symphonic music — n. mus. симфонічна 
му ́зи ́ка. 
symphonism — n. mus. симфонізм, 
symphony — mus. n. 1) симфо ́нія; 2) attr. 
симфонічний. 
symphony orchestra — n. mus. симфонічна 
орке ́стра. 
symposium — 1) філосо́фська розмо ́ва; 
2) sci. симпо ́зіюм; збірник статте ́й різних 
а́вто́рів на спільну те ́му. 
symptom — med. симпто ́м; озна ́ка, при-
кме ́та. 
symptomatic — adj. симптоматичний. 
synagogue — rel. синаго ́га. 
sync — n. abbr. electron. 1) синхроніза ́ція; 
2) синхроніза ́тор. 
synch — see sync. 
synchrocyclotron — phys. синхроциклотро ́н. 
synchronism — n. tech. одноразо ́вість, 
синхронізм. 
synchronizer — n. tech. синхроніза ́тор. 
synchronize, to — 1) tech. синхронізува ́ти; 
2) звіряти (годи́нник). 
synchronous — adj. tech. одноразо ́вий, 
синхро́нний. 
synchrophasotron — n. phys. синхрофазо-
трон. 
synchroscope — n. av. синхроско́п. 
synchrotron — n. phys. синхротро ́н. 
synch, to — see sync, to. 
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syncopate, to — mus. синкопува ́ти. 
syncope — n. 1) med. неприто ́мність; 
2) mus. си ́нкопа. 
syncretic — adj. philos. синкрети́чний. 
syncretism — n. philos. синкрети ́зм. 
syncro-mesh — mot. синхронізу́ючий при-
стрій; синхроніза ́тор. 
sync, to — electron, синхронізува ́ти. 
syndetic — adj. gram, сполучнико́вий, 
єдна ́льний. 
syndetic word — n. gram, сполу ́чне ́ сло ́во. 
syndic — n. си ́ндик, член маґістра ́ту. 
syndicalism — n. рої. синдикалізм, 
syndicalist — n. рої. синдикаліст, 
syndicate — n. есоп. консо ́рціюм, синдика ́т. 
syndicate, to — есоп. синдикува ́ти. 
syndrome — med. ко ́мпле ́кс симпто ́мів, 
синдро ́м. 
synecdoche — n. lit. сине ́кдоха. 
syngenesis — biol. стате ́ве розмно ́ження, 
сингене ́за. 
syngenetic — adj. geol. сингенети́чний. 
synod — rel. сино ́д; собо ́р духівни ́цтва. 
synonym — n. lin. сино ́нім. 
synonymic — adj. lin. рівнозна ́чний, сино-
німічний. 
synonymity — lin. рівнозна ́чність, сино-
німіка. 
synonymous — see synonymic, 
synonymy — n. lin. 1) синоніміка; 2) сино-
німічність. 
synopsis — phil. си ́но ́псис, коро ́ткий о́гляд, 
конспе ́кт. 
synoptic(al) — adj. 1) конспекти ́вний; 
2) meteor, синопти́чний. 
synoptics — meteor, синоптика. 
synovia — n. anat. міжсугло ́бна ріди ́на. 
syntactical) — adj. gram, синтакси́чний. 
syntax — n. gram, синта ́кса. 
synthesis — n. синте ́за. 
synthesize, to — синтезува ́ти. 
synthetic(al) — adj. 1) шту ́чний; 2) синте-
ти ́чний. 
synthetics — n. pi. синтети́чні матеріали. 

syntonic — adj. radio настро ́єний в тон, 
синтонічний. 
syntonize, to — radio настро ́юватн в тон. 
syntony — n. radio настро ́ювання, синто-
нізм. 
syphilis — med. си ́філіс, лю ́ес. 
syphilitic — adj. med. сифіліти́чний, люе-
ти ́чний. 
syphilologist — med. сифілідо ́лог. 
syphilology — med. сифілідоло ́гія. 
syphon — n. сифо ́н. 
syren — see siren. 
Syracuse — geog. Сіраку ́зи (мі ́сто). 
Syr Darya — geog. Сир-Дар'я ́(річка). 
Syria — geog. Си ́рія. 
Syriac — n. старосирійська мо ́ва. 
Syrian — 1) n. сир||Ієць (ійка); 2) adj. 
сирійський. 
syringa — bot. бузо ́к звича ́йний. 
syringe — n. med. спринцівка; впо ́рскувач, 
шприц. 
syringe, to — med. спринцюва ́ти; впо ́рску-
вати. 
syringing — n. med. спринцюва ́ння. 
syrinx — n. 1) myth, сопілка Па ́на; 2) ни ́жня 
горта ́нь співо́чих птахів. 
syrup — 1) cul. сиро ́п; ґлязу ́ра; 2) очи ́щена 
па ́тока. 
systaltic — adj. physiol. пульсу ́ючий, сис-
тальти ́чний. 
system — 1) систе ́ма, у́стрій; 2) сітка 
(шляхів); 3) geol. форма ́ція. 
systematic — adj. системати ́чний; пляно ́вий. 
systematically — adv. систематично; пля-
но ́во. 
systematization — n. систематиза ́ція, упо-
рядкування. 
systematizer — n. той, хто систематизу ́є, 
упорядко ́вує. 
systematize, to — систематизува ́ти, упо-
рядковувати. 
systemic — adj. physiol. що стосу ́ється 
всьо ́го ́ організму; сомати ́чний. 
systole — n. physiol. си ́стола. 

tab — 1) mil. на ́шивка; 2) ву ́шко; вішалка; 
3) ву ́хо (ша ́пки). 
tabby — n. 1) смуга ́ста кішка; 2) муа ́р. 
tabernacle — 1) rel. ра ́ка; 2) rel. дарохра-
ни ́льниця; 3) rel. киво ́т; 4) bibl. скінія; 
5) шатро ́, наме ́т; пересувне́ житло ́. 
tabes — med. та ́бес, сухо ́тка спинно ́го 
мо ́зку. 
tabetic — med. 1) n. табе ́тик; 2) adj. хво ́рий 
на та ́бес. 
table — n. 1) стіл; 2) bibl. скрижа ́ль; 
3) ро ́зклад; табли ́ця; 4) гірське ́ плято ́; 
5) ї́жа; трапе ́за; 6) товари ́ство за столо ́м; 
7) до ́щечка; плита ́ ; 8) attr. столо ́вий. 

tableau n. 1) несподівана сце ́на; 2) мальов-
ни ́ча карти ́на, яскра ́ве зобра ́ження. 
table-beer — столо ́ве пи ́во. 
table-book — 1) збірник табли ́ць; 2) га ́рно 
ви ́дана кни ́жка з ілюстра ́ціями. 
table-cloth — скатерти ́на, о́бру́с. 
table-cover — скатерти ́на, о́бру́с. 
table-flap — відкидна ́ до ́шка стола ́. 
tableful — n. по ́вний стіл (ї ́жі). 
table-knife — столо ́вий ніж. 
tableland — geog. плято ́, плоскогір'я, 
table-leaf — вкладна ́ до ́шка розсувно ́го 
стола ́. 
table-linen — столо ́ва біли ́зна. 
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tableman — та ́бельник. 
table-napkin — серветка. 
table-spoon — столова ло ́жка. 
table-stone — arch, дольме ́н. 
tablet — 1) pharm. табле ́тка; 2) до ́щечка 
з на ́дписом; 3) брусо ́к (ми ́ла то ́що). 
table-talk — розмо ́ва при столі ́ (за їжею). 
table tennis — sport, насті ́льний те ́ніс. 
table, to — 1) кла ́сти на стіл; 2) подава ́ти 
звіт. 
table-ware — столо ́вий по ́суд (виде ́лки, 
ло ́жки ́, ножі ́). 
table-water — питна ́ (мінера ́льна) вода ́ . 
tabloid — 1. n. 1) табле ́тка; 2) бульва ́рний 
часо ́пис; 2. adj. сти ́слий; сти ́снутий. 
taboo — 1) n. табу ́, заборо ́на; 2) adj. 
заборо ́нений. 
taboo, to — піддава ́ти табу ́, забороня ́ти. 
tabor — n. hist. маленький бараба ́н. 
tabor, to — hist, бараба ́нити. 
tabouret — 1) ослі ́нчик, табуре ́тка; 
2) п'яльці. 
Tabriz — geog. Тебрі ́з (мі ́сто). 
tab, to — colloq. 1) фіксува ́ти; 2) розташо ́-
вувати у ви ́гляді табли ́ць, діягра ́м. 
tabular — adj. 1) у ви ́гляді табли ́ць; 2) що 
ма ́є пла ́ску фо ́рму. 
tabulate — adj. пла ́ский. 
tabulate, to — 1) розташо ́вувати у ви ́гляді 
табли ́ць, діягра ́м; 2) роби ́ти пла ́ским. 
tabulation — склада ́ння табли ́ць, зве ́дення 
в таблиці. 
tabulator — 1) склада ́ч(ка) табли ́ць; 2) tech. 
табуля ́тор. 
tacheometer — geod. тахео ́метр. 
tachometer — mech. тахо ́метр. 
tachoscope — mech. тахоско ́п. 
tachycardia — med. тахіка ́рдія. 
tachygraphy — med. тахігра ́фія. 
tacit — adj. 1) мовчазний; 2) що ма ́ється 
на ува ́зі; не ви ́ражений слова ́ми. 
tacitly — adv. мовча ́зно, мо ́вчки. 
taciturn — adj. мовчазнйй; небалаку ́чий; 
принишклий. 
taciturnity — мовча ́зність; небалаку ́чість. 
tack — 1) цвя ́шок, гвіздо ́чок з пшро ́кою 
голі ́вкою; 2) кле ́йкість, липкість; 3) стібо ́к, 
жива ́ни ́тка; 4) naut. галс, 
tackle — n. 1) обладна ́ння; прила ́ддя; 
2) naut. снасть, такеля ́ж; 3) tech. поліспа ́ст; 
4) sport, півзахи́сник (у фу ́тбо ́лі). 
tackle, to — 1) енерґі́йно бра ́тися (за щось); 
намага ́тися утри ́мати; 2) naut. закріплю-
вати снастями; 3) sport, перехо ́плювати 
м'яч (у фу ́тбо ́лі). 
tack, to — 1) прикріплювати цвяшками; 
2) прикле ́ювати; 3) colloq. припшва ́ти на 
живу ́нитку; 4) naut. поверта ́ти на інший 
галс. 
tacky — adj. липки ́й. 
tact — 1) такт, такто ́вність; 2) mus. такт, 
tactful — adj. такто ́вний; деліка ́тний. 
tactfully — adv. такто ́вно; деліка ́тно. 
tactfulness — n. такто ́вність; деліка ́тшсть. 

tactical — adj. 1) mil. тактичний; 2) сприт-
ний. 
tactician — 1) mil. та ́ктик; 2) організа ́тор, 
спри ́тний адміністра ́тор. 
tactics — n. pl. та ́ктика. 
tactile — adj. дотико ́вий; відчутний (на 
до ́тик). 
tactless — adj. нетакто ́вний; неделіка ́тний. 
tactlessness — нетакто ́вність; неделіка ́т-
ність. 
tactual — adj. дотико ́вий. 
tad — n. colloq. дити ́на. 
Tadjik — 1) n. тадж||и ́к (и ́чка); 2) adj. 
таджи ́цький. 
Tadjikistan — geog. Таджикиста ́н. 
tadpole — zool. голове ́нь, пу ́головок. 
tafferel — n. naut. гакабо ́рт. 
taffeta — тафта ́ (шовко ́ва ткани ́на). 
taffrail — see tafferel. 
Taffy — colloq. уро ́дженець Ве ́лза. 
tag — 1) ву ́шко, петля ́; вільний кіне ́ць 
чого ́сь; 2) етике ́тка, ярлик, 
tag day — день збо ́ру благодійних по-
жертв. 
tagged — adj. 1) phys. мічений; 2) з ети-
ке ́ткою, ярлико ́м. 
tagger — n. pl. дуже тонкі а́ркуші заліза, 
tag, to — 1) припасо ́вувати ву ́шко, петлю; 
2) причіплювати етике ́тку, ярли ́к. 
Tahiti — geog. Таї ́ті (осгрови ́). 
tail — n. 1) хвіст; хво ́стик; 2) за ́дня абб 
кінпе ́ва части ́на чого ́сь; 3) print, нижній 
обріз сторінки; 4) пола ́ (о ́дягу); 5) attr. 
хвостовий; за ́дній. 
tail-board — відкидний борт (ванта ́жного 
а́вта́). 
tail-coat — фрак. 
tailed — adj. що ма ́є хвоста ́, хвосга ́тий. 
tail-end — кіне ́ць; хвіст (че́рги). 
tailings — n. pl. 1) ре ́штки; 2) agric. недо-
моло ́чені колоски ́; 3) met. шлам. 
tailless — adj. безхво ́сгий. 
tail-light — mot. ліхта ́р зза ́ду а́вта́; av. 
хвостови ́й вого ́нь літака ́. 
tailor — краве ́ць. 
tailoring — n. краве ́цька спра ́ва. 
tailor-made — 1. adj. 1) зро ́блений на за-
мо ́влення; 2) фабри ́чного виробництва 
(про цигарки ́); 2. n. colloq. цига ́рка фаб-
ри ́чного ви ́робу. 
tailor, to — кравцюва ́ти. 
tail-piece — 1) print, кінцівка; 2) заключна, 
кінце ́ва части ́на. 
tailplane — av. стабіліза ́тор. 
tail-slide — av. ско ́взання на хвіст, 
tail-spin — av. некеро́ваний што ́пор. 
tail, to — 1) приробля ́ти хвоста ́; 2) від-
ру ́бувати хвоста ́; 3) іти ́ слідом; 4) від-
става ́ти. 
tail-wind — colloq. попутний вітер. 
tain — олив'я ́на амальга ́ма. 
taint — n. 1) ва ́да; хиба; зіпсо ́ваність; 
2) прихо ́вана хворо ́ба. 
tainted — adj. зіпсо ́ваний. 
taintless — adj. бездога ́нний. 
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taint, to — псува ́ти(ся). 
Taiwan — geog. Тайва ́нь (о ́стрів). 
take — n. 1) взяття ́, здобуття ́; 2) fish, уло ́в; 
3) hunt, здо ́бич; 4) theatr. збір. 
take a back seat, to — fig. зайня ́ти скро ́мне 
мі ́сце. 
take aback, to — захопити знена ́цька. 
take a bath, to — купатися, 
take advantage, to — скориста ́тися з пере-
ва ́ги. 
take aim, to — цілитися, прицілюватися. 
take an interest in, to — ціка ́витися чимсь. 
take an oath, to — присяга ́ти. 
take a photograph, to — phot, фотографу-
ва ́ти, роби ́ти знімок. 
take aside, to — відводити вбік. 
take a sip, to — надпива ́ти. 
take a taxi, to — пої ́хати таксі ́вкою. 
take a walk, to — піти ́ погуля ́ти. 
take away (from), to — забира ́ти, відніма ́ти. 
take away, to — 1) забира ́ти, відніма ́ти; 
2) вино ́сити. 
take a wife, to — женитися. 
take back, to — 1) відно ́сити; 2) бра ́ти 
наза ́д. 
take breath, to — переводити дух. 
take care of, to — берегти ́, оберіга ́ти; піклу-
ватися про ко ́гось. 
take coal, to — ming. добува ́ти ву ́гі ́лля. 
take comfort, to — втіша ́тися. 
take counsel, to — радитися. 
take courage, to — кріпи ́тися; виявля ́ти 
му ́жність. 
take-down — 1. n. 1) розбира ́ння; 2) при-
ниження; 2. adj. розбірний, 
take down, to — 1) зніма ́ти (з поли ́ці); 
2) запи ́сувати; 3) руйнува ́ти. 
take effect, to — (почина ́ти) діяти, 
take exception, to — супере́чити, запере ́-
чувати. 
take fire, to — займа ́тися, спала́Хувати. 
take fish, to — fish, лови ́ти ри ́бу. 
take for granted, to — вважа ́ти за са ́мо 
собо ́ю зрозуміле. 
take for, to — прийма ́ти (вважа ́ти) за 
ко ́гось. 
take fright, to — ляка ́тися. 
take heed, to — бу ́ти обере ́жним. 
take hold, to — оволодіва ́ти, опано ́вувати 
(уя ́вою тощо). 
take ill, to — захво ́рі ́ти. 
take-in — n. обду ́рювання. 
take interest in, to — ціка ́витися чимсь. 
take into account, to — бра ́ти до ува ́ги; зва-
жа ́ти на щось. 
take into custody, to — арештува ́ти. 
take it easy, to — не напружувати сили. 
take notes, to — заното ́вувати, запи ́сувати. 
take notice, to — поміча ́ти щось, зверта ́ти 
ува ́гу на щось. 
take oath, to — присяга ́ти. 
take-off — n. 1) av. зліт; відлі ́т; 2) за ́пуск 
раке ́ти. 
take offence, to — обража ́тися. 

take off, to — 1) av. зліта ́ти; відліта ́ти; 
2) зніма ́ти, скида ́ти (о ́дяг); 3) забира ́ти, 
прибира ́ти. 
take one's time, to — 1) ді ́яти не поспіша ́-
ючи; 2) вичікувати. 
take on, to — 1) мірятися си ́лами; 2) naut. 
бра ́ти на борт; 3) прийма ́ти на пра ́цю; 
4) набува ́ти (ви ́гляду, фо ́рми). 
take out, to — 1) вийма ́ти; 2) оде ́ржувати 
(права ́то ́що); 3) пове ́сти ́ (в теа ́тр то ́що); 
4) виво ́дити (на прогулянку). 
take over, to — 1) прийма ́ти від кого ́сь 
(посаду то ́що); 2) перево ́зити. 
take pains, to — стара ́тися щоси ́ли. 
take part (in), to — бра ́ти у́часть (у чо ́мусь). 
take pity on, to — згля ́нутися (на ко ́гось). 
take place, to — відбува ́тися; бува ́ти; 
трапля ́тися. 
take possession, to — заволодіва ́ти. 
taker — n. 1) той, хто бере ́; 2) злодій, 
take root, to — вкорінюватися, пуска ́ти ко-
ріння. 
take shoes off, to — роззува ́тися. 
take sides, to — бу ́ти чиї ́мсь прихи ́льником. 
take supper, to — вече ́ряти. 
take temperature, to — вимірювати темпе-
ратуру. 
take the chair, to — відкрива ́ти засідання, 
збо ́ри. 
take the crop, to — agric. збира ́ти врожа ́й. 
take the monastic vows, to — rel. постри ́гти-
ся в мона ́хи. 
take the veil, to — rel. постри ́гтися в чер-
ни ́ці. 
take the wind out of somebody's sails, to — 
colloq. пору ́шити чиї ́сь пля ́ни. 
take tickets, to — купува ́ти квитки ́. 
take, to — 1) бра ́ти; 2) захо ́плювати; 3) до-
бува ́ти; збира ́ти; 4) реаґува ́ти; 5) вважа ́ти, 
ду ́мати; 6) запи ́сувати; 7) спожива ́ти; 
8) носи ́ти, ма ́ти ро ́змір (про взуття ́). 
take to heart, to — перейма ́тися, бра ́ти 
бли ́зько до се ́рця. 
take to, to — 1) вподо ́бати, зви ́кнути (до 
чо ́гось); 2) вда ́тися до чо ́гось. 
take trouble, to — доклада ́ти зусиль, 
take up, to — 1) бра ́тися (до чо ́гось); 2) роз-
гляда ́ти (спра ́ву); 3) поліпшуватися (про 
погоду). 
take vengeance, to — мсти ́тися. 
take your seats! — exclam. займа ́йте ва ́пгі 
місця ́! 
taking — 1. n. 1) оволодіння; за ́хват; 2) р/. 
comm. прибу ́тки; 2. adj. 1) прива ́бливий, 
принадний; 2) med. зара ́зни ́й. 
taking away — n. відбира ́ння. 
talc — n. min. тальк, лоя ́к. 
talc, to — посипа ́ти та ́льком, лояко ́м. 
tale — 1) оповіда ́ння; 2) ка ́зка; 3) вигадка; 
плітка. 
talebearer — плітка ́р(ка); накле́пн||ик (иця). 
talent — дар, талант, хист, 
talented — adj. обдаро ́ваний, талановитий, 
talentless — adj. безда ́рний, неталанови ́тий. 



tale tangible 

tale — L. n. jur. ли ́ста запасних присяжних 
засіда ́телів. 
talesman — n. jur. запасшій присяжний 
засіда ́тель. 
taleteller — 1) розпові ́дач(ка); 2) плітка ́р 
(ка). 
taliped — adj. med. клишоногий. 
talipes — л. med. клишоногість. 
talisman — талісма ́н, амуле ́т. 
talk — n. 1) бала ́чка, розмо ́ва; 2) по ́голос-
ка, чу ́тка; 3) р/. перегово ́ри. 
talkative — adj. говірки ́й, балаку ́чий; 
fig. язика ́тий. 
talkativeness — n. балакучість. 
talk big, to — colloq. хвалитися; розмовля ́ти 
зго ́рда. 
talkee-talkee — n. 1) балаканина, базі ́-
кання; 2) ла ́мана англійська мо ́ва. 
talker — 1) той, хто гово ́рить; 2) промо ́-
вець, ора ́тор; 3) говор||у ́н (у́Ха). 
talkies — n. pi. colloq. звукове ́кі ́но ́ . 
talking — adj. 1) що гово ́рить; 2) балаку ́-
чий; 3) fig. вира ́зни ́й. 
talking eyes — fig. вира ́зні ́ о́чі. 
talking machine — фоно ́граф. 
talking-to — n. зауваження, дога ́на. 
talk nonsense, to — говори ́ти дурни ́ці; 
верзти ́. 
talk out of, to — відра ́джувати, відгово ́-
рювати. 
talk, to — 1) говори ́ти; бала ́кати, розмов-
ля ́ти; 2) поши ́рювати по ́голоски, чутки, 
talk turkey, to — colloq. 1) говори ́ти по-
ділово ́му; 2) говори ́ти неприє ́мні ре ́чі; 
3) говори ́ти відве ́рто. 
tall — 1. adj. 1) висо ́кий; 2) colloq. Хваль-
кува ́тий; 2. adv. colloq. Хвалькува́то. 
tallboy — 1) висо ́ка комо ́да; 2) бока ́л на 
висо ́кій ні ́жці. 
taller — adj. ви ́щий. 
Tallin(n) — geog. Та ́ллін (мі ́сто). 
tall order — colloq. неймові ́рна вимо ́га. 
tallow — лій, товщ, са ́ло. 
tallow-chandler — торгове ́ць лойови ́ми 
свічка ́ми. 
tallow-face — n. fig. люди ́на з бліди ́м 
обличчям. 
tallow, to — 1) зма ́зувати ло ́єм, то ́вщем; 
2) відгодо ́вувати (худо́бу). 
tallowy — adj. са ́льний, товсти ́й. 
tall talk — n. 1) перебільшення; 2) хваль-
кува ́тість. 
tally — n. 1) ко ́пія, дубліка ́т; 2) comm. 
ярлик на това ́рі; 3) одини ́ця раху ́нку 
(деся ́ток, ту ́зінь). 
tally-ho — велика каре ́та, запряжена чет-
верико ́м. 
tally-ho, to — hunt, нацько ́вувати соба ́к. 
tally-shop — comm. крамни ́ця, де това ́ри 
продаються на виплату. 
tally, to — 1) збіга ́тися, відповіда ́ти; 
2) comm. прикріпля ́ти ярли ́к; 3) підрахо ́-
вувати. 
tally trade — comm. торгівля на ви ́плату. 
Talmud — rel. талму ́д. 

Talmudic — adj. rel. талмудичний. 
Talmudist — rel. талмуди ́ст. 
talon — 1) па ́зур, кіготь; 2) тало ́н (від 
квитка ́); 3) at cards ка ́рти, що зали ́пшлися 
в коло ́ді після ́ зда ́чі. 
talus — n. 1) anat. тара ́нна кістка; 2) схил, 
укіс; 3) geol. о́сип. 
tamarack — bot. модри ́на америка ́нська. 
tamarisk — bot. тамари ́ск. 
tambour — 1) mus. тамбу ́р, бараба ́н; 
2) archi. та ́мбур; 3) кру ́глі п'я ́льці для ви-
шива ́ння. 
tambourin — mus. тамбури ́н, до ́вгий вузь-
ки ́й бу ́бон. 
tambourine — mus. ре ́шето; тамбури ́н. 
tame — adj. 1) ручни́й, свійський (ручна ́, 
свійська твари ́на); 2) паси ́вний; покірний; 
3) agric. культиво ́ваний (культиво ́вана 
росли ́на). 
tam(e)able — adj. щомо ́же бу ́ти прибо ́р-
каним. 
tameless — adj. 1) неприру́чений, ди ́кий; 
2) невгамо ́вний. 
tamer — той, Хто приру ́чує твари ́н. 
tame, to — 1) прируча ́ти (про твари ́ну); 
2) прибо ́ркувати. 
Tamil — n. 1) таміл; 2) тамільська мо ́ва. 
taming — n. прируча ́ння (твари ́н). 
Tammany — рої. організа ́ція демократи ́ч-
ної па ́ртії в Нью-Йо ́рку. 
Tammany Hall — рої. штаб демократи ́чної 
па ́ртії в Нью-Йо ́рку. 
tammy — ціди ́лко з ткани ́ни. 
tam-o'-shanter — шотля ́ндський бере ́т. 
tampan — ent. півде́нно-африка́нський 
отру ́йний кліщ. 
tamper — tech. трамбівка; товка ́ч. 
tamper, to — 1) роби ́ти самовільні зміни; 
втруча ́тися; 2) підробляти (доку ́ме ́нт). 
tampon — n. med. тампо ́н. 
tampon, to — med. тампонува ́ти. 
tamp, to — 1) tech. трамбува ́ти; 2) rly. 
підбива ́ти; 3) ming. забива ́ти шпур глиною. 
tamtam — see tomtom. 
tan — 1. n. 1) кора ́ ; товче ́на кора ́ ; 2) за-
сма ́г (від со ́нця); 3) рудуватобруна ́тний 
ко ́лір; 2. adj. рудуватобруна ́тний. 
tandem — 1. n. 1) tech. та ́ндем; розміщення 
оди ́н за о́дним; 2) вельосипе ́д на двох; 
2. adv. цу ́гом, оди ́н за о́дним. 
tang — 1) дзвін ; 2) різки ́й при ́смак; різки ́й 
за ́пах; 3) fig. до ́мішка; слід. 
Tanganyika — geog. Танганьїка (о ́зеро). 
tangent — math. 1. n. 1) доти ́чна; 2) та ́н-
ґенс; 2. adj. дотичний. 
tangential — adj. math. 1) спрямо ́ваний по 
дотичній до да ́ної кривої; 2) танґенсі-
я́льний. 
tangerine — мандарин (плід). 
Tangerine — n. уро́джен||ець (ка) Танже ́ра. 
tangibility — 1) реа ́льність; 2) відчутність 
(на дотик). 
tangible — 1. n. pl. щось реа ́льне, помітне; 
2. adj. 1) реа ́льний; 2) відчу́тний (на до ́тик); 
що сприйма ́ється до ́тиком. 



Tangier tarnish, to 

Tangier — geog. Танже ́р (мі ́сто). 
tangle — n. 1) заплутаний клубо ́к; 2) плу-
танина; 3) naut. дра ́га для дослідження 
морсько ́го дна. 
tangled — adj. 1) ускла ́днений; 2) заплу-
таний. 
tanglefoot — n. colloq. 1) липки ́й папір від 
мух; 2) віскі, 
tangleleg — see tanglefoot, 
tangle, to — 1) ускла ́днювати(ся); 2) за-
плутуватися), 
tangly — adj. заплу ́таний. 
tango — та ́нґо. 
tang, to — 1) дзвеніти; 2) дзвони ́ти; 
3) го ́лосно, дзвінко говори ́ти. 
tank — n. 1) mil. повз, танк; 2) цисте ́рна; 
резервуа ́р; водовмістище; 3) radio коли-
ва ́льний ко ́нтур; 4) attr. mil. та ́нковий. 
tankage — 1) місткість цисте ́рни, резер-
вуа ́ра; 2) зберіга ́ння в цисте ́рні, резервуа ́рі; 
3) пла ́та за зберіга ́ння в цисте ́рні, резер-
вуа ́рі. 
tankard — висо ́кий кухоль для пива, 
tank-borne infantry — n. mil. та ́нкова де-
са ́нта. 
tank-car — n. 1) автоцистерна; 2) rly. 
цисте ́рна. 
tank destroyer — mil. самохідна протита ́н-
кова гарма ́та. 
tanked — adj. colloq. п'я ́ний. 
tank engine — та ́нковий мото ́р. 
tanker — 1) naut. нафтоналивне ́ судно ́, 
та ́нкер; 2) rly. цисте ́рна; 3) tech. запра ́вник 
пальни ́м; 4) тії. танкіст; 5) av. літа ́к-
запра ́вник. 
tankette — n. тії. танке ́тка. 
tankman — n. тії. танкіст, 
tank-piercing — adj. mil. бронебійний, 
tank, to — 1) налива ́ти в цистерну, резер-
вуа ́р; 2) зберіга ́ти в цисте ́рні, резервуа ́рі. 
tank-truck — автоцистерна, 
tanned — adj. ду ́блений (ду ́блена ппсі́ра). 
tanner — га ́рба ́р, чинба ́р, кожом'я ́ка. 
tannery — гарба ́рня, чинба ́рня, шкіряни ́й 
заво ́д. 
tannin — n. chem. тані ́н. 
tanning — n. ду ́блення (шкі ́ри). 
tansy — n. bot. пи ́жмо. 
tantalize, to — дратува ́ти ма ́рними на-
ді ́ями. 
tantalum — n. chem. танта ́л. 
tantalus — скляна ша ́фка на пляшки ́ з ви-
но ́м, що замика ́ється. 
Tantalus — myth. Танта ́л. 
tantamount — adj. рівнозна ́чний; рівно-
си ́льний. 
tantivy — 1) n. гало ́п; 2) adj. швидкий; 
3) adv. гало ́пом. 
tan, to — 1) дубйти (шкі ́ру); 2) сма ́гнути 
на со ́нці; 3) colloq. лупцюва ́ти. 
tantrum — n. colloq. ви ́бух роздратува ́ння. 
Tanzania — geog. Танза ́нія. 
tap — 1) легкий сту ́кіт; 2) elect, відгалу ́-
ження, відві ́д; 3) кран; 4) tech. ґвинторі ́з; 
5) набі ́йка на каблуці ́. 

tap-dance — чечі ́тка (та ́не ́ць). 
tape — 1) стрі ́чка; 2) руле ́тка. 
tape-line — n. руле ́тка. 
tape-machine — n. магнітофо ́н. 
tape-measure — n. руле ́тка. 
tape needle — n. пакува ́льна го ́лка. 
taper — 1. n. 1) тьмя ́не світло; 2) коні ́чна 
фо ́рма; 2. adj. 1) тонкий і до ́вгий (па ́лець 
руки ́); 2) що зву ́жується на кінці, 
tape-recorder — n. магнітофо ́н. 
taper, to — зву́жувати(ся) в кінці; за-
гострюватися). 
tapestry — 1) ґобле ́н; 2) ткани ́на ручно ́ї 
робо ́ти. 
tapeworm — zool. стьожа ́к, ціп'я ́к, солітер, 
tap-hole — n. met. льо ́тка; випускни́й 
о́твір. 
tapioca — n. тапіо ́ка. 
tapir — n. zool. тапі ́р. 
tapper — телегра ́фний ключ. 
tappet — tech. штовха ́ч, кулачо ́к. 
tapping — n. med. 1) вистукування; 2) ви-
пуска ́ння ріди ́ни. 
taproom — colloq. шино ́к, бар. 
tap-root — bot. головни ́й ко ́рінь. 
tapster — n. colloq. шинка ́р(ка). 
tap, to — 1) сту ́кати; 2) налива ́ти (пи ́во), 
прислуговувати в ши ́нку ́, ба ́рі; 3) пере-
хо ́плювати (повідо ́млення); 4) tech. роби ́ти 
вну ́трішню нарі ́зку; 5) роби ́ти набі ́йку на 
каблу ́к. 
tar — n. 1) смола ́, дьо ́готь; 2) colloq. моря ́к. 
taradiddle — n. colloq. непра ́вда, брехня ́. 
taradiddle, to — colloq. каза ́ти непра ́вду, 
бреха ́ти. 
tarantella — таранте ́ля (та ́не ́ць); му ́зи ́ка до 
цьо ́го та ́нцю. 
tarantula — ent. тара ́нтул. 
taraxacum — 1) bot. кульба ́ба; 2) pharm. 
лі ́ки з кульба ́би. 
tarboosh — фе ́ска. 
tar-brush — квач для ма ́зання дьо ́гтем. 
tardigrade — adj. zool. що пові ́льно ру ́-
хається. 
tardy — adj. 1) пі ́зній; запізні ́лий; 2) по-
вільний; 3) марудний, 
tare — n. 1) bot. ви ́ка; 2) comm. та ́ра; вага ́ 
та ́ри. 
tare, to — comm. тарува ́ти, визнача ́ти вагу ́ 
та ́ри. 
targe — n. hist, мале ́нький круглий щит. 
target — n. 1) ціль; 2) мета ́ ; завда ́ння; плян; 
3) attr. пляно ́вий. 
target hit — n. mil. попада ́ння в ціль, 
tariff — n. comm. 1) тари ́ф; 2) розцінка; 
3) attr. тарифний. 
tariff, to — comm. 1) включа ́ти в тари ́ф; 
2) встано ́влювати розцінку, 
tarlatan — n. тарлата ́н (ткани ́на). 
tar macadam — n. гудроно ́ване шосе, 
tarn — n. гірське ́о́зеро. 
tarnation — 1) проклі ́н; 2) о́суд. 
tarnish — n. 1) тьмяність; 2) fig. пля ́ма. 
tarnish, to — 1) втрача ́ти блиск; 2) fig. 
ганьби ́ти. 
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tar paper — bui. толь. 
tarpaulin — n. 1) брезе ́нт; 2) матро ́ський 
кашке ́т або ́ ку ́ртка; 3) obs. моря ́к. 
tarragon — bot. тургу ́н; поли ́н острогі ́н. 
tarry — adj. покритий смоло ́ю або ́ дьо ́гтем. 
tarry, to — баритися, га ́ятися. 
tarsia — дерев'я ́на моза ́їка. 
tarsus — 1) anat. передпле́сно, при ́шва; 
2) orn. гомі ́лка птаха ́; 3) ent. ни ́жній чле́ник 
ла ́пки кома ́хи. 
tart — 1. n. 1) cul. пирі ́г (з о́вочами); 2) cul. 
ті ́стечко; 3) colloq. повія; 2. adj. 1) терпки ́й; 
ки ́слий; 2) колю ́чий; різки ́й (колю ́че за-
пере ́чення; різка ́ відповідь), 
tartan — n. 1) шотля ́ндський горя ́ни ́н; 
2) шотля ́ндка (карта ́та ткани ́на); 3) шот-
ля ́ндський плед; 4) attr. поши ́тий з шот-
ля ́ндки. 
tartar — n. ви ́нний ка ́мінь. 
Tartar — 1) n. тата ́р||ин (ка); 2) adj. та-
та ́рський. 
Tartarean — adj. пеке́льний. 
tartar emetic — n. pharm. блюво ́тний ка ́мінь. 
Tartarian — adj. тата ́рський. 
Tartarus — myth. Та ́рта ́р. 
tartlet — cul. невели́кий пирі ́г (з о́вочами). 
tartness — n. 1) те ́рпкість; 2) колю ́чість, 
рі ́зкість. 
tar, to — смоли ́ти, просмо ́лювати; ма ́зати 
дьо ́гтем. 
Tashkent — geog. Ташке ́нт (мі ́сто). 
task — 1) завда ́ння; 2) пра ́ця. 
task force — mil. загі ́н особли ́вого при-
зна ́чення. 
task in hand — найбли ́жче завда ́ння. 
taskmaster — 1) бриґади ́р; 2) нагля ́дач. 
task, to — 1) дава ́ти завда ́ння; 2) обтя ́жу-
вати пра ́цею. 
taskwork — відря ́дна пра ́ця. 
Tasmania — geog. Тасма ́нія (о ́стрів). 
Tasmanian — 1) n. жи ́тель(ка) Тасма ́нії; 
2) adj. тасма ́нський. 
tassel — 1) кута ́с, ки ́тичка; 2) за ́кладка 
(в кни ́жці); 3) bot. султа ́н, ки ́тичка. 
taste — 1) смак; 2) на ́хил, уподо ́бання; 
3) пе ́рше знайо ́мство (з чимсь). 
tasteful — adj. 1) що ма ́є смак; 2) зро ́блений 
зі смако ́м. 
tasteless — adj. 1) позба ́влений смаку ́; 
несма ́чни ́й; 2) зро ́блений без смаку ́; 
3) нетакто ́вний. 
taster — spec. 1) випро ́бувач, деґуста ́тор; 
2) дегустаційний бока ́л. 
taste sour, to — бу ́ти ки ́слим на смак, 
taste, to — 1) куштува ́ти, про ́бувати на 
смак; 2) ма ́ти смак, при ́смак; 3) бу ́ти 
професійним деґуста ́тором; 4) fig. пере-
жити, зазна ́ти. 
tastiest, the — adj. найсмачніший, 
tastily — adv. сма ́чно. 
tasty — adj. 1) до ́брий на смак, сма ́чни ́й; 
2) елеґа ́нтний. 
ta-ta! — exclam. colloq. до поба ́чення! 
Tatar — see Tartar. 

tatter — n. 1) pi. лахміття, кла ́пті; 2) лах-
мітник; 3) colloq. голодра ́н||ець (ка). 
tatterdemalion — n. обІдран||ець (ка). 
tattered — adj. дра ́ний, обідраний; у лах-
мітті. 
tatter, to — шматува ́ти; перетво́рювати(ся) 
на лахміття. 
tatting — n. тонке мере ́живо. 
tattle — n. 1) базі ́кання; 2) плі ́тки. 
tattler — n. 1) базікало; 2) пльотка ́р(ка). 
tattle, to — 1) базі ́кати; 2) поши ́рювати 
плі ́тки. 
tat, to — пле ́сти ́ мере ́живо. 
tattoo — n. 1) татуюва ́ння; 2) тії. сиґна ́л 
вечірньої зорі ́. 
tattooing — n. татуюва ́ння. 
tattoo, to — 1) татуюва ́ти; 2) mil. гра ́ти 
вечі ́рню зорю ́. 
taunt — 1. n. 1) глузува ́ння; 2) ущи ́пливе 
заува ́ження; 2. adj. naut. ду ́же висо ́кий 
(ду ́же висо ́ка що ́гла). 
taunt, to — 1) глузува ́ти; 2) говориш 
ущи ́пливі слова ́. 
tauromachy — n. бій бикі ́в. 
Taurus — astron. Теле ́ць. 
taut — adj. 1) туго натя ́гнений; пружни ́й; 
2) акура ́тний; то ́чний. 
tauten, to — ту ́го натяга ́ти(ся). 
tautologic(al) — adj. тавтологічний. 
tautologize, to — повторюватися. 
tautology — тавтоло ́гія. 
tavern — 1) ко ́рчма ́ , шино ́к, таве ́рна; 
2) невели́кий готе ́ль. 
tavernkeeper — корчма ́р(ка), пшнка ́р(ка). 
taw — ку ́льки ́ (дитя ́ча гра). 
tawdry — 1) n. pl. позба ́влені смаку ́ при-
кра ́си; 2) adj. позба ́влений смаку ́. 
tawny — adj. рудуватобруна́тний. 
tawny owl — orn. сіра сова ́. 
taw, to — виробля ́ти сири ́цю. 
tax — 1) пода ́ток (держа ́вний); ми ́то; збір; 
2) тяга ́р, напру́ження. 
taxability — n. оподатко ́вуваність. 
taxable — adj. що підляга ́є оподаткува ́нню. 
taxation — 1) оподаткува ́ння; 2) су ́ма по-
да ́тку. 
tax-collector — збира ́ч пода ́тків. 
tax-farmer — відкупщик, 
tax-free — adj. що не підляга ́є оподатку-
ва ́нню. 
tax-gatherer — see tax-collector, 
taxi — таксі, таксівка. 
taxi-cab — see taxi. 
taxi-dance hall — да ́нсінґ з професійними 
партне ́р||ами (ками). 
taxi-dancer — професійний партне ́р(ка) 
у да ́нсінґу. 
taxidermist — набива ́льник чупера ́дл. 
taxidermy — набивання чупера ́дл. 
taxi-driver — водій (шофе ́р) таксі, 
taxi-man — водій (шофе ́р) таксі, 
taximeter — таксо ́ме ́тр, лічильник, 
taxing — 1) n. оподаткува ́ння; 2) adj. 
податко ́вий. 
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taxing-master — jur. урядо ́вець, що встано ́в-
лює ро ́змір судови ́х ви ́трат. 
taxis — n. 1) biol. реа ́кція — відповідь 
органі ́зму; 2) zool. клясифіка́ція. 
taxi, to — 1) ї́хати або ́ ве ́зти ́на таксі; 
2) av. рули ́ти. 
taxpayer — податко ́вець, пла ́тник по-
да ́тків. 
tax, to — 1) оподатко ́вувати, обклада ́ти 
пода ́тком; 2) надмірно напру ́жувати; 
3) jur. визнача ́ти ро ́змір (штра́фу, зби ́тків). 
Tbilisi — geog. Тбілісі (місто). 
tea — 1) чай; 2) ле ́гка ́ вече ́ря (з ча ́єм). 
tea-biscuit — пе ́чиво до ча ́ю. 
tea-cake — тістечко до ча ́ю. 
teachable — adj. 1) здібний до навча ́ння; 
стара ́нний; 2) засво ́юваний, доступний, 
teacher — вчи ́тель(ка), виклада ́ч(ка). 
teaching — n. 1) навча ́ння; 2) доктри ́на, 
вче ́ння. 
teach, to — 1) вчи ́ти; виклада ́ти; вчите-
люва ́тн; 2) привча ́ти; 3) провча ́ти. 
tea-clipper — n. naut. hist. швидкохідне 
судно ́, що перево ́зить чай. 
tea-cloth — 1) рушничо ́к для ча ́йного по ́-
суду; 2) ча ́йна серве ́тка. 
tea-cosy — n. стьо ́бане покрива ́ло на 
ча ́йник. 
teacup — ча ́шка на чай, горня ́тко. 
tea-dealer — торгове ́ць ча ́єм. 
tea-garden — 1) рестора ́н на свіжому по-
вітрі; 2) agric. ча ́йна плянта ́ція. 
teak — n. bot. у Ьиі. тик. 
tea-kettle — ча ́йник. 
teal — orn. чи ́рка, чиро ́к. 
tea-leaf — ча ́йний лист, 
team — n. 1) тії. у sport, кома ́нда; 2) sport. 
дружина; 3) naut. екіпа ́ж (судна ́); 4) бри-
ґа ́да (робітників). 
team competition — sport. збірні супе́рниц-
тва (змага ́ння). 
team competitions — sport, міждружи ́нові 
суперни́цтва (змага ́ння). 
team-mate — 1) sport, граве ́ць тіє ́ї са ́мої 
дружи ́ни; 2) робітни ́к тіє ́ї са ́мої бриґа ́ди. 
teamster — n. пого ́нич; візни ́к. 
team, to — об'є ́днувати(ся) в кома ́нду, 
бригаду то ́що. 
teamwise — adv. 1) ра ́зом, спільно; 2) бри-
ґа ́дами (про робітників). 
team-work — 1) співпра ́ця; взаємодія; 
2) спільна бриґа ́дна пра ́ця. 
tea-party — 1) товари ́ство, запро ́шене на 
чай; 2) зва ́ний чай. 
tea-pot — ча ́йник. 
tear — n. 1) сльоза ́; 2) про ́різ; дірка; 
3) tech. знос. 
tear along, to — мча ́ти. 
tear asunder, to — розрива ́ти надво ́є. 
tear at, to — тягти ́з си ́лою. 
tear away, to — відрива ́ти. 
tear down, to — 1) зно ́сити (будівлю); 
2) мча ́ти. 
tear-drop — сльоза ́, сльозинка, 
tear-duct — anat. сльозова ́ прото ́ка. 

tearful — adj. 1) що пла ́че; слізли ́вий; 
2) сумний; 3) плакси ́вий. 
tearfully — adv. 1) слізно; 2) су ́мно. 
tear-gas — mil. у spec, сльозоточи ́вий газ. 
tearing — adj. стрімкий; несамови ́тий. 
tearless — adj. 1) без сліз; 2) що не виклика ́є 
сліз. 
tear off — adj. відривни ́й (про календа ́р). 
tear off, to — відрива ́ти, віддира ́ти. 
tea-room — кафе ́-конди ́торська, кафе ́-
цуко ́рня. 
tea-rose — bot. ча ́йна троя ́нда. 
tear-stained — adj. запла ́каний. 
tear, to — 1) рва ́ти(ся); відрива ́ти(ся); 
розрива ́ти(ся); 2) вихо ́шповати; відніма ́ти; 
3) мча ́ти. 
tease — n. 1) спро ́ба роздратува ́ти; 2) лю-
би ́тель(ка) дражнити. 
teasel — 1) bot. черса ́к; 2) text, ворсува ́льна 
ши ́шка. 
teaseler — text. ворсува́льн||ик (иця). 
teasel, to — text, ворсува ́ти. 
teaser — 1) задира ́ка; люби ́тель подраж-
нити; 2) colloq. складне ́ завда ́ння. 
tea-service — n. ча ́йний сервіс, 
tea-set — n. ча ́йний сервіс, 
tease, to — 1) зачіпа ́ти, дражни ́ти; 2) на-
докуча ́ти, набрида ́ти; 3) розчісувати 
(во ́вну). 
tea-shop — кафе ́-конди ́торська, кафе́-цу-
ко ́рня. 
teasing — n. пшка ́на; надокуча ́ння. 
tea-spoon — ча ́йна ло ́жечка. 
tea-strainer — чайне си ́течко. 
teat — 1) anat. ци ́цька; 2) виступ, 
tea-table — 1) ча ́йний стіл; 2) товари ́ство 
за ча ́єм. 
tea-things — n. pl. ча ́йний сервіс, 
tea-tray — ча ́йна таріль, 
tea-urn — кип'яти ́льник. 
tea wag(g)on — сто ́лик на коліща ́тах для 
ча ́ю і ле ́гко ́ї пере́куски. 
technical — 1. adj. 1) технічний; 2) спеці-
я́льний; 2. n. pl. 1) спеція ́льна терміно-
ло ́гія; 2) технічні подро ́биці. 
technicality — n. 1) технічний бік спра ́ви; 
2) pl. спеція́льна терміноло ́гія; 3) pl. тех-
нічні дета ́лі. 
technical skill — технічна впра ́вність, 
обізнаність. 
technician — те ́хнік; люди ́на, обізнана з 
те ́хнікою. 
technics — n. pl. 1) технічні нау ́ки, те ́хніка; 
2) спеція ́льна терміноло ́гія. 
technique — n. те ́хніка. 
technological — adj. технологічний. 
technologist — n. техно ́лог. 
technology — n. 1) техноло ́гія; 2) те ́хніка; 
технічні і прикладні нау ́ки. 
techy — adj. обра ́зливий; дражли ́вий. 
techy horse — норови ́стий кінь. 
techy subject — деліка ́тна те ́ма. 
tectonic — adj. 1) geol. тектонічний; 2) бу-
діве ́льний. 
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tectonics — n. pi. 1) geol текто ́ніка; 2) бу-
діве ́льні науки. 
tedder — agric. сіноворушилка. 
teddy-bear — ведме ́дик (і ́грашка). 
teddy boy — colloq. ведмедкува ́тий хло ́пець. 
tedious — adj. 1) нудний; 2) сто ́мливий. 
tediousness — 1) нудьга ́, нудо ́та; 2) вто ́ма. 
tedium — 1) нудо ́та; 2) вто ́ма. 
ted, to — agric. ворушити, перегріба ́ти сіно. 
tee — 1) sport, мітка для м'яча ́ (у ґо ́лфі); 
2) ціль (у грі); 3) tech. трійни ́к; 4) річ, що 
ма ́є фо ́рму літери Т. 
teeine — n. chem. теї ́н. 
teeming — adj. 1) багатолю ́дний; 2) що 
кишить (чимсь). 
teem, to — 1) бу ́ти бага ́тим (на щось); 
2) бу ́ти плідним, родю ́чим; 3) met. роз-
лива ́ти. 
teen — аг. неща ́стя, ли ́хо. 
teen-age — adj. ві ́ком від 13 до 19 ро ́ків. 
teen-ager — n. пі ́дліток. 
teener — see teen-ager. 
teens — n. p i вік від 13 до 19 ро ́ків. 
teeny — adj. colloq. мале́сенький. 
teeny-weeny — see teeny. 
tee-piece — tech. трійни ́к. 
teeter — colloq. дитя ́ча го ́йдалка. 
teeter, to — colloq. го ́йда ́тися на дитя ́чій 
го ́йдалці. 
teeth — n. pi зу ́би. 
teethe, to — 1) проріза ́тися (про зу ́би); 
2) jig. наміча ́тися; почина ́тися. 
teething — n. проріза ́ння (з'я ́влення) зубі ́в 
у діте ́й. 
teethridge — n. anat. альвео ́лі. 
tee, to — sport, кла ́сти м'яча ́ для пе ́ршого 
уда ́ру (у ґо ́лфі). 
teetotal — adj. твере ́зий, непитущий, 
teetotaller — n. непиту ́ща люди ́на. 
teetotum — дзи ́ґа. 
Tegucigalpa — geog. Теґусіґа́льпа (мі ́сто). 
tegular — adj. черепи́чний. 
tegument — n. оболо ́нка; по ́крив. 
tehee — n. хихикання, 
tehee, to — хихикати. 
Tehran — geog. Тегра ́н (місто), 
telautogram — n. фототелегра ́ма. 
telautograph — n. фототелегра ́А. 
Tel-Aviv — geog. Тель-Авів (місто), 
tele — n. abbr. телевізія, телеба ́чення. 
teleautomatics — tech. телеавтома ́тика. 
telecast — телевізійна переда ́ча. 
telecasting studio — телевізійна сту ́дія. 
telecast, to — передава ́ти телевізійну 
програ ́му. 
telecommunication — n. tech. дале ́кий 
зв'язо ́к. 
telecontrol — n. tech. телеуправління, 
telecruiser — n. tech. пересувна ́ телевізійна 
ста ́нція. 
telefilm — телевізійний фільм, 
telegenic — adj. телегенічний, 
telegram — телегра ́ма, депе ́ша. 
telegraph — n. 1) телегра ́ф; 2) attr. теле-
гра ́фний. 

telegrapher — n. телеграфіст(ка). 
telegraphese — n. colloq. «телеграфічний» 
стиль. 
telegraphic — adj. телеграфічний, 
telegraphist — n. телеграфіст(ка). 
telegraph-line — n. tech. телеграфічна лінія, 
telegraph-pole — телегра ́фний стовп, 
telegraph-post — see telegraph-pole, 
telegraph, to — телеграфува ́ти; сиґналі-
зува ́ти. 
telegraphy — 1) tech. телеграфія; 2) теле-
графува ́ння. 
telemechanics — n. tech. телемеха ́ніка. 
telemeter — tech. далекомір, телеме ́тр. 
telemetering — n. tech. дистанційне вимі-
рювання. 
teleological — adj. philos. телеологічний. 
teleology — philos. телеоло ́гія. 
telepathic — adj. телепати́чний. 
telepathy — телепа ́тія. 
telephone — n. 1) телефо ́н; 2) attr. теле-
фо ́нний. 
telephonee — n. той, до ко ́го телефону ́ють 
(дзво ́нять). 
telephone receiver — слу ́хавка. 
telephone set — телефо́нний апара ́т. 
telephone, to — телефонува ́ти; colloq. 
дзвони ́ти. 
telephonic — adj. телефо́нний. 
telephonist — n. телефоніст(ка). 
telephony — n. 1) tech. телефонія; 2) теле-
фонува ́ння. 
telephotograph — tech. більдапара ́т. 
telephotography — tech. телефотогра ́фія. 
telephotolens — phot, телеоб'єкти ́в. 
teleprinter — tech. телета ́йп, далекодру-
ку ́ючий апара ́т. 
telescope — n. opt. телеско ́п, далекови ́д. 
telescope, to — 1) склада ́тися (на зразо ́к 
телеско ́па); 2) вріза ́тися (про поїзди ́). 
telescopic — adj. 1) opt. телескопічний; 
2) tech. висувни́й. 
telescopic lens — n. phot, телеоб'єкти ́в. 
telescopy — n. телескопія, 
telescreen — екра ́н телевізора, 
teleshow — телевізійна програ ́ма або ́ 
переда ́ча. 
teletype — телета ́йп, телегра ́ма, надруко ́-
вана далекодруку ́ючим апара ́том. 
televiewer — n. телегляда ́ч(ка), гляда ́ч(ка) 
телевізії. 
teleview, to — диви ́тися телевізійну пере-
да ́чу. 
televise, to — передава ́ти телевізією, теле-
ба ́ченням. 
television — n. 1) телевізія, телеба ́чення; 
2) colloq. телевізор; 3) attr. телевізійний, 
television broadcasting — n. телевізійна 
переда ́ча. 
television receiver — телевізор, 
television set — телевізор, 
television viewer — телегляда ́ч(ка), гляда ́ч 
(ка) телевізії. 
televisor — see television receiver, 
telewriter — n. tech. далекопи́шучий алара ́т. 



telex tender one's thanks, to 

telex — n. те ́лекс, абоне ́нтський телегра ́ф-
ний зв'язо ́к че ́рез телефо ́нну мережу, 
tellable — adj. що мо ́же бу ́ти розка ́заним. 
tell a lie, to — каза ́ти непра ́вду. 
tell apart, to — розрізня ́ти. 
teller — 1) каси ́р(ка) у ба ́нку; 2) оповідач 
(ка); 3) обліко ́вець голосів у парля ́ме ́нті. 
tell fortunes, to — ворожити, 
tell good-bye, to — проща ́тися. 
tellies — rt. pi. colloq. телевізія, телеба ́чення. 
telling — 1. n. 1) ро ́зповідь; 2) нака ́з; 
3) о́блік; 2. adj. вира ́зни ́й; багатозна ́чний. 
telling-off — n. colloq. дога ́на; прочуха ́н. 
telltale — 1. n. 1) tech. контролюючий 
або ́ сиґналізу́ючий при ́лад; 2) базікало; 
3) пльотка ́р(ка); 2. adj. 1) tech. сиґна ́льний; 
контролю ́ючий; 2) зра ́дницький. 
tell the truth, to — каза ́ти пра ́вду. 
tell the world, to — colloq. 1) відве ́рто за-
явля ́ти; 2) твердити, 
tell, to — 1) каза ́ти; розповіда ́ти; 2) по-
я́снювати, вка ́зувати; 3) запевняти; 4) по-
відомляй; 5) нака ́зувати; 6) розрізня ́ти; 
7) познача ́тися. 
tellurian — 1) n. жи ́тель(ка) Землі; 2) adj. 
земни ́й; що стосу ́ється або ́нале ́жить до 
Землі. 
telluric — adj. земни ́й, телури́чний. 
tellurium — n. chem. телю ́рій. 
telly — colloq. телевізор. 
telpher — n. tech. те ́льфер (підвісний пере-
сувни ́й кран). 
telpher, to — tech. перено́сити вантажі під-
вісним кра ́ном. 
temblor — n. землетру ́с. 
temerarious — adj. відчайдушний, безроз-
су ́дно відва ́жний. 
temerity — n. безрозсудність; необа ́чність. 
temper — n. 1) хара ́ктер, но ́ров, вда ́ча; 
2) на ́стрій; 3) гнів; роздратува ́ння; 4) met. 
сту ́пінь загартува ́ння, гарт. 
tempera — n. spec, живопис те ́мперою. 
temperament — n. темпера ́мент. 
temperamental — adj. темпера ́ментний. 
temperance — 1) стри ́маність; помірко ́-
ваність; 2) твере ́зість. 
temperance hotel — готе ́ль, в яко ́му не 
продаю ́ть алького ́льних напо ́їв. 
temperate — adj. 1) помірний (про клімат 
то ́що); 2) стриманий. 
temperature — n. 1) температу ́ра; 2) colloq. 
підви ́щена температу ́ра, жар. 
temper, to — 1) пом'я ́кшувати; стри ́мувати; 
реґулюва ́ти; 2) mus. модулюва ́ти; 3) met. 
гартува ́ти(ся). 
tempest — бу ́ря; гроза ́. 
tempestuous — adj. бу ́йний, бурхли ́вий, 
шалений. 
temple — 1) rel. святи ́ня, храм; 2) anat. 
скро ́ня; 3) tech. притискна ́пля ́нка; 4) text. пшару ́тка. templet — шабльо ́н. tempo — 1) mus. темп; 2) ритм. 

temporal — 1. n. anat. скро ́нева кістка; 
2. adj. 1) anat. скро ́невий; 2) світський; 
3) минущий, тимчасо ́вий. 
temporality — n. 1) pi. rel. церко ́вні володін-
ня й прибу ́тки; 2) тимчасо ́вість. 
temporarily — adv. тимчасо ́во. 
temporary — 1) adj. тимчасо ́вий; 2) n. 
тимчасо ́вий робітни ́к. 
temporize, to — 1) зволіка ́ти, вага ́тися; 
2) пристосо ́вуватися до ча ́су ́ й обста ́вин. 
temporizing — n. зволіка ́ння; га ́яння; ва-
га ́ння. 
temptation — споку ́са, зва ́ба. 
tempter — споку́сник, зва ́бник. 
tempting — adj. споку ́сливий; прина ́дний; 
прива ́бливий. 
temptress — споку́сниця. 
tempt, to — спокуша ́ти; прива ́блювати. 
ten — 1) де ́сять; 2) at cards деся ́тка. 
tenable — adj. 1) стійкий, міцни ́й; 2) ро-
зумний; логічний; 3) прида ́тний (для 
житла ́). 
tenacious — adj. 1) в'язки ́й, липки ́й; чіпки ́й; 
2) міцни ́й; 3) упертий. 
tenaciously — adv. 1) чіпко; 2) міцно; 
3) упе ́рто. 
tenacious memory — до ́бра па ́м'ять. 
tenacity — 1) в'я ́зкість; чіпкість; 2) міц-
ність; 3) упе ́ртість. 
tenancy — jur. 1) найма ́ння приміщення; 
2) термін оре ́нди; 3) орендо ́ване майно ́; 
4) володіння нерухо ́мим майном, 
tenant — 1) оренда ́р(ка); квартира ́нт(ка); 
2) ме ́шка ́н||ець (ка); 3) jur. вла ́сник неру-
хо ́мого майна ́. 
tenantry — n. collect, наймачі, орендарі. 
tenant, to — найма ́ти, орендувати, 
tench — ich. лин. 
Ten Commandments, The — rel. Де ́сять 
За ́повідей. 
tendance — n. піклува ́ння; до ́гляд. 
tendency — тенде ́нція, на ́хил; пра ́гнення. 
tendentious — adj. тенденційний, 
tender — 1. n. 1) офіційна пропози ́ція; 
2) comm. зая ́вка (на підря ́д; на торга ́х); 
3) naut. тендер, посильне ́ судно ́; 4) гіу. 
тендер; 5) осо ́ба, що догляда ́є за хво ́рими 
дітьми; 2. adj. 1) ніжний; 2) тендітний; 
3) чу ́йни ́й, дбайли ́вий; 4) ла ́гідний; 5) м'я-
ки ́й (м'яке ́ м'я ́со). 
tender an apology, to — вибача ́тися. 
tender-eyed — adj. 1) з ніжними очи ́ма; 
2) що ма ́є слаби ́й зір. 
tenderfoot — n. colloq. новоприбу ́лий. 
tender heart — n. fig. до ́бре се ́рце. 
tender-hearted — adj. fig. до ́брий; чутли ́вий. 
tenderling — n. colloq. песту́нчик. 
tenderloin — n. 1) філе ́; 2) міськи ́й райо ́н, 
що кори ́сту ́ється пога ́ною сла ́вою. 
tenderly — adv. 1) ніжно; 2) чу ́йно; дбай-
ли ́во; 3) ла ́гідно. 
tenderness — 1) ніжність; 2) чу ́йність; 
дбайли ́вість; 3) ла ́гідність. 
tender one's resignation, to — резиґнува ́ти. 
tender one's thanks, to — склада ́ти подя ́ку. 
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tender passion — коха ́ння. 
tender, to — 1) пропонува ́ти; 2) comm. 
по дава ́ти зая ́вку (на підря ́д; на торга ́х); 
3) прису ́джувати (сту ́пінь, премію то ́що). 
tendinous — adj. мускуля ́стий; жилавий. 
tendon — n. anat. сухожи ́лля. 
tendril — bot. ву ́сик. 
tend, to — 1) піклува ́тися, дба ́ти; 2) до-
гляда ́ти (хво ́рого); 3) обслуго ́вувати (ма-
ши ́ну); 4) прямува ́ти, простува ́ти; 5) пра ́г-
нути, ма ́ти на ́хил. 
tenebrous — adj. аг. похму ́рий, те ́мний. 
tenement — 1) орендо ́вана кварти ́ра (при-
мі ́щення); 2) орендо ́вана земля ́; 3) багато-
кварти ́рний буди ́нок, що здає ́ться в 
оренду. 
tenet — L. n. доктри ́на, при ́нцип. 
tenfold — 1) adj. десятиразо ́вий; 2) adv. 
вде ́сятеро. 
tenner — colloq. банкно ́та в де ́сять до ́лярів; 
банкно ́та в де ́сять фу ́нтів. 
Tennessee — geog. Теннессі́ (штат і рі ́чка 
в США). 
tennis — sport, ситкі ́вка, те ́ніс. 
tennis ball — sport, ситківко ́вий (те́нісний) 
м'я ́чик. 
tennis court — sport, ситківко́вий (те́нісний) 
тік, корт. 
tennis match — sport, ситківко ́ве (те́нісне) 
змага ́ння. 
tennis player — sport, ситківка ́р(ка). 
tennis racket (racquet) — sport, си ́тце, pa-
ке ́тка. 
tennis tournament — sport, ситківко́вий 
(те́нісний) турні ́р. 
tenon — n. 1) archi., Ьиі. шип; замо ́к з 
шипом; 2) tech. шпи ́лька, язичо ́к. 
tenon, to — Ьиі. наріза ́ти шипи ́; з'є ́днувати 
на шипа ́х. 
tenor — n. 1) mus. те ́нор; 2) на ́прям, течія ́; 
3) зага ́льний зміст; 4) jur. то ́чна ко ́пія; 
5) attr. mus. теноро ́вий. 
tenpins — n. pl. sport, ке ́ґлі. 
tense — 1. n. gram, час; 2. adj. 1) натя ́гнений; 
2) напру ́жений; збу ́джений. 
tensely — adv. напру ́жено, з напру ́женням. 
tensile — adj. розтяжни ́й. 
tensile strength — n. tech. межа ́ мі ́цности на 
ро ́зрив. 
tensility — n. tech. розтя ́жність. 
tension — n. 1) напру ́ження; напру ́женість; 
2) ніяковість; 3) elect, напру ́га; 4) tech. 
пру ́жність; тиск (па ́ри). 
tensity — n. напру ́женість; напру́жений 
стан. 
tensive — adj. що ство ́рює напру ́женість. 
ten-spot — n. colloq. десятидо ́лярова банк-
нота. 
ten-strike — 1) sport, уда ́р, що відра ́зу 
збива ́є всі ке ́ґлі; 2) fig. вели ́кий у́спіх. 
tent — n. 1) наме ́т, шатро ́, тент; 2) черво ́не 
еспа ́нське вино ́; 3) med. тампо ́н. 
tentacle — 1) щу ́пальце; 2) bot. ву ́сик. 
tentacled — adj. 1) що ма ́є щу ́пальці; 
2) bot. що ма ́є ву ́сик(и). • 

tentative — 1) adj. про ́бний; експеримен-
та ́льний; 2) n. проба' експериме́нт. 
tent-bed — похідне ́ ліжко, 
tent-cloth — тик; ткани ́на для наме ́тів. 
tenter — text, натяжний гачо ́к. 
tenterhooks — n. pl. text, натяжні ́ гачки ́. 
tenth — десятий. 
tent-peg — кіло ́чок для наме ́ту. 
tent, to — 1) ста ́вити наме ́т; 2) жити в 
наме ́ті; 3) med. вставля ́ти тампо ́н. 
tenuity — n. 1) бі ́дність; нужда ́; 2) сла ́бість 
(зву ́ка); 3) розрідженість (пові ́тря); 4) про-
стоті (сти ́лю). 
tenuous — adj. 1) незначний; 2) розріджений 
(розріджене пові ́тря). 
tenure — n. 1) майно ́, вла ́сність; 2) те ́рмін 
перебува ́ння (на поса ́ді). 
tepefy, to — підігріва ́ти(ся). 
tephrite — geol. тефри ́т. 
tepid — adj. 1) теплува ́тий; 2) fig. стрима-
ний; холо ́дний. 
teratological — adj. biol. тератологічний, 
teratology — n. biol. тератоло ́гія. 
tercel — orn. саме ́ць я́струба або ́со ́кола. 
tercentenary — 1) n. трьохсотліття; 2) adj. 
трьохсотлітній. 
tercentennial — see tercentenary. 
tercet — mus. терце ́т. 
terebinth — bot. терпенти ́нове де ́рево. 
teredo — zool. корабе ́льний червя ́к; мор-
ськи ́й ша ́шель. 
terete — adj. циліндри́чний. 
tergiversate, to — 1) ухилятися; 2) бу ́ти 
відсту ́пн||иком (ицею). 
tergiversation — відступництво. 
term — n. 1) період, те ́рмін; 2) pl. умо ́ви; 
3) pl. стосу ́нки, відно ́сини; 4) ви ́раз, ви ́слів; 
5) math, член; 6) med. норма ́льний період 
вагітности. 
termagant — 1) adj. сварли ́вий; 2) n. сварли ́ва жінка. 
termer — злочинець, що відбува ́є ув'яз-
нення. 
terminable — adj. обме ́жений терміном, 
terminal — 1. n. 1) кіне ́ць; 2) elect, кле ́ма; 
ви ́від; 2. adj. 1) кінце ́вий; 2) заклю ́чний. 
terminate, to — 1) кінча́ти(ся), заве ́ршувати 
(ся); 2) ста ́вити межу ́; 3) обме ́жувати. 
termination — 1) закінчення, кіне ́ць; 2) tech. 
кінце́вий пристрій; 3) gram, закінчення, 
terminological — adj. термінологічний, 
terminologist — spec, терміно ́лог. 
terminology — терміноло ́гія. 
terminus — 1) rly. кінце ́ва ста ́нція; вокза ́л 
на кінце́вій ста ́нції; 2) мета ́ . 
termitary — гніздо ́ термітів, 
termite — ent. терміт, 
termless — adj. 1) безтерміно ́вий; 2) не 
обме ́жений умо ́вами; 3) невимо ́вний. 
terms of surrender — mil., рої. умо ́ви ка-
пітуля ́ції. 
term-time — період нау ́ки (у шко ́лі, уні-
версите ́ті). 
term, to — виража ́ти, висло ́влювати. 
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tern — 1) orn. крячо ́к; 2) три числа ́; три 
пре ́дме ́ти. 
ternary — 1. n. три; трі ́йка; 2. adj. 1) по-
трійний; 2) chem., min. що склада ́ється 
з трьох складових частин, 
terra — L. n. земля ́. 
terrace — 1) тера ́са; 2) ряд будинків, 
terrace, to — розташо ́вувати тера ́сами. 
terracotta — n. 1) терако ́та; 2) attr. терако ́-
товий. 
terrain — n. 1) тере ́н; місце ́вість; терито ́рія; 
2) ґрунт; 3) attr. земни ́й. 
terra incognita — L. n. 1) невідо ́ма краї ́на; 
2) невідо ́ма га ́лузь (нау ́ки, зна ́ння ́). 
terraneous — adj. bot. назе ́мний. 
terrapin — 1) zool. півні ́чно-америка ́нська 
черепа ́ха; 2) а́вто́-амфі́бія. 
terraqueous — adj. 1) земново ́дний; 2) що 
склада ́ється з землі й води ́. 
terrarium — n. тера ́рій. 
terrene — 1) n. пове ́рхня землі; 2) adj. 
земни ́й. 
terrestrial — 1. n. жи ́тель(ка) землі; 2. adj. 
1) земни ́й; 2) що живе ́ на су ́ші; сухо-
дільний. 
terrible — adj. жахливий, страше ́нний. 
terribly — adv. жахли ́во, страше ́нно. 
terrier — тер'є ́р (поро ́да соба ́к). 
terrific — adj. жахли ́вий, страше ́нний. 
terrify, to — жаха ́ти, ляка ́ти, страши ́ти. 
territorial — 1. n. тії. солда ́т територія ́льної 
а́рмії; 2. adj. 1) територія ́льний; 2) зе-
мельний. 
territoriality — n. територія ́льність. 
territory — 1) терито ́рія; 2) га ́лузь, сфе ́ра 
(нау ́ки то ́що). 
terror — 1) теро ́р; 2) жах, страх; 3) colloq. 
люди ́на важко ́ї вда ́чі. 
terror-haunted — adj. переслідуваний стра ́-
хом. 
terrorism — терори ́зм. 
terrorist — 1) n. терори ́ст(ка); 2) adj. 
терористи ́чний. 
terroristic — adj. терористи ́чний. 
terrorize, to — тероризува ́ти, залякувати, 
terrorizing — n. тероризува ́ння, заля ́ку-
вання. 
terror-stricken — adj. охо ́плений жа ́хом. 
terror-struck — see terror-stricken, 
terry — n. text, нерозрізни ́й ворс, 
terry cloth — text, махро ́ва ткани ́на. 
terse — adj. вира ́зни ́й; сти ́слий. 
tersely — adv. вира ́зно; сти ́сло. 
terseness — n. вира ́зність; сти ́слість. 
tertian — n. med. малярія, триде ́нна про-
пасниця. 
tertiary — adj. med., geol. трети ́нний. 
terza rima — n. poet, терци ́на. 
terzetto — n. mus. терце ́т. 
tessellated — adj. мозаї ́чний. 
tessellation — моза ́їка. 
tessera — ку ́бик у моза ́їці. 
tessitura — n. mus. теситу ́ра. 

test — n. 1) експериме́нт, про ́ба; 2) іспит; 
3) med., chem. аналіза; 4) черепа ́шка, 
па ́нцер (безхребе́тиих твари ́н). 
testaceous — adj. 1) zool. па ́нцерний; 2) цег-
лястого ко ́льору (про твари ́н і рослин), 
testament — n. заповіт. 
testamentary — adj. переданий за запо-
вітом. 
testamur — L. n. по ́свідка про скла ́дення 
університетського іспиту, 
testate — jur. 1) adj. поме ́рлий, що залишив 
заповіт; 2) n. заповітник. 
testator — n. jur. заповітник. 
testatrix — n. jur. заповітниця. 
tester — 1) випро ́бувач; осо ́ба, що про-
водить аналізу; 2) при ́лад для аналізи; 
щуп; 3) запо ́на, балдахи ́н над ліжком; 
4) colloq. моне ́та в 6 пе ́нсів. 
test hop — n. av. про ́бний полі ́т. 
testicle — anat. яє ́чко. 
testification — 1) jur. свідчення; 2) урочиста 
зая ́ва. 
testifier — jur. той, хто свідчить, 
testify, to — 1) jur. свідчити; 2) урочи ́сто 
заявляти. 
testily — adv. запа ́льно, роздрато ́вано. 
testimonial — 1. n. 1) свідо ́цтво, атеста ́т; 
2) рекомендаційний лист; 2. adj. 1) ві-
та ́льний; 2) подячний, вдя ́чний. 
testimonial dinner — рбід на честь кого ́сь. 
testimony — 1) jur. свідчення; 2) тве ́рджен-
ня; 3) урочи ́ста зая ́ва. 
test-mixer — chem. мензу ́рка. 
test-paper — 1) chem. індика ́торний папір; 
2) (попере́дній) письмо ́вий іспит, 
test pilot — av. піло ́т-випро ́бувач. 
test pit — geol. розвідувальний шурф 
(свердло ́вина). 
test, to — 1) перевіря ́ти; 2) med.t chem. 
роби ́ти аналізу. 
test-tube — chem. пробірка. 
test-type — med. табли ́ці для ви ́значення 
гостроти ́ зо ́ру. 
testy — adj. запальни ́й, дражливий, 
tetanic — adj. med. стовбняко ́вий. 
tetanus — med. стовбня ́к. 
tetchy — see techy. 
tete-a-tete — 1) n. розмо ́ва або ́ поба ́чення 
сам-на-са ́м; 2) adj. прива ́тний, конфіден-
ція ́льний; 3) adv. сам-на-са ́м. 
tether — n. 1) при ́в'язь, припін (твари ́ни, 
що пасе ́ться); 2) fig. межа ́. 
tether, to — 1) прив'я ́зувати, припина ́ти 
(твари ́ну, що пасе ́ться); 2) fig. обме ́жувати. 
tetragon — geom. чотирику ́тник. 
tetragonal — adj. geom. чотирику ́тній. 
tetrahedral — adj. geom. чотиригра ́нний. 
tetrahedron — geom. чотиригра ́нник. 
tetralogy — lit. тетрало ́гія (чоти ́ри тво ́ри 
об'єднані спільною те ́мою). 
tetrameter — poet, тетра ́метр, чотири-
сто ́пний ро ́змір. 
tetrastich — poet, вірш з чотирьо ́х рядків, 
tetrasyllabic — adj. gram, чотирискладо ́внй. 
tetrasyllable—gram, чотирискладо ́ве сло ́во. 
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tetter — med. екзе ́ма, лиша ́й. 
Teuton — hist, тевто ́н. 
Teutonic — adj. hist, тевто ́нський. 
Texas — geog. Текса ́с (штат США). 
text — 1) текст; 2) bibl. цита ́та; 3) те ́ма 
(промо ́ви); 4) print, текст. 
text-book — підру́чник, посібник. 
textile — 1) n. тексти ́ль; ткани ́на; 2) adj. 
текстильний; ткацький. 
textile factory — тка ́льня, тексти ́льна 
фа ́брика. 
textiles — n. pl. мануфакту ́ра. 
textile worker — тексти́льн||ик (иця). 
textual — adj. 1) те ́кстовий, що стосу ́ється 
те ́ксту; 2) текстуа ́льний, буква ́льний. 
texture — n. 1) biol. ткани ́на; 2) будова 
(шкіри, де ́рева то ́що); 3) geol. тексту ́ра. 
Thailand — geog. Таїла ́нд. 
thaler — аг. та ́лер (німе ́цька срі ́бна мо-
не ́та). 
thallium — chem. та ́лій. 
thalweg — geol. та ́львег. 
Thames, the — geog. Те ́мза (рі ́чка). 
than — conj. ніж, за, від, як. 
thank — n. pl. вдя ́чність. 
thankee! — abbr. colloq. thank you! 
thankful — adj. вдя ́чний. 
thankfully — adv. вдя ́чно. 
thankfulness — вдя ́чність. 
thankless — adj. невдя ́чний. 
thank-offering — n. подя ́чна же ́ртва. 
Thanksgiving Day — офіційне свя ́то (в 
США) па ́м'яті пе ́рших колоні ́стів Масса-
чусе́тсу. 
Thanksgiving Service — rel. Подя ́чний Мо-
лебень. 
thanks to — завдяки, 
thank, to — дя ́кувати. 
thankworthy — adj. що заслуговує на по-
дяку. 
thank you! — спаси ́бі!, дя ́кую! 
that — 1) той, та, те; цей, ця, це; 2) яки ́й, 
хто: той, яки ́й; 3) до такої міри; 4) що, 
щоб. 
thatch — 1) солом'яний або ́ очеретяний 
дах; 2) соло ́ма, очерет; 3) colloq. густе ́ 
волосся. 
thatcher — даха ́р. 
thatch, to — покривати (дах) соло ́мою 
або очеретом. 
that far — на таку відстань. 
that is to say — тобто. 
that'll do! — exclam. го ́ді!, досить! 
that much — стільки. 
thut's right — добре, пра ́вильно. 
that's that — colloq. ось так; нічо ́го не 
вдієш. 
that will do! — exclam. го ́ді!, до ́сить! 
that won't do! — exclam. так справа не 
піде!; так не годиться! 
thaumaturge — n. чудотво ́рець. 
thaumaturgist — n. чудотво ́рець. 
thaw — n. 1) відлйга, ро ́зталь; 2) fig. сер-
де ́шність і простота ́. 

thaw, to — 1) та ́нути, розтава ́ти; 2) роз-
моро ́жувати; 3) fig. става ́ти серде ́шніпшм, 
простішим. 
the — gram, озна ́чений родівни ́к. 
theater — see theatre, 
theatre — 1) теа ́тр; 2) авдито ́рія (амфі-
теа ́тром); 3) fig. по ́ле дій. 
theatre-goer — n. театра ́л(ка). 
theatre of war — mil. теа ́тр воє ́нних дій. 
theatrical — 1. adj. 1) театра ́льний; сце-
ні ́чний; 2) показни ́й; 3) ненатура ́льний; 
2. n. виста ́ва. 
theatrical accessories — n. pl. бутафо ́рія. 
theatricality — 1) театра ́льність; 2) fig. 
неприродність. 
theatricalize, to — театралізува ́ти, інсцені-
зува ́ти. 
theatrically— 1) театра ́льно; 2) fig. непри-
родно. 
theatricize, to — трима ́тися неприро ́дно. 
theatrics — n. pl. сцені́чне мисте ́цтво. 
Theban — 1) n. жи ́тель(ка) Те ́бів; 2) adj. 
те ́бський. 
Thebes — geog. Те ́би (мі ́сто). 
The Divine Service — rel. Слу ́жба Бо ́жа. 
thee — bibl. тебе ́, тобі ́. 
theft — 1) злоді ́йство, краді ́жка; 2) кра ́дене, 
вкра ́дені ре ́чі. 
The Great Entrance — rel. Вели ́кий Вхід. 
The Immaculate Virgin — rel. Пречи ́ста Ді ́ва. 
their — їх; свої ́. 
theirs — їх, їхній. 
theism — n. philos. теї ́зм. 
theist — n. philos. теї ́ст(ка). 
theistic — adj. philos. теїсти́чний. 
The Last Supper — rel. Та ́йна Вече ́ря. 
them — їм, їх. 
thematic — adj. темати ́чний. 
thematically — adv. тематйчно. 
theme — 1) те ́ма; пре ́дме ́т (розмо ́ви); 
2) mus. те ́ма; 3) radio за ́ста ́вка, музи ́чна 
ша ́пка. 
Themis — myth. Темі ́да. 
themselves — 1) себе; собі ́; 2) самі ́. 
then — 1. adv. 1) тоді ́ ; 2) по ́тім; 3) то, тоді ́ ; 
4) до то ́го ж, крім то ́го; 2. adj. тоді ́шній, 
що існува ́в у той час; 3. n. той час. 
thence — adv. 1) звідтіля, зві ́дти; 2) зві ́дси; 
3) з то ́го ча ́су ́ . 
thenceforth — adv. надалі, з цьо ́го ча ́су ́ . 
thenceforward — see thenceforth, 
theocracy — рої. теократія. 
theocratic(al) — adj. рої. теократи ́чний. 
theodolite — geod. теодолі ́т. 
theologian — rel. богосло ́в, тео ́лог. 
theological — adj. rel. богосло ́вський, тео-
логічний. 
theology — rel. богосло ́вство, теоло ́гія. 
theorem — math, теорема, 
theoremic — adj. math, теоре ́мний. 
theoretic(al) — adj. теоретичний, 
theoretically — adv. теорети ́чно. 
theoretician — теоре ́тик. 
theoretics — n. pi. тео ́рія (на противагу 
пра ́ктиці). 
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theorist — теоре ́тик. 
theorize, to — теоретизува ́ти. 
theory — 1) тео ́рія; 2) colloq. припу́щення. 
theosophy — rel. теосо ́фія. 
The Passion of Christ — rel. Стра ́сті Хрис-
то ́ві. 
therapeutical) — adj. med. терапевти́чний. 
therapeutics — n. pi. med. терапе ́втика, 
терапія. 
therapeutist — med. терапе ́вт. 
therapy — see therapeutics, 
there — 1. adv. 1) там; 2) туди; 3) тут, на 
цьо ́му місці; 2. int. ну, ось. 
thereabout(s) — adv. 1) при ́бли ́зно; 2) по-
близу 
thereafter — з цьо ́го ча ́су ́ . 
there and then — colloq. відра ́зу. 
thereat — adv. ar. 1) з цьо ́го при ́воду; при 
цьо ́му; 2) там, туди ́. 
thereby — adv. 1) ко ́ло, біля, поблизу ́; 
2) у зв'язку ́ з цим; 3) за допомо ́гою цього ́. 
therefor — adv. аг. за це. 
therefore — adv. о́тже, ото ́ж, тому ́ . 
therefrom — відтіля ́, звідти. 
therein — adv. ar. 1) тут, там; 2) що ́до 
цьо ́го, у цьо ́му відно́шенні. 
thereof— adv. ar. 1) з цьо ́го, з то ́го; 2) того ́ ; 
чого ́. 
thereon — adv. ar. 1) на цьо ́му, на то ́му; 
2) після ́цьо ́го, після ́то ́го. 
thereout — adv. ar. 1) з то ́го; 2) звідти. 
there's — abbr. there is. 
thereto — adv. ar. 1) до цьо ́го, до то ́го; 
2) крім то ́го. 
theretofore — adv. аг. до то ́го ча ́су ́ . 
thereunder — adj. 1) нижчезга ́даний; 2) що 
знаходиться ни ́жче. 
thereunto — adv. аг. на дода ́ток, до то ́го ж. 
thereupon — adv. ar. 1) вна ́слідок того ́ ; 
2) після ́ цьо ́го, слідом за цим; 3) на цьо ́му, 
на то ́му. 
therewith — adv. ar. 1) відра ́зу, нега ́йно; 
2) до то ́го ж, з цим. 
therewithal — see therewith, 
therm — n. phys. терм (одини ́ця теплота), 
thermae — L. n. pi. 1) гарячі джере ́ла; 
2) анти ́чні грома ́дські ла ́зні. 
thermal — adj. 1) теплови ́й; phys., tech. 
термічний; 2) гаря ́чий, термальний (га-
ряче, терма ́льне джерело ́). 
thermal capacity — phys. теплоє ́мкість. 
thermal conductivity — phys. теплопровід-
ність. 
thermal engineer — інжене ́р-теплоте ́хнік. 
thermal radiation — phys. тепловипромі-
нювання. 
thermal unit — n. phys. кальо ́рія. 
thermic — adj. теплови ́й, термічний. 
thermit(e) — tech., chem. терміт, 
thermoanaesthesia — med. втра ́та чутли ́-
вости до тепла ́ і хо ́лоду. 
thermobarograph — phys. термобаро ́граф. 
thermobarometer — phys. термобаро ́метр. 
thermochemic(al) — adj. термохемічний. 
thermochemistry — термохе ́мія. 

thermo-concrete —- bui. теплобето ́н. 
thermocouple — elect, термопа ́ра, термо-
елемент. 
thermodynamic — adj. термодинамічний, 
thermodynamics — n. pi. термодина ́міка. 
thermoelectric — adj. phys. термоелек-
тричний. 
thermo-electricity — phys. термоеле ́ктрика. 
thermo-electrode — tech. термоелектро ́д. 
thermo-electron — phys. термоелектро ́н. 
thermo-galvanometer — phys. термоґальвано ́-
метр. 
thermograph — meteor, термо ́граф. 
thermokinetics — phys. термокінетика. 
thermolysis — chem. термоліза, ро ́зклад 
нагріва ́нням, 
thermometer — термо ́метр, гра ́дусник. 
thermonuclear — adj. термояде ́рний. 
thermonuclear bomb — mil. водне ́ва бо ́мба. 
thermonuclear reaction — phys. термояде ́рна 
реа ́кція. 
thermonuclear weapon — mil. термояде ́рна 
збро ́я. 
thermopile — phys. термоелеме ́нт. 
thermoplastic — 1) n. термопла ́ст (матері-
рія ́л); 2) adj. термопласти ́чний. 
thermoplegia — med. теплови ́й або ́ со ́-
няшний уда ́р. 
Thermopylae — hist. Термопіли. 
thermoregulation — tech. термореґуля ́ція. 
thermoregulator — tech. термореґуля ́тор. 
thermos — n. те ́рмос. 
thermos bottle — n. те ́рмос. 
thermoscope — tech. термоско ́п. 
thermos flask — n. те ́рмос. 
thermos jug — n. те ́рмос. 
thermostable — adj. теплостійки ́й. 
thermostat — tech. термоста ́т. 
thermotechnics — n. pi. tech. теплоте́Хніка. 
thermotherapy — med. термотерапія, 
thermotropism — bot. термотропізм, 
thesaurus — n. 1) словник; енциклопе ́дія; 
2) скарбни ́ця. 
these — ці. 
thesis — 1) philos. те ́за, поло ́ження; 2) ди-
сертація. 
Thespian — 1) adj. трагічний, драмати ́чний; 
2) п. трагічний (драмати ́чний) акто ́р або ́ 
акто ́рка. 
theurgy — чаклу ́нство, чарува ́ння. 
The Virgin — rel. Богородиця. 
thews — n. pl. 1) м'я ́зи; си ́ла м'я ́зів; 2) сила 
ро ́зуму. 
they — вони ́. 
they'd — abbr. 1) they would; 2) they had. 
they'll — abbr. they will, they shall. 
they're — abbr. they are. 
T(h)ibet — geog. Тібе ́т. 
T(h)ibetan — 1) n. тібе ́т||ець (ка); 2) adj. 
тібетський. 
thick — 1. adj. 1) густи ́й; ча ́стий; 2) гру ́бий; 
3) запо ́внений (чимсь); 4) fig. дурний, ту-
пий; 2. n. гуща ́вина ́; 3. adv. гу ́сто; ча ́сто. 
thick and fast — adv. colloq. шви ́дко; один 
за одним; нава ́льно. 



thick-and-thin thorn-apple 

thick-and-thin — adj. непоХи́тний, стійки ́й. 
thickening — n. 1) згу ́щення; 2) fig. ускла ́д-
нення. 
thicken, to — 1) густі ́шати; згуща ́ти(ся); 
2) частішати; 3) fig. ускла ́днювати(ся). 
thickest, the — adj. 1) иайгусті ́ший; 2) най-
гру ́бший. 
thicket — Ха́ща, гуща ́вина ́, не ́трі. 
thickhead — n. colloq. ду ́рень. 
thick-headed — adj. colloq. дурни ́й, недо-
у́мкуватий. 
thickly — adv. гу ́сто. 
thickness — 1) густота ́; гу ́ща; 2) товщииа ́; 
3) шар (чого ́сь). 
thickset — adj. 1) креме ́зни ́й, приса ́дку-
ватий; 2) гу ́сто поса ́джений. 
thick-skinned — adj. товстошкі ́рий. 
thick-skulled — adj. fig. дурни ́й, тупого-
ло ́вий. 
thick with dust — colloq. вкри ́тий гру ́бим 
ша ́ром пилу. 
thief — 1) зло ́дій; 2) нага ́р на сві ́чці. 
thievery — злоді ́йство; краді ́жка. 
thieve, to — кра ́сти; розкрада ́ти. 
thievish — adj. 1) злодійкува ́тий; 2) без-
че́сний. 
thievishly — adv. 1) злодійкува ́то; 2) без-
че ́сно. 
thigh — anat. стегна 
thigh-bone — anat. стегно ́ва кі ́стка. 
thill — голо ́бля. 
thimble — 1) напе ́рсток; 2) naut. ко ́уш; 
3) tech. вту ́лка, му ́фта. 
thimbleful — fig. невели ́ка кількість; пучка, 
thin — adj. 1) тонкий; 2) Худи́й, худорля ́вий; 
3) нечисле́нний (нечисле́нне насе ́лення); 
4) рідки ́й (рідке ́воло ́сся); 5) водяни ́стий, 
слабки ́й (про чай); 6) дрі ́бни ́й (про дощ); 
7) colloq. неприє ́мний. 
thin-blooded — adj. не ́мічний, кво ́лий. 
thine — bibl. твій, твоя ́, твоє ́, твої ́. 
thin excuse — colloq. непереко́нлива від-
мо ́вка. 
thin-faced — adj. з тонкими ри ́сами об-
личчя. 
thing — n. 1) річ, пре ́дме ́т; 2) р/. о́дяг; 
особи ́сті ре ́чі; 3) худо ́жній або ́музи ́чний 
твір; 4) pl. начи ́ння, прила ́ддя. 
thin house — theatr. напівпоро ́жній теа ́тр. 
think — n. colloq. ду ́мка, га ́дка. 
thinkable — adj. 1) мислимий; 2) можливий, 
здійсне́нний. 
think about, to — обду ́мувати, обмірко ́-
вувати. 
thinker — n. мисли ́тель. 
think fit, to — визнава ́ти за можли ́ве, 
доре ́чне. 
thinking — 1) n. ду ́мка; ми ́слення; мір-
кування; 2) adj. ми ́слячий; розу ́мний. 
think much of, to — бу ́ти висо ́кої ду ́мки про. 
think no harm, to — не ма ́ти пога ́них на ́-
мірів. 
think of, to — 1) обду ́мувати, обмірко ́ву-
вати; 2) зга ́дувати. 
think out, to — проду ́мувати до кінця. 

think over, to — обду ́мувати, проду ́мувати, 
обмірко ́вувати. 
think part — n. theatr. ро ́ля без слів. 
think piece — colloq. о́гляд поді ́й (в часо ́-
писі, журна ́лі). 
think-tank — n. colloq. голова ́. 
think, to — 1) ду ́мати; обмірко ́вувати; 
2) вважа ́ти; 3) уявля ́ти собі ́; 4) ма ́ти на ́мір; 
5) мрі ́яти, пості ́йно ду ́мати. 
think twice, to — colloq. до ́бре обду ́мувати. 
think up, to — вига ́дувати. 
think with, to — colloq. бу ́ти одніє ́ї ду ́мки 
з кимсь. 
thinly — adv. то ́нко. 
thinly populated — малонасе ́лений, мало-
лю ́дний. 
thinness — то ́нкість; худина ́. 
thinning — n. agric. прорива ́ння, проріджу-
вання посі ́вів. 
thin out, to — 1) рідшати; 2) agric. прори-
ва ́ти, проріджувати (про росли ́ни). 
thin-skinned — adj. 1) тонкошкірий; 2) fig. 
обра ́зливий, дражли ́вий. 
thin, to — 1) розрі ́джувати(ся); 2) худнути; 
3) то ́ншати; 4) agric. прорива ́ти, прорі-
джувати (про росли ́ни). 
thionyl — pharm. тіоніл. 
third — тре ́тій. 
thirdly — adv. потре ́тє. 
third-rate — adj. третьорядний; пога ́ний. 
thirst — 1) спра ́га; 2) fig. жага ́, жадо ́ба. 
thirst, to — 1) хотіти пи ́ти; 2) fig. жадати, 
thirsty — adj. 1) спра ́глий; 2) fig. що пра ́гне, 
жада ́є; 3) що виклика ́є спра ́гу; 4) пере-
со ́хлий (про ґрунт). 
thirteen — трина ́ддять. 
thirties — 1) тридця ́ті ро ́ки ́ ; 2) четве ́ртий 
деся ́ток (вік між 30-40 ро ́ка ́ми). 
thirtieth — тридця ́тий. 
thirty — три ́дцять. 
this — цей, ця, це. 
this day — 1) цей день; 2) сьогодні. 
this day week (month, year) — рівно че ́рез 
ти ́ждень (місяць, рік). 
this long — так до ́вго. 
this much — стільки, так бага ́то. 
thistle — 1) bot. будя ́к (осе ́т, коля ́к, чорто-
поло ́х); 2) націона ́льна ембле ́ма Шот-
ля ́ндіі. 
thistle-down — bot. пушо ́к насіння будяка ́. 
thistle-finch — orn. чиж. 
thistly — adj. 1) колю ́чий; 2) заро ́слий 
будяка ́ми. 
thither — adv. аг. туди ́, у той бік. 
thitherto — adv. аг. до то ́го ча ́су ́ . 
thitherward(s) — adv. аг. у той бік, туди ́. 
tho' — see though. 
thole — 1) гачо ́к; ско ́ба ́ ; 2) ко ́чет (чо ́вна ́). 
thong — n. ре ́мінь, баті ́г. 
thong, to — шмага ́ти. 
thorax — anat. огру ́ддя, грудна ́клі ́тка. 
thorite — min. тори ́т. 
thorium — chem. то ́рій. 
thorn — bot. го ́лка, колю ́чка, пши ́чка. 
thorn-apple — bot. дурма ́н. 



thorny threetimes 

thorny — 1) колю ́чий; 2) fig. терни ́стий, 
важкий. 
thorny subject — fig. деліка ́тна те ́ма. 
thorough — adj. 1) цілкови ́тий; ґрунто ́вний; 
доскона ́льний; 2) по ́вний, закінчений, 
thoroughbass — mus. генера ́л-бас. 
thoroughbred — 1. n. 1) поро ́диста, чисто-
кро ́вна твари ́на; 2) ви ́хована люди ́на; 
2. adj. 1) поро ́дистий, чистокро́вний (по-
ро ́диста, чистокро ́вна твари ́на); 2) до ́бре 
ви ́хований (до ́бре ви ́хована люди ́на). 
thoroughfare — 1) проїзд, прохід; 2) головна ́ 
арте ́рія (ву ́лиця) мі ́ста. 
thoroughgoing — adj. 1) радика ́льний; 
2) що не визнає компромісу, 
thoroughly — 1) вкрай, зо ́всім, до кінця ́; 
2) доскона ́ло; ґрунто ́вно. 
thoroughness — докладність; доскона ́лість; 
ґрунто ́вність. 
thoroughpaced — adj. 1) до ́бре ви́їжджений 
(про коня ́); 2) цілкови ́тий. 
those — ті. 
thou — bibl. ти. 
though — 1) проте ́, одна ́к, втім; 2) незва-
жа ́ючи на; 3) на ́віть якщо ́б, хоч би. 
thought — n. 1) думка; міркува ́ння; 2) ува ́га; 
піклува ́ння; 3) на ́мір. 
thoughtful — adj. 1) зами ́слений; заду ́мли-
вий; 2) глибо ́кий (про зміст); 3) дбайли ́вий; 
ува ́жний. 
thoughtfulness — 1) зами ́сленість; задум-
ливість; 2) дбайли ́вість; ува ́жність. 
thoughtless — adj. 1) легкова ́жний, нероз-
су ́дливий; 2) необду ́маний; 3) неува ́жішй 
(до і́нших). 
thoughtlessly — adv. 1) легкова ́жно; 2) не-
обду ́мано; 3) неува ́жно (до і́нпгах). 
thoughtlessness — 1) легкова ́жність; 2) не-
обдуманість; 3) неува ́жність (до і́нших). 
thought-reading — n. розга ́дування чужи́х 
думо ́к. 
thought-transference — телепа ́тія, переда-
ва ́ння думо ́к на відстань, 
thousand — тисяча. 
thousandfold — 1) adj. у ти ́сячу разі ́в біль-
ший ; 2) adv. у ти ́сячу разі ́в більше, 
thousandth — ти́сячний. 
thraldom — n. аг. ра ́бство. 
thrall — n. аг. 1) раб; 2) ра ́бство. 
thrall, to — аг. понево ́лювати. 
thrash about, to — ки ́датися (про хво ́рого). 
thrasher — 1) той, хто б'є; 2) ich. морська ́ 
лиси ́ця; 3) agric. ціп; молота ́рка. 
thrashing — n. 1) биття ́; прочуха ́н; 2) agric. 
молотьба ́, молотіння, 
thrashing floor — n. agric. тік, токо ́вище. 
thrashing-machine — n. agric. молота ́рка. 
thrash out, to — стара ́нно з'ясо ́вувати, 
обгово ́рювати (пита ́ння, спра ́ву). 
thrash, to — 1) би ́ти; лупцюва ́ти; 2) пере-
магати (у боротьбі, змага ́нні); 3) agric. 
молоти ́тн. 
thrasonical — adj. хвалькува ́тий. 

thread — n. 1) ни ́тка; 2) tech. нарі ́зка; хід 
ґвинта ́; 3) elect, жи ́лка дро ́ту; 4) attr. 
нитяний. 
thread and thrum — colloq. і до ́бре і пога ́не; 
все вку ́пі. 
threadbare — adj. 1) спрацьо ́ваний; зно ́-
шений; 2) убо ́го вдя ́гнений. 
threader — tech. ґвинтови́й верста ́т. 
threadlike — adj. 1) ниткоподі ́бний; 2) во-
локни ́стий. 
thread-mark — водяни ́й знак (на гро ́шах). 
thread-needle — струмо ́чок (дитяча гра), 
thread, to — 1) втяга ́ти ни ́тку; 2) tech. 
ґвинтува ́ти, нарі ́зувати нарі ́зку; 3) на-
ни ́зувати (нами ́сто). 
threadworm — zool. го ́стрик (глист), 
thready — adj. 1) тонки ́й, як ни ́тка; 2) во-
локнистий. 
threat — загро ́за; погро ́за. 
threatening — adj. грі ́зни ́й; загро ́зливий. 
threateningly — adv. грі ́зно; загро ́зливо. 
threaten, to — загро ́жувати; погро ́жувати; 
нахвалятися. 
threatful — adj. грі ́зни ́й. 
three — три. 
three-colour process — print, фотомеханіч-
ний проце ́с трикольоро ́вого дру ́ку. 
three-cornered — adj. 1) трику ́тній; 2) fig. 
незґра ́бний, вайлува ́тий. 
three-decker — n. 1) naut. трипа ́лубне судно ́; 
2) lit. трило ́гія. 
three-dimensional movie—п. cinemat. стерео-
скопічне кіно ́. 
threefold — 1) adj. потрійний; потро ́єний; 
2) adv. втро ́є; потрі ́йно; три ́чі. 
three halfpence — n. півтора ́ пе ́нса. 
three-handed — adj. за у́частю трьох грачі ́в. 
three hundred — три ́ста. 
three-lane — ву ́лиця, на якій а́вта ї́дуть 
в три ряди ́. 
three-legged — adj. трино ́гий. 
three-master — naut. тршцо ́глове судно ́. 
three-mile — adj. трими ́льний. 
three-mile limit — naut. межа ́трими ́льної 
сму ́ги територія ́льних вод. 
threepence — трипе ́нсова моне ́та. 
threepenny — adj. 1) що кошту ́є три пе ́нси; 
2) fig. деше ́вий, пога ́ної я́кости. 
three-per-cents — n. pl. англі ́йські державні 
тривідсотко ́ві обліґа ́ції. 
three-phase — adj. elect, трифа ́зний. 
three-piece — adj. що склада ́ється з трьох 
пре ́дме ́тів (про о́дяг, ме ́блі). 
three-ply — 1) n. тришаро ́ва фане ́ра; 2) adj. 
тришаро ́вий (тришаро ́ва фане ́ра). 
three-quarter — adj. 1) тричве ́ртний; 2) з 
поворо ́том обли ́ччя на три чве ́рті (про 
портре ́т). 
threescore — копа ́, шістдесят, 
threesome — 1) n. три осо ́би; трійка; 
2) adj. що склада ́ється з трьох, 
threethlon — sport, тризма ́г. 
three-throw — adj. tech. триходовйй; 
стро ́єний. 
threetimes — три ́чі, три рази. 



three-way thrum, to 

three-way — adj. 1) r/у. триколійний; 
2) tech. триходовий. 
thremmatology — твари ́нництво і рослин-
ництво (як нау ́ка). 
threnode — see threnody, 
threnody — похоро ́нний спів, 
thresher — 1) той, хто б'є; 2) ich. морська ́ 
лисиця; 3) agric. ціп; молота ́рка. 
threshing — n. agric. молотьба ́, молоті ́ння. 
threshing-floor — n. agric. тік, токо ́вище. 
threshing-machine — n. agric. молота ́рка. 
threshold — порі ́г; поча ́ток. 
thresh, to — 1) agric. молоти ́ти; 2) би ́ти; 
перемага ́ти (в боротьбі ́). 
thrice — adv. аг. тричі; у вели ́кій мі ́рі. 
thrice happy — adj. colloq. ду ́же щасливий, 
thrift — n. 1) ощадливість, бережли ́вість; 
2) bot. арме ́рія звича ́йна; 3) аг. замо ́жність. 
thriftiness — запа ́сливість; оща ́дливість, 
бережли ́вість. 
thriftless — adj. безгоспода ́рний; небе-
режли ́вий, марнотра ́тний. 
thrifty — adj. 1) оща ́дливий, бережли ́вий; 
2) що бу ́йно росте ́ (про росли ́ну). 
thrill — 1) глибо ́ке хвилюва ́ння; 2) colloq. 
сенса ́ція. 
thrilled — adj. 1) схвильо ́ваний; 2) за-
Хо́плений; заінтриґо ́ваний. 
thriller — lit. сенсаційний рома ́н. 
thrilling — adj. хвилюючий; захоплюючий, 
thrill, to — 1) виклика ́ти глибо ́ке хвилю-
ва ́ння; 2) ду ́же хвилюва ́тися. 
thrive, to — 1) ма ́ти у́спіх; багатіти; 2) бу ́й-
но рости ́, розроста ́тися (про рослини), 
throat — n. 1) anat. го ́рло; горлянка; 
2) вузьки ́й о́твір; 3) tech. горлови ́на; 
4) naut. п'я ́тка га ́феля. 
throat microphone — лярингофо ́н. 
throat of brass — fig. гучни ́й го ́лос. f 
throat, to — 1) ми ́мрити; 2) наспівувати 
Хри́плим го ́лосом. 
throaty — adj. заХри́плий; горта ́нний. 
throb — n. 1) биття ́; пульса ́ція; 2) Хвилю-
ва ́ння. 
throb, to — 1) си ́льно би ́тися, пульсува ́ти 
(про се ́рце, арте ́рії); 2) Хвилюва́тися. 
throe — n. 1) аго ́нія; несте́рпний біль; 
2) полого ́ві муки, 
throe, to — му ́читися, стражда ́ти. 
Throgmorton Street — 1) вулиця в Ло ́ндоні, 
де розташо ́вана біржа; 2) ло ́ндонська 
біржа. 
thrombosis — n. med. тромбо ́за. 
throne — n. 1) трон; престо ́л; 2) вла ́да 
мона ́рха; 3) fig. висо ́ке стано ́вище. 
throne, to — fig. займа ́ти висо ́ке стано ́вище. 
throng — n. на ́товп, сто ́впище, юрба ́ . 
throng, to — 1) то ́впитися, ку ́пчитися; 
2) запо ́внювати (про на ́товп). 
throstle — 1) orn. співо ́чий дрізд; 2) text. 
прядильна машина. 
throttle — n. 1) tech. дро ́сель, реґуля ́тор; 
2) го ́рло. 
throttle, to — 1) tech. дроселюва ́ти, реґу-
люва ́ти; 2) душити; 3) задиха ́тися. 

through — 1. adj. вільний, безперешко ́дний; 
2. adv. 1) цілко ́м, на ́скрізь; 2) від поча ́тку 
до кінця ́; 3.prep. 1) крізь, че ́рез, по; 2) про ́-
тягом; 3) за допомо ́гою; 4) завдяки ́, 
вна ́слідок. 
through and through — adv. 1) зно ́ву і зно ́-
ву; 2) цілко ́м, абсолютно, 
throughly — see thoroughly, 
throughout — 1. prep, про ́тягом; че ́рез; 
2. adv. 1) у всіх відно ́шеннях; 2) скрізь, 
всюди. 
through-put — n. tech. пропускна ́ спромож-
ність машини. 
through the night — всю ніч. 
throw — 1) кидо ́к; 2) відстань кидка ́; 3) geol. 
висота ́ ски ́ду; 4) tech. хід (по ́ршня); 
5) ганча ́рський круг. 
throw about, to — розкида ́ти. 
throw aside, to — відкида ́ти; усува ́ти. 
throwaway — comm. 1) n. рекля ́мне oro-
ло ́шення; 2) adj. низьки ́й (низька ́ ціна ́). 
throw away, to — відкида ́ти; викида ́ти. 
throw-back — n. реґре ́с, пове ́рнення до 
минулого. 
throw back, to — відкида ́ти наза ́д; від-
бива ́ти. 
throw-down — n. colloq. 1) відмо ́ва; 2) по-
ра ́зка. 
throw down one's arms, to — mil. здава ́тися, 
капітулюва ́ти. 
throw down, to — 1) скида ́ти; 2) chem. 
оса ́джувати. 
thrower — 1) sport. мета ́льн||ик (иця); 
2) ганча ́р. 
throw-in — n. sport, введення м'яча ́ в гру 
(про фу ́тбо ́л, ко ́паний м'яч), 
throwing discus — n. sport, мет ди ́ском. 
throwing out — n. викидання, 
throwing the javelin — n. sport, мет спи ́сом. 
throw in, to — 1) вкида ́ти; 2) додава ́ти 
(заува ́ження); 3) tech. включа ́ти. 
throw-off — n. поча ́ток (перего́нів, полю-
ва ́ння). 
throw off, to — 1) скида ́ти; відкида ́ти; 
2) hunt, пуска ́ти соба ́к. 
throw on, to — 1) підкида ́ти; додава ́ти; 
2) накида ́ти (пальто ́ то ́що). 
throw-out — n. colloq. щось непотрібне. 
throw out, to — 1) викида ́ти; 2) виганя ́ти; 
3) виво ́дити з рівнова ́ги. 
throw over, to — tech. переключа ́ти. 
throwster — n. text, крути ́льник. 
throw, to — 1) ки ́дати; шпурля ́ти; 2) tech. 
перекида ́ти, наво ́дити (міст); 3) sport. 
кла ́сти на обидві лопа ́тки; 4) тели ́тися, 
жереби ́тися то ́що; 5) скида ́ти, змінювати 
(шкі ́ру, ро ́ги). 
throw together, to — 1) по ́хапцем збира ́ти; 
2) зво ́дити доку ́пи. 
throw up, to — 1) ви ́ригати; 2) відмовля ́тися 
від у́части; 3) доріка ́ти. 
thru — see through. 
thrum — n. 1) торочки ́; 2) text, відрі ́зок абб 
кіне ́ць ни ́тки осно ́ви; 3) бри ́нькання. 
thrum, to — брйнькати. 



thrush ticking 

thrush — 1) med. плі ́снявка; 2) vet. гниття ́ 
стрі ́лки (у коня ́); 3) orn. дрізд. 
thrust — n. 1) по ́штовх; 2) tech. осьови ́й 
тиск; на ́тиск; 3) geol. горизонта ́льний або ́ 
бокови ́й тиск; 4) bui. ро ́зпір; 5) sport, ви ́пад. 
thrust aside, to — відкида ́ти, відшто ́вхувати 
вбік. 
thrust forth, to — вишто ́вхувати впере ́д. 
thrust in(to), to — встромля ́ти. 
thrust, to — 1) штовха ́ти; 2) всо ́вувати; 
су ́нути; 3) коло ́ти; простро ́млювати; 
4) підпира ́ти. 
thrust through, to — проко ́лювати; про-
стро ́млювати. 
thrust together, to — стиска ́ти. 
thrust upon, to — colloq. нав'я ́зувати. 
thud — n. стук, глухи ́й звук від паді ́ння 
чого ́сь важко ́го. 
thud, to — упа ́сти з глухи ́м сту ́ком. 
thug — громи ́ло, уби ́вця, головорі ́з. 
thuja — bot. ту ́я. 
thulium — chem. ту ́лій. 
thumb — 1) вели ́кий па ́лець руки ́; 2) па ́лець 
рукави ́ці. 
thumb-mark — слід від па ́льців (на сторі ́н-
ка ́х кни ́жки, журна ́ла). 
thumb-nail — 1) n. ні ́готь вели ́кого па ́льця 
руки ́; 2) adj. мале ́нький, коро ́ткий. 
thumb-print — ві ́дби ́ток вели ́кого па ́льця 
руки ́. 
thumbscrew — 1) tech. ґвинт з ри ́фленою 
голо ́вкою; 2) hist, знаря ́ддя катува ́ння. 
thumb-tack — кресля ́рська шпані ́вка. 
thumb-tack, to — пришпи ́лювати кресля ́р-
ською шпані ́вкою. 
thumb-thumper — n. colloq. вуличний про-
мо ́вець. 
thumb, to — 1) забрудни ́ти, заяло ́зити; 
2) роби ́ти щось невмі ́ло; 3) перегорта ́ти, 
перегляда ́ти (кни́жку, журна ́л). 
thump — n. 1) важки ́й уда ́р (кулако ́м, кий-
ко ́м); 2) глухи ́й звук уда ́ру. 
thumper — n. colloq. 1) щось ду ́же вели ́ке; 
2) очеви ́дна брехня ́. 
thumping — colloq. 1) adj. величе ́зний; пере-
ва ́жний; 2) adv. ду ́же. 
thumping majority — n. colloq. очеви ́дна 
більшість. 
thump, to — 1) завдава ́ти важко ́го (глу-
хо ́го) уда ́ру; 2) ва ́жко па ́дати (з глухи ́м 
шумом). 
thunder — n. 1) грім; 2) гу ́ркіт, шум. 
thunderbolt — 1) уда ́р бли ́скавки, лиска-
ви ́ця; 2) arch, белемніт (ре ́штки викопни́х 
молю ́сок). 
thunderclap — n. 1) уда ́р гро ́му; 2) fig. 
несподі ́ванка. 
thundercloud — грозова ́хма ́ра. 
thunder-head — чо ́рна грозова ́хма ́ра. 
thundering — adj. 1) громови ́й; оглу ́шли-
вий; 2) colloq. величе ́зний; страше ́нний. 
thunderous — adj. 1) грозови ́й; що прові-
ща ́є грозу ́ ; 2) громови ́й; оглу ́шливий. 
thunder-peal — уда ́р гро ́му. 
thunderstorm — гроза ́ , громови ́ця. 

thunderstroke — уда ́р гро ́му. 
thunderstruck — adj. 1) уби ́тий бли ́скавкою; 
2) fig. приголо ́мшений. 
thunder, to — 1) гримі ́ти; 2) fig. грю ́кати. 
thundery — adj. 1) грозови ́й; 2) душни ́й, 
парки ́й. 
thurible — rel. кади ́ло. 
thurify, to — rel. кади ́ти. 
Thuringia — geog. Тюрі ́нґія. 
Thursday — четве ́р. 
thus — adv. 1) так, таки ́м чи ́ном; 2) до, 
до тако ́ї мі ́ри. 
thus and thus — ось так і так. 
thus far — до ́сі. 
thus much — стільки. 
thus much at least is clear — хоч це, при-
на ́ймні, я́сно. 
thwack — n. си ́льний уда ́р. 
thwack, to — си ́льно би ́ти, шмага ́ти. 
thwart — 1. n. садження на веслово ́му 
чо ́вні ́; 2. adj. 1) попере ́чний; 2) упе ́ртий; 
незговірливий; 3) несприя́тливий. 
thwart, to — 1) пере ́чити; 2) перешкоджа ́ти 
здійсненню (бажа ́нь). 
thy — bibl. твій. 
thyme — bot. чебре ́ць. 
thymol — chem. тимо ́л. 
thymy — adj. 1) поро ́слий чебреце ́м; 2) що 
па ́хне чебреце ́м. 
thyroid — anat. 1) adj. щитови ́дний; 2) n. щитови ́дна за ́ло ́за. 
thyroid cartilage — n. anat. щитови ́дний 
хрящ. 
thyroid deficiency — n. med. недостатність 
щитови ́дної за ́ло ́зи. 
thyroid gland — n. anat. щитови ́дна за ́ло ́за. 
thyrsus — myth, патериця Ва ́кха. 
thyself — bibl. 1) себе ́; 2) сам, сама ́. 
Tianshan — geog. Тянь-Ша ́нь. 
tiara — n. тія ́ра. 
tiara'd — adj. з тія ́рою на голові. 
Tiber, the — geog. Тібр (рі ́чка). 
Tibet — geog. Тібе ́т. 
tibia — anat. вели ́ка гомі ́лко ́ва кі ́стка, 
гомілка. 
tic — med. тик. 
tic douloureux — n. med. невралгія трій-
ча ́стого не ́рва. 
tick — n. 1) ent. кліщ; 2) тик (ткани ́на); 
3) цо ́кання; 4) по ́значка; 5) colloq. креди ́т; 
6) colloq. мить. 
ticker — n. colloq. 1) се ́рце; 2) годи ́нник; 
3) ма ́ятник; 4) телегра ́фний апара ́т. 
ticket — n. 1) квито ́к, біле ́т; 2) посвідчення; 
3) етике ́тка; 4) спи ́сок кандида ́тів на ви ́-
борах; 5) colloq. програ ́ма політи ́чної па ́р-
тії; 6) attr. квитко ́вий. 
ticket-collector — rly. провідн||и́к (и ́ця). 
ticket of leave — дотерміно ́ве звільнення 
в'я ́зня. 
ticket-punch — rly. компо ́стер. 
ticket, to — 1) забезпе ́чувати квитка ́ми; 
2) прикріпля ́ти етике ́тку. 
ticking — n. тик (ткани ́на). 



tickler tile, to 

tickler — colloq. 1) важке ́ завда ́ння; 2) де-
ліка ́тна ситуа ́ція. 
tickle, to — 1) лоскота ́ти; 2) раді ́ти; ра ́-
дувати. 
tickling — n. ло ́скіт. 
ticklish — adj. colloq. 1) лоскотли ́вий; 
смішли ́вий; 2) обра ́зливий; 3) fig. ризи-
ко ́ваний; деліка ́тний. 
ticklishness — n. лоскотли ́вість; дражли ́-
вість. 
ticklish question — colloq. деліка ́тне пита ́ння. 
tick off, to — ста ́вити (роби ́ти) по ́значку. 
tick out, to — висту ́кувати (про телегра ́фний 
апара ́т). 
tick over, to — mot. працюва ́ти на низьки ́х 
о́бертах (про мото ́р). 
tick-tack — n. colloq. 1) цо ́кання; 2) звук 
биття ́ се ́рця; 3) помічни ́к букме ́кера. 
tick-tack-toe — гра в хре ́стики і ну ́лики. 
tick, to — 1) цо ́кати; 2) роби ́ти по ́значку; 
3) colloq. купува ́ти в борг; продава ́ти в 
борг. 
tidal — adj. пов'я ́заний з припли ́вом і від-
пли ́вом. 
tidal march — n. geol. ват. 
tidal river — припли ́вно-відпли ́вна рі ́чка. 
tidal waters — во ́ди припливу. 
tidal wave — 1) припли ́вна хви ́ля; 2) fig. 
хвиля захо ́плення. 
tidbit — see titbit. 
tiddly-winks — n. pi. гра в блі ́шки. 
tide — 1) припли ́в і відпли ́в; 2) аг. період; 
пора ́ ро ́ку; 3) poet, поті ́к. 
tide-gauge — hydrotech. припливомі ́р, фут-
што ́к. 
tide over, to — перебо ́рювати (тру ́днощі). 
tide, to — colloq. 1) пли ́сти ́за течіє ́ю; 
2) трапля ́тися. 
tide-waiter — colloq. урядо ́вець портово ́ї 
митниці. 
tide-water — n. 1) во ́ди припли ́ву; 2) attr. 
прибере́жний, примо ́рський. 
tideway — naut. 1) на ́прям приплйвно-
відпли ́вної течії; 2) фарва ́тер, що зазнає 
припливів і відпли ́вів. 
tidily — adv. оха ́йно, акура ́тно. 
tidiness — оха ́йність, акура ́тність. 
tidings — n. pl. аг. новина ́, зві ́стка. 
tidy — 1. adj. 1) оха ́йний, акура ́тний; 
2) colloq. значни ́й; 2. n. торби ́нка для 
кла ́птиків і вся ́кої вся ́чини. 
tidy, to — прибира ́ти; упорядко ́вувати. 
tidy up, to — прибира ́ти, наво ́дити поря ́док. 
tie — n. 1) сполу́чення, зв'язо ́к; 2) крава ́тка, 
га ́лстух; 3) стяжка; за ́в'язка; шнуро ́к; 
4) rly. шпа ́ла; 5) bui. затя ́жка; ро ́зпірка; 
6) sport, нічия ́. 
tiebeam — tech. затя ́жка; а́нкерна ба ́лка. 
tie down, to — 1) прив'я ́зувати; 2) обме ́жу-
вати свобо ́ду дій. 
Tien Shan — geog. Тянь-Ша ́нь, Тянь-Ша ́ня 
(го ́ри). 
Tientsin — geog. Тянь-Тзі ́нь (мі ́сто). 
tie-plate — tech. 1) ре ́йкова підкла ́дка; 
2) а́нкерна плита ́. 

tier — 1) той, хто зв'я ́зує; 2) ряд, я́рус; 
3) кріплення. 
tierce — n. 1) mus. те ́рція; 2) sport, тре ́тя 
пози ́ція у фехтува́нні. 
tiercel — see tercel. 
tie-rope — n. naut., av. чал. 
Тіегга del Fuego — geog. Вогняна ́Земля ́ 
(о ́стрів). 
tier, to — розташо ́вувати ряда ́ми, я́русами. 
tie, to — 1) зав'я ́зувати(ся); прив'я ́зувати; 
скріплювати; 2) шнурува ́ти (череви ́ки); 
3) sport, зігра ́ти внічию ́. 
tie-up — n. 1) зв'я ́заність; 2) страйк, 
tie up, to — зв'я ́зувати; прив'я ́зувати. 
tie-wig — перу ́ка, перев'я ́зана зза ́ду стріч-
кою. 
tiff— n. 1) ковто ́к спиртно ́го; 2) су ́тичка; 
незла ́года; 3) тіп. кальцит. 
tiffany — n. text, шовковий газ. 
tiff, to — 1) пи ́ти повільно, невели ́кими 
ковтка ́ми; 2) тро ́хи посвари ́тися. 
tig — n. 1) до ́тик; 2) гра в квача ́. 
tiger — 1) zool. тигр; 2) fig. жорсто ́ка 
люди ́на. 
tiger-cat — zool. ти ́грова кішка, серва ́л. 
tigerish — adj. лю ́тий, як тигр, 
tiger's-eye — ти ́грове о́ко (напівкошто́вний 
ка ́мінь). 
tight — 1. adj. 1) натя ́гнений; туги ́й; 
2) сти ́снений; щільний; вузьки ́й; 3) непро-
никни ́й; 4) скупий; 5) убо ́гий; недоста ́тній; 
6) colloq. п'яний; 2. adv. 1) ту ́го; 2) тісно; 
3) щі ́льно; 4) міцно. 
tight as a drum — colloq. п'я ́ний, як чіп. 
tightener — n. tech. натяжний при ́стрій. 
tighten, to — натяга ́ти(ся); стяга ́ти(ся); 
сти́скувати(ся). 
tight-fisted — adj. скупий, скна ́рий. 
tight fit — n. tech. щільне припасува ́ння. 
tight-lipped — adj. мовчазни ́й. 
tightly — adv. 1) ту ́го; 2) ті ́сно; 3) щі ́льно; 
4) міцно. 
tightness — n. напру́женість. 
tightrope — n. ту ́го натя ́гнений кана ́т. 
tightrope-dancer — канатоходець, 
tights — n. pl. трико ́. 
tight squeeze — n. colloq. небезпе́чне ста-
но ́вище. 
tightwad — n. colloq. скупі́й, скна ́ра. 
tigress — zool. тигри ́ця. 
Tigris — geog. Тигр (річка), 
tigrish — see tigerish, 
tig, to — гра ́ти в квача ́. 
tike — see tyke, 
til — bot. кунжу ́т, сеза ́м. 
tilbury — n. ле ́гка ́ двоко ́лка. 
tilde — print, ти ́льда (знак ~). 
tile — 1) черепи́ця, дахівка; 2) ка ́хля; 
3) порожни ́ста це ́гла. 
tiler — 1) черепи́чний ма ́йстер; 2) ка ́хель-
ний ма ́йстер, ка ́хельник. 
tilerV — 1) черепи́чний завод; 2) кахе ́льня. 
tiling — n. 1) черепи́чний дах; 2) ка ́хлі. 
tile, to — bui. 1) вкрива ́ти черепи ́цею, да-
хівкою; 2) вкрива ́ти ка ́хлями. 
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till — 1. prep, аж; до; до ́ти; по ́ки; 2. п. 
1) geol. тиль; валунна глина; 2) ка ́са у 
прила ́вку; шухля ́да для гро ́шей. 
tillable — adj. agric. о́рний. 
tillage — n. agric. 1) рілля ́; обро ́блена 
земля ́ ; 2) обробіток землі. 
tilled — adj. agric. ораний, обро ́блений 
(о ́рана, обро ́блена земля ́). 
tiller — n. 1) хліборо ́б, землеро ́б; 2) agric. 
культива ́тор; 3) naut. ру ́мпель; 4) bot. 
па ́росток; па ́гіи. 
tiller, to — bot. пуска ́ти па ́ростки (па ́гони). 
till now — дотепе ́р, до ́сі, до цьо ́го ча ́су ́ . 
till then — до то ́го ча ́су ́ , до ́ти. 
till, to — agric. ора ́ти, обробля ́ти землю, 
tilt — n. 1) на ́хил; похи ́ле поло ́ження; 
2) по ́кришка; 3) паруси ́новий наме ́т (над 
чо ́вно ́м, во ́зом); 4) сва ́рка, су ́тичка; 5) hist. 
напад зі спи ́со ́м; уда ́р спи ́со ́м. 
tilth — agric. 1) рілля ́ ; землеро ́бство; 
2) глибина ́ о́ранки. 
tilt-hammer — tech. ва ́жільний мо ́лот. 
tilt, to — 1) нахиля ́ти(ся); 2) покрива ́ти 
паруси ́новим наме ́том. 
tilt-yard — hist, арена для турнірів. 
timber — n. 1) будіве ́льний ліс; лісомате-
рія ́л; 2) коло ́да; ба ́лка; 3) hunt, огоро ́жа; 
4) naut. ти ́мберс; 5) ming. кріпи ́льний ліс. 
timber carrier — n. лісовіз. 
timbered — adj. 1) ліси ́стий; 2) дерев'я ́ний. 
timber-headed — adj. colloq. дурни ́й, тупи ́й. 
timbering — n. 1) лісоматерія ́ли; 2) сто ́ля ́р-
ство, теслярство; 3) ming. кріплення. 
timber-line — for. ве ́рхня межа ́ поши ́рення 
лісу. 
timber-man — ming. кріпильник, 
timber, to — 1) будува ́ти з де ́рева; 2) сто-
лярува ́ти, теслярува ́ти; 3) ming. кріпи ́ти. 
timber-toe(s) — n. jok. 1) люди ́на з важко ́ю 
ходо ́ю; 2) люди ́на з дерев'я ́ною проте ́зою. 
timber-yard — скла ́д де ́рева, лісу, 
timbre — mus. тембр, 
timbrel — mus. тимпа ́н; тамбури ́н; бу ́бон. 
time — n. 1) час; 2) те ́рмін; 3) епо ́ха; е́ра; 
4) вік, період життя; 5) раз; 6) mus. такт; 
темп; 7) sport, період, тайм; 8) attr. що 
нале ́жить до пе ́вного ча ́су ́ . 
time after time — повто ́рно. 
time and again — неодноразо ́во; раз-у-ра ́з. 
time-and-a-half — додатко ́ва опла ́та понад-
нормо ́вої пра ́ці. 
time-bargain — уго ́да про те ́рмін. 
time-bill — see time-table. 
time bomb — mil. бо ́мба уповільненої дії. 
time-book — see time-card. 
time-card — ка ́ртка, де відміча ́ється час 
поча ́тку і кінця ́пра ́ці. 
time-clock — 1) годинник, що відміча ́є час 
поча ́тку і кінця ́пра ́ці; 2) tech. годи ́нник, 
яки ́й фіксу ́є час, що витрача ́ється на пе ́вну 
опера ́цію. 
time-expired — adj. milnaut. що відслужив 
пе ́вний те ́рмін. 
time-exposure — phot, експози ́ція. 
ime-fuse — mil. дистанційний детона ́тор. 

time-in-service — mil. ви ́слуга ро ́ків. 
timekeeper — 1) хроно ́метр; 2) sport. 
хронометри ́ст; 3) та ́бельник. 
time-lag — відстава ́ння в ча ́сі. 
timeless — adj. 1) poet, вічний; 2) несвоє-
ча ́сний. 
timeliness — n. своєча ́сність. 
timely — adj. вча ́сний, своєча ́сний; слу ́ш-
ний. 
time-out — n. пере ́рва (в пра ́ці, спо ́рті). 
timepiece — хроно ́метр; годи ́нник. 
time presses — colloq. пора ́ ; час; час не 
чека ́є. 
timer — 1) tech. автомати ́чний при ́лад, що 
реґулю ́є трива ́лість чого ́сь; 2) хроно ́метр; 
годи ́нник. 
time-saving — adj. що заоща ́джує час. 
time-saving device — n. tech. удоскона ́лення, 
що заоща ́джує час. 
time-server — n. colloq. пристосо ́ванець; 
опортуніст. 
time-serving — 1) n. пристосо ́вництво; 
опортунізм; 2) adj. пристосо ́вницький; 
опортуністи ́чний. 
time-signal — n. сиґна ́л то ́чного ча ́су ́ . 
times to come — майбу ́тнє. 
time-study — n. хронометра ́ж. 
time-table — ро ́зклад. 
time, to — 1) вибира ́ти час; 2) признача ́ти 
на пе ́вний час; 3) mus. відбива ́ти такт, 
time-work — поде ́нна або ́ погоди ́нна пра ́ця. 
time-worker — робітник, зайня ́тий на по-
де ́нній або ́ погоди ́нній пра ́ці. 
time-worn — adj. 1) застарілий; 2) зно ́-
шений. 
timid — adj. боязки ́й; несміливий; сором-
ли ́вий. 
timidity — бо ́язкість; несміливість; со-
ром ли ́вість. 
timidly — adv. бо ́язко; несміливо; сором-
ли ́во. 
timing — n. 1) tech. синхро ́нність; 2) mot. 
реґулюва ́ння моме ́нту запа ́лювання; 3) вй-
бір пе ́вного ча ́су ́ . 
Timor — geog. Тімо ́р (о ́стрів). 
timorous — adj. ду ́же боязки ́й, полохли ́вий, 
соромли ́вий. 
timothy — n. bot. тимофіївка лугова ́. 
tin — n. 1) тіп. о́ливо, ци ́на; 2) бля ́ха; 
3) ба ́нька, бляша ́нка; 4) attr. олив'я ́ний; 
5) attr. бляша ́ний; 6) attr. fig. підро ́блений, 
неспра ́вжній. 
tinct — poet. 1) adj. заба ́рвлений; 2) n. 
ко ́лір, відтінок. 
tinctorial — adj. фарбува ́льний. 
tincture — 1) pharm. тинкту ́ра; 2) відтінок; 
3) при ́смак. 
tincture of valerian — pharm. валерія ́нка. 
tincture, to — 1) заба ́рвлювати; фарбува ́ти; 
2) надава ́ти смаку ́, за ́паху. 
tinder — 1) трут; 2) сухе ́ де ́рево. 
tinder-box — 1) hist, трутни ́ця (скри ́нька 
з прила ́ддям для добува ́ння вогню); 2) fig. 
запальна ́ люди ́на. 
tindery — adj. легкозаймйстий. 
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tine — 1) зубе ́ць; 2) ві ́стря. 
tinea — med. кільце ́вий лиша ́й. 
tin foil — n. станіо ́ль, фо ́льга. 
tin-foil, to — покрива ́ти фо ́льгою. 
ting — colloq. tinkle. 
tinge — 1) відті ́нок; 2) при ́смак. 
tinge, to — надава ́ти ві ́дті ́нку (при ́смаку). 
tingle — 1) дзвін у ву ́хах; 2) пощи ́пування, 
поко ́лювання; ко ́лька. 
tingle, to — 1) відчува ́ти дзвін у ву ́хах; 
2) свербі ́ти; 3) горі ́ти, паші ́ти (від обу ́-
рення, со ́рому). 
tin hat — mil., Ьиі. colloq. стале ́вий шоло ́м. 
tinhorn — colloq. 1) adj. деше ́вий; 2) n. 
хвалько ́. 
tinker — n. 1) луди ́льник; 2) пога ́ний пра-
цівни ́к; 3) пога ́на робо ́та; спро ́ба аби ́як 
пола ́годити щось. 
tinker, to — 1) луди ́ти; 2) ла ́годити на-
швидку ́, якне ́будь. 
tinkle — n. дзвені ́ння, бряжча ́ння; дзе ́нькіт 
дзво ́ника. 
tinkler — 1) луди ́льник; 2) дзво ́ник. 
tinkle, to — дзвені ́ти; дзвони ́ти; бряжча ́ти. 
tinkling — n. дзвені ́ння; бряжча ́ння. 
tinman — n. бляха ́р, жерстя ́ник. 
tinned — adj. 1) вкри ́тий о́ливом, ци ́ною; 
2) консерво́ваний (консерво́вані харчові ́ 
проду ́кти). 
tinned food — консе ́рви. 
tinned goods — консе ́рви. 
tinner — 1) ming. робітни ́к на ша ́хті о́лива; 
2) бляха ́р, жерстя ́ник; 3) робітни ́к кон-
се ́рвної фа ́брики. 
tinning — n. tech. 1) лудіння; 2) полу ́да. 
tinnitus — n. med. дзвін у ву ́хах. 
tinny — adj. 1) geol. бага ́тий на о́ливо; 
2) що дзвенить, як бля ́ха. 
tinol — n. tech. тино ́ль. 
tin-opener — ніж до консе ́рвів. 
tin-pan — adj. різки ́й, неприє ́мний (про 
звук). 
tin-pan alley — colloq. а́втори і видавці 
ле ́гко ́ї му ́зи ́ки. 
tin-panny — see tin-pan. 
tin-plate — n. (бі ́ла) жерсть. 
tin-plate, to — tech. луди ́ти. 
tinsel — 1. n. 1) фо ́льга; 2) блискітка; 
2. adj. показни ́й. 
tinsel, to — прикраша ́ти блискі ́тками. 
tin-smith — бляха ́р, жерстя ́ник. 
tinstone — тіп. каситерит, олив'я ́ний 
ка ́мінь. 
tint — 1) ві ́дті ́нок, тон; 2) ба ́рва, заба ́рв-
лення. 
tinted — adj. підфарбо ́ваний. 
tinted glasses — те ́мні окуля ́ри. 
tintinnabulation — n. дзвін дзво ́нів. 
tin, to — 1) tech. луди ́ти, вкрива ́ти о́ливом; 
2) консервува ́ти. 
tintometer — n. tech. колори ́метр. 
tint, to — підфарбо ́вувати, зле ́гка заба ́рв-
лювати; відтіня ́ти. 
tintype — n. phot, фероти ́пія. 
tinware — жерстя ́ні вироби. 

tiny — adj. кри ́хітний; мініятю ́рний. 
tip — n. 1) верхі ́вка; 2) тонки ́й кіне ́ць 
(па ́льця, но ́са то ́що); 3) напи ́вок; чайові ́; 
4) на ́тяк; 5) зва ́лшце, смі ́тни ́к; 6) ле ́гки ́й 
по ́штовх; до ́тик; 7) на ́хил. 
tip-cart — tech. перекидни́й віз(о ́к). 
tip-cat — гра в чижа ́. 
tiplorry — tech. самоски ́д. 
tip-off — n. colloq. на ́тяк; попере́дження. 
tip off, to — colloq. попереджа ́ти. 
tip-over — adj. перекидни ́й. 
tip over, to — перекида ́ти(ся). 
tipper — n. tech. colloq. самоски ́д. 
tippet — n. ка ́пту ́р, капюшон. 
tipple — n. 1) ming. надша ́хтна споруда; 
2) rly. пристосування для розванта ́жування 
ваго ́нів; 3) спирто ́ви ́й напі ́й. 
tippler — colloq. п'яни ́ця. 
tipple, to — пи ́ти, пия ́чити. 
tippy — adj. colloq. що нахиля ́ється; не-
тверди ́й. 
tipstaff — 1) помічни ́к шери ́фа; 2) жезл, 
як ембле ́ма поса ́ди помічника ́шери ́фа. 
tipster — «жучо́к» на перего ́нах. 
tipsy — adj. напідпи ́тку. 
tipsy-cake — cul. пе ́чиво з кре ́мом, просо ́-
чене ромом або ́ вино ́м. 
tip the balance, to — 1) схиля ́ти ча ́шу тере-
зів; 2) fig. вирішувати спра ́ву. 
tip-tilted — adj. кирпа ́тий (про ніс), 
tip, to — 1) дава ́ти напи ́вок; дава ́ти на чай; 
2) дава ́ти прива ́тну інформа ́цію; 3) зва ́-
лювати; спорожня ́ти; 4) зле ́гка торка ́тися. 
tiptoe — n. па ́льці ніг; кі́нчики па ́льців ніг. 
tiptoe, to — 1) ходи ́ти навшпи ́ньки; 2) під-
крада ́тися. 
tiptop — 1) n. найви ́ща то ́чка; 2) adj. 
першокля ́сний; найкра ́щий; 3) adv. чудо ́во. 
tip-truck — tech. самоски ́д. 
tirade — n. тира ́да. 
tirailleur — mil. сна ́йпер. 
Tirana — geog. Тіра ́на (мі ́сто). 
tire — n. 1) mot. ши ́на, наколе ́сник, опо ́на; 
2) аг. о́дяг. 
tired — adj. змо ́рений, нато ́млений. 
tiredness — вто ́ма, сто ́млення. 
tired out — adj. зму ́чений, ви́снажений. 
tireless — adj. невто ́мний. 
tire oneself, to — вто ́млюватися, змо ́рю-
ватися. 
tire out, to — вто ́млювати, змо ́рювати, 
виснажувати. 
tiresome — adj. 1) доку ́чливий; уї ́дливий; 
2) сто ́мливий; нудний, 
tiresomely — adv. 1) доку ́чливо; уї ́дливо; 
2) сто ́мливо; ну ́дно. 
tiresomeness — n. 1) доку ́чливість; 2) сто ́м-
ливість. 
tire, to — 1) вто ́млювати(ся), змо ́рювати-
(ся); 2) надокуча ́ти, набрида ́ти; 3) аг. вдя-
га ́ти (кого ́сь); прикраша ́ти. 
tirewoman — аг. камери ́стка. 
tiring — adj. сто ́мливий, висна ́жливий. 
tiring-house — see tiring-room. 
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tiring-room — n. ar. theatr. артисти ́чна 
вбира ́льня. 
tiro — L. n. нов||а ́к (а ́чка). 
'tis — abbr. colloq. it is. 
tissue — 1) biol. ткани ́на; 2) see tissue-paper. 
tissue-paper — 1) китайський шовковий 
папі ́р; 2) цигарко ́вий папі ́р. 
Tisza — geog. Ти ́са (рі ́чка). 
tit — 1) orn. сини ́ця; 2) аг. коня ́чка. 
titan — n. ве ́летень, ко ́лос, тита ́н. 
Titan — myth. Тита ́н. 
titanic — adj. 1) велете́нський, титані ́чний; 
2) chem. що мі ́стить у собі ́ тита ́н. 
titanite — тіп. титані ́т. 
titanium — chem. тита ́н. 
titbit — n. ла ́сий шмато ́чок. 
titer — see titre. 
tithe — 1) деся ́та части ́на; 2) colloq. кра ́-
пелька, кри ́хітка. 
titian — adj. золотистокашта ́новий. 
titillate, to — лоскота ́ти. 
titillation — ло ́скіт, лоскота ́иня. 
titivate, to — colloq. причепу́рювати(ся). 
titlark — orn. верхоля ́к, лугови ́й ще ́врик. 
title — n. 1) ти ́ту ́л; зва ́ння; 2) на ́зва; заго-
голо ́вок; 3) print, ти ́ту ́льна сторінка; 
4) пра ́во (на щось)); доку ́ме ́нт, що дає ́ 
пра ́во вла ́сности; 5) cinemat. на ́пис, титр, 
titled — adj. титульо ́ваний. 
title-deed — comm. ку ́пча, доку ́ме ́нт, що 
підтве́рджує пра ́во вла ́сности. 
title-holder — sport, чемпіо́н(ка). 
title-page — print, ти ́ту ́льна сторі ́нка. 
title, to — 1) титулюва ́ти; 2) назива ́ти; 
дава ́ти заголо ́вок; 3) cinemat. дава ́ти ти ́три. 
titmouse — orn. сини ́ця. 
titrate, to — chem. титрува ́ти. 
titration — n. chem. титрува ́ння. 
titre — n. chem. титр, 
titter — n. 1) хихи ́кання; 2) colloq. молода ́ 
жінка. 
titter, to — хихи ́кати. 
tittle — 1) найдрібні ́ша ча ́стка; 2) ри ́ска, 
кра ́пка над лі ́терою або ́ фонети ́чним 
зна ́ком. 
tittlebat — ich. колю ́чка. 
tittle-tattle — n. 1) плітка ́р(ка); 2) базі ́кання. 
tittle-tattle, to — 1) поши ́рювати чутки ́ 
(плі ́тки); 2) базі ́кати. 
tittup — n. 1) весе ́лощі; пустотли ́вість; 
2) дріботли ́ва хода ́. 
tittup, to — 1) весели ́тися; пустува ́ти; 
2) дріботі ́ти нога ́ми. 
titubate, to — ar. 1) заїка ́тися, запина ́тися; 
2) іти ́ нетвердо ́ю ходо ́ю. 
titular — 1. n. осо ́ба, яка ́ ма ́є ти ́ту ́л; 2. adj. 
1) зв'я ́заний з титулом або ́ з поса ́дою; 
2) номіна ́льний. 
tizzy — n. colloq. 1) шестипенсо́ва моне ́та; 
2) хвилюва ́ння (че ́рез дрібни ́ці). 
to — prep, до, у, в, на. toad — 1) zool. жа ́ба, шкарапа ́ня; 2) fig. оги ́дна люди ́на. toad-eater — n. fig. підлабу ́зник, підле ́сник. 

toad-eating — fig. 1) n. підлабу ́зництво, 
підле ́сливість; 2) adj. підлабу ́зницький, 
підле ́сливий. 
toadflax — bot. льоно ́к. 
toadstool — bot. пога ́нка (гриб). 
toady — n. 1) підлабу ́зник; 2) нахлібник. 
toadyism — 1) життя ́ на чужі ́ ко ́шти; 
2) підле ́щування. 
toady, to — підле ́щуватися. 
toast — n. 1) тост; вйголошення то ́ста; 
2) осо ́ба, на честь або ́ в па ́м'ять яко ́ї 
проголо ́шується тост; 3) cul. грі ́нка. 
toasted — adj. cul. сма ́жений. 
toaster — 1) той, хто проголо ́шує тост 
(на честь к<зго́сь); 2) при ́лад для підсма ́-
жування грі ́нок. 
toasting-fork — n. до ́вга метале ́ва виде ́лка 
для підсма ́жування хлі ́ба на вогні ́. 
toasting-iron — see toasting-fork. 
toast-master — осо ́ба, що оголо ́шує то ́сти 
на офіційних прийняття ́х. 
toast, to — 1) проголо ́шувати тост за чиє ́сь 
здоро ́в'я; 2) cul. готува ́ти, сма ́жити грі ́нки. 
tobacco — n. 1) тютю ́н; 2) attr. тютюно ́вий. 
tobacco-box — табаке ́рка. 
tobacconist — тютю ́нни||к (ця). 
tobacco-pipe — лю ́лька. 
tobacco-plant — bot. тютю ́н. 
tobacco-pouch — кисе ́т. 
to-be — 1) n. майбу ́тнє; 2) adj. майбу ́тній. 
toboggan — п' sport, тобога ́н, са ́ни. 
toboggan-shoot — see toboggan-slide. 
toboggan-slide — гора ́ для спуска ́ння на 
са ́нях. 
toboggan, to — спуска ́тися на са ́нях. 
Tobruch — geog. То ́брук (мі ́сто). 
toby — 1) ку ́холь на пи ́во; 2) colloq. би ́тий 
шлях; 3) colloq. грабу ́нок на би ́тому шляху ́. 
tobyman — colloq. розбі ́йник, грабі ́жник. 
toccata — mus. токка ́та. ^ 
tocher — n. по ́саг. "" 
toco — colloq. тіле ́сна ка ́ра, биття ́. 
tocsin — n. 1) споло ́х; 2) дзвін, що б'є на 
споло ́х. 
tod — n. 1) colloq. лиси ́ця; 2) аг. густе ́ли ́стя. 
today — 1. n. 1) сього ́днішній день; 2) су-
ча ́сність, наш час; 2. adv. 1) сьогодні, нині; 
2) за на ́ших часі ́в. 
to-day — see today. 
toddle — n. 1) шкандиба ́ння; 2) colloq. 
прогу ́лянка; 3) colloq. дити ́на, яка ́почина ́є 
ходи ́ти. 
toddler — colloq. дити ́на, яка ́почина ́є хо-
ди ́ти. 
toddle, to — 1) шкандиба ́ти; 2) colloq. 
прогу ́люватися. 
toddy — 1) па ́льмовий сік; 2) пунш, то ́дці. 
to-do — n. метушня ́; га ́лас. 
toe — 1) па ́лець на нозі ́ ; 2) носо ́к (панчо́хи, 
взуття ́); 3) ни ́жній кіне ́ць, ни ́жня части ́на 
чого ́сь. 
toe-cap — носо ́к (взуття ́). 
toe-in — n. mot. збі ́жність передніх колі ́с. 
toe-nail — 1) ні ́готь на па ́льці ноги ́; 
2) colloq. кри ́во заби ́тий цвях. 
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toff — n. colloq. визначна ́ люди ́на. 
toffee — то ́фі (цуке́рки з цу ́кру і ма ́сла). 
toffy — see toffee, 
tog — n. pi. о́дяг. 
toga — L. n. 1) то ́ґа; 2) colloq. офіційний 
о́дяг. 
togaed — L. adj. 1) вдя ́гнений в то ́ґу; 2) ве-
личний. 
together — adv. спільно; ра ́зо ́м; гурто ́м. 
toggery — n. colloq. о́дяг. 
toggle — 1. n. 1) tech. колінчастий ва ́жіль; 
клин, за ́гвіздок; 2) naut. клева ́нт; 2. adj. 
tech. колінчастий. 
toggle-joint — n. tech. колінчасто-ва́жільне 
з'єдна ́ння. 
toggle, to — підтяга ́ти кана ́т за ́гвіздком. 
tog, to — одяга ́ти. 
toil — тяжка ́ пра ́ця. 
toiler — працівн||и́к (и ́ця). 
toilet — n. 1) одяга ́ння; 2) туале ́товий сто ́-
лик з дзе ́ркалом; 3) убира ́льня, кльозе ́т; 4) 
attr. туале ́товий. 
toilet-paper — туале ́товий папір, 
toiletry — ре ́чі туале ́ти. 
toilet-service — see toilet-set. 
toilet-set — туале ́тове прила ́ддя. 
toilet soap — туале ́тове ми ́ло. 
toilet-table — туале ́товий сто ́лик з дзе ́р-
калом. 
toilette — туале ́та. 
toiletware — ре ́чі туале ́ти (щітки ́, гребінці 
то ́що). 
toilet water — туале ́това вода ́. 
toilful — adj. важки ́й. 
toil-hardened — adj. мозо ́листий (мозо ́листі 
ру ́ки). 
toilless — adj. ле ́гки ́й, неважки ́й. 
toils — n. pl. сітка; тене ́та; па ́стка. 
toilsome — adj. важки ́й, вто ́мливий. 
toil, to — 1) тя ́жко працюва ́ти; 2) просу-
ва ́тися повільно, з тру ́днощами. 
toil-worn — ви́снажений пра ́цею. 
Tokay — тока ́йське (вино ́). 
toke — n. colloq. ї́жа. 
token — n. 1) прикме ́та, озна ́ка; 2) пода-
ру ́нок на па ́м'ять; 3) розпізнава ́льний знак; 
4) жето ́н; 5) attr. що ма ́є подо ́бу (чого ́сь); 
6) attr. попередній. 
token payment — comm. завда ́ток. 
token resistance — видимість о́пору. 
token smile — щось схо ́же на по ́смішку. 
toko — see toco. 
Tokyo — geog. То ́кіо (місто). 
Toledo — geog. 1) Толе ́до (місто в Еспа ́нії); 
2) Толідо (мі ́сто в США). 
tolerable — adj. 1) задовільний; до ́сить 
до ́брий; 2) терпи ́мий. 
tolerance — n. 1) терпи ́мість; 2) med. 
толера ́нтність; 3) tech. до ́пуск. 
tolerant — adj. 1) терпи ́мий; 2) med. 
толера ́нтний. 
tolerantly — adv. терпи ́мо. 
tolerate, to — 1) потура ́ти; допуска ́ти; 
2) терпіти, зно ́сити. 
toleration — n. терпи́мість. 

toll — n. 1) дзвін; благовіст; 2) похоро ́нний 
дзвін; 3) ми ́то; 4) пла ́та за міжміську ́ 
телефо ́нну розмо ́ву, переї ́зд че ́рез міст 
то ́що; 5) тії. кількість втрат, 
tollable — adj. що обклада ́ється ми ́том. 
tollage — n. 1) ро ́змір ми ́та; 2) спла ́та ми ́та. 
toll-bar — заста ́ва, шляґба ́вм, де стяга ́ється 
ми ́то. 
tollbooth — кабіна, де спла ́чується ми ́то. 
toll call — міжміські телефо ́нна розмо ́ва. 
toller — 1) дзвін; 2) дзвона ́р; 3) збира ́ч 
ми ́та. 
toll-gate — заста ́ва, шляґба ́вм, де стяга ́єть-
ся ми ́то. 
tollhouse — митниця, 
toll line — міжміські телефо ́нна лінія, 
tollman — збира ́ч ми ́та. 
tol-lol — adj. colloq. можли ́вий, сте ́рпний. 
toll, to — 1) пові ́льно і розмі ́рено би ́ти в 
дзвін; благовісти ́ти; 2) дзвонити по не-
біжчикові; 3) відбива ́ти годи ́ни; 4) спла ́-
чувати ми ́то то ́що. 
tolly — colloq. свічка, 
toluene — chem. толуо ́л. 
tomahawk — n. томага ́вк. 
tomahawk, to — 1) би ́ти або ́убива ́ти тома-
га ́вком; 2) fig. неща ́дно критикува ́ти. 
tomato — помідо ́р, тома ́т. 
tomb — 1) моги ́ла, гробни ́ця; 2) па ́м'ятник 
на моги ́лі. 
tombac — met. томпа ́к. 
tomb-stone — могильна плита ́, па ́м'ятник. 
tomb, to — хова ́ти, кла ́сти в моги ́лу. 
Tom, Dick and Harry — colloq. 1) звича ́йні, 
про ́сті лю ́ди; 2) кожний, вся ́кий. 
tome — n. вели ́ка кни ́га, том. 
tomfool — n. 1) ду ́рень; 2) бла ́зень. 
tomfoolery — 1) дурниця; 2) ду ́рощі; 
пу ́стощі. 
tomfool, to — пустува ́ти; роби ́ти ду ́рощі. 
tommy — 1) това ́ри, що видаю ́ться робіт-
ника ́м за ́мі ́сть гро ́шей; 2) colloq. хліб, харч, 
tommy-bar — tech. ворото ́к. 
tommy-gun — mil. автома ́т. 
tommy-gunner — mil. автоматник, 
tommy rot — colloq. дурни ́ця; нісенітниця, 
tomnoddy — n. ду ́рень; проста ́к. 
tomorrow — 1. adv. за ́втра; 2. n. 1) за ́втраш-
ній день; 2) attr. за ́втрашній. 
to-morrow — see tomorrow, 
tomorrow morning — за ́втра вра ́нці. 
tomtit — 1) orn. сини ́ця; 2) маля, малю ́к. 
tomtom — 1) mus. тамта ́м; 2) ґонґ. 
ton — 1) то ́нна (міра ваги ́); 2) мо ́да, стиль; 
3) fig. бе ́зліч. 
tonal — adj. тона ́льний. 
tonality — n. тона ́льність; кольори ́т. 
tone — n. 1) тон; 2) на ́стрій; 3) med. то ́нус. 
tone-arm — звукозніма ́ч програвача ́. 
tone down, to — пом'я ́кшувати (тон, ко ́лір). 
toneless — adj. 1) невира ́зний; 2) байду ́жий. 
tone, to — 1) mus. настро ́ювати музи ́чний 
інструме ́нт; 2) надава ́ти ба ́жа ́ного то ́ну 
(звукові або ́ фа ́рбі). 
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tone up, to — підви ́щувати, поси ́лювати тон 
(чого ́сь). 
Tonga — geog. То ́нґа (острови ́). 
tongs — n. pl. 1) tech. обце ́ньки, клі ́щі ́ ; 
2) аг. colloq. штани ́, робо ́чий комбінезо ́н. 
tongue — 1) anat. язи ́к; 2) мо ́ва; 3) мане ́ра 
говорити; 4) стрілка терезі ́в; 5) tech. шип, 
шпунт. 
tongue-in-cheek — adj. 1) насмішкуватий; 
2) нещи ́рий. 
tongue-tacked — see tongue-tied, 
tongue-tied — adj. що не вмі ́є ви ́словити 
свої ́ думки. 
tonic — 1. n. 1) med. зміцнюючий, тонізу ́-
ючий за ́сіб; 2) mus. основни ́й тон; 2. adj. 
1) med. зміцнюючий, тонізу ́ючий; 2) mus. 
тонічний. 
tonicity — n. med. то ́нус. 
tonight — 1. n. 1) сьогоднішній ве ́чір; 
2) ніч, що настає ́;2. adj. 1) сього ́дні уве ́чері; 
2) сього ́дні вночі. 
to-night — see tonight. 
tonjon — n. паланкін (кри ́ті но ́ші, яки ́ми 
перено ́сять подоро ́жників у східніх кра-
ї́нах). 
tonkin — n. найміцні ́ший бамбук. 
Tonkin, Gulf of — geog. Тонкі ́нська зато ́ка. 
tonk, to — colloq. 1) ду ́же вда ́рити; 2) ле ́гко 
перемогти ́. 
tonnage — n. 1) тонна ́ж; вантажомі ́сткість; 
2) ванта ́жне ми ́то. 
tonne — метри ́чна то ́нна (1000 кг). 
tonometer — 1) mus. камерто ́н; 2) med. 
при ́лад до вимірювання ти ́ску кро ́ви, 
тоно ́метр. 
tonsil — anat. ґля ́нда, мигдалеви ́дна за ́ло ́за. 
tonsillitis — med. анґіна, тонзиліт. 
tonsure — n. rel. тонзу ́ра. 
tonsure, to — rel. пострига ́ти. 
tonsuring — n. rel. пострига ́ння. 
tontine — n. fin. тонти ́на. 
tony — adj. colloq. аристократи ́чний; 
вишуканий. 
too — 1) теж, та ́ко ́ж; 2) на ́дто, зана ́дто; 
3) ду ́же. 
too cold — adj. зана ́дто холодний, 
tool — n. знаряддя, інструме ́нт. 
too large — adj. зана ́дто вели ́кий. 
tooled — adj. 1) tech. обла ́днаний інстру-
ме ́нтами; 2) обро ́блений (знаря ́ддям, ін-
струме ́нтами). 
tooling — n. tech. обладна ́ння інструме ́н-
тами. 
toolroom — tech. інструмента ́льний відділ. 
tool, to — 1) tech. обла ́днувати (знаря ́ддям, 
інструме ́нтами); 2) працюва ́ти (знаря ́ддям, 
інструме ́нтами). 
too much — adv. забага ́то. 
toon — n. індійське черво ́не де ́рево. 
toot — n. 1) гудо ́к; 2) colloq. гульня ́, ве-
се ́лощі. 
tooth — n. 1) anat. зуб; 2) tech. зубе ́ць. 
toothache — n. зубни ́й біль, 
tooth-brush — n. щіточка до зубі ́в. 
tooth-comb — n. густи ́й гребіне ́ць. 

tooth-comb, to — розчісувати густим 
гребінце ́м. 
toothed — adj. 1) зубча ́стий; 2) з зуба ́ми. 
toother — n. colloq. уда ́р у зу ́би. 
toothful — colloq. ковто ́к спирто ́во ́го напо ́ю. 
toothless — adj. беззу ́бий. 
tooth-paste — n. зубна ́ па ́ста. 
tooth-pick — n. зубочи ́стка. 
tooth-powder — n. зубни ́й порошо ́к. 
toothsome — adj. colloq. приємний на смак, 
tooth, to — 1) tech. нарізувати зубці ́; 
2) colloq. гри ́зти. 
tootle — n. 1) звук сурми, фле ́йти то ́що; 
2) fig. базікання, тереве ́ні. 
tootle, to — 1) сурмиш;, гра ́ти на фле ́йті; 
2) fig. писа ́ти, багатослівно. 
toot, to — гудіти, труби ́ти. 
top — 1. n. 1) верши ́на (гори ́); 2) верх; 
пове ́рхня; 3) по ́кришка (баняка ́, кастру ́лі); 
4) ming. покрівля пласта ́; 5) met. колошни ́к; 
6) naut. марс; 7) найви ́щий ступінь; 
8) дзи ́ґа; 2. adj. 1) ве ́рхній; найви ́щий; 
2) найголовніший, 
topaz — min. топа ́з. 
top-boot — n. висо ́кий чо ́біт зі зако ́ченою 
халя ́вою. 
topcoat — n. пальто ́, плащ. 
top-drawer — adj. colloq. прекра ́сний, 
першокля́сний. 
top-dress, to — agric. підживлювати рос-
лини. 
tope — n. ich. сіра аку ́ла. 
toper — n. п'яни ́ця. 
tope, to — пиячити. 
topflight — adj. colloq. високопоста ́влений; 
керівни ́й (керівна ́ службо ́ва осо ́ба). 
topfull — adj. по ́вний по вінця, 
topgallant — n. 1) naut. бра ́мсель; 2) fig. 
найви ́ща то ́чка; зеніт, 
top gas — met. колошнико ́вий газ. 
top hat — n. циліндер (капелю ́х). 
top-heavy — adj. 1) що є ва ́жчим у ве ́рхній 
части ́ні; нестійки ́й; 2) colloq. напідпи ́тку. 
top-hole — adj. colloq. першокля́сний, пре-
кра ́сний. 
tophus — med. 1) подагри ́чні відкла ́дення 
в сугло ́бах; 2) відкла ́дення виннокам'яно ́ї 
кислота на зуба ́х. 
topi — n. тропічний шоло ́м (від со ́нця). 
topiary — 1) сад з підстри́женими дере ́-
ва ́ми; 2) мистецтво фігу ́рного підстрига ́н-
ня садо ́ви ́х дере ́в. 
topic — n. те ́ма; пре ́дме ́т; lit. сюже ́т. 
topical — 1) темати ́чний; 2) актуа ́льний; 
3) med. місце ́вий. 
topicality — n. актуа ́льність. 
top-knot — 1) чуб, чубо ́к (на голові); 
2) colloq. голова ́. 
topless — adj. 1) безве ́рхий; 2) fig. ду ́же 
висо ́кий. 
top liner — colloq. популя ́рний акто ́р, 
популя ́рна акто ́рка. 
toplofty — adj. colloq., jok. зарозумілий; 
презирливий. 



top men toryism 

top men — n. pi. люди, які ́посіда ́ють ке-
рівні стано ́вища в суспільстві, 
topmost — adj. 1) найви ́щий; 2) найважли ́-
віший. 
top-notch — 1) n. найви ́ща то ́чка чого ́сь; 
2) adj. першокля ́сний; прекра ́сний. 
top off, to — 1) закінчувати, заве ́ршувати; 
2) прикраша ́ти; оздо ́блювати. 
top of milk — пінка (шку ́рка) на молоці, 
topographer — n. топо ́граф. 
topographic(al) — adj. топографічний, 
topography — n. топогра ́фія. 
topological) — adj. math, топологічний, 
topology — n. math, тополо ́гія. 
toponymy — n. geog., lin. топонімія, 
topper — n. 1) циліндер (капелю ́х); 2) ши-
рокий жіно ́чий плащ; 3) colloq. чудо ́ва 
люди ́на; чудо ́ва річ. 
topping — 1. n. 1) верхівка; 2) р/.части́ни, 
зрізані з верхівки (де ́рева то ́що); 3) tech. 
покриття ́ доро ́ги; 2. adj. 1) що очо ́лює; 
2) що здійма ́ється; 3) colloq. прекра ́сний. 
toppingly — adv. colloq. прекра ́сно. 
topple, to — 1) вали ́ти(ся); 2) па ́дати 
(сторч голово ́ю). 
top price — n. найви ́ща ціна ́. 
tops — 1) adj. colloq. прекра ́сний; 2) n. pl. 
верхи ́ суспільства. 
topsail — naut. ма ́рсель. 
top-sawyer — n. ве ́рхній з двох пи ́льщиків. 
top secret — 1) n. вели ́ка таємни ́ця; 2) adv. 
абсолю ́тно тає ́мно. 
top sergeant — n. mil. colloq. підстаршина ́ 
чоти ́ (в Аме ́риці). 
top-soil — n. agric. о́рний шар ґру ́нту. 
top speed — n. найбільша (найви ́ща) 
швидкість. 
topsyturvy — 1) adv. пере ́кидом, шкере ́-
бе ́рть; 2) adj. переве́рнений догори ́дном; 
3) п. розгардія ́ш, плутани ́на. 
topsyturvydom — n. розгардія ́ш, плутани ́на. 
top, to — 1) вкрива ́ти (зве ́рху); 2) пере-
ве ́ршувати. 
toque — 1) zool. мака ́ка; 2) ток (жіно́чий 
капелю ́х без кри ́сів). 
tor — n. скеля ́ста верши ́на па ́горба. 
torch — n. 1) смолоски ́п; 2) електри ́чний 
ліхта ́р; 3) tech. лютува ́льна ля ́мпа. 
torch-light — n. 1) світло смолоски ́па; 
2) світло електричного ліхтаря ́. 
torchon — n. цупке ́ мере ́живо. 
torchon paper — n. торшо ́н (цупки́й папір). 
torch, to — освітлювати смолоски ́пом. 
toreador — n. тореадо ́р. 
torero — see toreador. 
toreutic — adj. різьблений; карбо ́ваний; 
ви ́битий (про мета ́л). 
Torino — see Turin. 
torment — n. му ́ка; му ́чення, катува ́ння. 
tormentor — 1) мучи ́тель; кат; 2) agric. 
колі ́сна ́ борона ́ ; 3) theatr. пе ́рша куліса. 
tormentress — n. мучи ́телька. 
torment, to — 1) му ́чити; катува ́ти; мор-
дува ́ти; 2) докуча ́ти; дратува ́ти. 
tormina — n. різки ́й біль у животі. 

torn — adj. дра ́ний; розде ́ртий. 
tornado — 1) meteor, гураґа ́н; шквал; 2) fig. 
ви ́бух, бу ́ря (о ́плесків то ́що). 
Toronto — geog. Торо ́нто (місто), 
torpedo — n. 1) naut. mil. торпе ́да; міна; 
2) rly. сиґна ́льна пета ́рда; 3) ich. електри ́ч-
ний скат; 4) attr. naut. mil. торпедний, 
torpedo-boat — naut. mil. міноно ́сець, тор-
пе ́дний ка ́тер. 
torpedo-boat destroyer — naut. mil. винищу-
вач міноно ́сців, торпедних ка ́терів. 
torpedo-net(ting) — n. naut. mil. протимінна 
сітка. 
torpedo-plane — naut. av. mil. літа ́к-торпедо-
но ́сець. 
torpedo, to — 1) naut. mil. торпедува ́ти, 
висаджувати в повітря; 2) fig. зни ́щувати. 
torpedo-tube — naut. mil. торпедний апара ́т. 
torpid — adj. 1) мля ́вий; апати ́чний; 
2) zool. що перебува ́є в спля ́чці. 
torpidity — 1) мля ́вість; апа ́тія; 2) zool. 
спля ́чка. 
torpor — 1) байду ́жість; апа ́тія; 2) ту ́пість; 
ду ́рість. 
Torquay — geog. То ́ркі (місто), 
torque — n. 1) tech. моме ́нт оберта ́ння; 
2) arch, кру ́чене метале ́ве нами ́сто. 
torrefy, to — 1) суши ́ти на вогні; 2) обпа ́-
лювати. 
torrent — n. 1) pl. зли ́ва; 2) швидки ́й потік. 
torrential — adj. 1) си ́льний, зли ́вний (про 
дощ); 2) що тече ́ швидки ́м пото ́ком. 
Torres Strait — geog. Торре ́сова прото ́ка. 
Torricellian vacuum — phys. Торріче ́лієва 
поро ́жнява. 
torrid — adj. жарки ́й, пеку ́чий; ви ́палений 
со ́нцем. 
torse — n. ґірля ́нда. 
torsion — n. 1) mech. скру ́чування; 2) скру ́-
ченість. 
torsion-balance — n. tech. дина ́мо-терези ́. 
torso — 1) тулуб; торс (ста ́ту ́ї); 2) archi. 
коло ́на з кру ́ченим стри ́жнем. 
tort — n. jur. цивільне правопору ́шення. 
torticollis — n. med. кривоши ́я. 
tortile — adj. кру ́чений; зсу ́каний. 
tortoise — zool. черепа ́ха. 
tortoise-shell — n. 1) па ́нцер черепа ́хи; 
2) attr. черепа ́ховий. 
tortuosity — 1) покру ́ченість; кривизна ́; 
2) нещи ́рість. 
tortuous — adj. 1) покру ́чений; 2) нещи ́рий. 
torture — n. 1) му ́ка; катува ́ння; торту ́ри; 
2) аго ́нія. 
tortured — adj. заму ́чений; замордо ́ваний. 
torturer — мучи ́тель; кат. 
torture, to — 1) му ́чити; катува ́ти; морду-
ва ́ти; 2) перекру́чувати, спотво ́рювати. 
torture to death, to — заму ́чити; замор-
дува ́ти. 
torus — n. 1) bot. квітколо ́же, плодо ́ве 
ло ́же; 2) bui. напівкру ́глий фриз. 
Tory — рої. n. 1) консерва ́тор; 2) attr. 
консервати ́вний. 
toryism — рої. консервати ́зм. 



tosh tourist agency 

tosh — 1) проґумо ́вана ткани ́на; 2) colloq. 
дурниця, нісенітниця, 
tosher — colloq. студе́нт(ка), що не навча ́-
ється в да ́ному коле ́жі, а лише ́склада ́є 
в ньо ́му і́спити. 
toss — n. 1) ки ́дання; відкида ́ння; 2) по ́-
штовх; 3) see toss-up. 
toss about, to — триво ́жно ки ́датися (про 
хво ́рого). 
toss away (off, down), to — відкида ́ти. 
toss off, to — colloq. 1) ви ́пити на ́хильці; 
2) зробити по ́хапцем. 
toss of the coin — n. жеребкува́ння. 
tosspot — n. аг. п'яни ́ця. 
toss, to — 1) ки ́дати; 2) скида ́ти (ве ́ршника); 
3) триво ́жно ки ́датися (про хво ́рого); 
4) ming. промива ́ти (руду ́). 
toss-up — n. 1) жеребкува ́ння; 2) colloq. 
щось непе́вне, сумні́вне. 
toss up a coin, to — жеребкува ́ти. 
toss up, to — підкида ́ти. 
tossy — adj. пиха ́тий, зухва ́лий. 
tot — n. 1) маля ́, малю ́к; 2) colloq. су ́ма; 
3) colloq. ковто ́к віша ́ ; мале ́нька ча ́рка 
вина. 
total — 1. n. 1) підсумок, су ́ма; 2) ці ́ле; 
2. adj. 1) сума ́рний; 2) цілий; тота ́льний. 
total eclipse — n. astron. по ́вне зате ́мнення. 
totalitarian — adj. 1) рої. тоталітарний; 
2) тота ́льний. 
totalitarianism — n. рої. тоталіта ́рний дер-
жа ́вний у́стрій. 
totality — n. 1) зага ́льна су ́ма; вся кіль-
кість; 2) зага ́льність; тотальність, 
totalizator — n. тоталіза ́тор (апара ́т). 
totalizer — n. 1) підсумо́вуючий лічи ́льний 
апара ́т; 2) see totalizator, 
totalize, to — 1) підсумо ́вувати; 2) з'є ́дну-
вати доку ́пи. 
totally — adv. сума ́рно; суцільно; тотально, 
total, to — 1) підбива ́ти підсумки; підра-
Хо́вувати; 2) дорівнювати; дохо ́дити до 
пе ́вної су ́ми. 
tote — n. colloq. 1) ванта ́ж; 2) перевіз. 
totem — n. тоте ́м. 
totemism — n. тотемізм. 
tote, to — colloq. не ́сти ́; перево ́зити. 
to the left — ліво ́руч. 
to the right — право ́руч. 
Tottenham — geog. То ́тнем (місто). 
tottering — adj. хитки ́й, нестійки́й. 
totter, to — 1) хита ́тися; колива ́тися; 
2) іти ́ хитко ́ю ходо ́ю; 3) ги ́нути. 
tottery — adj. хитки ́й; що мо ́же впа ́сти. 
tot, to — colloq. підсумо́вувати, додава ́ти. 
totty — adj. 1) нетвердий; 2) напідпи ́тку. 
toucan — orn. перцеї ́д, тука ́н. 
touch — n. 1) до ́тик; конта ́кт; 2) зв'язо ́к, 
спілкува ́ння; 3) почуття ́ до ́тику; 4) до ́-
міппса; 5) ле ́гке ́захво ́рювання; 6) mus. 
туше ́; 7) квач (дитя ́ча гра). 
touchable — adj. 1) відчу ́тний; 2) що 
сприйма ́ється на до ́тик. 
touch-and-go — 1) n. ризико ́вана спра ́ва; 
2) adj. ризико ́ваний; непе́вний. 

touch at, to — naut. захо ́дити в порт, 
touch-down — av. призе ́млення. 
touch down, to — av. призе ́млюватися. 
touched — adj. 1) приду ́ркуватий; 2) схви-
льо ́ваний. 
touched in the wind — colloq. хво ́рий на 
за ́дих. 
toucher — n. той, хто доторка ́ється. 
touchiness— 1) дражли ́вість; обра ́зливісгь; 
2) підвшцена чутли ́вість. 
touching — 1) adj. звору ́шливий; 2) prep. 
відно ́сно, що ́до. 
touch-line — n. sport, бокова ́лінія (у ко ́-
паному м'ячі). 
touch-me-not — n. 1) bot. нечіпа ́й-зілля, 
ро ́зрив-трава ́; 2) fig. заборо ́нена те ́ма; 
3) colloq. недото ́рка (дівчина), 
touch-needle — n. пробірна го ́лка. 
touch on, to — 1) межува ́ти (з чимсь); 
2) торка ́тися (те ́ми, питання), 
touch shore, to — naut. підпли ́сти ́ до бе ́рега. 
touch somebody on the raw, to — colloq. 
допекти ́кому ́сь. 
touchstone — n. пробірний ка ́мінь; брусо ́к. 
touch the spot, to — colloq. 1) влуча ́ти в ціль; 
2) відповіда ́ти своє ́му призна ́ченню. 
touch the wood, to — намага ́тися відверну ́ти 
пога ́ну прикме ́ту. 
touch, to — 1) торка ́ти(ся); займа ́ти; сти-
ка ́тися; 2) хвилюва ́ти; 3) ма ́ти відно ́-
шення до; стосува ́тися; 4)geom. торка ́тися. 
touch typist — n. друка ́рка, що працю ́є за 
сліпо ́ю мето ́дою. 
touch up, to — кла ́сти останні мазки ́, 
штри ́хи ́ (про карти ́ну, пра ́цю). 
touchwood — n. 1) трут; 2) дитя ́ча гра, в 
якій ло ́влять того ́, хто не встиг доторкну ́-
тися до де ́рева. 
touchy — adj. 1) дражли ́вий; вра ́зли ́вий; 
2) з підви ́щеною чутли ́вістю; 3) легко-
займи ́стий. 
tough — 1. adj. 1) тверди ́й; міцни ́й; цупки ́й; 
2) непохи ́тний; ду ́жий; 3) витрива ́лий; 
4) упе ́ртий; незговірливий; 5) colloq. зло-
чи ́нний; 2. n. colloq. злочи ́нець. 
toughen, to — става ́ти міцни ́м (тверди ́м, 
непохи ́тним, витрива ́лим). 
toughness — n. міцність, тве ́рдість; непо-
хи ́тність; витрива ́лість. 
Toulon — geog. Тульо ́н (місто), 
toupee — 1) чуб, чубо ́к; 2) невели́ка перу ́ка; 
3) фал(ь)ши́вий ку ́чер; накладка зі штуч-
ного воло ́сся. 
tour — n. 1) по ́дорож; пої ́здка; турне ́; 
2) тії. обхі ́д ва ́рти; 3) tech. обіг; обертання; 
4) theatr. ґастро ́ля. 
tourer — n. 1) тури ́ст(ка); 2) тури́стське а́вто́ 
або ́ літа ́к. 
touring — 1) n. тури ́зм; 2) adj. тури ́стський. 
touring саг — n. а́вто ́для тури ́зму. 
tourism — n. тури ́зм. 
tourist — n. 1) тури ́ст(ка); 2) attr. тури ́ст-
ський; що стосу ́ється тури ́зму. 
tourist agency — n. бюро ́ пбдзрзжіз 
тури ́стське бюро ́. 



tourist class track down, to 

tourist class — n. дру ́га кля ́са (в літаку ́, 
кораблі). 
tourist ticket — n. зворо ́тний квито ́к без 
да ́ти (ді́йсний на пе ́вний термін). 
tourmalin — n. тіп. турмалі ́н. 
tourmaline — see tourmalin. 
tournament — n. турнір. 
tournay — n. ткани ́на для драпува ́ння. 
tourney — hist, (середньовічний) турні ́р. 
tourney, to — hist, би ́тися на (середньо-
ві ́чному) турні ́рі. 
tourniquet — n. med. турніке ́т. 
tournure — n. турню ́ра. 
tour of duty — n. перебува́ння на поса ́ді. 
tour, to — 1) подорожува ́ти; 2) mil. роби ́ти 
обхі ́д (про ва ́рту); 3) theatr. ґастролюва ́ти. 
tousle, to — розпа ́тлувати, куйо ́вдити. 
tousy — adj. розпа ́тланий, розкуйо́вджений. 
tout — n. 1) комівояже ́р; 2) люди ́на, що 
дістає ́ і продає ́ інформа ́ції про ко ́ней пе ́ред 
перего ́нами. 
tout, to — 1) бу ́ти комівояже ́ром; 2) діста-
ва ́ти і продава ́ти інформа ́ції про ко ́ней 
пе ́ред перего ́нами. 
tow — 1) судно ́ або ́пліт на букси ́рі; 2) бу-
кси́рний кана ́т або ́ трос; 3) text, па ́чо ́си, 
куделя; 4) text, кло ́ччя. 
towage — n. 1) буксирува ́ння; 2) опла ́та 
буксирува́ння. 
toward — 1. adj. ar. 1) здібний до нау ́ки; 
2) насту ́пний; 3) слухня ́ний; 4) ґре ́чний; 
2. see towards. 
towardly — adj. ar. 1) згові ́рливий, посту ́-
пливий; 2) своєча ́сний; 3) сприя ́тливий. 
towards — prep. 1) назу ́стріч, до, у на ́-
прямі до; 2) що ́до, стосо ́вно, до. 
towards evening — до ве ́чора; надве ́чір. 
towards morning — до ра ́нку; надра ́нок. 
tow-boat — n. букси́рне судно ́. 
towel — n. рушник. 
towel-horse — n. ві ́шалка для рушникі ́в. 
towelling — n. матерія ́л для рушникі́в. 
towel, to — витира ́ти(ся) рушнико ́м. 
tower — n. 1) ве ́жа, ба ́шта; 2) tech. піло ́н; 
що ́гла; ви ́шка. 
tower above, to — 1) височі ́ти; підно ́ситися; 
2) бу ́ти ви ́щим за Інших, 
towering — adj. 1) висо ́кий; що височи ́ть 
(над чимсь); 2) що збільшується. 
Tower of London, the — Ло ́ндонська Ве ́жа, 
Ло ́ндонський То ́вер. 
tower, to — 1) височі ́ти; підно ́ситися; 
2) бу ́ти ви ́щим за і́нших. 
tow-head — n. 1) біля ́ва люди ́на; 2) сві ́тле 
воло ́сся. 
towing-line — n. букси́рний кана ́т або ́ трос, 
tow-line — see towing-line, 
town — n. 1) мі ́сто; 2) адміністративний 
центр (окру ́ги); 3) collect, ме ́шка ́нці мі ́ста; 
4) attr. міськи ́й. 
town-clerk — n. секрета ́р муніципа ́льної 
ра ́ди, упра ́ви. 
town-council — n. муніципа ́льна ра ́да. 
town-councillor — n. член муніципа ́льної 
Ра ́ди. 

townee — colloq. 1) ме ́шка ́нець Ке ́мбріджу 
або бксфорду, яки ́й не ма ́є відно ́шення до 
університету; 2) городя ́нин, міщани ́н. 
town-hall — n. ра ́туша, ме ́рія. 
town house — n. міське ́ ме ́шка ́ння. 
town planning — n. плянува́ння міст. 
townsfolk — n. городя ́ни, міща ́нство. 
township — n. місте ́чко; се ́лище. 
townsman — n. 1) городя ́нин; 2) земля ́к. 
townspeople — see townsfolk. 
town water — n. вода ́з місько ́го водого ́ну. 
tow-row — colloq. га ́мір, га ́лас. 
tow, to — буксирува́ти. 
towy — adj. схо́жий на кло ́ччя. 
toxaemia — n. med. зара ́ження кро ́ви. 
toxic — med. 1) n. отру ́та; 2) adj. отру ́йний, 
токси ́чний. 
toxicant — see toxic. 
toxicity — n. med. токси́чність. 
toxicologist — n. med. токсико ́лог. 
toxicology — n. med. токсиколо ́гія. 
toxin — n. med. токси ́н. 
toy — n. 1) за ́бавка, ця ́цька, ля ́лька, 
і́грашка; 2) щось мале ́ньке, лялько ́ве; 
3) attr. лялько ́вий, Іграшковий. 
toyman — n. 1) ма ́йстер і́грашок; 2) тор-
гове ́ць і́грашками. 
toyshop — n. крамни ́ця і́грашок. 
toy, to — 1) ба ́витися; забавля ́тися; 
2) colloq. фліртува ́ти. 
toze, to — ming. відокре ́млювати о́ливо 
від поро ́ди. 
trace — n. 1) слід; 2) незначна ́ кількість; 
3) кре́слення на ка ́льці; 4) тії. рівня ́ння 
в поти ́лицю; 5) bui. підкіс; 6) посторо ́нок. 
traceless — adj. безслідний. 
tracelessly — adv. безслідно. 
tracer — n. 1) кресля ́р-копіюва ́льник; 
2) mil. трасу ́ючий набій; 3) аґе ́нт ро ́зшуку 
загу ́блених рече ́й; 4) припряжни́й кінь. 
tracery — n. 1) archi. ажу ́рна робо ́та; 2) ві-
зеру ́нок. 
trace, to — 1) стежити, слідкува ́ти; 2) кре ́с-
лити; копіюва ́ти; 3) arch, відно ́влювати 
розташува ́ння або ́ ро ́зміри (старода ́вніх 
спору ́д то ́що). 
trachea — n. anat. трахе ́я. 
tracheitis — n. med. трахеїт. 
tracheotomy — n. med. трахеотомія. 
trachoma — n. med. трахо ́ма. 
trachyte — ті. тіп. трахіт. 
tracing — 1. adj. mil. трасу ́ючий; 2. п. 
1) просте ́жування; 2) копіюва ́ння. 
tracing paper — n. ка ́лька, восківка, 
track — n. 1) сте ́жка; польова ́ доро ́га; 
2) слід; 3) r/у. ко ́лія; 4) av. тра ́са, шлях; 
5) sport, трек; бігова ́ дорі ́жка; 6) tech. 
гу ́сениця (тра ́ктора); 7) звукова ́дорі ́жка 
(стрі ́чки, платі ́вки). 
trackage — n. гіу. сі ́тка залізни ́ць. 
track and field athletics — sport, ле ́гка ́ 
атле ́тика. 
track down, to — висліджувати, висте ́-
жувати. 



tracker training aids 

tracker — n. 1) бурла ́ка; 2) той, хто ви-
сліджує; філе ́р. 
tracklayer — n. rly. робітни ́к, що прокла-
да ́є залізни ́чні ко ́лії. 
trackless — adj. 1) що не залиша ́є сліді ́в; 
2) бездоріжній; 3) tech. безре ́йковий. 
trackless trolley line — n. троле ́йбусна лі ́нія. 
trackman — n. rly. той, хто перевіря ́є ко ́лію, 
колі ́йний обхідни ́к. 
track-shoe — n. tech. ла ́нка гу ́сениці. 
track, to — 1) слідкува ́ти; простежувати; 
2) проклада ́ти шлях; 3) залиша ́ти сліди ́; 
4) подола ́ти ві ́дстань. 
trackwalker — n. rly. той, хто перевіря ́є 
ко ́лію, колі ́йний обхідни ́к. 
trackway — n. 1) доро ́га з ко ́лією; 2) сте ́жка. 
tract — n. 1) тракта ́т; 2) anat. тракт; 
3) діля ́нка, про ́стір (землі ́, води), 
tractable — adj. 1) tech. що піддає ́ться 
обро ́бці (кува ́нню); 2) згі ́дли ́вий, зговір-
ливий. 
tractate — n. тракта ́т. 
tractile — adj. що видо ́вжується. 
traction — n. 1) tech. тя ́га; 2) си ́ла зче ́п-
лення; 3) colloq. міськи ́й тра ́нспорт. 
traction-engine — n. тяга ́ч. 
tractor — n. тра ́ктор. 
tractor-driven — adj. на тра ́кторній тя ́зі. 
tractor-driver — n. трактори ́ст(ка). 
tractor-operator — n. трактори ́ст(ка). 
trade — n. 1) торгівля, коме ́рція; 2) фах, 
профе ́сія; ремесло; 3) comm. покупці, 
клієнту ́ра; 4) attr. торгове ́льний. 
Trade Board — об'єднана ра ́да представ-
ників підприє ́мств і робітникі ́в для вре-
ґулюва ́ння виробни ́чих конфліктів, 
trade mark — n. фабри ́чна ма ́рка. 
trade mission — n. торгове ́льне пред-
ставни ́цтво. 
trade name — n. comm. 1) на ́зва фірми; 
2) торгове ́льна на ́зва това ́ру. 
trade off, to — обмінювати, 
trade price — n. comm. опто ́ва ціна ́. 
trader — n. 1) торгове ́ць; 2) naut. торго-
ве ́льне судно ́. 
trade-route — n. торгове ́льний шлях, 
trade school — n. торгове ́льна школа, 
tradesfolk — n. pi. ті, що займа ́ються 
торгівлею. 
tradesman — n. 1) ремісник; 2) купець; 
торгове ́ць, кра ́ма ́р. 
tradespeople — n. pl. ті, що займа ́ються 
торгівлею. 
tradeswoman — n. 1) ремісни ́ця; 2) торго ́вка. 
trade, to — 1) торгува ́ти; 2) вимінювати 
(на щось). 
trade union — n. 1) профспілка; 2) attr. 
профспілковий. 
trade-unionism — профспілко ́вий рух. 
trade-unionist — член профспілки. 
trade-wind — meteor, паса ́т. 
trading — 1) n. торгівля; коме ́рція; 2) adj. 
торгове ́льний; комерційний. 
trading post — n. факто ́рія. 

tradition — 1) стари ́й зви ́чай; традиція; 
2) леґе ́нда; пере ́каз. 
traditional — adj. традиційний; що пере-
дається з покоління в покоління, 
traditionalism — n. прихи ́льність до тра-
ди ́цій. 
traditionality — n. традиційність, 
traditionally — adv. традиційно, за тра-
ди ́цієгс. 
traditionary — see traditional, 
traduce, to — лихосло ́вити; обмовля ́ти. 
Trafalgar, Cape — geog. мис Трафальґа ́р. 
traffic — n. 1) рух (ву ́личний); тра ́нспорт; 
2) торгівля; 3) attr. тра ́нспортний, що 
стосу ́ється тра ́нспорту. 
trafficator — mot. пока ́жчик поворо ́ту. 
traffic-circle — n. колова ́ тра ́нспортна 
розв'я ́зка. 
traffic jam — ску́пчення транспорто ́вих 
за ́собів, зато ́р. 
trafficker — n. торгове ́ць (звича ́йно в не-
гативному зна ́ченні). 
trafficker in slaves — n. hist, торгове ́ць 
раба ́ми. 
traffic lights — n. pl. світлофо ́р. 
traffic policeman — поліца ́й, яки ́й реґулю ́с 
ву ́личний рух. 
traffic regulation — регулювання (ву ́лич-
ного) ру ́ху. 
tragedian — n. 1) а́втор траге ́дій; 2) theatr. 
трагічний акто ́р. 
tragedienne — n. theatr. трагічна акто ́рка. 
tragedy — n. трагедія. 
tragic(al) — трагічний; трагедійний. 
tragicomedy — трагікомедія. 
tragicomical — adj. трагікомічний. 
trail — 1) слід; хвіст; 2) сте ́жка; 3) bot. 
па ́гін, що стелиться; 4) тії. хо ́бот ляфе ́та. 
trail-blazer — нова ́тор(ка). 
trail-builder — бульдо ́зер, що вжива ́ється 
при будівлі доріг. 
trailer — 1) mot. при ́чіп; 2) cine mat. ано ́нс; 
3) bot. росли ́на, що стелиться, 
trail-net — тра ́лова сітка. 
trail, to — 1) волочи ́ти(ся); 2) відстава ́ти; 
іти ́поза ́ду; 3) висте ́жувати; розшу ́кувати. 
train — 1) по ́їзд, по ́тяг; 2) тії. обо ́з; 
3) ни ́зка (подій); 4) шля ́йфа (су ́кні); 5) tech. 
зубча ́ста переда ́ча. 
train-bearer — n. паж. 
train down, to — зме ́ншувати вагу ́ спеці-
я́льним тренува ́нням. 
trained — adj. на ́вчений, ви ́вчений; тре-
но ́ваний; ви ́школений. 
trained horse — ви́їжджений кінь. 
trained nurse — med. медична сестра ́. 
trainee — n. практика ́нт(ка). 
trainer — 1) інстру ́ктор; тре ́нер; 2) тії. 
горизонтальний навідни ́к. 
train-ferry — n. залізничний поро ́м. 
training — 1. n. 1) навча ́ння; ви ́шкіл; 
2) sport, тренува ́ння; 2. adj. 1) навча ́льний; 
2) sport, тренува ́льний. 
training aids — n. pi. навча ́льне (трену-
ва ́льне) прила ́ддя. 



training-college transform, to 

training-college — педагогічний інститу ́т. 
training manual — n. ті/., tech. навча ́льний 
посібник. 
training-ship — n. naut. учбо ́ве судно ́. 
train-man — n. rly. провідни ́к. 
train-master — n. rly. головни ́й провідни ́к. 
train-service — n. rly. слу ́жба ру ́ху. 
train staff — n. rly. бриґа ́да по ́їзду. 
train table — n. rly. гра ́фік руху поїзді ́в. 
train, to — 1) навча ́ти; вишко ́лювати; 
2) sport, тренува ́ти(ся); 3) mil. спрямо ́ву-
вати (вого ́нь гарма ́т(и)); 4) bot. спрямо ́-
вувати ріст росли ́ни; 5) colloq. їхати 
по ́їздом. 
trait — 1) ри ́са (хара ́ктеру, обли ́ччя); 
2) штрих. 
traitor — зра ́дник, ренеґа ́т. 
traitorous — adj. зра ́дницький, віроло ́мний. 
traitress — зра ́дниця, ренеґа ́тка. 
trajectory — math, траєкто ́рія. 
tram — n. 1) трамва ́й; 2) ming. вагоне ́тка; 
3) text, кру́чений шовк; 4) attr. трамва ́йний. 
tram-car — трамва ́й (ваго ́н). 
tram-driver — воді ́й трамва ́я, вагоновода, 
tram-line — трамва ́йна лінія. 
trammel — n. 1) fish, трал; не ́від; 2) штан-
ґенци ́ркуль; 3) гачо ́к для підвішування 
казанка ́ над вогне ́м; 4) pl. перешкода, 
trammel, to — 1) fish, лови ́ти не ́водом, 
сі ́ткою; 2) заважа ́ти. 
trammer — 1) трамва ́йник; 2) ming. ро-
бітни ́к, що відко́чує вагоне ́тки. 
tramontane — 1. n. 1) чужозе ́мець; 2) ва ́р-
вар; 2. adj. 1) заальпійський; 2) чужо-
зе ́мний; 3) ва ́рварський. 
tramp — n. 1) голодра ́нець; волоцю ́га; 
2) гу ́пання; 3) до ́вга і сто ́млива по ́дорож 
пі ́шки; 4) naut. ванта ́жне судно ́, що не 
працює на пе ́вній лінії. 
trample — n. 1) топта ́ння; ту ́пання; 2) не ́х-
тування, зневажа ́ння. 
trample down, to — топта ́ти, толо ́чи ́ти 
(траву ́). 
trample, to — 1) топта ́ти, толо ́чи ́ти (траву ́); 
2) гу ́пати; ва ́жко ступа ́ти; 3) не ́хтувати, 
зневажа ́ти. 
trampoose, to — colloq. ве ́штатися, тиня ́тися. 
tramp, to — 1) ве ́штатися, тиня ́тися; 
2) гу ́пати, ту ́пати; 3) ле ́две пле ́нтатися. 
tram-road — трамва ́йна ко ́лія. 
tram, to — 1) ї́хати на (в) трамва ́ї; 2) ming. 
відко ́чувати на вагоне ́тках. 
tramway — n. 1) трамва ́й; 2) attr. трам-
ва ́йний. 
trance — 1) med. транс; 2) екста ́за. 
tranquil — adj. спокійний, 
tranquillity — n. спо ́кій, ти ́ша. 
tranquillization — n. заспоко ́ювання. 
tranquillize, to — заспоко ́ювати(ся). 
trans — prefix транс-, че ́рез, з то ́го бо ́ку, за. 
transaction — n. 1) діло, спра ́ва; 2) р/. 
протоко ́ли засідань (науко ́вого товари ́ст-
ва); 3) jur. пола ́годження супере́чки шля-
хо ́м уго ́ди. 

transact, to — 1) прова ́дити спра ́вуї 
2) уклада ́ти (уго ́ду). 
Trans-Alpine — adj. трансальпійський, що 
розташо ́ваний на північ від Альп. 
Trans-Atlantic — adj. трансатланті ́йський. 
transcalent — adj. теплопровідни ́й. 
Trans-Caucasia — geog. Закавка ́ззя. 
Trans-Caucasian — adj. закавка ́зький, 
транскавка ́зький. 
transceiver — n. radio прийма ́ч-передава ́ч. 
transcendent — adj. 1) чудо ́вий; незвича ́й-
ний; 2) незрівнянний; 3) philos. транс-
цендентальний. 
transcendental — adj. 1) philos. трансценден-
та ́льний; 2) math, трансценде ́нтний; 3) col-
loq. абстра ́ктний; нея ́сни ́й. 
transcendentalism — n. трансцендента ́льна 
філосо ́фія. 
transcend, to — 1) переве ́ршувати; 2) пере-
ходити ме ́жі. 
transcontinental — adj. трансконтинента ́ль-
ний; що перетина ́є континент, 
transcribe, to — 1) перепи́сувати, спи ́сувати; 
2) phon. транскрибува ́ти; 3) розшифро ́-
вувати стенографічний за ́пис; 4) запи ́су-
вати на плівку; 5) mus. аранжува ́ти. 
transcript — 1) ко ́пія; 2) розшифро ́ваний 
стенографічний за ́пис. 
transcription — 1) переписування, спи́су-
вання; 2) phon. транскрибува ́ння; 3) ко ́пія; 
4) за ́пис на плівку; 5) mus. аранжува ́ння. 
transducer — elect. 1) перетво ́рювач; 
2) датчик; прийма ́ч. 
transect, to — роби ́ти попере́чний ро ́зріз. 
transept — n. archi. попере́чний неф ґоти ́ч-
ного собо ́ру. 
transfer — n. 1) переміщення; перене́сення; 
2) jur. доку ́ме ́нт про переда ́чу; 3) перене ́-
сення фарб на полотно ́при реставра ́ції; 
4) rly. пересіда́льний квито ́к. 
transferable — adj. яки ́й мо ́жна переда ́ти 
(заміни ́ти). 
transferal — переміщення; перене́сення. 
transferee — n. jur. осо ́ба, якій передає ́ться 
щось або ́ пра ́во на щось, 
transfer-ink — print, друка ́рська фа ́рба. 
transferor — n. 1) передава ́ч; 2) jur. осо ́ба, 
яка ́ передає ́права ́ на щось, 
transfer-service — слу ́жба зв'язку 
transfer, to — 1) переміща ́ти; перено ́сити; 
2) перено́сити малюнок на іншу пове ́рхню; 
3) rly. пересіда ́ти (з по ́їзда на по ́їзд). 
transfiguration — перетво ́рювання; видо-
зміна. 
transfigure, to — перетво ́рювати; видо-
змінювати. 
transfix, to — 1) прони ́зувати, простром-
ля ́ти; 2) fig. прико ́вувати до мі ́сця. 
transformation — 1) elect, трансформа ́ція; 
2) змі ́на, перетво ́рення; 3) fig. жіно ́ча 
перука. 
transformer — elect, трансформа ́тор. 
transform, to — 1) elect, трансформува ́ти; 
2) змінювати, перетво ́рювати. 



transfuse, to transudation 

transfuse, to — 1) med. роби ́ти перелива ́ння, 
трансфу ́зію (кро ́ви); 2) просо ́чувати. 
transfusion — 1) med. перелива ́ння, транс-
фу ́зія (кро ́ви); 2) взаємопроника ́ння. 
transgression — 1) rel. гріх; 2) прови ́на; 
пору ́шення (зако ́ну); 3) geol. трансґре ́сія. 
transgressor — 1) rel. грі ́шн||ик (иця), 
гріхово ́д||а (ниця); 2) правопору́шн||ик 
(иця). 
transgress, to — 1) rel. гріши ́ти; 2) пору ́-
шувати, переступа ́ти (зако ́н). 
tranship, to — see trans-ship, to. 
transience — n. скоромину ́щість, перехід-
ність, швидкопли́нність. 
transiency — see transience, 
transient — 1. adj. 1) скоромину ́щий, nepe-
Хідни́й; 2) випадко ́вий; 2. n. тимчасо ́вий 
ме ́шка ́нець. 
transient agent — нестійка ́ отру ́йна ре-
човина. 
transiently — adv. побі ́жно; випадко ́во. 
transit — n. 1) comm. переві ́з, транзи ́т; 
2) прої ́зд; прохо ́дження; 3) змі ́на; перехід 
(в і́нший стан); 4) astron. прохо ́дження 
че ́рез меридія ́н; 5) attr. транзитний; 6) attr. 
минущий; короткоча ́сний. 
transit duty — n. comm. транзи ́тне ми ́то. 
transition — 1) перехід; переміщення; 
2) перехідний період. 
transitional — adj. промі ́жний; перехідни́й. 
transition curve — math, перехідна ́ крива ́. 
transitive — adj. gram, перехідни́й, тран-
зити ́вний. 
transitive verb — n. gram, перехідне́ дієсло ́во. 
transitory — adj. хвиле ́вий, скоромину ́щий; 
тимчасовий. 
transit point — phys. то ́чка (температура) 
перехо ́ду з одно ́го ́ фізи ́чного ста ́ну в 
і́нший. 
transit, to — 1) переходити; переїжджа ́ти; 
2) astron. проходити че ́рез меридія ́н. 
Trans-Jordan — geog. Трансйорда ́нія. 
translatable — adj. що мо ́же бу ́ти перекла ́-
деним. 
translate, to — 1) переклада ́ти; 2) тлума ́-
чити; пояснювати; 3) radio транслюва ́ти. 
translation — 1) пере ́клад; 2) тлума ́чення; 
поя ́снення; 3) radio трансляція, 
translator — 1) переклада ́ч(ка); 2) radio 
трансля ́тор. 
translight — n. ілюмінований рекля ́мний 
транспара ́нт. 
transliterate, to — передава ́ти лі ́терами 
і́ншої абе ́тки, транслітерува ́ти. 
translocate, to — переміща ́ти, зміща ́ти. 
translucence — 1) напівпрозо ́рість; 2) про-
сві́чуваність. 
translucent — adj. 1) напівпрозо ́рий; 2) що 
просвічує. 
transmarine — adj. замо ́рський. 
transmigrant — чужи́н||ець (ка), що пере-
бува ́є в да ́ній краї ́ні прої ́здом до краї ́ни 
посе ́лення. 
transmigrate, to — переселя́ти(ся). 
transmigration — пересе́лення. 

transmissible — adj. 1) med. зара ́зли ́вий; 
2) що передаються. 
transmission — n. 1) переда ́ча; 2) переси-
ла ́ння; 3) tech., mot. скри ́нька бігі ́в, транс-
місія; 4) attr. передава ́льний. 
transmission line — n. elect. лі ́нія високо-
вольтної переда ́чі. 
transmitter — 1) radio радіопередава ́ч; 
2) відпра ́вн||ик (иця). 
transmit, to — 1) radio передава ́ти; 2) по-
сила ́ти, відсила ́ти. 
transmogrification — jok. метаморфбза, 
перетворення. 
transmogrify, to — jok. перетво ́рювати(ся). 
transmutation — n. biol. перетво ́рення, 
трансмута ́ція. 
transmute, to — перетво ́рювати. 
transoceanic — 1) заокеа ́нський; 2) транс-
океанський. 
transom — 1) naut. тра ́нець; 2) bui. попе-
ре ́чна перекла ́дка. 
transparence — n. прозо ́рість. 
transparency — n. 1) прозо ́рість; 2) трано 
пара ́нт. 
transparent — adj. 1) прозо ́рий, прогля ́дний; 
2) я́сни́й, зрозумілий; 3) я́вний, очеви ́дний; 
4) відве ́ртий. 
transpicuous — see transparent 1), 2), 3). 
transpierce, to — проко ́лювати на ́скрізь. 
transpiration — 1) ви ́поти, піт; 2) просо ́чу-
вання (рідини ́, га ́зу). 
transpire, to — 1) випаро ́вуватися; 2) ви-
ступа ́ти кра ́плями по ́ту; 3) виявля ́тися, 
роби ́тися відо ́мим. 
transplantation — n. 1) surg. переса ́дка, 
трансплянта ́ція; 2) переса ́джування; від-
са ́джування; 3) пересе́лення. 
transplant, to — 1) surg. роби ́ти переса ́дку, 
трансплянта ́цію; 2) переса ́джувати; відсу-
джувати; 3) переселя ́ти. 
transpontine — adj. 1) розташо ́ваний за 
мосто ́м; 2) мелодраматичний, 
transpontine drama — деше ́ва мелодра ́ма. 
transport — n. 1) тра ́нспорт; 2) за ́сіб спо-
лу ́чення; 3) тії. обо ́з; 4) attr. тра ́нспортний. 
transportable — пересувний, рухо ́мий. 
transportation — n. 1) транспортува ́ння, 
переве ́зення; 2) квито ́к (залізни́чний, трам-
ва ́йний); 3) attr. тра ́нспортний. 
transporter — tech. транспорте ́р; конва ́йєр. 
transport, to — транспортувати, перево ́-
зити. 
transpose, to — 1) переставля ́ти, перемі-
щувати; 2) mus. транспонува ́ти. 
transposition — 1) переставлення, перемі-
щення; 2) mus. транспонува ́ння. 
transreceiver — radio прийма ́ч-передава ́ч. 
trans-shipment — naut., rly. 1) переванта ́-
жування (з судна ́ на судно ́ або ́ по ́їзд); 
2) переса ́дка. 
trans-ship, to — naut., rly. 1) переванта ́жу-
вати (з судна ́ на судно ́ або ́по ́їзд); 2) пере-
сіда ́ти. 
transudation — n. med. транссуда ́ція; транс-
судат. 



transuranium treasurer 

transuranium — n. chem. трансура ́новий 
елеме ́нт. 
transvalue, to — переоці ́нювати. 
transversal — 1. adj. 1) попере ́чний; 2) no-
хи ́лий; 2. n. пересічна лі ́нія. 
transversally — adv. попере ́чно; похи ́ло. 
transverse — adj. попере́чний. 
transverse section — n. math, попере́чний 
пере ́ти ́н. 
Transylvania — geog. Трансільва ́нія. 
trap — n. 1) па ́стка; сильце ́; 2) tech. сифо ́н; 
3) radio загороджувальний фільтр; 4) ming. 
вентиляційні две ́рі; 5) geol. трап, 
trapdoor — 1) tech.у naut. лю ́ка; опускні 
две ́рі; 2) ming. вентиляційні две ́рі. 
trapes — colloq. 1) нечепу ́ра; 2) сто ́млива 
прогу ́лянка. 
trapes, to — colloq. тиня ́тися без діла, 
trapeze — n. sport, трапе ́ція. 
trapezium — n. geom. трапе ́ція. 
trapezoid — n. geom. трапецо ́їд. 
trap-line — hunt, систе ́ма па ́сток. 
trapper — hunt, мисли ́вець, яки ́й ста ́вить 
па ́стки. 
trappings — n. pl. 1) прикра ́си; 2) збру ́я; 
попо ́на. 
trappy — colloq. 1) з бе ́зліччю па ́сток; 
2) небезпе́чний; зра ́дницький. 
trap-shooting — n. стрільба ́ по цілі, що 
лети ́ть. 
trap, to — 1) лови ́ти па ́стками; 2) заманю-
вати; 3) tech. відокре ́млювати; затри ́му-
вати; 4) colloq. прикраша ́ти. 
trash — n. 1) сміття; поки ́дьки; не ́гідь; 
2) перешкода; 3) colloq. пога ́на літерату ́рна 
або ́ худо ́жня пра ́ця. 
trash-ice — плаву ́ча кри ́га (під час льодо-
ходу). 
trash, to — 1) очища ́ти від сміття ́; 2) зне-
ва ́жливо ста ́витися; 3) стри ́мувати; пере-
цпсоджа́ти. 
trashy — colloq. пога ́ний. 
trass — n. min. трас. 
trauma — n. med. тра ́вма. 
traumatic — adj. med. травматйчний. 
traumatism — n. med. травматизм. 
traumatize, to — med. травмува ́ти. 
travail — n. ar. 1) по ́ло ́гові му ́ки; 2) важка ́ 
пра ́ця. 
travail, to — ar. 1) му ́читися при по ́ло ́гах; 
2) вико ́нувати важку ́ пра ́цю. 
travel — n. 1) подорож; мандрівка; 2) tech. 
переміщення; хід; довжина ́ ходу; 3) р/. 
о́пис подорожі. 
travel-bureau — бюро ́ по ́дорожів. 
travel-film — фільм про по ́дорож(і). 
travelled — adj. що бага ́то подорожува ́в. 
traveller — n. 1) подоро ́жній, мандрівни ́к; 
2) tech. мостови ́й кран; 3) tech. бігуно ́к. 
traveller's-joy — bot. ломи ́ніс. 
travelling — 1. n. подорож, мандрівка; 
2. adj. 1) подоро ́жній; 2) мандрівни ́й; 
3) tech. рухо ́мий. 
travelling bag — подоро ́жня то ́рба, несесе́р. 

travelling crane — n. tech. 1 )мостови ́й кран; 
2) пересувни́й кран, 
travelling-dress — n. доро ́жній о́дяг. 
travelling kitchen — n. похідна ́ ку ́хня. 
travelling library — n. пересувна́ книго-
збірня, бібліоте ́ка. 
travelling salesman — n. комівояже ́р. 
travelling speed — n. швидкість ру ́ху. 
travelogue — ле ́кція про подорож з діяпо-
зити ́вами або ́ фільмом, 
travel, to — 1) подорожува ́ти; мандрува ́ти; 
2) tech. ру ́хатися, пересува ́тися; 3) comm. 
ї́здити комівояже ́ром. 
traverse — 1. n. 1) перешкода; 2) jur. за-
пере ́чення; 3) тії. тра ́верс, горизонта ́льна 
наво ́дка; 2. adj. попере́чний. 
traverse, to — 1) перетина ́ти; кла ́сти впо ́-
перек; 2) jur. заперечувати; 3) тії. роби ́ти 
горизонта ́льну наво ́дку. 
travertin — min. траверти ́н, вапнистий туф. 
travertine — see travertin, 
travesty — n. lit. у theatr. паро ́дія; nepe-
кру́чення. 
travesty, to — lit. у theatr. пародіюва ́ти; 
перекру́чувати. 
travolator — рухо ́мий хідни́к (тротуа ́р). 
trawl — n. fish, трал, тра ́лова сітка, 
trawler — fish, тра ́лер, тра ́улер. 
trawl, to — fish, тра ́лити. 
tray — 1) та ́ця; 2) жо ́лоб; 3) кори ́то. 
treacherous — 1) зра ́дницький, віроло ́мний; 
2) фал(ь)ши ́вий; 3) ненадійний, 
treachery — зра ́да, зрадли ́вість, віро-
ло ́мство. 
treacle — n. па ́тока. 
treacle, to — нама ́зувати па ́токою. 
treacly — adj. 1) па ́токовий; 2) иудо ́тний. 
tread — n. 1) хода ́ ; 2) bui. східець; 3) mot. 
проте ́ктор опо ́ни (ши ́ни); 4) tech. ла ́нка 
гу́сеничного хо ́ду; 5) парува ́ння (про 
птахів). 
tread down, to — топта ́ти, зато ́птувати. 
treadle — 1) педа ́ля (вельосипе ́да); 2) ступ-
ни ́к машини до шиття. 
treadle, to — крути ́ти педа ́лю (ступни́к). 
tread lightly, to — fig. ді ́яти такто ́вно, 
обере ́жно. 
treadmill — n. 1) тупча ́к; 2) fig. одноманітна 
механі ́чна пра ́ця. 
tread on air, to — fig. не чу ́ти ніг під собо ́ю. 
tread on somebody's toes, to — fig. уразити 
кого ́сь, дійняти до живо ́го. 
tread on the heels, to — fig. іти ́ слі ́дом за. 
tread, to — 1) ступа ́ти, іти ́ ; 2) дави ́ти; на-
ступа ́ти; 3) протоптувати (сте ́жку); 4) па-
рува ́тися (про птахів). 
tread under foot, to — 1) знищувати; 2) при-
гно ́блювати. 
treason — зра ́да. 
treasonable — зра ́дницький. 
treasure — n. скарб. 
treasure-house — 1) скарбі ́вни ́ця; 2) скарб-
ниця (музе ́й, книгозбірня), 
treasurer — скарбни ́к. 



treasure, to triangular light 

treasure, to — 1) зберіга ́ти; 2) ви ́соко ці-
нува ́ти. 
treasure trove — зна ́йдені в землі ́ дорого-
ці ́нності, що не мають вла ́сника. 
treasury — n. 1) скарбі ́вни ́ця; 2) міністер-
ство фіна ́нсів; 3) attr. скарбо ́ви ́й. 
Treasury bench — ла ́ва міністрів у Англій-
ському Парля ́ме ́нті. 
treat — 1) частува ́ння; 2) насоло ́да; за-
дово ́лення. 
treatise — n. 1) sci. тракта ́т; 2) курс (під-
ру ́чник). 
treatment — 1) поводження; ста ́влення; 
2) med. лікува ́ння; 3) ming. збага ́чення. 
treat, to — 1) частува ́ти; 2) med. лікува ́ти; 
3) пово ́дитися; ста ́витися; 4) обробля ́ти; 
5) ming. збага ́чувати. 
treaty — n. рої. 1) уго ́да, договір; 2) attr. 
договірний. 
treaty port — порт, відкритий для торгівлі 
на підста ́ві міжнаро ́дніх угод. 
treble — 1. n. 1) mus. ди ́ска ́нт; 2) потрійна 
кількість; 2. adj. 1) mus. дискантовий; 
2) потрійний; потро ́єний. 
treble, to — 1) mus. співа ́ти ди ́ска ́нтом; 
2) потро ́ювати(ся). 
trebling — n. потро ́єння. 
trebly — adv. втри ́чі, утро ́є. 
trecento — n. XIV століття в італійському 
мисте ́цтві і літерату ́рі. 
tree — 1) де ́рево; 2) родовід. 
tree-creeper — 1) orn. пищу ́ха; 2) росли ́на, 
що в'є ́ться по де ́реву. 
tree-fern — деревоподібна па ́пороть. 
tree-frog — n. деревна ́ жа ́ба. 
treeless — adj. безлісий; без росли ́нности 
(про земе ́льну діля ́нку). 
treenail — naut. на ́гель. г 
trefoil — 1) bot. троєзілля, трили ́сник, 
конюши ́на; 2) орнаме ́нт у фо ́рмі три-
ли ́сника. 
trek — n. 1) пересе ́лення; 2) подорож; 
3) тії. марш, перехід. 
trek, to — 1) переселя ́тися; 2) роби ́ти ве-
ли ́кий перехід; подорожува ́ти; 3) тії. 
роби ́ти перехід, 
trellis — n. ґра ́ти; решітка, 
tremble — n. тремтіння, дрижа ́ння. 
trembler — tech. перери́вник. 
tremble, to — 1) тремтіти, дрижа ́ти; 
2) боя ́тися, страха ́тися. 
trembling — 1) n. тремтіння; 2) adj. трем-
тячий. 
trembly — adj. colloq. 1) тремтячий; 
2) боязки ́й. 
tremendous — adj. 1) колоса ́льний, вели-
че ́зний; 2) colloq. жахли ́вий, страшни ́й. 
tremolo — mus. тре ́моло. 
tremor — тремтіння, дрижа ́ння; струс; 
по ́штовх. 
tremulous — adj. 1) тремтя ́чий; 2) боязки ́й; 
тре ́петний. 
trench — n. 1) рівча ́к, кана ́ва; 2) тії. 
транше ́я; pl. ша ́шц; окіп; 3) attr. тран-
ше ́йний. 

trenchant — adj. poet, го ́стрий; різки ́й. 
trenchant style — різка ́ мане ́ра. 
trench-bomb — mil. ручна ́ ґрана ́та. 
trench coat — mil. те ́пла півпшне ́ля. 
trencher — 1) mil. солда ́т, що копа ́є тран-
ше ́ї; 2) до ́шка, на якій ріжуть хліб; 3) see 
trench coat. 
trencherman — 1) їде ́ць; 2) дармої ́д. 
trench excavator — tech. канавокопа ́ч. 
trench foot — n. med. транше ́йна стопа ́. 
trench jacket — вітрівка. 
trench mortar — mil. міноме ́т. 
trench stretcher — mil. транше ́йні но ́ші. 
trench, to — 1) копа ́ти (кана ́ви, транше ́ї); 
2) прорізувати (жолобки ́). 
trench warfare — mil. транше ́йна війна ́, 
trend — n. тенде ́нція; зага ́льна спрямо ́-
ваність. 
trend, to — 1) ма ́ти тенде ́нцію; 2) відхи-
лятися. 
Trent — geog. Трент (місто). 
trepan — n. 1) surg. трепа ́н; 2) tech. бур; 
3) па ́стка. 
trepanation — n. surg. трепана ́ція. 
trepang — zool. трепа ́нг. 
trepan, to — 1) surg. трепанува ́ти; 2) зама ́-
нювати; 3) обду ́рювати. 
trephine, to — surg. роби ́ти трепана ́цію. 
trepidation — 1) страх; хвилюва ́ння; 
2) тремтіння, дрижа ́ння. 
trespass — n. 1) rel. гріх; 2) пору ́шення меж 
зі шко ́дою для землевла ́сника; 3) jur. 
прови ́на. 
trespasser — 1) пору́шн||ик (иця) меж; 
2) jur. правопору́шн||ик (иця). 
trespass, to — 1) rel. гріши ́ти; 2) пору ́шу-
вати межу чужо ́го землеволодіння; 3) jur. 
провиня ́тися. 
tress — n. 1) коса ́ ; до ́вгий ку ́чер; 2) р/. 
розпу ́щене жіно ́че воло ́сся. 
tressed — adj. 1) що ма ́є ко ́си; 2) запле ́-
тений. 
trestle — 1) ко ́зла; підставка; рипгго ́вання; 
2) міст на ра ́мних опо ́рах. 
trestle-work — bui. 1) риштовання; 2) плят-
фо ́рма. 
trews — n. pl. шотля ́ндські штани, 
trey — n. at cards трійка, 
triad — 1) трія ́да; гру ́па з трьох осі ́б; 
2) mus. три ́звук. 
triage — 1) ка ́ва ни ́жчого ґату ́нку; 2) сор-
тува ́ння. 
trial — n. 1) про ́ба, до ́слід; спро ́ба; 2) пере-
жива ́ння; лиха ́ приго ́да; 3) jur. суд, судовий 
проце ́с; 4) sport, спро ́ба; 5) attr. про ́бний. 
trial period — ви ́пробний період. 
trial run — n. tech. ви ́пробний пробіг (пуск) 
машини. 
triangle — geom. коси́нець, трикутник, 
triangular — adj. 1) трику ́тній; 2) три-
гра ́нний. 
triangular agreement — тристоро ́ння уго ́да. 
triangular fight — боротьба ́ трьох сторі ́н 
між собо ́ю. 



triangulate, to trinomial 

triangulate, to — geod. прова ́дити трианґу-
ля ́цію. 
triarchy — n. тріюмвіра ́т. 
trias — n. geol. трія ́с. 
tribal — adj. родови ́й, племінни ́й. 
tribasic — adj. chem. триосновни ́й. 
tribe — 1) пле ́м'я; 2) biol. три ́ба; 3) colloq. 
компа ́нія. 
tribesman — член пле ́м'я. 
tribulation — ли ́хо, неща ́стя. 
tribunal — трибуна ́л, суд. 
tribunate — hist, поса ́да трибу ́на, трибуна ́т. 
tribune — 1) hist, трибу ́н; 2) трибу ́на. 
tribunicial — adj. трибу ́нський, 
tributary — 1. n. 1) geog. прито ́ка; 2) дер-
жа ́ва, що спла ́чує дани ́ну; 2. adj. 1) geog. 
що є прито ́кою; 2) що спла ́чує дани ́ну 
(про держа ́ву); 3) geol. другоря ́дний. 
tribute — n. дани ́на; підне ́сення; подару ́нок. 
tricar — see tricycle, 
trice — n. мить, 
tricentenary — see tercentenary, 
triceps — rt. anat. триголо ́вий м'яз, 
trice, to — naut. 1) прив'я ́зувати; 2) під-
тяга ́ти. 
trichina — zool. трихі ́на. 
trichinopoli — n. сорт індійської сиґа ́ри. 
trichinosis — n. med., vet. трихіно ́за. 
trichord — mus. тристру ́нний музичний 
інструме ́нт. 
trichotomy — n. розподіл на три елеме ́нти. 
trichromatic — adj. phot, трикольоро ́вий. 
trick — n. 1) ви ́брик, ви ́хватка; 2) хи ́трість, 
обдурювання; 3) трюк, фо ́кус; 4) at cards 
взя ́тка. 
trickery — шахра ́йство; обду ́рювання. 
trickle — n. струмо ́чок; ці ́вка. 
trickle, to — 1) кра ́пати, капоті ́ти; 2) текти ́ 
тонко ́ю ці ́вкою. 
trickster — шахра ́й, ошука ́нець. 
tricksy — 1) примхли ́вий, вередли ́вий; 
2) пустотли ́вий; 3) ненаді ́йний. 
trick, to — шахрува ́ти, обду ́рювати. 
tricky — 1) впра ́вний; спри ́тний; 2) хи ́трий; 
3) ненаді ́йний. 
tricolour — 1) n. трикольоро ́вий пра ́пор; 
2) adj. трикольоро ́вий. 
tricoloured — adj. трикольоро ́вий. 
tricot — n. 1) трико ́ (ткани ́на); 2) трико-
та ́жна біли ́зна. 
tricycle — 1) триколісний вельосипе ́д; 
2) мотоциклет з приче ́пкою. 
tridactylous — zool. трипа ́лий. 
trident — n. тризу ́б. 
tried — adj. ви ́пробуваний; надійний, 
triennial — 1. n. 1) триріччя; 2) те, що три-
ва ́є три ро ́ки або ́трапля ́ється раз на три 
ро ́ки; 3) bot. трирі ́чна росли ́на; 2. adj. 
що трива ́є три ро ́ки; що повто ́рюється 
че ́рез три ро ́ки. 
Trieste — geog. Тріє ́ст (мі ́сто). 
trifle — n. 1) марни ́ця, дрібни ́чка, дрібни ́ця; 
2) скро ́мний подару ́нок; 3) невели ́ка кіль-
кість; невели ́касу ́ма; 4) бісквіт, просо ́чений 
вином і зали ́тий зби ́тими вершка ́ми. 

trifle away one's time, to — марнува ́ти час. 
trifle, to — 1) жартува ́ти; 2) займа ́тися 
дрібницями; 3) марнува ́ти (си ́ли, час). 
trifling — 1. n. 1) жартува ́ння; 2) марну-
ва ́ння (сил, ча ́су ́); 2. adj. 1) дріб'язко ́вий, 
незначни ́й; 2) неціка ́вий. 
trifocal — 1) n. pl. трифока ́льні окуля ́ри; 
2) adj. трифока ́льний. 
trifoliate — adj. 1) bot. трили ́стий; 2) archi. 
прикра ́шений трили ́стим орнаме ́нтом. 
triform — adj. що ма ́є три фо ́рми. 
trig — 1. n. 1) підкладка під ко ́лесо для 
гальмува ́ння; 2) abbr. trigonometry; 2. adj. 
1) оха ́йний; 2) здоро ́вий; 3) міцни ́й; 
4) га ́рно вбра ́ний. 
trigamy — троєже ́нство. 
trigger — mil. спускови ́й гачо ́к, куро ́к. 
trigger-happy — adj. colloq. войовни ́чий. 
trigon — math, триго ́н. 
trigonometric(al) — adj. math, тригономет-
ри ́чний. 
trigonometry — math, тригономе ́трія. 
trigonous — adj. трику ́тній; що ма ́є в пе-
рерізі трику ́тник. 
trihedral — adj. тристоро ́нній; тригра ́нний. 
trihedron — n. тригра ́нник. 
trilateral — adj. тристоро ́нній. 
trilbies — n. pl. colloq. но ́ги. 
trilby — м'яки ́й фетровий капелю ́х. 
trilingual — 1) тримо ́вний; 2) що володіє 
трьома ́ мо ́вами. 
trill — n. 1) mus. трель; бриніння; 2) phon. 
вібру ́юче г. 
trillion — трильйо ́н; більйо ́н (в Аме ́риці). 
trill, to — 1) mus. виво ́дити тре ́лі; 2) phon. 
вимовля ́ти звук г з вібра ́цією. 
trilobate — adj. bot. трилопатевий. 
trilobite — pal. трилобіт. 
trilogy — n. lit. трило ́гія. 
trim — 1. n. 1) гото ́вість, стан гото ́вости; 
2) оздо ́блення, прикра ́са; 3) паилпра́вильне 
розміщення вантажу ́; 4) підстрига ́ння; 
2. adj. 1) у ста ́ні гото ́вости; 2) акура ́тний, 
оха ́йний. 
trimester — тримісячний термін, період. 
trimeter — poet, триметр. 
trimmer — n. 1) Ьиі. підба ́лка; 2) radio 
тример; 3) опортуніст, пристосо ́ванець. 
trimming — n. 1) вило ́га, оздо ́блення (на 
о́дязі); 2) cul. припра ́ва; 3) tech. зачи ́щення, 
вирівнювання. 
trim, to — 1) упорядко ́вувати; 2) оздо ́блю-
вати, прикраша ́ти; 3) naut. урівнова ́жу-
вати; 4) підстрига ́ти; 5) торочи ́ти, ля-
мува ́ти. 
trine — adj. потрійний. 
Trinidad and Tobago — geog. Трініда ́д і 
Тоба ́ґо. 
trinitrotoluol — n. тол (вибухо ́ва речови ́на ́). 
Trinity — rel. Трійця, Тро ́йця. 
Trinity Sunday — rel. Зеле ́ні Свя ́та. 
trinket — 1) брельо ́к; 2) дрібни ́чка. 
trinomial — 1. n. math, тричле ́н; 2. adj. 
1) math, тричле ́нний ; 2) biol. що вка ́зує на 
рід, вид і різнови ́дність. 



trio troops 
trio — 1) mus. трі ́о; 2) av. ла ́нка з трьох 
літакі ́в; 3) тро ́є люде ́й; 4) три пре ́дме ́тн. 
triode — radio тріо ́д. 
triolet — n. poet, тріоле ́т. 
trip — 1) по ́ї ́здка; мандрі ́вка; екску ́рсія; 
2) спотика ́ння; хи ́биий крок; 3) tech. роз-
чі ́плювальний при ́стрі ́й; перекида ́ч. 
tripartite — adj. тристоро ́нній. 
tripartite conference — n. рої. конфере́нція 
трьох держа ́в. 
tripe — n. 1) cul. ке ́ндюх; 2) те ́льбухи; 
3) colloq. нікче́мна люди ́на. 
tripetalous — adj. bot. трипелюстко ́вий. 
trip-hammer — tech. механічний мо ́лот. 
triphibious — що відбува ́ється на су ́ші, на 
мо ́рі і в пові ́трі. 
triphibious warfare — війна ́, що веде ́ться 
на су ́ші, на мо ́рі і в пові ́трі. 
triphthong — n. phon. трифто ́нг. 
triplane — av. трипля ́н. 
triple — adj. потрі ́йний; трої ́стий. 
Triple Alliance — n. hist. Трої ́стий сою ́з. 
triplet — n. 1) pi. трійня ́та; 2) трі ́йка (три 
осо ́би, три пре ́дме ́ти); 3) poet, трипле ́т. 
triple time — n. mus. тридольний ро ́змір. 
triple, to — потро ́ювати(ся). 
triplex — 1. n. 1) tech. триплекс, безула ́м-
кове скло; 2) mus. тридо ́льний ро ́змір; 
2. adj. 1) потрі ́йний; 2) tech. потрійної ді ́ї. 
triplicate — 1) n. одна ́ з трьох ко ́пій; 
2) adj. потрі ́йний. 
triplicate, to — потро ́ювати. 
triplication — потро ́єння. 
triplicity — n. троїстість, 
tripod — 1. n. 1) штати ́в, трино ́ги; 2) сті-
лець, стіл на трьох ні ́жках; 2. adj. трино ́гий. 
tripoli — n. тіп. тре ́пел. 
Tripoli — geog. Тріполі (мі ́сто). 
tripos — n. і́спит на здобуття ́ відзна ́ки в 
Ке ́мбріджі. 
tripper — n. colloq. derog. тури ́ст(ка), 
екскурса́нт(ка). 
tripping — 1. adj. 1) tech. що виключа ́є; 
2) colloq. прудконо ́гий; 2. n. 1) tech. від-
ключення; 2) tech. перекида ́ння (вагоне ́т-
ки); 3) ле ́гка ́ хода ́. 
trippingly — adv. 1) швидко, спри ́тно; 
2) ві ́льно (говори ́ти). 
trip, to — 1) спотика ́тися; роби ́ти хи ́бний 
крок; 2) аг. вируша ́ти в по ́дорож; 3) tech. 
розчіпля ́ти; вимика ́ти; 4) naut. виверта ́ти 
з ґру ́нту (кі ́тву ́). 
triptych — n. три ́птих. 
triquetrous — трику ́тній; тригра ́нний. 
trisect, to — розділя ́ти на три части ́ни. 
trishaw — n. вельори ́кша. 
tristful — аг. засму ́чений, сумни ́й. 
trisyllabic — adj. gram, трискладо ́вий. 
trisyllable — n. gram, трискладо ́ве сло ́во. 
trite — шабльо ́нний, заяложений, триві-
я́льний. 
trite metaphor — заяло ́жена мета ́фора. 
tritium — chem. три ́тій. 
triton — zool. трито ́н. 
Triton — myth. Трито ́н. 

triturate, to — розтира ́ти на по ́рох. 
triumph — трію ́мф, перемо ́га. 
triumphal — adj. 1) тріюмфа ́льний, ра ́діс-
ний; 2) урочи ́стий. 
triumphant — adj. 1) перемо ́жний; 2) що 
тріюмфу ́є, раді ́є. 
triumphantly — 1) перемо ́жно; 2) ра ́дісно. 
triumph, to — 1) перемогти ́; 2) тріюмфу-
ва ́ти, раді ́ти. 
triumvir — n. hist, тріюмві ́р. 
triumvirate — n. hist, тріюмвіра ́т. 
triune — adj. триєди ́ний. 
trivalent — adj. chem. тривале ́нтний. 
trivet — n. 1) тага ́н, прикріплений до ре-
шітки камі ́на; 2) трино ́ги; 3) attr. трино ́гий. 
trivet table — стіл на трьох ні ́жках. 
trivia — L. n. pl. дрібни ́ці. 
trivial — 1) дрібни ́й, незначни́й, тривія ́ль-
ний; 2) spec, ненауко́вий, народній (про 
на ́зви твари ́н і рослин), 
triviality — незна ́чність, тривія ́льність. 
trivially — adv. незна ́чно, тривія ́льно. 
trocar — n. med. троака ́р. 
trochaic — poet. 1) n. хоре ́й, трохе ́й; 2) adj. 
хореї́чний. 
troche — n. табле ́тка, піґу ́лка. 
trochee — n. poet, хоре ́й, трохе ́й. 
troglodyte — n. 1) раї. троглодит; 2) са-
мітник. 
Trojan — 1. n. 1) hist, троя ́нець; 2) fig. 
хоро ́бра, енерґі́йна люди ́на; 2. adj. hist. 
троя ́нський. 
troll — n. 1) купле ́ти, що вико ́нуються 
співака ́ми по черзі; 2) fish, риба ́льство на 
бле ́шню ́; 3) myth, троль, 
trolley — 1) вагоне ́тка; 2) гіу. дрези ́на; 
3) сто ́лик на коле ́сах для подава ́ння ї́жі; 
4) elect, конта ́ктний ро ́лик; 5) colloq. 
трамва ́й. 
trolley-bus — троле ́йбус. 
trolley-car — colloq. трамва ́й. 
trolley-pole — elect, струмозніма ́ч. 
trollop — 1) нечупа ́ра; 2) повія, 
troll, to — 1) наспівувати; співа ́ти купле ́ти 
по че ́рзі; 2) fish, лови ́ти ри ́бу на бле ́шню ́ ; 
3) шви ́дко говори ́ти. 
trombone — mus. тромбо ́н. 
trombonist — mus. тромбоніст, 
tromometer — phys. мікросейсмо ́метр (при ́-
лад для вимірювання слабки ́х по ́штовхів у 
земній корі). 
troop — n. 1) тії. загін; гру ́па ве ́ршників; 
2) pl. війська ́; 3) ота ́ра (ове ́ць), череда ́ 
(худо ́би). 
troop-carrier — 1) mil. транспортер для 
перевезення військ; 2) av. mil. військо ́ви ́й 
транспортний літа ́к. 
troop-carrier aviation — av. mil. тра ́нспортно-
деса ́нтна авія ́ція. 
troop duty — військо ́ва ́ слу ́жба. 
trooper — рядови ́й солда ́т. 
troop-horse — mil. кавалерійський кінь, 
trooping — n. naut. переве́зення військ, 
troop landing — n. mil. ви ́садка деса ́нти. 
troops — n. pl. військо. 
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troopship — naut. mil. тра ́нспорт для пере-
ве ́зення військ. 
troop, to — 1) mil. поспішно вируша ́ти; 
2) збира ́тися на ́товпом. 
troop-train — n. mil. військо ́ви ́й ешельо ́н. 
troparion — rel. тропа ́р. 
trope — lit. троп. 
trophic — adj. physiol. трофі ́чний. 
trophy — трофе ́й; здо ́бич. 
tropic — geog. тро ́пік. 
tropical — 1) тропічний; 2) fig. при ́страсний, 
гаря ́чий. 
tropicalize, to — пристосо ́вувати до життй 
або ́ дії в тропічних умо ́вах. 
tropism — n. biol. тропізм. 
troposphere — n. meteor, тропосфе ́ра. 
trot — n. 1) клус, алю ́ра (про коня ́); 
2) швидка ́ Хода́. 
trot about, to — метуши ́тися. 
trot a horse, to — пустити коня ́ клу ́сом. 
trot a person off his legs, to — colloq. зму ́шу-
вати люди ́ну по ́над си ́ли бігти. 
trotter — n. 1) риса ́к; 2) pl. ]ок. но ́ги. 
trot, to — 1) бігти (пуска ́ти) клу ́сом (про 
коня ́); 2) fig. ква ́питися. 
trotyl — chem. троти ́л. 
troubadour — hist, трубаду ́р. 
trouble — n. 1) біда ́, ли ́хо; 2) кло ́піт; 
утру ́днення; 3) завору ́шення; 4) ава ́рія; 
5) attr. аварійний. 
trouble crew — аварійна бриґа ́да. 
troubled — adj. 1) неспокійний; заклопо ́-
таний; 2) що провіща ́є бу ́рю. 
trouble-free — adj. що працю ́є без ава ́рій; 
безперебійний. 
troublemaker — 1) той, хто завдає ́ кло ́поту; 
2) правопору ́шник. 
trouble man — аварійний монте ́р. 
troubler — see troublemaker, 
trouble-shooter — see trouble man. 
troublesome — adj. 1) морочливий; неспо-
кійний; 2) бо ́лісний; 3) недисципліно́ваний. 
trouble, to — 1) турбува ́ти, бенте ́жити, 
непоко ́їти; 2) пошкоджувати; 3) набри-
да ́ти, чіпля ́тися. 
troublous — adj. схвильо ́ваний; неспо-
кійний. 
trough — 1) кори ́то (для годі ́влі твари ́н); 
2) діжа ́; 3) но ́чви; 4) запа ́дина; 5) geol. 
му ́льда. 
trounce, to — 1) би ́ти, шмага ́ти; 2) ла ́яти. 
troupe — n. тру ́па. 
trousering — n. ткани ́на на штани ́. 
trouserleg — штанина, холо ́ша. 
trousers — n. pl. штани ́. 
trouser stripe — лямпа ́с. 
trousseau — по ́саг, ві ́но. 
trout — ich. форе ́ля. 
trouvaille — n. зна ́хідка. 
trover — n. jur. 1) привла ́снення (особли ́во 
чого ́сь зна ́йденого); 2) по ́зов на пове ́р-
нення привла ́сненого кимсь майна ́. 
trowel — n. 1) Ьиі. ке ́льма, лопа ́точка; 
2) садо ́ви ́й сово ́к. 

trowel, to — Ьиі. наклада ́ти або ́розгла ́джу-
вати ке ́льмою. 
trow, to — аг. думати, вважа ́ти; ві ́рити. 
Troy — hist. Тро ́я (мі ́сто). 
truancy — не ́хтування пра ́цею, навча ́нням. 
truant — 1. n. прогу ́льник, ле ́дар; 2. adj. 
1) ліни ́вий; 2) що не ́хтує свої ́ми обо ́в'я ́з-
ками. 
truce — 1) переми ́р'я; 2) припи ́нення; 
кіне ́ць; 3) перепочи́нок. 
truck — n. 1) ванта ́жне а́вто́; 2) гіу. від-
кри ́та плятфо ́рма; 3) ming. вагоне ́тка; 
4) зв'язки ́, стосу ́нки; 5) о́бмі́н; товаро-
о́бмі́н; 6) colloq. дурни ́ця, нісені́тниця. 
truckage — 1) переве́зення на ванта ́жному 
а́вті́; 2) пла ́та за переве́зення на ванта ́ж-
ному а́вті. 
trucker — 1) водій ванта ́жного а́вта́; 
2) фе ́рмер, яки ́й торгу ́є о́вочами (в Аме ́-
риці). 
truck-farm — овоче ́ва фе ́рма (в Аме ́риці). 
truckhead — розвантажувальний пункт 
автотра ́нспорту. 
truckle — 1) розкладне ́ліжко; 2) аг. ро ́-
лик; коліща ́. 
truckler — n. підлабу ́зник. 
truckle, to — боягу ́зливо підкорятися, 
плазува ́ти. 
truckman — see trucker. 
truck, to — 1) перево ́зити на ванта ́жному 
а́вті; 2) ванта ́жити на ванта ́жне а́вто́; 
3) обмінювати; 4) плати ́ти това ́рами, 
нату ́рою. 
truck tractor — тра ́ктор-тяга ́ч. 
truck-trailer — 1) ванта ́жне а́вто́ з приче ́-
пом; 2) приче ́п ванта ́жного а́вта́. 
truculent — лютий; жорсто ́кий. 
trudge — n. до ́вгий важки ́й шлях; стомлива 
прогу ́лянка. 
trudge, to — сто ́млено пле ́нтатися, чвалати, 
true — 1. adj. 1) правди ́вий, вірний; 
2) спра ́вжній; 3) відда ́ний, ві ́рний; 4) щи ́-
рий; 5) то ́чний; 6) зако ́нний; 2. adv. 
1) правди ́во; 2) ві ́рно; 3) щи ́ро; 4) то ́чно. 
true copy — jur. завірена ко ́пія. 
true bill — jur. ви ́рок прися́жних про при-
тя ́гнення обвинува́ченого до су ́ду. 
true-blue — adj. 1) надійний; стійки ́й; 
2) спра ́вжній. 
true-born — adj. приро ́джений; спра ́вжній. 
true-bred — adj. 1) чистокровний; 2) до ́бре 
ви ́хований. 
True God — rel. Істинний Бог. 
true-hearted — adj. відда ́ний; щирий, 
trueing — n. Ьиі., tech. ви ́вірення. 
true-love — n. коха ́ний; коха ́на. 
truepenny — n. аг. поря ́дна люди ́на. 
true, to — Ьиі., tech. то ́чно поста ́вити, зро-
би ́ти (стіну ́, стовп, маши ́ну). 
truffle — n. bot. трю ́фель. 
truism — трюї ́зм. 
trull — аг. повія. 
truly — 1) дійсно; спра ́вді; щи ́ро; 2) пра ́-
вильно; то ́чно. 
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trump — n. 1) труба ́ ; ро ́зтруб; 2) at cards 
ко ́зир; 3) attr. at cards кози ́рний. 
trump card — at cards ко ́зир. 
trumpery — 1. adj. 1) показни ́й; 2) непри-
да ́тний; 2. n. 1) дешевина ́; 2) дурни ́ця. 
trumpet — n. 1) mus. сурма ́, труба ́ ; 2) ру ́пор; 
3) ро ́зтруб; 4) слухова ́ тру ́бка; 5) рев слона ́. 
trumpet-call — 1) сиґна ́л труби ́; 2) fig. 
за ́клик до ді ́ї. 
trumpeter — сурма ́ч, труба ́ч. 
trumpet-major — mil. штаб-сурма ́ч. 
trumpet, to — 1) сурми ́ти, труби ́ти; 2) ревти ́ 
(про слона ́); 3) fig. сповіща ́ти всіх, 
trump, to — at cards козиря ́ти. 
trump up, to — colloq. вига ́дувати (обвину-
ва ́чення про ́ти ко ́гось). 
truncated — adj. geom. зрі ́заний. 
truncated pyramid — geom. зрі ́зана піраміда, 
truncate, to — 1) зрізувати верхівку; 
2) скоро ́чувати (промо ́ву то ́що). 
truncheon — 1) кийо ́к полісме ́на; 2) аг. 
дрючо ́к. 
trundle — n. коліща ́тко. 
trundle, to — 1) коти ́ти(ся); 2) ве ́зти ́ (та ́чку). 
trunk — n. 1) anat., bot. сто ́вбур; 2) anat. 
головна ́арте ́рія; 3) ту ́луб; 4) хо ́бот (слона ́); 
5) валіза; 6) маґістра ́ля; 7) баґа ́жник а́вта́; 
8) archi. стри ́жень коло ́ни; 9) ming. венти-
ляційна ша ́хта; 10) р/. коро ́ткі штанці; 
11) attr. головни ́й. 
trunk-call — міжміська ́ телефо ́нна роз-
мо ́ва. 
trunk-hose — коро ́ткі штани ́ (16-17 сто-
ліття). 
trunk line — міжміська ́ телефо ́нна лінія, 
trunk road — маґістра ́льний шлях, 
trunnion — n. mil., tech. ца ́пфа. 
truss — n. 1) bui. фе ́рма; 2) med. банда ́ж; 
3) віхоть, жмут (сіна, соло ́ми); 4) в'я ́зка, 
обере ́мок (сіна, соло ́ми). 
truss, to — 1) bui. зміцнювати, зв'я ́зувати; 
2) agric. в'яза ́ти в обере ́мки, в'я ́зки ́ ; 
3) зв'я ́зувати кри ́льця і ніжки пти ́ці для 
сма ́ження. 
trust — n. 1) довіра; віра; 2) надія; 3) comm. 
креди ́т; 4) опіка (над кимсь, чимсь); 
5) есоп. трест; 6) відповіда ́льне стано ́-
вище. 
trust-deed — jur. дору ́чення. 
trustee — 1) опіку ́н(ка); довірена осо ́ба; 
2) член правління. 
trusteeship — опіка, опікува ́ння, опікунство, 
trusteeship territory — see trust territory, 
trustee, to — передава ́ти під опіку, опі-
кува ́ння. 
trustful — довірливий, 
trustfully — довірливо, 
trustification — n. econ. трестува́ння. 
trustify, to — econ. трестува́ти. 
trustiness — вірність, льоя ́льність; на-
дійність. 
trusting — adj. довірливий. 
trustingly — adv. довірливо. 
trustless — ненадійний. 
trust territory — рої. підопічна терито ́рія. 

trust, to — 1) довіря ́ти(ся); 2) поклада ́ти 
надію, сподіва ́тися; 3) comm. дава ́ти в 
креди ́т; 4) доруча ́ти, під опікува ́ння. 
trustworthiness — надійність; вірогідність. 
trustworthy — надійний; вірогідний, 
trusty — 1. n. 1) надійна люди ́на; 2) в'язень, 
що заслужи ́в привіле ́їв своєю зразко ́вою 
поведінкою; 2. adj. надійний, 
truth — 1) пра ́вда, істина; 2) правди ́вість; 
то ́чність; 3) tech. пра ́вильність встано ́в-
лення (машини). 
truthful — adj. 1) правдивий (правди ́ва 
люди ́на); 2) пра ́вильний, вірний, 
truthfully — щи ́ро, правди ́во; пра ́вильно. 
truthfulness — щи ́рість, правди ́вість; пра ́-
вильність. 
truthless — adj. 1) ненадійний (ненадійна 
люди ́на); 2) непра ́вильний, невірний, 
try — n. 1) спро ́ба; 2) про ́ба, ви ́пробування; 
3) sport, ви ́граш трьох очо ́к у регбі, 
try for, to — добива ́тися; шука ́ти. 
trying — adj. 1) тяжки ́й, важки ́й; 2) надо-
ку ́чливий; драту ́ючий. 
trying-plane — n. руба ́нок. 
trying situation — тяжке ́ стано ́вище. 
trying to the health — adj. шкідли ́вий для 
здоро ́в'я. 
try-on — n. 1) примірка (о ́дягу); 2) colloq. 
спро ́ба обдури ́ти. 
try on, to — приміряти (о ́дяг). 
try-out — n. colloq. репети́ція, про ́ба. 
trysail — n. naut. три ́сель. 
tryst — n. 1) місце зу ́стрічі; 2) призна ́чене 
поба ́чення. 
try, to — 1) випробо ́вувати; прова ́дити 
до ́слід(и); 2) намага ́тися, стара ́тися; 3) су-
ди ́ти; 4) роздрато ́вувати, дратува ́ти; 5) фу-
гува ́ти, вистру ́гувати руба ́нком; 6) ви-
то ́плювати са ́ло. 
tsar — n. цар. 
tsarina — n. цари ́ця. 
tsarism — n. цари ́зм. 
tsetse — ent. му ́ха цеце ́. 
T-shirt — те ́ніска. 
T-square — рейсши ́на. 
tsunami — n. цуна ́мі, хви ́лі на пове ́рхні 
океану під час підво ́дних землетру ́сів. 
Tsushima — geog. о́стрів Цусіма. 
tub — 1) діжка; бари ́ло; чан; 2) це ́бе ́р; 
ба ́лія; 3) colloq. ва ́нна; 4) учбо ́ва шлю ́пка; 
5) ming. вагоне ́тка; скри ́ня для руди ́. 
tuba — mus. ту ́ба (музи́чний інструме ́нт). 
tubbing — n. ming. водонепроникне́ дере-
в'я ́не або ́ метале ́ве кріплення. 
tubby — adj. 1) коротконо ́гий і гладкий 
(коротконо ́га і гладка ́люди ́на); 2) схо ́жий 
на діжку; 3) mus. що дає глухи ́й звук. 
tube — 1) ру ́ра, труба ́; 2) radio радіоля ́мпа, 
електро ́нна ля ́мпа; 3) ту ́бус (мікроско ́па); 
4) mot. ка ́мера (ши ́ни); 5) метрополіте ́н 
в Ло ́ндоні; 6) тю ́бик. 
tubeless artillery — mil. реакти ́вна артиле ́рія. 
tubeless tire — mot. безка ́мерна ши ́на. 
tuber — n. bot. корнеплід, бу ́льба, бульба ́к. 
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tubercle — n. 1) med. тубе ́ркул, туберку-
льо ́зний го ́рбик; 2) bot. го ́рбик. 
tubercular — adj. med. туберкульо ́зний. 
tuberculin(e) — n. med., pharm. туберкулі ́н. 
tuberculosis — n. med. туберкульо ́за, сухо ́ти. 
tuberculous — adj. med. туберкульо ́зний. 
tuberose — n. bot. туберо ́за. 
tuberous — adj. 1) med. горбкува ́тий; 
2) bot. бу ́льбовий. 
tubing — n. 1) tech. монта ́ж або ́проклада ́н-
ня рур, труб; 2) collect, ру ́ри, тру ́би; 
трубопровід. 
tub-thumper — n. derog. промо ́вець, який 
надмі ́рно жестикулю ́є. 
tub-thumping — 1) n. пишномо ́вне промов-
ляння; 2) adj. пишномо ́вний. 
tub, to — 1) садити рослину в ді ́жку; 
2) склада ́ти ма ́сло в ді ́жку; 3) colloq. 
ми ́тися у ва ́нні; 4) colloq. тренува ́ти 
веслярі ́в. 
tubular — трубча ́стий; циліндричний, 
tubular railway — rly. підзе ́мна залізниця, 
tubular steelwork — bui., tech. трубча ́сті 
стале ́ві констру ́кції. 
tubulate, to — надава ́ти трубча ́стої фо ́рми. 
tubule — ру ́рочка, тру ́бочка. 
tuck — 1) скла ́дка (на о́дязі); 2) colloq. 
їжа; 3) аг. бараба ́нний бій; 4) аг. тру ́бний 
звук. 
tuck away, to — хова ́ти (яку ́сь річ), 
tucker — n. colloq. 1) знемо ́га; 2) ї́жа; 
ла ́сощі. 
tucker, to — colloq. сто ́млювати до знемо ́ги. 
tucket — n. аг. туш; фанфа ́ри. 
tuck-in — n. colloq. до ́бра за ́куска; до ́бра 
ї́жа. 
tuck in, to — 1) жаді ́бно ї́сти; 2) засува ́ти 
(соро ́чку за по ́яс). 
tuck-out — see tuck-in. 
tuck-shop — n. colloq. цуко ́рня, конди ́-
торська. 
tuck, to — 1) роби ́ти скла ́дки (на о́дязі); 
2) підгина ́ти; 3) укрива ́ти (ко ́вдрою). 
tuck up, to — 1) закрива ́ти (ко ́вдрою); 
2) зако ́чувати (рука ́ва); 3) підбира ́ти 
(поді ́л). 
Tuesday — вівто ́рок. 
tufa — n. geol. туф. 
tuff — see tufa. 
tuft — 1) чуб, чубо ́к; 2) пучо ́к; ві ́хоть; 
3) борі ́дка кли ́ном. 
tufted — adj. чуба ́тий, з чу ́бом. 
tuft-hunter — n. посіпа ́ка. 
tufty — adj. що росте пучка ́ми. 
tug — n. 1) naut. буксирне судно ́; 2) сми ́-
кання, сі ́пання; 3) ду ́жка (відра ́). 
tugboat — naut. буксирне судно ́. 
tug of war — sport, перетяга ́ння на кана ́ті. 
tug, to — 1) naut. букси ́рувати; 2) сми ́кати, 
сі ́пати; 3) тягти ́з зусиллям. 
tuition — 1) навча ́ння; 2) пла ́та за навча ́ння. 
tuition-fee — пла ́та за навча ́ння. 
tularemia — med. туляремія. 
tulip — bot. тюльпа ́н. 
tulle — text. тюль. 

tumble — n. 1) падіння; 2) перекида ́ння; 
3) безла ́ддя; заміша ́ння. 
tumbledown — adj. напіврозва ́лений, напів-
зруйно ́ваний. 
tumble down, to — розва ́люватися. 
tumbler — 1) штука ́р, акроба ́т; 2) tech. 
реверсивний механізм; перекида ́ч; 3) ча ́рка 
без ні ́жки; склянка; 4) Іграшка «іване ́ць-
киване ́ць». 
tumblerful — n. по ́вна склянка, 
tumble, to — 1) па ́дати; 2) перекида ́тися; 
3) ки ́датися (в ліжку); 4) призво ́дити до 
безла ́ддя. 
tumble-weed — n. bot. перекоти ́по ́ле. 
tumbling — n. акроба ́тика. 
tumbrel — mil. hist, кри ́та двоко ́лка. 
tumefaction — med. 1) о́пух; 2) опуХа́ння; 
розпуха ́ння. 
tumefy, to — med. 1) опуха ́ти; 2) спричиня ́ти 
о́пух. 
tumid — adj. 1) med. розпу ́хлий; 2) fig. 
бундю́чний, пихатий. 
tummy — colloq. живото ́к, черевце́. 
tumour — med. о́пух. 
tump — горбо ́к. 
tumular — adj. схо ́жий на моги ́лу, моталь-
ний (горбо ́к). 
tumult — n. 1) га ́лас; метушня ́; 2) за ́колот; 
гарми ́дер; 3) си ́льне хвилюва ́ння. 
tumultuary — adj. 1) галасли ́вий; 2) бу ́йний; 
3) недисципліно́ваний. 
tumultuous — 1) see tumultuary; 2) збу ́-
джений. 
tumulus — моги ́ла, могильний горбо ́к. 
tun — вели ́ка ді ́жка. 
tuna — ich. туне ́ць. 
tunable — 1) radio настро ́юваний; 2) гар-
моні ́йний. 
tundra — n. ту ́ндра. 
tune — n. 1) мелодія; моти ́в; 2) fig. згода, 
гармо ́нія. 
tuneful — мелоді ́йний, гармонійний. 
tune in, to — radio настро ́ювати прийма ́ч. 
tuneless — 1) немелоді ́йний; 2) глухи ́й 
(про го ́лос); 3) беззву́чний. 
tuner — 1) mus. настро ́ювач; 2) radio 
при ́стрі ́й для настро ́ювання. 
tune, to — mus. настро ́ювати (музи́чний 
інструме ́нт). 
tune up, to — tech. реґулюва ́ти (а ́вто ́ , апа-
ратуру). 
tung oil — tech. ту ́нгова олія. 
tungsten — n. chem. вольфра ́м. 
tunic — 1) ту ́ніка; 2) mil. мунди ́р; 3) biol. 
оболо ́нка. 
tunicate — adj. вкри ́тий оболо ́нкою. 
tuning — n. radio, mus. настро ́ювання. 
tuning-fork — n. mus. камерто ́н. 
Tunis — geog. Туніс (мі ́сто). 
Tunisia — geog. Туні ́с (держа ́ва). 
Tunisian — 1) n. туні́с||ець (ка); 2) adj. 
туніський. 
tunnel — n. 1) туне ́ль; 2) ming. што ́льня. 
tunnel, to — проклада ́ти туне ́ль. 
tunny — ich. туне ́ць. 



tun, to turn one's coat, to 

tun, to — зберіга ́ти у вели ́кій ді ́жці. 
tuny — мелодійний; що ле ́гко запам'ято ́-
вується (про мело ́дію). 
tup — n. 1) бара ́н; 2) tech. мо ́лот; ба ́ба. 
tuppence — see twopence, 
tuppenny — see twopenny, 
tup, to — agric. спаро ́вувати. 
tuque — в'я ́зана вовня ́на ша ́почка. 
Turanian — 1) adj. ура ́ло-алта ́йський; 
2) n. ура ́ло-алта ́йські мо ́ви. 
turban — завій, турба ́н, чалма ́. 
turbary — торфо ́вшце, торфо ́ве боло ́то. 
turbid — 1) мутний, каламутний; 2) за-
плутаний. 
turbidity — 1) му ́тність, каламутність; 
2) заплу ́таність. 
turbidly — 1) му ́тно, каламу ́тно; 2) за-
плу ́тано. 
turbine — tech. ви ́рлиця, турбіна, 
turboblower — tech. турбоповітроду ́вка. 
turbodrill — tech. турбобу ́р. 
turbogenerator — tech. турбоґенера ́тор. 
turbojet — adj. av. турбореакти ́вний. 
turbot — ich. па ́лтус. 
turbulence — 1) бурхли ́вість; 2) бу ́йність. 
turbulent — 1) бурхли ́вий; 2) бу ́йний. 
turbulently — 1) бурхли ́во; 2) бу ́йно. 
tureen — зу ́пниця, великий полумисок з 
покришкою на зу ́пу, ю́шку. 
turf— 1) торф; 2) де ́рен; 3) бігова ́ доріжка 
на кінських перего ́нах. 
turf-clad — adj. вкри ́тий де ́рном (то ́рфом). 
turfite — n. завсідник на кінських пере-
го ́нах. 
turfman — see turfite. 
turf-pit — торфо ́вище. 
turf, to — вистила ́ти де ́рном (то ́рфом). 
turfy — вкри ́тий де ́рном (то ́рфом). 
turgid — adj. 1) med. розпу ́хлий; 2) fig. 
пишномовний (про стиль). 
turgidity — 1) med. о́пух; розпу ́хлість; 
2) fig. пишномо ́вність. 
Turin — geog. Турі'н (місто). 
Turk — ту ́рок; турке ́ня. 
turkey — orn. гинд||и ́к (и ́чка), інд||и ́к (и ́чка). 
Turkey — geog. Туре ́ччина. 
turkey buzzard — orn. гинди ́ковий ґриф. 
turkey-cock — 1) гинди ́к, інди ́к; 2) fig. 
бундючна люди ́на. 
turkey-poult — гиндиченя ́, індиченя ́. 
Turkey red — яскравочерво ́ний ко ́лір. 
Turkey stone — брусо ́к, точи ́льний ка ́мінь. 
Turkic — adj. тю ́ркський. 
Turkic languages — n. pl. lin. тю ́ркські мо ́ви. 
Turkish — туре ́цький. 
Turkish delight — n. раха ́т-луку ́м. 
Turkish towel — волоха ́тий рушни ́к. 
Turkmenistan — geog. Туркменіста ́н. 
Turkoman — 1) n. туркме ́н(ка); 2) adj. 
туркме ́нський. 
Turkoman carpet — туркме ́нський ки ́лим. 
turmeric — rt. bot. курку ́ма. 
turmeric-paper — chem. папір, що вжива ́-
ється як реакти ́в на луг. 
turmoil — колотне ́ча, кло ́піт, безла ́ддя. 

turn — n. 1) зміна на ́пряму; 2) за ́крут 
(доро ́ги); 3) о́берт (ко ́леса); 4) поворо ́т; 
5) че ́рга ́ ; 6) послу ́га; 7) зворо ́т; побудо ́ва 
ре ́чення, фра ́зи; 8) elect, вито ́к (трансфор-
ма ́тора); 9) med. при ́ступ; 10) av. розворо ́т; 
11) pl. менструа ́ції. 
turnabout — 1) поворо ́т; 2) зміна (полі-
ти ́чних) по ́глядів; 3) карусе ́ля. 
turn about, to — оберта ́тися. 
turn a corner, to — завернути за ріг. 
turn a deaf ear, to — не слу ́хати, не зверта ́ти 
ува ́ги. 
turnagain — n. приспів. 
turn aside, to — зверта ́ти; усува ́тися. 
turn away, to — 1) відверта ́ти(ся); 2) про-
ганя ́ти. 
turnback — n. 1) малодушна люди ́на; 
2) зра ́дн||ик (иця). 
turn back, to — 1) поверта ́ти наза ́д; 2) про-
ганя ́ти. 
turn bitter, to — робитися гірки ́м, гіркнути, 
turnbuckle — tech. ґвинтова ́ (стяжна ́) му ́фта. 
turncoat — відсту́пн||ик (иця), ренеґа ́т(ка). 
turncock — n. запірни ́й кран, 
turn-down — 1. n. 1) відкладни ́й ко ́мір; 
2) colloq. відмо ́ва; 2. adj. відкладни ́й (про 
ко ́мір). 
turn down, to — 1) відкида ́ти (пропозицію); 
2) пригашувати (ра ́діо); 3) зме ́ншувати 
(освітлення). 
turned — adj. 1) перелицьо ́ваний (про 
о́дяг); 2) tech. маши ́нного ви ́робу; 3) print. 
переве́рнений (про знак, лі ́теру). 
turned comma — n. print, перевернена ко ́ма 
(вид ла ́пок). 
turner — то ́кар. 
turnery — 1) то ́ка ́рська майсте ́рня; 2) то ́ -
ка ́рське ремесло ́; 3) то ́ка ́рські ви ́роби. 
turn green, to — роби ́тися зеле ́ним, зелені ́ти. 
turning — 1. adj. 1) що оберта ́ється; 
2) то ́ка ́рський; 2. n. 1) обертання; 2) то ́ка ́р-
ська пра ́ця; то ́ка ́рське ремесло ́; 3) agric. 
о́ранка; 4) поворо ́т вулиці, шляху, 
turning-off — n. elect., tech. вимика ́ння. 
turning-on — n. elect., tech. вмика ́ння. 
turning-point — n. кри ́за; поворо ́тний пункт, 
turn inside out, to — 1) вивертати навиворіт 
(о ́дяг); 2) перелицьо ́вувати (о ́дяг). 
turn in, to — colloq. лягати спа ́ти. 
turnip — 1) bot. рі ́па, бру ́ква, турне ́пс; 
2) colloq. стари ́й кишеньковий годинник, 
turnip-cabbage — bot. кольра ́бі. 
turnip-tops — n. pl. бадилля ріпи, бру ́кви. 
turnkey — нагля ́дач(ка) у в'язниці, 
turn loose, to — випуска ́ти. 
turn meter — n. av. пока ́жчик швйдкости 
повороту. 
turn-neck — n. zool. крутиголо ́вка. 
turn off, to — 1) вимика ́ти (еле́ктрику, газ); 
2) закрива ́ти (кран); 3) псува ́тися (про 
їжу). 
turn one's back, to — 1) відверну ́тися від 
ко ́гось, чо ́гось; 2) ки ́нути кого ́сь, щось, 
turn one's coat, to — fig. змінювати свої ́ 
по ́гляди; переходити на бік проти ́вника. 



turn one's stomach, to 'twas 

turn one's stomach, to — colloq. бу ́ти гидки ́м, 
виклика ́ти нудо ́ту. 
turn one's tail, to — fig. 1) втекти ́; 2) ки ́нути 
кого ́сь, щось. 
turn on, to — 1) вмика ́ти (еле ́ктрику); 
2) відкрива ́ти (кран, шлю ́зу). 
turn-out — n. 1) збо ́ри; 2) страйк; 3) страй-
ка ́р; 4) есоп. ви́пуск проду ́кції; 5) ви ́їзд; 
6) r/у. роз'ї ́зд; 7) встава ́ння з лі ́жка. 
turn out, to — 1) виганя ́ти; 2) звільня ́ти 
(з пра ́ці). 
turn out to grass, to — 1) виганя ́ти в по ́ле 
(худо ́бу); 2) fig. усува ́ти від справ, 
turn out well, to — вдава ́тися. 
turn-over — n. 1) перекида ́ння; 2) comm. 
о́біг, оборо ́т; 3) підма ́йстер, що перехо ́-
дить від одно ́го ́ма ́йстра до і́ншого для 
заве ́ршення навча ́ння. 
turn over, to — 1) переверта ́ти(ся); 2) пере-
гортати (сторі ́нку); 3) comm. бу ́ти в о́бігу. 
turnpenny — n. користолю ́бець. 
turnpike — рога ́тка, заста ́ва (для сгяга ́ння 
пла ́ти за прої ́зд). 
turnpike road — головна ́ маґістра ́ля. 
turn red, to — почервоні ́ти, зашарі ́тися. 
turn-round — n. поворо ́т. 
turn round, to — 1) поверта ́ти(ся); 2) fig. 
змінювати свої (політи́чні) по ́гляди. 
turn-screw — tech. ви ́крутка. 
turnskin — n. пере́вертень. 
turnsole — 1) chem. ла ́кмус; 2) bot. хрозо-
фо ́ра фарбува ́льна. 
turn somebody's head, to — colloq. запа ́мо-
рочити кому ́сь го ́лову. 
turn sour, to — робитися ки ́слим; закиса ́ти. 
turnspit — 1) р9же ́н; 2) той, хто сма ́жить 
м'я ́со на рожні. 
turnstile — турніке ́т. 
turn-table — 1) диск програвача ́; 2) r/у. 
поворо ́тне ко ́ло. 
turn the blind eye to something, to — colloq. 
закрива ́ти о́чі на щось, 
turn the tables on, to — colloq. би ́ти про-
ти ́вника його ́ж збро ́єю. 
turn, to — 1) оберта ́ти(ся), крути ́ти(ся); 
2) роби ́тися, става ́ти; 3) огина ́ти; 4) зосе-
реджувати, спрямо ́вувати (зуси ́лля, ува ́гу); 
5) змі ́нювати(ся); 6) досяга ́ти (пе ́вного 
ві ́ку); 7) tech. точи ́ти, обто ́чувати. 
turn to the left, to — поверну́ти(ся) ліво ́руч. 
turn to the right, to — поверну́ти(ся) пра-
во ́руч. 
turn-up — n. 1) наго ́да; уда ́ча; несподі ́-
ванка; 2) бі ́йка; га ́лас; 3) манже ́та штані ́в. 
turn up one's heels, to — colloq. простягти ́ 
но ́ги, уме ́рти. 
turn upon, to — ра ́птом зміни ́ти ста ́влення 
до ко ́гось. 
turn up, to — загина ́ти(ся). 
turn yellow, to — 1) жовті ́ти; 2) fig. зля-
ка ́тися. 
turpentine — chem. терпенти ́на, шпигина ́р. 
turpentine, to — натира ́ти терпенти ́ною, 
шпигина ́ром. 
turpitude — га ́ньба ́ ; пі ́длість. 

turps — colloq. терпенти ́на, шпигина ́р. 
turquoise — n. 1) тіп. бірюза ́; 2) бірюзо ́вий, 
ясноблаки ́тний ко ́лір. 
turret — 1) mil. гарма ́тна ба ́шта, туре ́ль; 
2) mil. av. екрано ́вана туре ́ль; 3) tech. 
рево ́льве ́рна голо ́вка верста ́та. 
turret-lathe — tech. рево ́льве ́рний верста ́т. 
turtle — n. 1) zool. черепа ́ха (морська ́); 
2) аг. го ́рлиця; 3) сні. зу ́па, ю́шка з чере-
па ́хи; 4) attr. черепа́ховий. 
turtle-dove — n. 1) orn. го ́рлиця; 2) colloq. 
коха ́н||ий (а). 
turtle-neck sweater — све ́тер з висо ́ким 
ко ́міром. 
Tuscan — 1) n. тоска ́н||ець (ка); 2) adj. 
тосканський. 
Tuscany — geog. Тоска ́на. 
tush — n. ікло (коня ́). 
tush, to — висло ́влювати знева ́гу. 
tusk — і́кло, би ́вень (слона ́, моржа ́). 
tusker — слон з вели ́кими іклами. 
tusk, to — пора ́нити і́клом. 
tusser — see tussore. 
tussive — adj. med. викликаний або ́супро-
воджуваний ка ́шлем. 
tussle — n. бі ́йка; боротьба ́. 
tussle, to — би ́тися; боро ́тися. 
tussock — 1) bot. щу ́чник (трава ́); 2) трава ́, 
що росте ́пучко ́м. 
tussore — 1) туссо ́р (міцни ́й індійський 
шовк); 2) індійський шовкопря ́д. 
tut! — int. ох, ти! (виража ́є роздратува ́ння, 
нетерпіння). 
tutelage — 1) опіка; 2) навча ́ння; 3) пере-
бува ́ння під опікою. 
tutelary — опіку́нський. 
tutenag — met. неочи́щений сплав ци ́нку. 
tutor — 1) вихова ́тель; дома ́шній вчи ́тель; 
2) jur. опіку ́н. 
tutorage — 1) пра ́ця вихова ́теля (дома ́ш-
нього вчи ́теля); 2) jur. опіку ́нство. 
tutoress — 1) вихова ́телька; дома ́шня вчи ́-
телька; 2) jur. опіку ́нка. 
tutorial — 1. n. 1) період навча ́ння; 2) кон-
сультація; зу ́стріч з керів||нико́м (ни ́цею); 
2. adj. 1) виховательський; 2) jur. опіку ́н-
ський. 
tutorship — 1) обо ́в'я ́зки вихова ́т||еля 
(ельки); 2) jur. опіку́нство. 
tutsan — bot. звіробій. 
tutti-frutti — n. моро ́зиво з о́вочами. 
tutu — theatr. спідни́чка балери ́ни. 
tu-whoo — n. наслідування кри ́ку сови ́. 
tu-whoo, to — наслідувати крик сови ́. 
tuxedo — смо ́кінґ. 
tuyere — met. вдува ́ло. 
twaddle — n. 1) балакани ́на, базікання; 
2) базіка. 
twaddle, to — тереве́нити, базікати, 
twain — 1) два; 2) дво ́є; два (пре ́дме ́ти). 
twang — n. 1) звук натя ́гнутої струни ́; 
2) гугня ́ва вимо ́ва. 
twang, to — 1) перебира ́ти стру ́ни; 2) зву-
ча ́ти (про стру ́ни); 3) гугня ́вити. 
'twas {abbr. it was) — це було ́. 



tweak two-cycle 

tweak — n. щипо ́к. 
tweaker — colloq. рога ́тка. 
tweak, to — щипати. 
tweed — n. 1) text, твид; 2) pi. о́дяг з тви ́ду. 
Tweed — geog. Твид (рі ́чка). 
tweedledum and tweedledee — дві ре ́чі, які ́ 
ва ́жко розрізни ́ти. 
'tween (abbr. between) — се ́ред, між, по ́мі ́ж. 
tweeny — молоденька служниця, яка ́ до-
помага ́є і́ншим слугам, 
tweet — пташине щебета ́ння, цвірінькання, 
tweeter — radio голосни ́к для переда ́чі 
висо ́кого то ́ну. 
tweet, to — щебета ́ти, цвірі ́нькати. 
tweezers — n. pi. пінце ́та; щипчики, 
tweezer, to — вищипувати пінце ́тою або ́ 
щипчиками. 
twelfth — двана ́дцятий. 
Twelfth-day — rel. Водо ́хрища. 
Twelfth-night — rel. ве ́чір пе ́ред Водо ́-
хрищею. 
twelve — 1) двана ́дцять; 2) print, кни ́ги 
форма ́том на двана ́дцяту части ́ну а́ркуша. 
twelvefold — 1) adj. у двана ́дцять разі ́в 
бі ́льший; 2) adv. у двана ́дцять разі ́в бі ́льше. 
twelvemo — print, форма ́т кни ́ги на два-
на ́дцяту части ́ну а́ркуша. 
twelvemonth — n. рік. 
twelver — n. colloq. ши ́лінґ. 
Twelve, The — rel. Двана ́дцять Апо ́столів. 
twencenter — colloq. люди ́на 20-го столі ́ття. 
twenties — n. pl. двадця ́ті ро ́ки ́ . 
twentieth — двадця ́тий. 
twenty — два ́дцять. 
twenty four hours — доба ́ . 
twentymo — print, форма ́т кни ́ги на двад-
цяту части ́ну а́ркуша. 
twerp — n. colloq. грубія ́н. 
twice — 1) дві ́чі; два рази ́ ; 2) удві ́чі. 
twice-laid — adj. зро ́блений з обрі ́зків. 
twicer — n. print, робітни ́к, яки ́й є одно-
ча ́сно складаче ́м і друкаре ́м. 
twice-told — adj. 1) розка ́заний дві ́чі; 
2) fig. відо ́мий. 
Twickenham — geog. Тукнем (мі ́сто). 
twicoloured — adj. 1) дві ́чі пофарбо ́ваний; 
2) різноба ́рвний. 
twiddle — 1) круті ́ння, верті ́ння; 2) при-
кра ́са. 
twiddler — n. неро ́ба. 
twiddle, to — 1) крути ́ти, верті ́ти (щось); 
2) байдикува ́ти; 3) ба ́витися (чимсь). 
twig — n. 1) галу ́зка, гі ́лочка, пру ́тик; 
2) colloq. мо ́да, стиль. 
twigs — collect, галу ́ззя. 
twig, to — colloq. 1) розумі ́ти;2) спостері-
га ́ти; поміча ́ти. 
twilight — n. 1) смерка ́ння, при ́смерки, 
су ́тінок; 2) attr. присмерко́вий. 
twill — n. text, са ́ржа, твіл; перепліта ́ння 
по діягона ́лі. 
twill, to — text, тка ́ти са ́ржу, твіл; переплі-
та ́ти по діягона ́лі. 

twin — 1. n. 1) pl. близнюки ́, близня ́та, 
двійня ́та; 2) двійни ́к; 3) па ́рна річ; 2. adj. 
1) па ́рний; 2) подвійний; здво ́єний; 3) схо ́-
жий; одна ́ковий. 
twin-birth — наро ́дження двійня ́т. 
twine — n. 1) шнуро ́к, моту ́зка, шво ́рка; 
2) скру́чування, спліта ́ння. 
twin-engined — adj. av. двомоторо ́вий (про 
літа ́к). 
twiner — 1) text, крути ́льна маши ́на періо-
ди ́чної дії; 2) bot. витка ́росли ́на. 
twine, to — 1) звива ́ти, ви ́ти; 2) спліта ́ти 
(віно ́к); 3) опері ́зувати. 
twinge — n. при ́ступ бо ́лю. 
twinge, to — відчува ́ти або ́ виклика ́ти 
при ́ступ бо ́лю. 
twinkle — n. 1) мерехтіння, бли ́мання; 
2) морга ́ння, клі ́пання; 3) бли ́маюче 
сві ́тло; 4) мить. 
twinkle, to — 1) мерехтіти, бли ́мати; 
2) морга ́ти, кліпати; 3) промайнути, 
twinkling — n. 1) мерехтіння, бли ́мання; 
2) мить. 
twins — n. pl. близнюки ́, близня ́та, двій-
ня ́та. 
twin-screw — adj. naut. двоґвинтови ́й. 
twin, to — 1) народи ́ти двійня ́т; 2) з'є ́д-
нувати. 
twirl — n. 1) крутіння, вертіння; 2) вихор; 
3) ро ́зчерк. 
twirl, to — 1) кружля ́ти; 2) крути ́ти (ву ́са). 
twist — n. 1) круті ́ння; скру ́чування; 2) від-
хи ́лення; 3) ви ́вих; 4) особливість (ро ́зу-
му, хара ́ктеру); 5) tech. хід (витка ́); 6) твіст 
(та ́не ́ць); 7) змі ́шаний напій. 
twisted — adj. скру ́чений; закру ́чений; 
кру ́чений. 
twister — 1) кана ́тний ма ́йстер; 2) сука ́льна 
маши ́на; 3) смерч, пилови ́й гураґа ́н; 
4) colloq. брехня ́; перебі ́льшення; 5) colloq. 
пробле ́ма, що ста ́вить у безви ́хідь. 
twist of the tongue — fig. недорікуватість, 
twist of the wrist — fig. спри ́тність, впра ́в-
ність рук. 
twist, to — 1) крути ́ти(ся); 2) перекручувати, 
спотво ́рювати (фа ́кти); 3) скру ́чувати 
(ру ́ки). 
twit — n. 1) докір; 2) глузува ́ння. 
twitch — n. 1) сі ́пання; 2) корчі ́; 3) ming. 
рапто ́ве зву ́ження жи ́ли; 4) bot. пирі ́й 
повзучий. 
twitch from, to — висмикувати. 
twitching — n. 1) посіпування; 2) корчі. 
twitch off, to — зрива ́ти. 
twitch, to — 1) сі ́пати(ся); ша ́рпати(ся); 
2) щипа ́ти. 
twitter — n. 1) щебета ́ння, цвірі ́нькання; 
2) збудження, хвилюва ́ння. 
twitter, to — щебета ́ти, цвірі ́нькати. 
twit, to — 1) докоря ́ти; 2) глузува ́ти. 
two — два, дво ́є. 
two-bits — colloq. 1) моне ́та в 25 це ́нтів; 
2) щось незначне ́; 3) невели ́ка кількість, 
two-core — adj. tech. двожи ́лий (про ка ́бель). 
two-cycle — adj. tech. двотактний. 



two-decker Tzigane 

two-decker — n. 1) двоповерхо ́вий авто ́бус; 
2) двопа ́лубне судно ́. 
two-edged — adj. 1) го ́стрий з обо ́х бо ́ків; 
2) fig. двозна ́чний. 
two-engined — adj. tech. двомоторо ́вий. 
two-faced — adj. дволи ́чний; брехли ́вий. 
two-fisted — adj. colloq. 1) си ́льний; енер-
гійний; 2) незґра ́бний. 
two-fold — 1) adj. подвійний; 2) adv. удві ́чі; 
подві ́йно. 
two-footed — adj. двоно ́гий. 
two-handed — adj. 1) для дво ́х (про гру); 
2) hist, двору ́чний (про меч). 
two hundred — дві ́сті. 
two-master — n. naut. двощо ́глове судно ́. 
two-part — adj. 1) що склада ́ється з двох 
части ́н; 2) mus. для двох голосі ́в. 
twopence — n. два пе ́нси. 
twopenny — adj. 1) двопенсо ́вий; 2) fig. 
деше ́вий; пога ́ний. 
twopenny-halfpenny — adj. fig. деше ́вий; 
пога ́ний. 
two-phase — adj. elect, двофа ́зний. 
two-piece — adj. що склада ́ється з двох 
части ́н. 
two-ply — adj. двошаро ́вий. 
two-seater — n. літа ́к або ́ а́вто ́на дві осо ́би. 
two-sided — adj. двосторо ́нній, двобі ́чний. 
twosome — n. 1) гра або ́ та ́не ́ць для двох; 
2) colloq. сам-на-са ́м, тет-а-те ́т. 
Twos one pace step back— march! — mil. 
Дві ́йки наза ́д оди ́н крок — руш! 
Twos one pace step forward — march! — mil. 
Дві ́йки впере ́д оди ́н крок — руш! 
two-step — тусте ́п (та ́не ́ць). 
two-storeyed — adj. двоповерхо ́вий (про 
буди ́нок). 
two-storied — see two-storeyed. 
two-stroke engine — tech. двота ́ктний 
двигун. 
two-time, to — colloq. обду ́рювати. 
two-tongued — adj. fig. брехли́вий, дво-
ли ́чний. 
two-way — adj. двосторо ́нній, двобі ́чний. 
two-way communication — n. двосторо ́нній 
зв'язо ́к. 
two-way deal — n. двосторо ́ння уго ́да. 
two-way trade — n. двосторо ́ння торгі ́вля. 
twyer — see tuyere. 
tycoon — colloq. промисло ́вий маґна ́т. 
tyke — n. colloq. 1) мото ́рна, жва ́ва дити ́на; 
2) неви ́хована, вульґа ́рна люди ́на. 
tymbal — n. mus. тулумба ́с. 
tympanic membrane — anat. бараба ́нна 
пере ́ти ́нка. 
tympanitis — med. запа ́лення бараба ́нної 
пере ́ти ́нки. 
tympanum — 1) anat. середнє ву ́хо, бара-
ба ́нна порожни ́на; 2) archi. тимпа ́н. 
type — n. 1) тип; типо ́ви ́й представн||и́к 
(и ́ця); типо ́ви ́й зразо ́к; 2) рід; кля ́са; гру ́па; 
3) print, шрифт; літера, 
type-case — print, набі ́рна ка ́са. 
type-form — print, фо ́рма. 
type-founder — print. словоли ́тник. 

type-foundry — print, словолитня. 
type-metal — print, гарт. 
type page — print, полоса ́набо ́ру. 
type printer — n. телета ́йп. 
typescript — 1) n. надруко ́ваний на дру-
ка ́рській маши ́нці текст; 2) adj. машино-
пи ́сний. 
typesetter — n. print. 1) склада ́ч(ка); на-
бі ́рщ||ик (иця); 2) ліноти ́п. 
type-setting — print, n. 1) склада ́ння; 2) attr. 
склада ́льний. 
type-setting machine — n. print, ліноти ́п. 
type slug — print, рядо ́к, відли ́тий на ліно-
ти ́пі. 
type, to — друкува ́ти (перепи́сувати) на 
друка ́рській маши ́нці. 
typewriter — друка ́рська маши ́нка. 
typewrite, to — друкува ́ти на друка ́рській 
маши ́нці. 
typewritten — adj. надруко ́ваний на дру-
ка ́рській маши ́нці, машинопи́сний. 
typhlitis — n. med. запа ́лення сліпо ́ї кишки, 
typhoid — med. 1) n. черевни́й тиф; 2) adj. 
тифо ́зний. 
typhoid fever — n. med. черевни́й тиф. 
typhoon — n. meteor, тайфу ́н. 
typhous — adj. med. тифо ́зний. 
typhus — n. med. висипни́й тиф. 
typical — 1) типо ́ви ́й; характерний; 2) сим-
волічний. 
typicalness — типо ́вість, характерність. 
typification — типіза ́ція. 
typify, to — 1) бу ́ти типо ́ви ́м при ́кладом, 
зразко ́м; 2) вті ́лювати. 
typing — n. друкува ́ння на друка ́рській 
маши ́нці. 
typist — n. друка ́рка. 
typographer — n. print, друка ́р. 
typographic(al) — adj. print, друка ́рський, 
типографі́чний. 
typography — print. 1) книгодрукува ́ння; 
2) офо ́рмлення (кни ́ги). 
typolithography — print. типо-літогра ́фія. 
typology — sci. типоло ́гія. 
tyrannical — тирані ́чний, деспоти́чний. 
tyrannically — тиранічно, деспоти ́чно. 
tyrannicide — n. 1) тирановби ́вство; 
2) тирановби ́вця. 
tyrannize, to — тира ́нити, пово ́дитися, як 
тира ́н. 
tyranny — тиранія, деспоти ́зм. 
tyrant — тира ́н, де ́спот. 
tjre — 1) mot. опо ́на, ши ́на; 2) ки ́сле 
молоко ́. 
tyre, to — mot. надяга ́ти опо ́ну (ши ́ну) 
на ко ́лесо. 
tyro — L. n. нов||а ́к (а ́чка). 
Tyrol — geog. Тіро ́ль. 
Tyrolese — 1) n. тіро ́л||ець (ка); 2) adj. 
тіро ́льський. 
Tyrrhene — adj. hist, етру ́ський. 
Tyrrhenian Sea — geog. Тірре ́нське мо ́ре. 
Tzargorod — geog. hist. Ца ́ргород. 
Tzigane — 1) n. ци ́ган; цига ́нка; 2) adj. 
цига ́нський. 



ubiquitous unaccustomed 

ubiquitous — adj. всюдису ́щий. 
ubiquity — n. всюдису ́щість. 
U-boat — naut. mil. підво ́дний чо ́ве ́н. 
udder — ви ́м'я. 
udometer — дощомі ́р. 
Uganda — geog. Уґа ́нда. 
ugh! — int. ой! 
uglify, to — нівечити, спотво ́рювати. 
ugliness — n. потво ́рність, бри ́дкість. 
ugly — adj. потво ́рний, бридки ́й. 
uhlan — hist. mil. ула ́н. 
Uhlan Bator — geog. Ула ́н-Ба ́тор. 
Ukraine, the — geog. Украї ́на. 
Ukrainian — 1. n. 1) украї ́н||ець (ка); 
2) украї ́нська мо ́ва; 2. adj. украї ́нський. 
Ukrainian Catholic Church — rel. Украї ́нська 
Като ́ли ́цька Це ́рква. 
Ukrainian Galician Army — Украї ́нська 
Га ́лицька А́рмія. 
Ukrainian language — украї ́нська мо ́ва. 
Ukrainian Liberation Army — Украї ́нська 
Повста ́нська А́рмія (УПА). 
Ukrainian Orthodox Church — rel. Украї ́н-
ська Правосла ́вна Це ́рква. 
Ukrainian People's Republic — Украї ́нська 
Наро ́дня Респу ́бліка. 
Ukrainophilism — українофільство, 
ukulele — mus. гава ́йська гіта ́ра. 
Ulan Bator — see Uhlan Bator, 
ulcer — 1) med. ви ́разка; гноя ́к; 2) fig. 
ли ́хо, неща ́стя. 
ulcerate, to — 1) med. вкрива ́тися ви ́раз-
ками; я́три́тися; 2) fig. занапаща ́ти, губи ́ти. 
ulcered — adj. med. вкри ́тий ви ́разками. 
ulcerous — see ulcered. 
uliginose — 1) мулкий, мулистий; 2) боло ́-
тяний, що росте ́на боло ́ті. 
uliginous — see uliginose. 
ullage — n. 1) незапо ́внена части ́на об'є ́му; 
2) ви ́тік, витікання (ріди ́ни). 
ulna — anat. ліктьова кі ́стка. 
ulster — до ́вгий, широ ́кий плащ (звича ́йно 
з по ́ясом). 
Ulster — geog. Ольстер. 
ulterior — adj. 1) да ́льший, насту ́пний; 
2) потойбічний; 3) непомітний, прихо ́-
ваний. 
ulterior plans — n. pl. прихо ́вані пля ́ни. 
ultima ratio — L. n. виріша ́льний арґуме ́нт. 
ultimate — 1) кінце ́вий, оста ́нній; 2) най-
відда ́леніший; 3) основни ́й; перви ́нний; 
4) максима ́льний. 
ultimate load — максима ́льне наванта ́-
ження. 
ultimately — кіне ́ць-кінце ́м, зре ́штою. 
ultimatum — n. ультима ́тум. 
ultimo — adv. мину ́лого мі ́сяця. 
ultra — 1) n. люди ́на кра ́йніх по ́глядів; 
2) adj. кра ́йній (кра ́йні по ́гляди); 3) prefix 
над-, понад-, ультра-. 

ultramarine — 1) n. блакить, ультрамарйн 
(фа ́рба); 2) adj. замо ́рський. 
ultra-microscope — n. phys. ультрамікро-
скоп. 
ultramodern — надсуча ́сний, ультрамо-
де ́рний. 
ultramontane — 1) n. заальпійський жи ́тель; 
2) adj. що живе ́ на південь від Альп, 
ultra-red — see infra-red. 
ultra-short — adj. ультракоро ́ткий. 
ultra-short waves — radio ультракоро ́ткі 
хви ́лі. 
ultra-sonic — adj. надзвукови ́й. 
ultra-sound — n. ультразву ́к. 
ultra-violet — adj. phys. ультрафія ́лковий. 
ululate, to — ви ́ти, завива ́ти. 
umbel — n. bot. парасо ́лька. 
umbellate — adj. bot. парасо ́льний. 
umbelliferous — see umbellate, 
umber — 1) n. у́мбра (фа ́рба); 2) adj. 
темнобруна ́тний. 
umber, to — фарбува ́ти у́мброю. 
umbilical — adj. пупко ́вий. 
umbilical cord — anat. пупови ́на. 
umbilicus — anat. пуп, пупо ́к. 
umbra — astron. по ́вна тінь, 
umbrage — 1)poet, тінь; 2) кри ́вда, обра ́за. 
umbrageous — 1) тіни ́стий; 2) обра ́зливий. 
umbrella — парасо ́лька. 
umbrella-stand — підставка для парасо ́льок. 
umiak — n. ескімо ́ський чо ́ве ́н зі шкір, 
umlaut — n. Ііп. умляут, 
umpire — n. 1) sport, суддя ́, рефері; 2) по-
середник; арбі ́тр. 
umpire, to — 1) sport, суди ́ти, бу ́ти рефері; 
2) бу ́ти посередником. 
umpteen — colloq. бага ́то, сила-силе ́нна. 
unabashed — adj. 1) незаля ́каний; 2) не-
збенте ́жений. 
unabated — adj. незме ́ншений; неосла ́б-
лений. 
unabbreviated — adj. нескоро ́чений, по ́вний. 
unabiding — adj. мину ́щий. 
unable — 1) неспроможний, незда ́тний; 
2) poet, не ́мічний, слабки ́й. 
unable to pay — неплатоспромо ́жний. 
unabridged — adj. нескоро ́чений, по ́вний. 
unaccented — adj. gram, ненаголо ́шений 
(про склад, звук). 
unacceptable — 1) неприйнятни ́й; 2) не-
приємний, неба ́жа ́ний. 
unaccompanied — adj. 1) без су ́проводу; 
2) mus. без акомпаньяме ́нту. 
unaccomplished — adj. 1) незакінчений, 
незаве ́ршений; 2) позба ́влений товари ́ської 
огла ́ди. 
unacountable — adj. 1) нез'ясо ́вний; ди ́в-
ний; 2) безвідповіда ́льний. 
unaccustomed — adj. 1) незви ́клий; 2) не-
зви ́чний. 



unachievable unbidden 

unachievable — adj. недося́жний. 
unachieved — adj. недося́гнений. 
unacknowledged — adj. 1) залишений без 
відповіді (про лист, проХа́ння); 2) не-
ви ́знаний. 
unacquainted — adj. 1) незнайомий (з 
кимсь); 2) необізнаний (з чимсь), 
unaquitted — adj. неви ́правданий. 
unactable — theatr. несцені́чний, непри-
да ́тний для постано ́вки на сце ́ні. 
unacted — adj. 1) theatr. не поста ́влений на 
сце ́ні; 2) незро ́блений, неви́конаний. 
unadaptable — що не мо ́же бу ́ти присто-
со ́ваним. 
unadmitted — adj. 1) недопу ́щений; 2) не-
ви ́знаний. 
unadulterated — adj. спра ́вжній, нефальси-
фіко́ваний. 
unadulterated nonsense — colloq. чистісінька 
дурни ́ця. 
unadvised — adj. 1) зро ́блений без пора ́ди; 
2) необду ́маний, непроду ́маний. 
unadvisedly — adv. необду ́мано; нероз-
ва ́жливо. 
unaffable — стри ́маний; непривітний, 
unaffected — adj. 1) незвору́шений, несХви-
льо ́ваний; 2) неза ́йманий. 
unaided — adj. позба ́влений допомо ́ги; 
без (сторо ́нньої) допомо ́ги. 
unalloyed — adj. без до ́мішок, чи ́стий. 
unalterable — незмінний; ста ́лий. 
unamenable — неслухняний; непідда ́тливий. 
un-American — adj. чужи ́й америка ́нським 
поняттям і зви ́ча ́ям. 
unanalysable — що не піддається аналізі, 
unanimity — n. одноду ́шність, односта ́й-
ність. 
unanimous — одноду ́шний, односта ́йний. 
unannounced — adj. що прийшо ́в без ого-
ло ́шення. 
unanswerable — adj. 1) незапере ́чний; 2) що 
на нього ва ́жко відпові ́сти ́ (про пита ́ння). 
unanswered — adj. що залиши ́вся без від-
повіді, без спростува ́ння. 
unappealable — jur. остато ́чний, що не 
дозволяє да ́льшої апеляції, 
unappeasable — непримире ́нний; невга-
мовний. 
unappetizing — adj. неапети́тний. 
unapproachable — 1) недосту́пний, непри-
ступний; 2) fig. незрівнянний, 
unapt — 1) неспроможний, незда ́тний; 
2) невідповідний, неприда ́тний. 
unarmed — adj. 1) беззбро ́йний, неозбро ́-
єний; 2) zool. безро ́гий; 3) bot. без колючок, 
голок. 
unarm, to — роззбро ́ювати. 
unartful — невмілий, невпра ́вний. 
unasked — adj. незва ́ний, непро ́ханий. 
unaspiring — adj. нечестолю́бний. 
unassailable — 1) непристу ́пний; 2) неза-
пере́чний. 
unassisted — adj. яки ́й не мав допомо ́ги. 
unassuming — adj. скро ́мний; невимог-
ли ́вий. 

unattached — adj. 1) неодру́жен||ий (а); 
2) не призна́чений на пе ́вну пози ́цію, 
поса ́ду. 
unattainability — n. недося ́жність. 
unattainable — adj. недося́жний. 
unattended — adj. недоглянений; зали-
шений без до ́гляду. 
unattended wound — med. необро ́блена, 
неліко ́вана ра ́на. 
unattending — adj. неува́жний. 
unattentive — неува ́жний. 
unattractive — неприва́бливий. 
unauthentic — недостовірний, невірогідний; 
неавтенти́чний. 
unauthorized — adj. 1) недозво ́лений; само-
вільний; 2) невповнова́жений. 
unavailable — adj. яко ́го нема ́є, відсутній, 
unavailing — adj. ма ́рний, некори ́сний. 
unavenged — adj. невідо́мщений. 
unavoidable — немину́чий. 
unavoidably — немину ́че. 
unaware — adj. що не зна ́є. 
unawares — adv. 1) несподівано; 2) не-
навми ́сне. 
unbacked — adj. 1) що не ма ́є прихильників; 
2) необ'ї ́жджений (про коня ́). 
unbaked — adj. неви́печений. 
unbalanced — adj. незрівнова́жений. 
unbalance, to — виводити зі ста ́ну рівно-
ва ́ги. 
unballasted — adj. 1) naut. що не ма ́є ба-
ля ́сту; 2) rly. незбалясто ́ваний; 3) не-
стійки ́й. 
unballast, to — naut. виванта ́жувати баля ́ст. 
unbarbered — adj. него ́лений. 
unbar, to — 1) відсува ́ти за ́сув, відчиняти 
(две ́рі); 2) зніма ́ти заборо ́ну. 
unbearable — adj. несте́рпний. 
unbearably — adv. несте ́рпно. 
unbearded — adj. 1) bot. позба ́влений ву ́-
сиків, остюкі ́в; 2) безбородий, 
unbeaten — 1) що не зазна ́в пора ́зки; 2)не-
проторо ́ваний (про шлях), 
unbecoming — adj. 1) що не ли ́чить; 2) не-
прида ́тний; 3) непристо́йний. 
unbeholden — 1) poet, невиди ́мий; 2) colloq. 
що не ма ́є зобов'я ́за ́нь. 
unbeknown — аг. незна ́ний, невідо ́мий. 
unbelief — n. неві ́ра. 
unbelievable — неймові ́рний. 
unbeliever — 1) невіруючий; 2) ске ́птик. 
unbelt, to — зніма ́ти або ́ розстіба ́ти по ́яс. 
unbending — adj. 1) непохитний; 2) що не 
гне ́ться; 3) позба ́влений бундю́чности, 
мані ́рности. 
unbend, to — 1) випросто ́вувати(ся); роз-
гина ́ти(ся); 2) tech. рихтува ́ти, пра ́вити; 
3) naut. віддава ́ти сна ́сті; 4) fig. става ́ти 
привітним. 
unbeseeming — adj. 1) що не ли ́чить; 
2) неприда ́тний. 
unbiased — adj. об'єкти ́вний, безсторо ́нній, 
неупере́джений. 
unbidden — adj. незва ́ний, непро ́шений. 



unbind, to unclouded happiness 

unbind, to — 1) розв'я ́зувати; 2) визволя ́ти, 
звільня ́ти; 3) зрива ́ти палітурку (з книжки). 
unblamable — бездога ́нний. 
unbleached — adj. небі́лений. 
unblemished — adj. незаплямо ́ваний, без-
дога ́нний. 
unblended — adj. без до ́мішок, чи ́стий. 
unblessed — adj. rel. 1) без благослове ́ння; 
2) нещасли ́вий, неща ́сний. 
unblock, to — усу ́нути перешкоду, 
unblooded horse — нечистокровний кінь, 
unbloody — 1) некровоже ́рливий; 2) без-
кро ́вний; 3) не заплямо ́ваний кро ́в'ю. 
unblown — adj. 1) що не розкві ́тнув; 2) що 
не прозвуча ́в; 3) незаса ́паний, незади ́ханий. 
unblushing — adj. зухва ́лий, безсоро ́мний. 
unbodied — adj. безтіле́сний. 
unboiled — adj. що не закипі ́в. 
unbolt, to — 1) tech. розґви́нчувати, вий-
мати болт(и ́); 2) відсува ́ти за ́сув; відчи-
ня ́ти две ́рі. 
unbooked — adj. 1) не замо ́влений зазда-
легідь; 2) не зареєстро ́ваний. 
unbookish — adj. що не захо ́плюється 
чи ́та ́нням. 
unborn — adj. 1) ще не наро ́джений; 
2) майбутній. 
unbosom, to — довіря ́ти (почуття ́, таєм-
ницю). 
unbound — 1) ві ́льний, не обтя ́жений зобо-
в'я ́за ́нням; 2) неопра ́влений (том, кни ́жка). 
unbounded — adj. безкра ́їй; необме́жений. 
unbowed — adj. 1) непідко ́рений; 2) не-
зі ́гнений. 
unbrace, to — розслабля ́ти. 
unbraid, to — розпліта ́ти. 
unbred — adj. пога ́но ви ́хований. 
unbribable — adj. непідку́пний. 
unbridled — adj. 1) розгну ́зданий; без вуз-
де ́чки; 2) fig. неприбо́рканий. 
unbridle, to — 1) розгну ́здувати, розпря-
га ́ти; зніма ́ти вузде ́чку; 2) fig. розпуска ́ти. 
unbroken — 1) цілий; нерозби ́тий; 2) не-
підко ́рений; 3) доде ́ржаний (про сло ́во, 
обі ́ця ́нку); 4) трива ́лий, непере ́рвний; 
5) незо ́раний (про ґрунт), 
unbroken fine weather — трива ́лий період 
га ́рної пого ́ди. 
unbroken record — sport, непереве́ршений 
реко ́рд. 
unbroken soil — n. цілина ́. 
unbuckle, to — розстіба ́ти (за ́стібку, 
пряжку). 
unbuild, to — зно ́сити, руйнува ́ти (будівлю), 
unburden, to — поле ́гшувати (скида ́ти) 
но ́шу, тяга ́р. 
unbusinesslike — неділови ́й, непракти́чний. 
unbutton, to — розстіба ́ти. 
uncage, to — випуска ́ти з клітки, 
uncalled-for — adj. недоре ́чний; непотрі ́б-
ний. 
uncanny — надприро ́дний; моторошний, 
uncap, to — 1) зніма ́ти по ́кришку; відкри-
ва ́ти; відкорко ́вувати; 2) тії. вийма ́ти 
ка ́псулю. 

uncared-for — adj. занеха ́яний, зане ́дбаний. 
uncart, to — розвантажувати віз. 
uncase, to — вийма ́ти зі скри ́ні; розпа-
ковувати. 
uncaused — adj. безпричи́нний. 
unceasing — adj. невпи́нний, безпере́рвний. 
unceasingly — adv. невпи́нно, безпере ́рвно. 
uncelebrated — adj. 1) невідсвятко ́ваний; 
2) що не кори ́сту ́ється популя ́рністю. 
unceremonious — adj. 1) безцеремо ́нний; 
фамілья ́рний; безпардо ́нний; 2) неофіцій-
ний; про ́стий. 
uncertain — 1) невпе́внений; що вага ́ється; 
2) мінливий; ненадійний; 3) сумнівний; 
то ́чно не відо ́мий. 
uncertainly — adv. 1) невпе ́внено; 2) мін-
ли ́во; ненадійно. 
uncertainty — n. 1) невпе́вненість; вага ́ння; 
2) мінли ́вість; ненадійність; 3) сумнівність, 
uncertified — adj. незасвідчений. 
unchain, to — 1) спуска ́ти з ланцюга ́ (со-
ба ́ку); 2) fig. звільня ́ти. 
unchallengeable — adj. незапере́чний. 
unchancy — 1) невда ́лий; що тра ́пився не-
доре ́чно; 2) небезпе́чний. 
unchangeable — незмінний, що не міня ́єть-
ся; що не піддає ́ться змінам, 
unchanged — adj. що не зміни ́вся. 
uncharitable — немилосе́рдний, жорсто ́кий. 
unchartered — adj. не позна ́чений на ма ́пі. 
unchecked — adj. 1) неперевірений; 2) не-
стри ́мний; невгамо ́вний. 
unchurch, to — rel. відлуча ́ти від це ́ркви. 
uncial — 1. n. 1) унція́льний шрифт; 2) руко ́-
пис, напи ́саний унція ́льним шри ́фтом; 
2. adj. унція́льний. 
uncivil — adj. нече́мний, неввічливий, 
uncivilized — adj. нецивілізо́ваний, ва ́р-
варський. 
uncivilly — adv. нече ́мно, неввічливо, 
unclasp, to — відстіба ́ти (за ́стібку). 
uncle — n. 1) дя ́дько; 2) colloq. літній 
чоловік. 
unclean — adj. 1) нечи ́стий; неоха ́йний; 
2) fig. амора ́льний. 
uncleared — adj. 1) непри ́браний; 2) не-
ви́яснений. 
unclench, to — розціпля ́ти, розтуля ́ти 
(кула ́к). 
Uncle Sam — n. Дя ́дько Сем (Сполу́чені 
Штати Аме ́рики). 
uncloak, to — 1) скида ́ти плащ; 2) fig. 
викрива ́ти. 
unclosed — adj. 1) відкри ́тий, відчи ́нений; 
2) незакінчений (незакінчена супере́чка, 
диску́сія). 
unclose, to — 1) відкрива ́ти(ся); 2) ви-
крива ́ти. 
unclothe, to — роздяга ́ти. 
unclouded — adj. безхма ́рний, незатьма ́-
рений. 
unclouded happiness — n. незатьма ́рене 
ща ́стя. 



unco uncustomed 

unco — 1. n. 1) незвича ́йна річ; 2) незна-
йо ́м||ий (а); 3) pi. нови ́ни; 2. adj. ди ́вний; 
чудний; 3. adv. надзвичайно; ду ́же. 
uncock, to — mil. спуска ́ти з бойово ́го 
зво ́ду, не стріляючи (про збро ́ю). 
uncoil, to — розмо ́тувати(ся), розкру ́чу-
вати(ся). 
uncoloured — adj. бі ́лий і чо ́рний, не в 
ко ́льорах. 
un-come-at-able — adj. colloq. неприступний. 
uncomely — 1) неприва ́бливий; 2) аг. не-
пристойний. 
uncomfortable — 1) незру ́чний, невигідний; 
незати ́шни ́й; 2) що відчува ́є незру ́чність. 
uncomfortably — 1) незру ́чно, невигідно; 
неза ́ти ́шно; 2) відчува ́ючи незру ́чність. 
uncommon — 1) незви ́чний; рідкісний; 
2) незвича ́йний; надзвича ́йний. 
uncommonly — adv. 1) незви ́чно; 2) незви-
ча ́йно; надзвича ́йно. 
uncommunicative — мовчазни ́й; нетова-
ри ́ський. 
uncompanionable — некомпанійський, 
uncomplaining — adj. що ніко ́ли не ска ́р-
житься; покірливий. 
uncompliant — adj. непідца ́тливий, непо-
да ́тливий. 
uncomplying — adj. непосту́пливий, не-
підда ́тливий. 
uncompromising — adj. 1) безкомпромі-
со ́вий; 2) невблага ́нний, непохи́тний. 
unconcealed — adj. неприхо́ваний, я́вний. 
unconcern — n. 1) безтурботність; 2) бай-
дужість. 
unconditional — adj. безумо ́вний; беззасте-
режний. 
unconditionally — adv. безумо ́вно; беззасте-
ре ́жно. 
unconditional surrender — n. беззастере ́жна 
капітуляція. 
unconditioned — adj. 1) безумо ́вний, абсо-
лютний; 2) необумо́влений. 
unconditioned reflex — n. physiol. безумо ́вний 
рефлекс. 
unconforming — adj. 1) шо не відповіда ́є 
вимогам; 2) що викликає запере́чення. 
unconformity — n. 1) невідповідність; 
2) geol. невідповідне напластува ́ння. 
unconnected — adj. 1) не сполучений; 2) не-
споріднений; що не ма ́є зв'язків, 
unconquerable — adj. неперемо́жний. 
unconquered — adj. неперемо́жений. 
unconscientious — adj. недобросо́вісний, 
несумлінний. 
unconscientiousness — n. недобросо́вісність, 
несумлінність. 
unconscionable — 1) безсо ́вісний; 2) над-
мірний. 
unconscionable bargain — jur. незако ́нна 
уго ́да. 
unconscious — 1) med. непритомний, що 
втра ́тив свідо ́мість; 2) мимовільний; 3) що 
не визнає, що не усвідо ́млює. 
unconsciousness — 1) med. непритомність; 
зомління; 2) забуття ́. 

unconstitutional — adj. рої. неконститу-
ційний. 
unconstrained — adj. 1) вільний; неви ́му-
шений; 2) добровільний, 
unconstrainedly — adv. 1) вільно; неви ́му-
шено; 2) добровільно, 
unconstraint — n. неви́мушеність. 
uncontemplated — adj. непередба́чений; 
несподіваний. 
uncontented — adj. незадово ́лений, невдо-
во ́лений. 
uncontrollable — 1) tech. що не підцає ́ться 
реґулюва ́нню; 2)невгамо ́вний,нестри ́мний. 
uncontrolled — adj. безконтро ́льний. 
uncontrovertibility — n. безпере́чність. 
unconventional — що не доде ́ржується 
умо ́вностей; нешабльо ́нний. 
unconversable — 1) небалаку́чий, неговір-
ки ́й; 2) нетовари ́ський. 
unconvincing — adj. непереко́нливий. 
uncooked — adj. незва ́рений, сири ́й. 
uncoordinated — adj. непого́джений. 
uncord, to — відв'я ́зувати, розв'я ́зувати. 
uncork, to — 1) відкорко ́вувати, розкорко ́-
вувати; 2) fig. дава ́ти волю (почуття ́м). 
uncorrupted — adj. 1) непідку ́пний; 2) не-
зіпсо ́ваний; нерозбе́щений. 
uncostly — adj. недороги ́й, деше ́вий. 
uncountable — adj. незліче́нний. 
uncounted — adj. неполі́чений. 
uncouple, to — розчіпля ́ти; роз'є ́днувати. 
uncouth — adj. poet, незґра ́бний; неоте ́-
саний. 
uncovered — adj. 1) відкритий, неприкри ́-
тий; 2) fin. незабезпе́чений. 
uncovered paper money — n. fin. незабезпе ́-
чені паперо ́ві гро ́ші. 
uncovering — n. викриття ́, ви ́явлення. 
uncover, to — 1) розкрива ́ти, виявля ́ти 
(причину); 2) викрива ́ти (зло ́чи ́н); 3) зні-
ма ́ти по ́кришку; 4) тії. ого ́лювати (фланг), 
uncreate, to — аг. зни ́щувати. 
uncrippled — adj. непошко́джений. 
uncritical — 1) некрити ́чний; 2) що прийма ́є 
без кри ́тики. 
uncrowned — adj. некороно́ваний. 
uncrown, to — позбавля ́ти коро ́ни. 
unction — 1) rel. мирува ́ння; 2) med. вти-
ра ́ння мазі. 
unctuous — 1) масни ́й; 2) липки ́й (про 
ґрунт). 
uncultivated — adj. 1) необро ́блений (про 
ґрунт); 2) нерозви́нений (нерозви́нені здіб-
ності); 3) bot. некультиво ́ваний; 4) не-
оте ́саний. 
uncultured — adj. некульту ́рний, неви ́хо-
ваний. 
uncurb, to — 1) розгнуздувати (коня ́); 
2) дава ́ти во ́лю (почуття ́м). 
uncurl, to — розкру́чувати(ся) (про ку ́чері). 
uncurtain, to — 1) розсунути або ́ зня ́ти 
заві ́си, курти ́ни; 2) fig. ви ́крити, ви ́явити. 
uncustomary — незвича ́йний; незви́чний. 
uncustomed — adj. 1) що не підляга ́є ми ́тові; 
2) за який ми ́то не запла ́чене. 



uncut underneath 

uncut — 1) нерозрі ́заний; 2) нескоро́чений, 
по ́вний (про текст), 
undamped — adj. radio недемпфо́ваний. 
undated — adj. недато ́ваний. 
undaunted — adj. небоязки ́й, безстра ́шний. 
undeceive, to — виводити з ома ́ни; роз-
крива ́ти о́чі (кому ́сь на щось), 
undecided — adj. 1) неви́рішений, нероз-
в'я ́заний; 2) нерішу ́чий; 3) непе́вний. 
undecipherable — 1) що не підцає ́ться 
розшифрува ́нню; 2) нечітки́й. 
undecisive — неостато ́чний; невиріша́льний. 
undeck, to — зніма ́ти всі прикра ́си; ого-
ля ́ти. 
undeclared — adj. неоголо ́шений. 
undeclinable — adj. gram, невідмінюваний, 
undefended — adj. незахи́щений. 
undelivered — adj. 1) непоста́чений (про 
това ́р); невру́чений (паку ́нок, лист); 2) не-
ви ́голошений (рефера ́т, промо ́ва). 
undemocratic — adj. рої. недемократи́чний. 
undemonstrative — стри ́маний. 
undeniable — незапере́чний; безсумнівний, 
under — \ . prep, під, по ́пі ́д; 2. adj. 1) ни ́жній; 
2) ни ́жчий, підле ́глий; 3) приглу́шений (про 
звук); 4) ме ́нший; 3. n. 1) тії. недоліт; 
2) щось ни ́жче за встано́влену но ́рму. 
underaction — theatr. побі ́чна інтри ́ґа; 
епізод. 
underact, to — theatr. невира ́зно (пога ́но) 
вико ́нувати ро ́лю. 
underage — adj. 1) неповнолітній; 2) fig. 
незрілий. 
under agreement — згідно з угодою, 
under arrest — під аре ́штом. 
underbid, to — comm. знижувати (збива ́ти) 
ціну ́ на авкціо ́ні. 
underboiled — adj. cul. недова ́рений. 
underbred — adj. 1) пога ́но ви ́хований; 
2) нечистокро́вний (нечистокро́вна тва-
ри ́на). 
underbrush — see underwood. 
underbuy, to — comm. купува ́ти по ціні ́, 
ни ́жчій за собіва ́ртість. 
undercharge — n. 1) comm. зана ́дто низька ́ 
ціна ́; 2) тії. зме ́ншений заря ́д. 
undercharge, to — 1) comm. дешеви ́ти, бра ́ти 
зана ́дто низьку ́ ціну ́; 2) тії. заряджа ́ти 
меншим заря ́дом. 
underclothes — n. pl. нижня (спі́дня) білизна, 
underclothing — see underclothes, 
undercoat — n. ни ́жній одяг, 
undercooling — n. 1) недоста ́тнє охоло ́-
дження; 2) phys. переохолодження, 
undercover — adj. тає ́мний. 
undercroft — 1) rel. кри ́пта; 2) підзе ́мне 
склепіння. 
undercurrent — n. 1) naut. підводна течія ́; 
2) fig. прихо ́вана тенде ́нція. 
undercut — n. 1) ming. ни ́жній вруб; 2) уда ́р 
зни ́зу вверх. 
undercut, to — 1) підрізувати; 2) comm. 
збива ́ти ціну ́. 
underdeveloped — adj. 1) недорозви ́нений; 
2) phot, недопроя ́влений. 

underdevelopment — n. недорозви ́неність. 
underdog — 1) соба ́ка, перемо ́жена в бійці; 
2) colloq. сірома ́ха, бідола ́ха; 3) colloq. 
перемо ́жена сторона ́. 
underdose — n. недоста ́тня до ́за. 
underdose, to — дава ́ти недоста ́тню до ́зу. 
underdo, to — 1) недоробля ́ти; 2) cul. не-
досма ́жувати. 
underestimate — n. недооцінювання, недо-
оцінка; приме́ншування. 
underestimate, to — недооцінювати; при-
ме ́ншувати. 
under-expose, to — phot, недоде ́ржувати. 
under-exposure — phot, недоде ́ржка. 
underfeed — n. tech. жи ́влення або ́ пода ́ча 
зни ́зу. 
underfeed, to — недогодо ́вувати. 
under-fives — n. pi. дошкільня ́та. 
underfoot — adv. 1) під нога ́ми; 2) fig. у 
поко ́рі, під контро ́лем. 
underframe — 1) mot. підра ́мник; 2) av. 
шасі. 
undergarment — пре ́дме ́т ни ́жньої біли ́зни. 
undergo an operation, to — med. перене ́сти ́ 
опера ́цію. 
undergo, to — зазнава ́ти, перено́сити. 
undergraduate — студе ́нт(ка) оста ́ннього 
ку ́рсу. 
underground — 1. n. 1) підґру ́нтя; 2) під-
пілля, підпільна організа ́ція; 2. adj. 1) під-
зе ́мний; 2) підпільний; тає ́мний; 3. adv. 
1) під земле ́ю; 2) підпільно; тає ́мно. 
underground railway — see underground, the. 
underground, the — метрополітен, colloq. 
підзе ́мка. 
undergrowth — па ́молодь, підлісок, 
underhand — 1) adj. тає ́мний; 2) adv. тає ́мно. 
underhung — adj. що виступа ́є впере ́д (про 
нижню ще́лепу). 
underlay, to — підпира ́ти; підклада ́ти. 
underlet, to — comm. перездава ́ти в оре ́нду. 
underlie, to — 1) лежа ́ти під чимсь; 2) ле-
жа ́ти (бу ́ти) в осно ́ві (чого ́сь). 
underline — n. 1) лінія, яка ́підкре ́слює; 
2) р/. транспара ́нт (для письма ́). 
underline, to — підкре ́слювати. 
underling — n. derog. 1) дрібни ́й службо ́-
вець; 2) кво ́ла твари ́на або ́ росли ́на. 
underloaded — adj. недовантажений, 
underloading — n. недовантаження, непо ́вне 
наванта ́ження. 
underload, to — недованта ́жувати, недо-
ста ́тньо наванта ́жувати. 
under lock and key — colloq. 1) за ́мкнений; 
2) під аре ́штом. 
underlying — adj. 1) що лежи ́ть під чимсь; 
2) основни ́й; що є осно ́вою. 
undermine, to — 1) підко ́пувати(ся); 2) під-
мива ́ти (береги ́); 3) fig. руйнува ́ти, під-
ривати. 
undermost — найни́жчий. 
undermucous — adj. anat. підслизови ́й. 
underneath — 1) prep, під; 2) adv. внизу ́; 
ни ́жче. 



underpay, to undisturbed 

underpay, to — опла ́чувати ни ́жче но ́рми 
(умо ́ви, домо ́влености). 
underpin, to — Ьиі. 1) підпира ́ти (сті ́ни); 
2) підво ́дити фунда ́мент. 
underplay, to — see underact, to. 
underplot — see underaction. 
underpopulated — adj. малонасе ́лений. 
underpowered — adj. tech. недоста ́тньої 
поту ́жности. 
underpressure — n. phys. розрідження, 
underprivileged — adj. позба ́влений прав; 
що зазнає ́дискриміна ́ції. 
underprize, to — недооцінювати, 
underproduce, to — econ. випуска ́ти про-
ду ́кцію в недоста ́тній кількості, 
under-production — n. есоп. недоста ́тня про-
дукти ́вність, недови ́роблення. 
underproof spirit — n. спирт ни ́жче вста-
но ́вленого гра ́дуса. 
underrate, to — недооцінювати, 
under-roast, to — cul. недосма ́жувати. 
under-secretary — помічни ́к або ́заступник 
міністра. 
undersell, to — comm. продава ́ти деше ́вше 
за інших. 
underset — n. 1) geol. нижня жи ́ла ; 2) naut. 
підво ́дна течія ́, протиле ́жна течії ́на по-
ве ́рхні; 3) компле ́кт ни ́жньої біли ́зни. 
underset, to — підпира ́ти. 
undersigned — adj. нижчепідпи́саний. 
undersign, to — підпи́сувати(ся). 
udersized — adj. мали ́й, мало ́го ро ́зміру. 
underskirt — нижня спідни ́ця. 
undersoil — n. підґру ́нтя. 
undersong — n. 1) при ́спів; супровідна ме-
ло ́дія; 2) fig. прихо ́ване зна ́чення. 
understanding — 1. n. 1) розуміння; 2) уго ́да, 
порозуміння; 3) кмітли ́вість; 2. adj. 
1) розу ́мний; 2) чу ́йни ́й. 
understand, to — 1) розуміти; 2) ма ́ти на 
ува ́зі; 3) довідуватися, дізнава ́тися. 
understatement — 1) зменшення, приме ́н-
шення (цифр); 2) стри ́мане висло ́влювання. 
understate, to — 1) приме ́ншувати (ци ́фри); 
2) висло ́влювати(ся) стри ́мано. 
understock, to — comm. постача ́ти (крам-
ни ́ці) недоста ́тню кількість това ́ру. 
understrapper — n. colloq. молодший служ-
бо ́вець. 
understratum — n. нижній шар. 
understudy — n. theatr. дубле ́р(ка). 
understudy, to — theatr. дублювати, 
undertaker — n, гра ́ба ́р; госпо ́дар похо-
ро ́нного бюра ́ . 
undertake, to — 1) бра ́тися, почина ́ти; 
2) зобов'я ́зуватися; 3) colloq. бу ́ти гра ́-
баре ́м. 
undertaking — n. 1) підприємство; 2) уго ́да, 
зобов'я ́за ́ння; 3) гра ́ба ́рство; похоро ́нне 
бюро ́. 
under-tenant — comm. суборенда ́р(ка). 
under the circumstances — за да ́них об-
ста ́вин. 
under-the-counter — adj. colloq. що про-
дає ́ться нелеґа ́льно. 

under the direction of somebody — під ке-
рівництвом кого ́сь. 
under-the-table — adj. colloq. незако ́нний; 
тає ́мний. 
undertint — n. півто ́н. 
undertone — 1) півто ́н (зву ́ку або ́ ко ́льору); 
2) відтінок. 
undervalue, to — недооцінювати, 
underwater — adj. підво ́дний. 
underwear — нижня білизна, 
underwit — n. люди ́на обме́жених здіб-
ностей. 
underwood — по ́росль, підлісок, 
underwork — n. менше кваліфікована 
(гірша) пра ́ця. 
underwork, to — 1) працюва ́ти за ни ́жчу 
пла ́ту; 2) недостатньо працюва ́ти; 3) щось 
лише ́частко ́во використо ́вувати. 
underworld — 1) пе ́кло; 2) поки ́дьки сус-
пільства. 
underwriter — n. 1) підпи́сувач(ка); 2) асе-
кураці ́йна компа ́нія. 
underwrite, to— 1) підпи́сувати(ся); 2) прий-
ма ́ти това ́р, майно ́ на асекура ́цію, забез-
пе́чення. 
underwritten — adj. 1) нижчепідпи́саний; 
2) нижчеподаний, 
undeserved — adj. незаслу́жений. 
undeservedly — adv. незаслу́жено. 
undeserving — adj. що не заслуго ́вує. 
undesignedly — adv. ненавми ́сно. 
undesirability — неба ́жаність. 
undesirable — 1. n. неба ́жа ́на осо ́ба; 2. adj. 
1) неба ́жаний; 2) неприда ́тиий, незру ́чний. 
undetected — adj. неви́критий, неви́явлений. 
undeterminable — 1) невизна ́чний; 2) не-
скінче́нний. 
undetermined — adj. 1) нерішу ́чий; 2) неви ́-
рішений; непе́вний. 
undeveloped — adj. 1) нерозви ́нений; 2) не-
обро ́блений (про ґрунт). 
undies — n. pl. colloq. жіно ́ча або ́дитя ́ча 
біли ́зна. 
undigested — adj. 1) неперетра ́влений; 
2) fig. Хаоти́чний; непослідо́вний. 
undignified — adj. недосто ́йний, негідний 
(недосто ́йна, негідна поведінка). 
undine — myth, руса ́лка. 
undiplomatic — недипломати ́чний, нетак-
то ́вний. 
undischarged — adj. 1) неви́конаний (обо ́-
в'я ́зок); 2) неспла́чений (борг), 
undischarged gun — нерозря ́джена рушни ́ця. 
undisciplined — adj. недисципліно́ваний. 
undisguised — adj. 1) очевидний, явний; 
2) незамаско ́ваний. 
undisposed — adj. 1) jur. нерозподілений 
(про має ́ток, спа ́док); 2) неоХо́чий, не-
схи ́льний. 
undisputed — adj. безпере́чний, що не ви-
клика ́є су ́мнівів. 
undistinguished — adj. невизначни ́й; непо-
мітний. 
undisturbed — adj. несхвильо́ваний, спо-
кійний. 



undiverted unfeigned 

undiverted — adj. пильний, зосере́джений 
(про по ́гляд, ува ́гу). 
undivided — adj. нерозді ́лений, ці ́лий. 
undone — 1) розв'я ́заний; розсті ́бнений; 
2) зни ́щений, зруйно ́ваний. 
undo, to — 1) розв'я ́зувати; розстіба ́ти; 
2) зни ́щувати, руйнува ́ти (зро ́блене). 
undoubted — adj. безсумні́вний, безпе-
ре́чний. 
undoubtedly — adv. безсумнівно, безпе-
ре ́чно. 
undreamed-of — adj. що й уві сні не сни ́вся; 
неймовірний. 
undreamt-of — see undreamed-of. 
undress — n. colloq. 1) дома ́шній о́дяг; 
2) mil. повсякде́нна уніфо ́рма. 
undressed — adj. 1) невбра ́ний; роздяг-
нений; 2) необро ́блений. 
undressed leather — n. необро ́блена шкіра, 
undressed wound — n. med. неперев'я ́зана 
ра ́на. 
undressing — n. роздяга ́ння. 
undress oneself, to — роздяга ́тися. 
undress, to — роздяга ́ти(ся). 
undue — 1) надмірний; 2) несвоєча́сний. 
undulate — adj. хвиля ́стий; хвилеподібний, 
undulate, to — 1) ру ́хатися хвилеподібно; 
2) ма ́ти па ́гористу пове ́рхню (про міс-
це ́вість). 
undulating — adj. хвиля ́стий; хвилеподіб-
ний. 
undulation — 1) хвиля ́стість; 2) хвилепо-
дібний рух; 3) нерівність пове ́рхні. 
unduly — 1) надмірно; 2) непра ́вильно; 
несправедли́во. 
undying — adj. невмиру ́щий, безсме ́ртний. 
undying glory — n. вічна сла ́ва. 
unearned — adj. незаро ́блений. 
unearthly — 1) неземни ́й; таємни ́чий; 
2) непідхо ́жий; абсу ́рдний. 
unearth, to — 1) вико ́пувати із землі; 
2) виганя ́ти з нори ́ (твари ́ну). 
uneasiness — 1) неспо ́кій; 2) незру ́чність; 
ніяковість. 
uneasy — 1) неспокійний; схвильо ́ваний; 
2) незру ́чний; зніяковілий, 
uneatable — adj. неїстівни́й. 
uneconomical — 1) неекономічний; 2) не-
ощадний. 
uneconomically — 1) неекономічно; 2) не-
оща ́дно. 
unedited — adj. lit. нередаґо́ваний. 
uneducated — adj. неосвічений, невче́ний. 
unemployed — 1. adj. 1) безробітний; 
2) неви ́користаний; 2. n. pl. collect, без-
робітні. 
unemployment — n. безробіття, 
unemployment benefit — допомога для без-
робітних. 
unemployment compensation — допомо ́га 
для безробітних. 
unencumbered — adj. 1) вільний, без пе-
решкод; 2) comm. не обтя ́жений борга ́ми. 
unending — adj. нескінче́нний. 

unendowed — adj. не забезпе́чений (ка-
піталом). 
unendurable — нестерпний. 
un-English — adj. нетипо ́ви ́й для англійців. 
unenlightened — adj. 1) неосвічений; 2) не-
поінформо ́ваний. 
unenlivened — adj. одноманітний. 
unenterprising — adj. безініціяти́вний. 
unenviable — незавидний. 
unenvious — неза ́здрісний. 
unequal — 1) нерівний; 2) невідповідний, 
неадеква ́тний; 3) несправедливий (про 
договір). 
unequalled — adj. непереве́ршений. 
unequally — 1) нерівно; 2) невідповідно, 
unequilateral — geom. нерівносторо́нній. 
unequipped — adj. 1) необла ́днаний; 2) не-
підгото ́ваний. 
unequivocal — adj. пе ́вний, недвозна ́чний, 
я́снйй. 
unerring — adj. безпомилко ́вий. 
unessential — adj. неісто ́тний. 
uneven — 1) нерівний; 2) неврівнова ́жений; 
3) непа ́рний (про ну ́мер, число ́). 
unevenly — adv. нерівно, 
unexampled — adj. безпри ́кладний. 
unexcelled — adj. непереве́ршений. 
unexceptionable — adj. бездога ́нний. 
unexecuted — adj. неви́конаний. 
unexpected — adj. несподіваний, нежда ́ний; 
рапто ́вий. 
unexpectedly — adv. несподівано, нежда ́но; 
рапто ́во. 
unexperienced — adj. недосвідчений, 
unexplored — adj. недосліджений; не-
ви́вчений. 
unfabled — adj. неви ́гаданий, спра ́вжній. 
unfading — adj. нев'я ́нучий; що не марніє, 
unfailing — adj. 1) безвідмо ́вний; пе ́вний; 
2) незмінний. 
unfair — 1) несправедли ́вий; 2) упередже-
ний; 3) нече́сний. 
unfaithful — 1) невірний, віроло ́мний; 
2) нето ́чний; що не відповіда ́є дійсності. 
unfaithfulness — невірність, віроло ́мність. 
unfaltering — adj. непохи́тний, рішу ́чий. 
unfaltering determination — n. непохитне 
рішення. 
unfamiliar — 1) невідо ́мий, незнайо ́мий; 
2) ди ́вний; незви ́чний; 3) необізнаний. 
unfashionable — немодний. 
unfasten, to — 1) відв'я ́зувати, розв'я ́зувати; 
відстіба ́ти; 2) послабля ́ти. 
unfathered — adj. 1) незаконнонаро ́джений; 
2) невідо ́мого походження. 
unfathomable — 1) невимірний; 2) незбаг-
не ́нний. 
unfavourable — несприятливий, 
unfavoured — adj. непривілейо ́ваний; що 
не кори ́сту ́ється чиє ́юсь прихи ́льністю. 
unfed — adj. ненагодо ́ваний; негодо ́ваний. 
unfeed — adj. що не оде ́ржав гонора ́ру. 
unfeeling — adj. 1) що не відчува ́є; 2) без-
ду ́шний, нечулий, 
unfeigned — adj. невда ́ваний, щи ́рий. 



unfeignedly uninhabitable 

unfeignedly — невда ́вано, щи ́ро. 
unfetter, to — зніма ́ти кайда ́ни; fig. звіль-
няти. 
unfinished — adj. незакі́нчений, незаве ́р-
шений. 
unfit — неприда ́тний, незда ́тний. 
unfix, to — 1) відкріпля ́ти; зніма ́ти; 
2) роби ́ти бе ́злад. 
unflagging — adj. неосла ́бний. 
unfold, to — 1) розгорта ́ти; розстила ́ти; 
2) розпу́куватися, розпуска ́тися (про 
бруньки ́). 
unforeseen — adj. непередба́чений. 
unforgettable — незабу ́тній. 
unforgivable — непроще́нний, непроба ́чний. 
unforgiven — непро́щений, непроба́чений. 
unformed — adj. 1) безфо ́рмний; 2) що ще 
не зформува ́вся. 
unfortunate — 1. n. 1) сірома ́ха, бідола ́ха; 
2) пові ́я; 2. adj. 1) безтала ́нний, неща ́сний; 
2) невда ́лий. 
unfounded — adj. безпідставний, необґрун-
то ́ваний; голослі ́вний. 
unfreeze, to — розморо ́жувати(ся). 
unfrequented — adj. рі ́дко відві ́дуваний. 
unfriended — adj. що не ма ́є дру ́зів. 
unfriendliness — 1) неприві ́тність; недруже-
лю ́бність; 2) несприя́тливість. 
unfriendly — 1) непривітний; недружелю ́б-
ний; 2) несприя́тливий. 
unfrock, to — rel. позбавля ́ти духо ́вного 
са ́ну. 
unfulfilled — adj. нездійснений; неви ́ко-
наний. 
unfunded — adj. пото ́чний (про борг). 
ungainly — adj. незґра ́бний. 
ungathered — adj. незібраний (про врожа ́й). 
ungear, to — tech. вимика ́ти, роз'є ́днувати. 
un-get-at-able — adj. непристу́пний. 
ungifted — adj. нездібний, безда ́рний. 
ungloved — adj. без рукави ́чок. 
unglue, to — відліплювати. 
ungodly — adj. 1) невіруючий; 2) жахливий. 
ungovernable — невгамо ́вний, невтихо-
ми ́рний. 
ungraceful — неелеґа ́нтний; незґра ́бний. 
ungrateful — невдя́чний. 
ungratefulness — невдя́чність. 
ungrounded — adj. 1) elect, незазе ́млений; 
2) безпідста́вний, необґрунто́ваний. 
ungrudging — adj. ще ́дрий; широ ́кої вда ́чі. 
unguarded — adj. 1) незахи ́щений; 2) не-
обере ́жний; безтурбо ́тний. 
unguent — n. pharm. мазь. 
ungulate — 1) n. копи ́тна твари ́на; 2) adj. 
копи ́тний. 
unhackneyed — adj. ориґіна ́льний; свіжий, 
unhallowed — adj. 1) неосвя ́чений; 2) гріш-
ний. 
unhandsome — 1) потво ́рний; 2) неласка ́вий, 
нелю ́б'я ́зний. 
unhand, to — 1) випуска ́ти з рук; 2) fig. 
відпуска ́ти. 
unhandy — 1) незру ́чний; 2) naut. що пога ́но 
слу ́хається (ке ́рми, стерна ́). 

unhang, to — зніма ́ти (щось, що ви ́сить). 
unhappy — 1) неща ́сний, нещасли ́вий; 
2) невда ́лий. 
unharmed — adj. неушко́джений, цілий, 
unharness, to — розпряга ́ти (коня ́). 
unhealthy — 1) неду ́жий; хворобли ́вий; 
2) шкідли ́вий (для здоро ́в'я). 
unheard — adj. 1) нечутний; 2) невідомий, 
unheard-of — adj. нечу́ваний. 
unheeded — adj. не взя ́тий до ува ́ги. 
unheeding — adj. недба ́лий, неува́жний. 
unhesitating — adj. рішу ́чий, що не ва-
га ́ється. 
unhesitatingly — adv. рішу ́че, не вага ́ючись. 
unhewn — adj. необте ́саний; необро ́блений. 
unhinge, to — 1) зніма ́ти з завіс (про две ́рі); 
2) jig. вно ́сити безла ́ддя. 
unhitch, to — відчіпля ́ти (коня ́від во ́за). 
unholy — adj. 1) дия ́вольський, нечести ́вий; 
2) жахли ́вий, оги ́дний. 
unhook, to — 1) відчіпля ́ти; 2) розстіба ́ти 
(гаплики ́); 3) зніма ́ти з гака ́. 
unhoped — adj. несподіваний. 
unhorse, to — скида ́ти з коня ́. 
unhoused — adj. ви ́гнаний з до ́му; безпри-
ту ́льний. 
unhurried — adj. неквапливий, повільний. 
unhurt — неушко́джений, цілий. 
unhygienic — adj. негігієнічний; нездоро ́вий. 
Uniat — rel. 1) n. гре ́ко-като ́л||и ́к (и ́чка); 
2) adj. гре ́ко-като ́ли ́цький. 
Uniate — see Uniat. 
uniaxial — adj. tech. одноосьови ́й. 
unicameral — adj. рої. однопала ́тний (про 
парля ́ме ́нт). 
unicellular — adj. biol. однокліти ́нний. 
unicolour — adj. однокольоро ́вий. 
unicorn — myth, одноріг. 
unicorn-beetle — ent. носа ́й. 
unicorn-fish — zool. зуборіг, однорі ́г, 
нарва ́л. • 
unification — об'єдна ́ння; уніфіка́ція. 
uniform — 1. n. однострій, мундир, уні-
форма; 2. adj. 1) одноманітний; 2) по-
стійний, ста ́лий. 
uniformed — adj. одя ́гнений в однострій, 
уніфо ́рму. 
uniformity — одноманітність; одна ́ковість. 
unify, to — об'є ́днувати; уніфікува ́та. 
unilateral — односторо ́нній, однобічний, 
unimaginable — adj. неуя́вний, неймо-
вірний. 
unimaginative — позба ́влений уя ́ви. 
unimpaired — adj. неушко́джений. 
unimpeachable — adj. бездога ́нний. 
unimpeded — adj. безперешкодний, 
unimportant — неважли́вий, неісто ́тний. 
unimprovable — 1) непопра ́вний; 2) ідеа ́ль-
ний, бездога ́нний. 
unimproved — adj. 1) неполіпшений; не-
ви ́правлений; 2) необро ́блений. 
uninfluenced — adj. неупере́джений. 
uninformed — adj. непоінформо ́ваний; 
необізнаний, незнаю ́чий. 
uninhabitable — неприда ́тний для житла ́. 



uninhabited unlimited 

uninhabited — adj. безлю ́дний, незасе ́лений. 
uninhibited — adj. нестри ́муваний, ві ́льний. 
uninjured — adj. неушко́джений. 
uninspired — adj. 1) нена ́дхнений; 2) не-
інспіро ́ваний. 
uninsured — adj. неасекуро ́ваний. 
unintelligent — 1) неосві ́чений; не ́уцький; 
2) нерозу ́мний. 
unintelligible — нерозбірливий, 
unintentional — ненавми ́сний. 
unintentionally — ненавми ́сне, мимохі ́ть, 
ненаро ́ком. 
uninterrupted — adj. безпере ́рвний, безпе-
ребійний. 
uninterruptedly — adv. безпере ́рвно, без-
перебійно. 
uninuclear — adj. phys. однояде ́рний. 
uninvestigated — adj. недослі́джений. 
uninvited — adj. незапро ́шений, незва ́ний. 
uninviting — adj. 1) неприва ́бливий, непри-
на ́дний; 2) неапети ́тний. 
union — n. 1) союз (держа ́вне об'єдна ́ння); 
2) об'єдна ́ння, спі ́лка; 3) професі ́йна спі ́лка; 
4) шлю ́бний сою ́з; 5) зго ́да, є́дність; 
6) tech. з'єдна ́ння, ні ́пель; 7) attr. сою ́зний, 
об'єднаний; 8) attr. профспілко ́вий. 
union body — tech. шту ́цер трубопро ́воду. 
union card — чле ́нський квито ́к чле ́на 
профспі ́лки. 
union cloth — напіввовня ́на тканина. 
union coupling — n. tech. па ́трубок. 
Union flag — see Union Jack. 
unionism — тредюніоні ́зм. 
unionist — член профспі ́лки. 
unionize, to — об'є ́днувати в профспілки ́. 
Union Jack — держа ́вний пра ́пор Сполу ́-
ченого Королівства. 
union of the hearts — шлюб з коха ́ння. 
Union of Soviet Socialist Republics — geog. 
Сою ́з Радя ́нських Соціялісти́чних Pec-
пу ́блік. 
union suit — n. чоловіча біли ́зна. 
unipolar — adj. phys. однопо ́люсний, 
уніполя ́рний. 
unique — 1. adj. 1) уніка ́льний, ви ́ключний; 
2) colloq. ди ́вний, незвича ́йний; 2. n. у́нікум. 
unisexual — adj. bot. одностатевий, 
unison — 1) mus., fin. унісо ́н; 2) зла ́годже-
ність. 
unit — 1) одини ́ця; 2) одини ́ця вимірю-
вання; 3) mil. части ́на; 4) tech. се ́кція; 
елеме ́нт. 
Unitarian — n. rel. унітари ́ст. 
Unitarianism — n. rel. унітари ́зм. 
unitary — adj. уніта ́рний. 
united — adj. 1) об'є ́днаний; сполу ́чений; 
2) спільний; 3) дру ́жній. 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland — geog. Сполу ́чене Королівство 
Великобріта ́нії і Північної Ірля ́ндії. 
United Nations — Організа ́ція Об'є ́днаних 
На ́цій. 
United States of America — geog. Сполу́чені 
Шта ́ти Аме ́рики. 

United States, the — geog. Сполу ́чені Шта ́ти 
Аме ́рики. 
unite, to — об'є ́днувати(ся); сполуча ́ти(ся). 
uniting — adj. сполу ́чни ́й. 
unity — 1) є́дність; об'є ́днаність; 2) зго ́да; 
дру ́жба; 3) math, одини ́ця; 4) jur. спі ́льне 
володі ́ння. 
universal — adj. 1) всесві ́тній; rel. вселе ́н-
ський; 2) універса ́льний; 3) зага ́льний. 
universalism — універсалізм, 
universalist — універсалі ́ст(ка). 
universality — універса ́льність. 
universal joint — tech. карда ́н. 
universe — світ, все ́світ, вселе ́нна; astron. 
ко ́смос. 
university — n. 1) університе ́т; 2) attr. 
університетський. 
unjoin, to — роз'єднувати. 
unjust — несправедли ́вий. 
unjustifiable — що не мо ́же бу ́ти ви ́прав-
даним. 
unjustified — adj. неви ́правданий. 
unkempt — adj. 1) нече ́саний; 2) неоха ́йний, 
нечепурний. 
unkennel, to — 1) виганя ́ти (лиси ́цю) з нори ́ ; 
2) fig. викрива ́ти. 
unkind — недо ́брий, жорсто ́кий. 
unknowable — непізна ́ваний, незбагне ́нний. 
unknown — 1. adj. невідо ́мий; 2. n. 1) не-
відо ́ме; 2) незнайо ́м||ий (а); 3) math. 
невідо ́ма величина ́. 
unlabelled — adj. без етике ́тки. 
unlaboured — adj. аг. дося ́гнений без зу-
си ́лля. 
unlace, to — розшнуро ́вувати. 
unladen — adj. ненаванта ́жений, ненала-
до ́ваний. 
unladen with anxieties — colloq. ві ́льний від 
турбо ́т, кло ́поту. 
unlade, to — розванта ́жувати, розладо ́-
вувати. 
unladylike — adj. вульґа ́рний; що не 
ли ́чить ле ́ді. 
unlawful — нелеґа ́льний, незако ́нний. 
unlawfully — нелеґа ́льно, незако ́нно. 
unlawfulness — нелеґа ́льність, незако ́нність. 
unlay, to — розкру ́чувати на па ́сма (трос, 
кана ́т). 
unlearned — adj. 1) невче ́ний; неви ́вчений; 
2) неписьме́нний. 
unlearn, to — забува ́ти, що знав. 
unleash, to — 1) спуска ́ти (соба ́ку) з при ́-
в'язі; 2) fig. дава ́ти волю. 
unless — якщо не. 
unlettered — adj. неписьме́нний, невче́ний, 
неосві́чений. 
unlicensed — adj. що не ма ́є ліце ́нзії, 
до ́зволу. 
unlike — 1) adj. не таки ́й, як; не схо ́жий на; 
2) prep, на відмі ́ну від. 
unlikely — 1. adv. навряд чи, навря ́д щоб; 
2. adj. 1) неправдоподібний; 2) що не 
обіця ́є нічо ́го до ́брого. 
unlimited — adj. 1) необмежений; 2) без-
ме ́жний; безкра ́їй. 



unlink, to unpardonable 

unlink, to — розчіпля ́ти; роз'єднувати. 
unlit — 1) неосві́тлений, те ́мний; 2) неза-
па ́лений, незасві́чений. 
unlive, to — жи ́ти іна ́кше; зміни ́ти спо ́сіб 
життя ́. 
unloading — n. розванта ́жування; виван-
та ́жування. 
unload, to — 1) розвантажувати; виванта ́-
жувати; 2) тії. розряджа ́ти; виладо ́вувати; 
3) colloq. збува ́тися. 
unlock, to — 1) відмика ́ти; 2) tech. роз-
мика ́ти. 
unlooked-for — adj. непередба́чений, не-
сподіваний. 
unloose(n), to — послабля ́ти, ослабля ́ти. 
unlovable — 1) не гі ́дний коха ́ння; 2) непри-
є́мний, неприва ́бливий. 
unlovely — оги ́дний, неприємний, 
unlucky — нещасли ́вий; невда ́лий. 
unmake, to — 1) анулюва ́ти; зни ́щувати 
(зро ́блене); 2) переробля ́ти. 
unmanageable — 1) неслухня́ний; що ма ́є 
тяжку ́ вда ́чу; 2) що ва ́жко піддається 
обро ́бці, опрацюва ́нню. 
unmanly — нему ́жній; боягу ́зливий. 
unmanneJ — adj. 1) без люде ́й; безлю ́дний; 
2) неукомплектований штатом, 
unmannerly — неви ́хований; нече ́мний; 
брута ́льний. 
unman, to — 1) залиша ́ти без люде ́й; 
2) позбавля ́ти му ́жности. 
unmapped — adj. не нане́сений на ма ́пу. 
unmarked — adj. 1) непомічений; без 
по ́значок; 2) невідзна́чений. 
unmarketable — comm. неприда ́тний для 
про ́дажу. 
unmarried — adj. неодру́жен||ий (а). 
unmask, to — 1) скида ́ти ма ́ску; 2) fig. 
викрива ́ти, демаскува ́ти. 
unmatched — adj. 1) що не ма ́є собі ́ рі ́вного; 
2) чудо ́вий, прекра ́сний. 
unmeaning — adj. безцільний; безглу ́здай. 
unmeant — adj. непризна ́чений; ненавми ́с-
ний. 
unmeasured — adj. 1) неви ́міряний; 2) не-
вимі ́рний; безмі ́рний. 
unmeet — adj. аг. що не відповіда ́є, що не 
надає ́ться. 
unmentionable — 1) adj. що не може бу ́ти 
зга ́даним; 2) n. pl. jok. штани ́. 
unmerchantable — see unmarketable, 
unmerciful — немилосе́рдний, неща ́дний, 
безжа́лісний. 
unmercifully — немилосе ́рдно, неща ́дно, 
безжа ́лісно. 
unmerited — adj. незаслу́жений. 
unmindful — неува́жний. 
unmistakable — безпомилко ́вий; очеви ́д-
ний; яко ́го ле ́гко пізна ́ти. 
unmitigated — adj. 1) непом'я ́кшений, не-
осла ́блений; 2) очеви ́дний; абсолю ́тний. 
unmooring — n. naut. відча ́л. 
unmoor, to — naut. відча ́лювати, зніма ́тися 
з кі ́тви ́. 
unmoral — немора ́льний, амора ́льний. 

unmounted — adj. 1) пі ́ший; 2) неопра ́вле-
ний (про кошто ́вний ка ́мінь); 3) необра-
мо ́ваний (про портре ́т, карти ́ну). 
unmoved — adj. 1) несхвильо ́ваний; бай-
ду ́жий; 2) нерухо ́мий; 3) непохи ́тний; 
незла ́мний. 
unmurmuring — adj. безмо ́вний; покір-
ливий. 
unmusical — adj. що не любить му ́зи ́ки. 
unmuzzle, to — 1) зніма ́ти намо ́рдник (з 
соба ́ки); 2) fig. да ́ти можли ́вість ви ́сло-
витися. 
unnamable — adj. що не мо ́же бу ́ти зга ́-
даним. 
unnamed — adj. 1) безіме ́нний; 2) незга ́-
даний; нена ́званий. 
unnatural — 1) неприро́дний, ненатура ́ль-
ний; 2) незвича́йний, ди ́вний; 3) жахли ́вий, 
страше ́нний. 
unnecessarily — непотрібно, за ́йво. 
unnecessary — непотрібний, за ́йвий. 
unnerve, to — розслабля ́ти; позбавля ́ти 
рішу ́чости. 
unnoted — adj. 1) невідзна ́чений; 2) непо-
мі ́чений. 
unnoticeable — непомітний, 
unnoticeably — непомітно, 
unnoticed — adj. непомічений, 
unnumbered — adj. 1) ненумеро ́ваний; 
2) незліче́нний, незчисле́нний. 
unobjectionable — 1) що не виклика ́є за-
перечень; 2) приємний, 
unobservant — неува́жний, неспостереж-
ливий. 
unobstructed — adj. безперешко́дний, віль-
ний. 
unobtainable — недосту ́пний; яко ́го не 
мо ́жна дістати. 
unobtrusive — малопомітний; ненав'я ́з-
ливий; скро ́мний. 
unoccupied — adj. 1) неза ́йнятий; незасе ́-
лений; поро ́жній; 2) тії. неокупо́ваний. 
unoffending — adj. 1) необра ́зливий; 2) не-
ви ́нний. 
unofficial — неофіційний, 
unofficially — неофіційно, 
unorganized — adj. неорганізо ́ваний. 
unoriginal — неориґіна ́льний; запози ́чений. 
unostentatious — скро ́мний, що не кида-
ється у вічі. 
unowned — adj. 1) що не ма ́є вла ́сника; 
2) невизнаний. 
unpack, to — розпако́вувати(ся). 
unpaged — adj. з ненумеро ́ваними сто-
рінка ́ми. 
unpaid — adj. 1) що не оде ́ржує пла ́ти; 
2) неопла ́чений; 3) безпла ́тний. 
unpaired — adj. 1) що не ма ́є па ́ри; 2) не-
па ́рний. 
unpalatable — 1) несма ́чни ́й, недо ́брий (на 
смак); 2) неприє́мний. 
unparalleled — adj. небува ́лий; безпри ́клад-
ний; що не ма ́є собі рівного. 
unpardonable — непроба ́чний, невиба ́чний, 
непрости ́мий. 



unpardoned unreason 
unpardoned — adj. непоми ́луваний; не-
про ́щений. 
unparental — adj. невласти ́вий батька ́м. 
unparented — adj. осиротілий; що не ма ́є 
батьків. 
unparliamentary — непарля ́ме ́нтський; що 
супере́чить парля ́ме ́нтським зви ́ча ́ям. 
unparliamentary language — різкі (лайли ́ві) 
ви ́рази. 
unpatriotic — непатріоти ́чний. 
unpenetrable — непроникни́й. 
unpeopled — adj. 1) обезлюднений; 2) не-
засе ́лений. 
unpeople, to — обезлю ́днювати; виселяти 
насе ́лення. 
unperceptively — непомітно. 
unperformed — adj. неви́конаний, нездій-
снений. 
unpersuadable — яко ́го не мо ́жна переко-
на ́ти. 
unperturbed — adj. спокійний, незвору ́-
шений. 
unpick, to — поро ́ти, розпо ́рювати. 
unpin, to — вийма ́ти шпильки з чо ́гось; 
відшпи ́лювати. 
unplaced — adj. 1) не призна́чений на по-
са ́ду; 2) sport, що не зайня ́в жо ́дного з 
пе ́рших трьох місць, 
unplait, to — розпліта ́ти (ко ́си). 
unpleasant — неприє ́мний, прикрий, 
оги ́дний. 
unpleasantly — неприє ́мно, при ́кро. 
unpleasantness — 1) неприємність, прик-
рість ; 2) сва ́рка, непорозуміння, 
unpointed — adj. 1) незаго ́стрений, тупи ́й 
(про оліве ́ць); 2) без розділо ́вих зна ́ків. 
unpolished — adj. невідшліфо́ваний, невід-
поліро ́ваний. 
unpolitical — 1) неполіти ́чний; що не сто-
сується політики; 2) необере ́жний; не-
такто ́вний. 
unpopular — непопуля ́рний; що не кори ́с-
ту ́ється симпа ́тією. 
unpopulated — adj. незасе́лений. 
unposted — adj. 1) не по ́сланий по ́штою; 
2) непоінформо́ваний, необізнаний. 
unpractical — непракти́чний. 
unpracticality — непрактичність, 
unpractised — adj. 1) невпра ́вний, недосвід-
чений; 2) незастосо ́ваний на пра ́ктиці. 
unprecedented — adj. небува ́лий; що не 
ма ́є прецеде́нту. 
unprefaced — adj. без передмо ́ви. 
unprejudiced — adj. безсторо ́нній, неупе-
ре́джений. 
unpremeditated — adj. ненавми́сний, не-
обдуманий заздалегідь, 
unprepared — adj. 1) негото ́вий; 2) без під-
готовки. 
unprepossessed — adj. безсторо ́нній, не-
упере́джений. 
unpresentable — непоказни ́й, непрезента ́-
бельний. 
unpretending — adj. скро ́мний, без пре-
те ́нсій, невимогли ́вий. 

unpretentious — see unpretending, 
unpretentiousness — скро ́мність, невиба ́г-
ливість, невимогли ́вість. 
unpriced — adj. 1) що не ма ́є ви ́значеної 
ціни; 2) безцінний. 
unprincipled — adj. безпринци ́пний; немо-
ральний. 
unprintable — 1) неп рида ́тний до дру ́ку; 
2) fig. нецензу́рний, непристойний, 
unprivileged — adj. що не ма ́є привіле ́їв. 
unprized — adj. не нагороджений прйзом. 
unproductive — непродукти́вний. 
unprofessional — 1) непрофесійний; 2) що 
супере́чить е́тиці пе ́вної профе ́сії; 3) що 
не ма ́є профе ́сії. 
unprofitable — comm. неприбутко ́вий; збит-
ко ́вий. 
unpromising — adj. невтішний; що не 
обіця ́є нічо ́го до ́брого. 
unprompted — adj. зро ́блений з вла ́сної 
ініціяти ́ви. 
unproportional — непропорційний, 
unprotected — adj. незахи́щений. 
unproved — adj. неви́пробуваний. 
unprovided — adj. непередба́чений; неза-
безпе́чений. 
unprovoked — adj. неспровоко́ваний. 
unpublished — adj. неви ́даний, неопублі-
ко ́ваний. 
unpunctual — adj. неакура ́тний, нето ́чний. 
unpunishable — jur. нека ́рний. 
unpunished — adj. непока ́раний. 
unpuzzle, to — розга ́дувати. 
unqualified — adj. 1) некваліфіко́ваний, що 
не ма ́є кваліфіка́ції або ́ пра ́ва; 2) colloq. 
очеви́дний, я́вний. 
unquenchable — невгасимий; невиче́рпний. 
unquestionable — незапере́чний; безсум-
нівний. 
unquestioned — adj. 1) неопи ́таний; 
2) що не виклика ́є су ́мніву. 
unquestioning — adj. 1) що не ста ́вить за-
питань; 2) безумо ́вний; безсумнівний; 
абсолю ́тний. 
unquiet — 1. adj. 1) неспокійний; 2) схви-
льо ́ваний; 2. n. неспо́кій. 
unquotable — нецензу ́рний; непристо́йний. 
unquoted — adj. незга ́дуваний, нецито ́ваний. 
unquote, to — gram, закрива ́ти лапки ́. 
unravel, to — 1) розплу ́тувати (про нитки ́); 
2) поя ́снювати (таємни ́цю). 
unrazored — adj. него ́лений. 
unread — adj. 1) непрочи ́таний; 2) неосві ́-
чений, неначи ́таний; неписьме́нний. 
unreadable — 1) нерозбірливий, нечіткий 
(про письмо ́); 2) нудний, неціка ́вий. 
unready — 1) негото ́вий; 2) некмітли ́вий. 
unreal — 1) уя ́вний, нере&тьний; 2) не-
спра ́вжній; підро ́блений. 
unreality — нереа ́льність. 
unrealizable — нездійсне́нний. 
unrealized — adj. неви́конаний, нездійс-
нений. 
unreason — n. безрозсудність; нерозу ́м-
ність. 



unreasonable unscrupulous 

unreasonable — 1) надмі ́рний; 2) необґрун-
то ́ваний; 3) нерозсу́дливий. 
unreasoned — adj. неарґументо ́ваний; не-
проду ́маний. 
unreciprocated — adj. що не зустріча ́є 
взає ́мности. 
unreclaimed — adj. 1) agric. необро ́блений 
(про ґрунт); 2) неви ́правлений; 3) непри-
ру́чений. 
unrecognizable — невпізна́нний. 
unrecognizably — adv. невпізна ́нно. 
unrecognized — adj. 1) невпі ́знаний; 
2) неви́знаний, що не ма ́є визна ́ння. 
unrecorded — adj. незапи ́саний; незапро-
токольо ́ваний. 
unredeemed — adj. 1) rel. неспоку́туваний; 
2) неви́конаний, недотри ́маний (про обо ́-
в'я ́зок); 3) comm. неспла́чений (про ве ́к-
сель). 
unreel, to — розмо ́тувати(ся). 
unrefined — adj. 1) chem. нерафіно ́ваний; 
2) неви́шуканий; вульґа ́рний. 
unrefined manners — n. pl. неви́шукані 
мане ́ри. 
unreflecting — adj. 1) що не відбива ́є 
(сві ́тло); 2) fig. нерозсу ́дливий; легко-
ва ́жний. 
unregistered — adj. незареєстро́ваний. 
unregulated — adj. невреґульо́ваний; не-
впорядко ́ваний. 
unrehearsed — adj. непередба́чений; неспо-
діваний. 
unrein, to — 1) попуска ́ти ві ́жки; 2) fig. 
дава ́ти волю, звільня ́ти. 
unrelated — adj. 1) непов'я ́заний; що не 
ма ́є відно ́шення; 2) що не ма ́є родинних 
зв'язкі ́в. 
unrelenting — adj. 1) неосла ́бний; 2) не-
вблага ́нний, безжа́лісний. 
unreliability — ненадійність, 
unreliable — ненаді́йний. 
unrelieved — adj. 1) моното ́нний, однома-
нітний; 2) не звільнений (від обо ́в'я ́зків). 
unremitting — adj. наполе ́гливий; невпин-
ний; неосла ́бний. 
unrepeatable — 1) неповто ́рний; 2) нецен-
зу ́рний; непристо́йний. 
unrepentant — нерозка ́яний, що не по-
ка ́явся. 
unrepresented — adj. непредста́влений. 
unrequited — adj. 1) невідо ́мщений; 2) не-
ви́нагороджений. 
unreserve — n. 1) нестри ́маність; 2) від-
ве ́ртість. 
unreserved — adj. 1) нестри ́маний; 2) від-
ве ́ртий; 3) не замо ́влений заздалегідь, 
unreservedly — adv. відве ́рто; без засте-
ре ́жень. 
unresolved — 1) нерозв'я ́заний; 2) нерішу ́-
чий; що не може нава ́житися. 
unresolved problem — нерозв'я ́зана проб-
ле ́ма. 
unresponsive — 1) несприйня ́тливий; не-
чу ́йни ́й; 2) що не реаґу ́є. 

unrest — 1) занепоко́єння, турбо ́та; 2) рої. 
заворушення, неспо́кій. 
unresting — adj. невто ́мний. 
unrestrained — adj. неприбо́рканий, не-
стри ́маний ; невгамо ́вний. 
unrestrainedly — adv. невгамо ́вно. 
unrestraint — n. невгамо ́вність. 
unrestricted — adj. беззастережний; нічи ́м 
не обмежений. 
unrewarded — adj. неви́нагороджений. 
unriddle, to — розга ́дувати (таємни ́цю, 
за ́гадку). 
unrighteous — adj. 1) непра́ведний, нечес-
ти ́вий; 2) незаслу́жений, несправедли́вий. 
unrighteousness — непра́ведність, нечес-
тиві сть. 
unrig, to — naut. 1) розсна ́щувати; 2) роз-
збро ́ювати. 
unripe — недозрілий, неспілий, нестиглий, 
unrip, to — відпо ́рювати; розпо ́рювати; 
розрива ́ти. 
unrivalled — adj. непереве́ршений; що не 
ма ́є собі рівного. 
unrobe, to — зніма ́ти о́дяг або ́ма ́нтію. 
unroll, to — розгорта ́ти(ся). 
unroof, to — зно ́сити (зніма ́ти) дах. 
unroot, to — викорінювати; викорчо ́вувати. 
unround, to — phon. делабіялізува ́ти го-
лосни ́й звук. 
unroyal — adj. не гідний королівського 
са ́ну. 
unruffled — 1) несхвильо́ваний, спокійний; 
2) гладе ́нький, рі ́вний. 
unruled — adj. 1) нелінійо́ваний (про папі ́р); 
2) некеро ́ваний; безконтро ́льний. 
unruly — неслухня́ний, непокі ́рливий; 
бу ́йний. 
unsaddle, to — розсідлувати (коня ́). 
unsafe — 1) ненаді ́йний; 2) небезпе́чний. 
unsaid — adj. неска́заний, неви́мовлений. 
unsalted — adj. cul. несоло ́ний, непосо ́-
лений. 
unsanitary — негігієнічний; нездоро ́вий. 
unsatisfactorily — adv. незадовільно. 
unsatisfactory — adj. незадовільний, 
unsatisfied — adj. невдово́лений, незадо-
во ́лений. 
unsatisfying — adj. що не задовольня ́є. 
unsavoury — 1) несмачний; 2) неприва ́б-
ливий; оги ́дний. 
unsay, to — зріка ́тися свої ́х слів. 
unscalable — adj. неприступний. 
unscathed — adj. непошко́джений. 
unschooled — adj. 1) нена ́вчений; 2) не-
зви ́клий; недосвідчений; 3) що не ма ́є 
ппсо́ли (про село ́). 
unscientific — ненауко́вий. 
unscramble, to — 1) розклада ́ти на складові 
частини; 2) розпгафро́вувати (написане). 
unscreened — adj. 1) незахшцений (сіткою); 
2) непросі́яний. 
unscrew, to — розшрубо ́вувати; відгвин-
чувати. 
unscrupulous — 1) недобросовісний; без-
принци ́пний; 2) безогля ́дний. 



unscrupulousness unsteadiness 

unscrupulousness — n. 1) недобросо́вісність; 
безпринци́пність; 2) безогля ́дність. 
unseal, to — розпеча ́тувати; розкрива ́ти. 
unseam, to — поро ́ти, надпо ́рювати, роз-
по ́рювати. 
unsearchable — таємничий, незбагне́нний, 
незрозумілий. 
unseasonable — 1) не по сезо ́ну; 2) fig. 
недоре́чний, невча́сний. 
unseasoned — adj. 1) cul. без припра ́ви; 
2) неви ́триманий; недостиглий. 
unseat, to — 1) зсаджувати зі стільця ́; ски-
да ́ти з сідла ́; 2) позбавля ́ти парля ́ме ́нт-
ського манда ́та. 
unsedentary — 1) n. кочови ́й наро ́д; 2) adj. 
кочови ́й, неосі́лий (про наро ́д). 
unseeing — adj. 1) незря́чий, невидю ́щий; 
2) неспостережливий. 
unseemliness — неподо ́бство; непристо́й-
ність. 
unseemly — adj. неподо ́бний; непристо́й-
ний. 
unseen — 1) неба ́чений; 2) непомітний; 
невидимий. 
unselfish — adj. безкори́сливий, неегоїс-
ти ́чний. 
unsettled — adj. 1) неврівнова́жений, не-
спокійний; 2) незасе ́лений; 3) chem. не-
відсто ́яний. 
unsettle, to — 1) розла ́днувати; пору ́шу-
вати розпоря ́док чого ́сь; 2) засму ́чувати. 
unsettling — adj. що турбу ́є. 
unsew, to — поро ́ти, надпо ́рювати, роз-
ширювати. 
unshackle, to — 1) зніма ́ти кайда ́ни, пу ́та; 
2) fig. дава ́ти волю, звільня ́ти. 
unshaded — adj. без за ́тінку; не захи́щений 
від со ́нця. 
unshadowed — adj. 1) безхма ́рний; я́сни́й; 
2) fig. безтурбо́тний. 
unshakable — adj. непохи́тний. 
unshaken — adj. міцний, стійкий, 
unshapely — adj. нега ́рний; пога ́но збу-
до ́ваний. 
unshared — adj. неподілений, нерозділений. 
unshaven — него́лений. 
unsheathe, to — вийма ́ти з піхо ́в (меч). 
unshed — adj. непроли ́тий. 
unshed tears — colloq. неви́плакані сльо ́зи. 
unsheltered — adj. незахи́щений; що не ма ́є 
приту ́лку. 
unshielded — adj. незахи́щений. 
unshipping — n. naut. 1) виванта́жування з 
судна ́; виса́джування з судна ́пасажи ́рів; 
2) зняття части ́н судна ́ (кітви ́, стерна ́). 
unship, to — naut. 1) виванта́жувати з судна ́; 
виса ́джувати пасажи ́рів; 2) зніма ́ти час-
тини з судна ́ (кітву ́, стерно ́). 
unshod — 1) невзу ́тий, бо ́сий; 2) непідко́-
ваний (про коня ́). 
unshoe, to — 1) роззува ́ти, зніма ́ти взуття ́; 
2) розко ́вувати (коня ́). 
unshorn — нестри́жений. 
unshrinkable — що не збіга ́ється під час 
прання ́ (про мате ́рію). 

unshutter, to — відчиня ́ти або ́ зніма ́ти 
віко́нниці з вікон. 
unsighted — adj. 1) що не ма ́є прицілу (про 
рушни ́цю); 2) що не попа ́в у по ́ле зо ́ру. 
unsightly — невидний, неприва ́бливий; 
потво ́рний. 
unsigned — adj. непідпи́саний. 
unsized — adj. непрокле́єний (про папір), 
unskilful — невпра ́вний; незґра ́бний. 
unskilled — adj. 1) некваліфіко́ваний; 2) не-
досвідчений, невмілий, 
unskilled labour — n. 1) некваліфіко́вана 
робо ́ча сила; 2) некваліфіко́вана пра ́ця. 
unslaked lime — n. нега ́шене ва ́пно ́ . 
unsleeping — adj. невсипу́щий; що не спить, 
unsnari, to — colloq. розплу ́тувати. 
unsociability — відлю ́дність; стриманість, 
unsociable — відлю ́дний; стри ́маний. 
unsociable person — n. відлю́дн||ик (иця). 
unsocial — 1) відлю ́дний; 2) антигро-
ма ́дський. 
unsold — adj. нерозпрбданий (зале ́жаний) 
(про това ́р). 
unsolder, to — tech. відлюто ́вувати, від-
па ́ювати. 
unsolved — adj. нерозв'я ́заний. 
unsolved problem — n. нерозв'язана проб-
лема (зада ́ча). 
unsophisticated — adj. 1) приро ́дний; не-
шту ́чний; про ́стий; 2) наї ́вний, нему ́дрий. 
unsought — adj. 1) непро ́ханий; 2) оде ́ржа-
ний не шляхом розшуків, 
unsound — 1) хво ́рий; хвороблйвий; 2) tech. 
дефе ́ктний; 3) зіпсо ́ваний; 4) необґрунто́-
ваний; 5) непе́вний, ненадійний, 
unsounded — adj. неви́міряний (неви́міряна 
глибина ́). 
unsown — adj. незасіяний, 
unsparing — adj. 1) завзя ́тий; що не шкоду ́є 
сил; 2) марнотра ́тний; 3) неща ́дний. 
unspeakable — 1) невимо ́вний; 2) непри-
ва ́бливий; ду ́же пога ́ний. 
unspent — adj. 1) неви́трачений; 2) не-
вто ́млений. 
unspoiled — adj. незіпсо́ваний. 
unspoilt — see unspoiled, 
unspoken — неви́словлений. 
unsportsmanlike — adj. 1) не гідний спортс-
ме ́на; 2) непорядний, нече́сний. 
unspotted — adj. незаплямо́ваний, неза-
бру́днений. 
unsprung — adj. tech. що не ма ́є ресо ́р 
(пружи́н). 
unstable — adj. 1) хитки ́й, нестійки ́й; 
2) chem. нестійки́й (нестійка́ сполу ́ка). 
unstained — adj. незаплямо́ваний, неза-
бруднений. 
unstamped — adj. 1) не опла́чений ма ́ркою; 
2) нештемпльо́ваний. 
unstarched — adj. 1) ненакрохма ́лений; 
2) fig. неви́мушений. 
unstatutable — adj. не дозво ́лений стату ́том. 
unsteadily — хи ́тко; міили ́во. 
unsteadiness — хи ́ткість; мінли ́вість. 



unsteady untwine, to 

unsteady — 1) Хитки́й; нестійкий; 2) мін-
ливий, непостійний, 
unstick, to — відклеювати, 
unstirred — adj. спокійний, несхвильо́ваний. 
unstitch, to — поро ́ти; надпо ́рювати. 
unstop, to — звільня ́ти від перешко ́д. 
unstrained — adj. 1) непроціджений; 2) не-
вимушений. 
unstrap, to — відстіба ́ти, розв'я ́зувати 
(по ́яс, ре ́мінь). 
unstressed — adj. 1) непідкре́слений; неви ́-
ділений; 2) ненаголо́шений (склад, звук), 
unstring, to — 1) зніма ́ти або ́ послабля ́ти 
стру ́ни музи ́чного інструме ́нта; 2) роз-
пуска ́ти намисто; 3) розла ́днувати (не ́рви). 
unstrung — adj. розла ́днаний (про стан 
не ́рвів). 
unstudied — adj. неви́вчений. 
unsubdued — adj. непідко́рений. 
unsubmissive — непокірний; що не бажа ́є 
підкоря ́тися. 
unsubstantial — adj. 1) несуттє́вий, неістот-
ний; 2) неміцний; 3) непожи́вний (непо-
жи ́вна ї́жа); 4) безтіле ́сний; нематері-
я́льний. 
unsubstantiated — adj. недове́дений, голо-
слівний. 
unsuccessful — неуспі́шний; невда ́лий. 
unsuccessfully — неуспі ́шно; невда ́ло. 
unsuitable — невідповідний; неприда ́тний. 
unsullied — adj. незаплямо ́ваний (неза-
плямо ́вана репута ́ція). 
unsung — adj. 1) непроспі ́ваний; 2) poet. 
неоспіваний. 
unsunned — adj. не освітлений або ́ не 
зігрітий со ́нцем. 
unsurpassed — adj. непереве́ршений. 
unsusceptible — несприйня ́тливий; нечут-
ли ́вий. 
unsuspected — adj. 1) непідо ́зрюваний; 
2) несподіваний, непередба́чений. 
unsuspecting — adj. що не підозріва ́є. 
unsuspicious — 1) що не виклика ́є підо ́зри; 
2) що не підозріва ́є. 
unswathe, to — розповива ́ти. 
unswayed — adj. 1) неупере́джений; 2) що 
не піддає ́ться впли ́ву. 
unsworn — adj. що не дава ́в при ́ся ́ги. 
unsyllabic — adj. gram, нескладотво́рчий. 
unsympathetic — adj. неспівчува́ючий, 
черствий. 
unsystematic — adj. безсистемний, 
untalented — adj. неталанови ́тий, безда ́р-
ний, нездібний. 
untamable — неприбо ́ркний; що не під-
дає ́ться приру́ченню. 
untamed — adj. неприру́чений. 
untangle, to — розплу ́тувати. 
untasted — неви́пробуваний. 
untaught — adj. невче ́ний; неосвічений. 
unteach, to — 1) змусити перевчи́ти або ́ 
забу ́ти ви ́вчене; 2) вчити протиле ́жному. 
untenable — 1) необґрунто́ваний (про 
по ́гляд, ду ́мку); 2) неприда ́тний для житла ́; 
3) тії. неприда ́тний для оборо ́ни. 

untenantable — нежитло ́ви ́й, неприда ́тний 
для житла ́. 
unthankful — невдячний, 
unthinkable — 1) немислимий, неуя ́вний; 
2) colloq. неймовірний, неправдоподі́бний. 
unthinking — adj. легкова ́жний; необа ́чний. 
unthread, to — 1) вийма ́ти ни ́тку (з го ́лки); 
2) fig. розга ́дувати (таємни ́цю). 
unthrifty — марнотра ́тний, неоща ́дний, 
неоща ́дливий. 
untidily — 1) неоха ́йно; 2) у безла ́дді. 
untidiness — 1) неоХа́йність; 2) безла ́ддя. 
untidy — 1) неоХа́йний; 2) безла ́дний. 
untied — adj. 1) розв'я ́заний; 2) не зв'я ́заний 
(обіцянкою). 
untie, to — 1) розв'я ́зувати, відв'я ́зувати; 
2) звільня ́ти (від обіцянки). 
untight — adj. нещільний. 
until — 1) prep, до; не раніше; 2) conj. 
до ́ти, поки. 
untile, to — зніма ́ти черепи́цю. 
untitled — adj. agric. необро ́блений (про 
ґрунт). 
untimely — 1. adj. 1) невча́сний, несвоє-
ча ́сний; 2) недоре́чний, передча ́сний; 2. adv. 
1) невча ́сно, несвоєчасно; 2) недоре ́чно, 
передча́сно. 
untiring — adj. невто ́мний. 
untiringly — adv. невто ́мно. 
untold — 1) нерозка ́заний; 2) незліче́нний. 
untold wealth — незліче́нні бага ́тства. 
untouchable — 1) недото ́рканий; 2) непід-
ку ́пний. 
untoward — adj. 1) несприя ́тливий; не-
ща ́сний; 2) аг. непокірливий, 
untrained — adj. нетрено ́ваний; нена́вчений. 
untrammelled — adj. необме́жений, безпе-
решкодний. 
untransferable — що не може бу ́ти пере ́-
даним. 
untranslatable — неперекладни́й. 
untried — adj. 1) неви ́пробуваний; непе-
реві ́рений; 2) що не розгляда ́вся в су ́ді ́ . 
untrodden — adj. 1)непроторо ́ваний, непро-
то ́птаний; 2) невідві́дуваний. 
untrue — 1) непра ́вильний; фал(ь)ши ́вий; 
2) нече́сний; 3) неві́рний (кому ́сь). 
untrustworthiness — ненаді́йність. 
untrustworthy — ненадійний. 
untruth — 1) непра ́вда, бреХня́; 2) аг. 
неві ́рність. 
untuck, to — 1) розправля ́ти, розгла ́джу-
вати (щось підігну ́те); 2) розпуска ́ти 
(скла ́дки). 
untuned — adj. ненастро́єний (про музи ́чний 
інструме́нт). 
untune, to — розстро ́ювати (музи́чний 
інструме́нт). 
unturned — adj. непереве́рнений; залишений 
на мі ́сці. 
untutored — adj. 1) нена ́вчений; 2) природ-
ний (про тала ́нт); 3) наї ́вний, просто-
душний. 
untwine, to — 1) розпліта ́ти(ся); 2) роз-
плу ́тувати(ся); 3) відділя ́ти(ся). 



untwist, to upholder 

untwist, to — розкру́чувати(ся). 
unusable — непридатний, 
unused — adj. 1) невжи ́ваний; 2) неви ́ко-
ристаний; 3) незви ́клий (до), 
unusual — 1) незвича ́йний; ди ́вний; 2) над-
звича ́йний; рідкісний; 3) визначни ́й. 
unusually — 1) незвича ́йно; ди ́вно; 2) над-
звича ́йно. 
unusualness — 1) незвича ́йність; 2) над-
звича ́йність. 
unutterable — невимо ́вний; несказа ́нний. 
unvalued — adj. 1) неоці ́нений; 2) що не 
ціну ́ється. 
unvarnished — adj. 1) нелако ́ваний; 2) fig. 
неоздо ́блений, неприкра́шеиий. 
unveiling — n. урочи ́сте відкрнття ́ (па ́-
м'ятника). 
unveil, to — 1) урочи ́сто відкрива ́ти (па ́-
м'ятник); 2) зніма ́ти вуа ́ль, покрива ́ло; 
3) розкрива ́ти (пля ́ни, таємни ́цю). 
unversed — adj. невпра ́вний, невмілий, 
unvoiced — adj. 1) phon. глухи ́й (про звук); 
2) неви́мовлений. 
unvoice, to — phon. оглу ́шувати, роби ́ти 
глухи ́м (про звук). 
unvote, to — скасо ́вувати повто ́рним голо-
сува ́нням. 
unwakable — adj. непробудний, 
unwanted — adj. неба ́жаний, непотрібний, 
за ́йвий. 
unwarily — необа ́чно, необере ́жно. 
unwarned — adj. непопере́джений. 
unwarrantable — неприпусти ́мий; недозво ́-
лений; протизако ́нний. 
unwarranted — adj. 1) недозво ́лений; не-
зако ́нний; 2) необґрунто ́ваний; неви ́прав-
даний. 
unwary — adj. необа ́чний, необере́жний. 
unwashed — adj. неми ́тий; неви́праний. 
unwavering — adj. тверди ́й, непохи́тний, 
непору ́шний. 
unwearied — see unwearying. 
unwearying — adj. 1) наполе ́гливий; 2) не-
вто ́мний. 
unweave, to — розпуска ́ти ткани ́ну. 
unwed — adj. невінчан||ий (а), неодру́жен||ий 
(a). 
unwelcome — adj. 1) непро ́шений; 2) не-
ба ́жа ́ний. 
unwell — нездоро ́вий, неду ́жий, хво ́рий. 
unwept — adj. poet, неопла ́каний. 
unwholesome — нездоро ́вий; шкідли ́вий. 
unwieldy — незґра ́бний; громіздкий, 
unwilled — adj. ненавми́сний, мимовільний. 
unwilling — adj. неохо́чий, несхи ́льний; 
недобровільний. 
unwillingly — неохо ́че, зне ́хотя; про ́ти 
бажа ́ння. 
unwillingness — n. небажа ́ння. 
unwind, to — 1) розмо ́тувати(ся); 2) naut. 
попуска ́ти кана ́т; 3) lit. розгорта ́тися 
(про сюже ́т). 
unwinking — adj. 1) що не кліпає очи ́ма; 
2) fig. пи ́льний. 

unwisdom — нерозва ́жливість, нерозсу ́д-
ливість. 
unwise — нерозва ́жливий, нерозсу ́дливий. 
unwished — adj. неба ́жа ́ний. 
unwitnessed — adj. jur. непідтве́рджений 
свідками. 
unwitting — adj. ненавми́сний, мимовіль-
ний. 
unwonted — adj. 1) незви ́клий; 2) незви-
ча ́йний, незвичний. 
unworkable — неприда ́тний для пра ́ці. 
unworldly — adj. 1) духо ́вний; 2) неземний. 
unworn — adj. нено ́шений; неодя ́ганий. 
unworthily — недосто ́йно, негідно, 
unworthy — недосто ́йний, негідний, 
unwrap, to — розгорта ́ти(ся). 
unwritten — 1) непи ́саний; 2) у́сний, неза-
пи ́саний. 
unwritten law — n. jur. звичає ́ве пра ́во. 
unyielding — adj. 1) непоступливий, упе ́р-
тий, тверди ́й; 2) tech. непідда ́тливий. 
unyoked — adj. не запря ́жений в ярмо ́ . 
unyoke, to — 1) випряга ́ти з ярма ́ ; 2) fig. 
звільня ́ти. 
up — 1. prep. 1) уго ́ру; 2) уздо ́вж, по; 
3) про ́ти; 2. n. підвищення, підне́сення. 
up and about — на нога ́х (після ́ хворо ́би). 
up-and-coming — 1) що подає ́великі надії; 
2) наполе ́гливий; 3) найновіший, 
up-and-doing — заповзя ́тий, енергійний, 
up and down — adv. 1) тут і там; 2) відве ́рто, 
пря ́мо. 
up-and-down — adj. 1) що ру ́хається вго ́ру 
і вниз; 2) горбкува ́тий; 3) colloq. відве ́ртий, 
щи ́рий. 
upas — n. 1) bot. анча ́р; 2) fig. згу ́бний 
вплив. 
upbear, to — підтри ́мувати. 
up-beat — n. mus. слабка ́ до ́ля та ́кту. 
upbraid, to — вичи ́тувати, доріка ́ти, до-
коря ́ти. 
upbringing — n. виховування, вихова ́ння. 
upbuilding — n. побудо ́ва. 
upbuild, to — будува ́ти, спору ́джувати. 
upcast — 1) ming. вентиляційна ша ́хта; 
2) geol. скид. 
upchuck, to — colloq. блюва ́ти. 
up-country — 1) n. вну ́тріпші райо ́ни краї ́ни; 
2) adj. вну ́трішній (про райо ́н краї ́ни); 
3) adv. всере́дині краї ́ни. 
up-date, to — модернізува ́ти. 
updo — n. висока за ́чіска. 
up-grade — n. підне́сення. 
up-grade, to — перево ́дити на ви ́щу поса ́ду. 
upgrowth — 1) ро ́звиток; зріст, зроста ́ння; 
2) росли ́на, яка ́тя ́гнеться вго ́ру. 
upheaval — 1) переворо ́т; зру ́шення; 2) geol. 
зміщення пластів. 
upheave, to — 1) підніма ́ти(ся); 2) роз-
ла ́днувати. 
uphill — 1. adj. 1) що йде в го ́ру; 2) fig. 
важки ́й; 2. adv. на го ́ру. 
upholder — n. приб1чн||ик (иця), при-
хильник (иця). 
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uphold, to — 1) затверджувати (рі ́шення); 
2) захища ́ти, підтри ́мувати. 
upholsterer — 1) меблівни ́к; 2) драпіру-
ва ́льник. 
upholster, to — 1) оббива ́ти ме ́блі; 2) ві ́шати 
портьє ́ри, драпірува ́ти. 
upholstery — 1) ремесло ́ меблівника ́(дра-
пірува ́льннка); 2) оббивни ́й (портьє ́рний) 
матерія ́л. 
upkeep — n. 1) ремо ́нт; 2) утримання; 
3) ва ́ртість ремо ́нту (утри ́мання). 
upland — 1. n. 1) гори ́ста части ́на країни; 
2) нагі ́рна країна; 2. adj. 1) нагірний; 
2) що лежи ́ть в сере ́дині краї ́ни. 
uplift — n. 1) духо ́вне підне ́сення; 2) geol. 
скид. 
uplift, to — підно ́сити, підніма ́ти, підій-
ма ́ти. 
upon — на, над, по. 
upper — 1. adj. ве ́рхній, горі ́шній; 2. п. 
1) colloq. ве ́рхнє мі ́сце (у ваго ́ні); 2) р/. 
передо ́к черевйка; 3) pl. ґе ́три. 
upper-cut — n. уда ́р зни ́зу (у бо ́ксі). 
uppermost — 1) adj. найви ́ший; 2) adv. 
нагорі ́. 
upper strata, the — верхи ́ (суспільства). 
Upper Volta — geog. Ве ́рхня Во ́льта. 
upper works — naut. надво ́дна части ́на 
судна ́. 
uppish — adj. зухва ́лий, чванли ́вий. 
uppity — зухва ́льство, чванливість, 
upright — 1. adj. 1) вертика ́льний; прями ́й; 
2) відве ́ртий, че ́сний; 2. adv. 1) вертика ́ль-
но; пря ́мо; 2) відве ́рто, че ́сно; 3. n. Ьиі. 
коло ́на; підпо ́ра. 
uprightly — adv. 1) вертика ́льно; 2) від-
ве ́рто, че ́сно. 
uprightness — відве ́ртість, че́сність, пря-
моті. 
upright piano — mus. піяні ́но. 
uprising — n. 1) повста ́ння; 2) підне ́сення; 
3) встава ́ння з лі ́жка. 
uproar — 1) бу ́ча, гарми ́дер, ґвалт; 2) за-
вору ́шення; 3) ви ́бух (сміху), 
uproarious — галасли ́вий; гомінки ́й. 
uproot, to — викорінювати, вирива ́ти з 
ко ́ренем. 
ups and downs — fig. мінли ́вість до ́лі. 
upset — n. 1) непорозуміння, сва ́рка; 
2) переверта ́ння, перекида ́ння; 3) ро ́злад; 
безла ́ддя; 4) tech. оса ́дка; ви́саджений 
ви ́ріб. 
upset, to — 1) хвилюва ́ти; 2) переверта ́ти, 
перекида ́ти; 3) розла ́днувати; 4) tech. 
оса ́джувати. 
upshot — n. на ́слідок, результа ́т; закін-
чення. 
upside — n. ве ́рхня сторона ́; пове ́рхня 
(чого ́сь). 
upside down — adv. догори ́дном (нога ́ми); 
шкере ́бе ́рть. 
upside-down — adj. переки́нений догори ́ 
дном (нога ́ми). 

upstage — 1. adv. theatr. у глибині сце ́ни; 
2. adj. 1) theatr. що нале ́жить до за ́дньої 
части ́ни сце ́ни; 2) colloq. зарозумілий; 
3) colloq. відста ́лий; 4) colloq. нерішу ́чий. 
upstage, to — colloq. 1) поводитися зарозу-
міло; 2) пово ́дитися манірно, 
upstairs — 1. n. ве ́рхня части ́на буди ́нку; 
2. adj. що знахо ́диться на ви ́щому по ́версі; 
3. adv. 1) вго ́ру (по схо ́дах); 2) на ви ́щому 
по ́версі. 
upstanding — adj. 1) стоя ́чий; вертика ́льний; 
2) че́сний, порядний, прями ́й. 
upstart — n. colloq. ви́скочка. 
upstart, to — 1) споло ́хати; 2) схопи ́тися, 
ста ́ти на но ́ги. 
upstate — n. північна части ́на шта ́ту 
(в Аме ́риці). 
up-stream — 1. adj. 1) що пливе ́про ́ти 
течії; 2) що розташо ́ваний ви ́ще по річці; 
2. adv. 1) про ́ти течії ́; 2) уго ́ру по річці. 
upstroke — n. tech. рух вго ́ру (про по ́ршень). 
upsurge — n. зроста ́ння; підне́сення. 
upsurge, to — зроста ́ти; підви ́щуватися. 
upsweep — n. висо ́ка за ́чіска. 
upsweep, to — роби ́ти висо́ку за ́чіску. 
upswing — n. рапто ́вий стрибо ́к. 
uptake — n. 1) підійма ́ння, підніма ́ння; 
2) tech. вертика ́льний кана ́л. 
up the steps — вгорі на драби ́ні (схо ́дах). 
up the wind — про ́ти вітру. 
upthrow — n. 1) кидання вгбру; 2) geol. 
скид. 
up-to-date — adj. суча́сний, моде ́рний. 
uptown — 1) adv. у ве ́рхній части ́ні міста; 
2\ adj. що розташо ́ваний у ве ́рхній части ́ні 
міста; 3) n. ве ́рхня части ́на міста, 
upturn — n. 1) поліпшення (умо ́в); 2) під-
ви ́щення (цін). 
upturn, to — 1) переверта ́ти, перекида ́ти; 
2) підніма ́ти вго ́ру (обли́ччя). 
upward — adj. що ру ́хається вго ́ру; спря-
мо ́ваний вго ́ру. 
upwards — adv. 1) догори ́, вго ́ру; 2) ви ́ще, 
більше. 
upwards of — по ́над. 
up with you! — int. вста ́нь(те)! 
uraemia — med. уремія, сечоотру́єння. 
uraemic — adj. med. уремічний, 
uralite — тіп. ураліт. 
Urals, the — geog. Ура ́л. 
uranic — adj. chem. ура ́новий. 
uranite — /піп. ураніт, 
uranium — n. chem. 1) ура ́н; 2) attr. ура ́-
новий. 
uranium pile — tech. ура ́новий реа ́ктор. 
uranogi'aphy — astron. ураногра ́фія. 
uranometry — phys. уранометрія. 
uranoplasties — n. pi. med. уранопла ́стика. 
uranoscope — phys. ураноско ́п. 
Uranus — astron., myth. Ура ́н. 
urban — adj. міськи ́й. 
urbane — adj. че ́мний, ви́шуканий, витон-
чений. 
urbanism — n. урбанізм. 
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urbanity — че ́мність, вишуканість, витон-
ченість. 
urbanization — n. урбаніза ́ція. 
urbanize, to — 1) перетво ́рювати (село ́) на 
мі ́сто; 2) роби ́ти че ́мним, ви ́шуканим. 
urban population — n. міське ́насе́лення. 
urchin — 1) хлопча ́, хлопчи ́сько; пусту ́н; 
2) colloq. їжа ́к. 
Urdu — мо ́ва урду ́. 
urea — chem. сечови ́на. 
ureter — anat. сечові ́д. 
urethra — anat. сечівни́к, уре ́тра. 
urethritis — med. уретри ́т. 
urethroscope — med. уретроско ́п. 
urethrotomy — med. уретрото ́мія. 
urge — n. спону ́ка, по ́штовх. 
urgency — 1) нага ́льність, невідкла ́дність, 
терміно ́вість; 2) насти ́рливість, наполе ́г-
ливість. 
urgent — 1) нага ́льний, невідкла ́дний, тер-
міно ́вий; 2) насти ́рливий, наполе ́гливий. 
urgently — нага ́льно, невідкла ́дно, термі-
но ́во. 
urge, to — 1) спонука ́ти; приму ́шувати; 
2) tech. форсува ́ти; 3) переко ́нувати; на-
поляга ́ти. 
urging — n. умовляння; спонука ́ння. 
uric — adj. сечови́й. 
urinal — кльозе ́т. 
urinary — adj. сечови ́й. 
urinate, to — мочи ́тися. 
urination — сечовипуска́ння. 
urine — physiol. се ́ча, ури ́на. 
urinology — med. уроло ́гія. 
urn — 1) у́рна; 2) електри́чний ча ́йник. 
urological — adj. med. урологі ́чний. 
urologist — med. уро ́лог. 
urology — med. уроло ́гія. 
urotropin(e) — pharm. уротропі ́иа. 
urox — hist. тур. 
Ursa Major (Minor) — n. astron. Вели ́ка 
(Мала ́) Ведмедиця, Вели́кий (Мали ́й) Віз. 
ursine — adj. ведме ́жий. 
Uruguay — geog. Уруґва ́й. 
Uruguayan — 1) n. уруґва́||єць (йка); 
2) adj. уруґва́йський. 
us — нас, нам, на ́ми. 
usable — adj. 1) прида ́тний для вжи ́тку; 
2) зру ́чний. 
usage — 1) вжи ́ток, вжива ́ння; 2) зви ́чай; 
3) поводження. 
use — 1) кори ́стува ́ння, вжива ́ння; 2) за-
стосування ; 3) зви ́чай; 4) виго ́да, ко ́ри ́сть. 
used — adj. 1) вжи ́ваний; но ́шений; 2) звик-
лий; 3) tech. спрацьо ́ваний. 
useful — кори ́сний, прида ́тний. 
useful effect — tech. кори ́сна ді ́я. 
usefully — кори ́сно. 
usefulness — кори ́сність, прида ́тність. 
useless — некори ́сний; ма ́рний; непотріб-
ний. 
uselessly — даре ́мно; ма ́рно; непотрібно, 
uselessness — неприда ́тність; даре ́мність; 
ма ́рність. 

user — n. 1) спожи ́вач(ка); 2) jw. пра ́во 
кори ́стува ́ння. 
use, to — 1) вжива ́ти, застосо ́вувати; 
2) ма ́ти зви ́чай; 3) витрача ́ти. 
usher — 1) theatr. білете ́р, капельди ́нер; 
2) швайца ́р; 3) дру ́жба, дружко ́, ша ́фер 
(в Аме ́риці). 
usherette — theatr. білетерка, капельди ́-
нерка. 
usher, to — вво ́дити; супрово ́дити. 
usquebaugh — ірландський напій з коньяку ́ 
з пря ́нощами. 
USSR — geog. Сою ́з Радя ́нськнх Соціяліс-
ти ́чних Респу́блік (СРСР). 
usual — звича ́йний. 
usually — звича ́йно. 
usufruct — n. jur. узуфру ́кт (пра ́во кори ́сту-
ва ́ння чужим майно ́м і прибу ́тками від 
ньо ́го). 
Usumbura — geog. Усумбу ́ра (місто), 
usurer — лихва ́р. 
usurious — adj. лихва ́рський. 
usurpation — зага ́рбання, за ́хват, узурпа ́ція. 
usurper — зага ́рбник, узурпа ́тор. 
usurp, to — зага ́рбувати, незако ́нно за-
хо ́плювати, узурпува ́ти. 
usury — 1) лихва ́рство, зди ́рство; 2) лих-
ва ́рський відсо ́ток. 
Utah — geog. Юта (штат США). 
utensils — n. pl. начи ́ння, по ́суд. 
uterine — adj. утро ́бний. 
uterus — anat. ма ́тиця. 
utilitarian — 1) n. утилітари ́ст(ка); 2) adj. 
утилітарний. 
utilitarianism — philos. утилітари ́зм. 
utility — n. 1) кори ́сність; 2) кори ́сна річ; 
3) рі. підприє ́мства громадського кори ́сту-
ва ́ння; 4) attr. практи ́чний; 5) attr. утилі-
тарний. 
utility-man — 1) colloq. ма ́йстер на всі ру ́ки; 
2) colloq. theatr. акто ́р на мали ́х ро ́лях. 
utilization — ви ́користання, вжива ́ння, 
утиліза ́ція. 
utilize, to — використо ́вувати, вжива ́ти, 
утилізува ́ти. 
utmost — 1. adj. 1) кра ́йній; 2) найбільший; 
3) найвідда ́леніший; 2. n. все можли ́ве. 
Utopia — уто ́пія. 
Utopian — 1) n. утопі ́ст(ка); 2) adj. уто-
пічний. 
Utopianism — утопізм. 
utraquism — tin. утраквізм. 
utter — adj. 1) цілкови ́тий, абсолю ́тний; 
2) беззастере́жний, категори ́чний; 3) colloq. 
страше ́нний. 
utterance — 1) ви ́слів, ви ́раз; ви ́словлення; 
2) ди ́кція; вимо ́ва. 
utter a scream, to — скри́кнути. 
utterly — adv. зо ́всім, по ́вністю, вщент, 
uttermost — 1. adj. 1) найповніший; 2) са ́-
мий кра ́йній; 2. n. ви ́щий сту ́пінь чого ́сь. 
utter, to — 1) вимовля ́ти, виража ́ти сло-
ва ́ми; 2) видава ́ти, вимовля ́ти зву ́ки. 
uvula — anat. язичо ́к. 
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ovular — adj. язичко ́вий. 
uxorious — що ду ́же любить свою ́ дру-
жину. 

Uzbek — 1) n. узб||е ́к (е ́чка); 2) adj. узбе ́ць-
кий. 
Uzbekistan — geog. Узбекіста ́н. 

V — tech. що ма ́є фо ́рму лі ́тери V. 
vac — n. abbr. пилосмо ́к. 
vacancy — 1) вака ́нсія; ві ́льне мі ́сце; 
2) порожне ́ча; 3) прога ́лина; 4) примі ́-
щення, що є для ви ́найму. 
vacant — 1) вака ́нтний; ві ́льний; 2) по-
ро ́жній; 3) fig. байду ́жий. 
vacantly — ба ́йду ́же, неува ́жно. 
vacate, to — звільня ́ти (ме ́шка ́ння); зали-
ша ́ти, покида ́ти. 
vacation — n. 1) вака ́ції; відпу ́стка; 2) за-
лишення, звільнення; 3) attr. вакаці ́йний; 
відпускни́й. 
vacationist — n. відпочива́юч||ий (а), 
vacation, to — бра ́ти відпу ́стку; відпочи-
ва ́ти. 
vaccinate, to — med. прищі ́плювати, роби ́ти 
ще ́плення. 
vaccination — med. ще ́плення, вакцина ́ція. 
vaccine — med. вакци ́на. 
vaccinia — vet. коро ́в'яча ві ́спа. 
vacillate, to — вага ́тися; хита ́тися. 
vacillating — adj. що вага ́ється (хита ́-
ється). 
vacillation — n. вага ́ння; хита ́ння. 
vac, to — abbr. чистити пилосмо ́ком. 
vacuity — 1) порожне ́ча; 2) беззмісто ́вність; 
3) бездія ́льність. 
vacuole — biol. вакуо ́ля. 
vacuous — adj. 1) поро ́жній; 2) беззмістов-
ний; 3) бездія ́льний. 
vacuum — n. 1) phys. ва ́куум; 2) fig. порож-
не ́ча; 3) attr. ва ́куумний. 
vacuum brake — mot. повітря ́не ́ гальмо, 
vacuum cleaner — пилосмо ́к, відку ́рювач. 
vacuum fan — tech. витяжний вентиля ́тор. 
vacuum flask — те ́рмос. 
vacuum-gauge — tech. вакуумме ́тр. 
vacuum-pump — tech. ва ́куум-по ́мпа. 
vacuum-tube — electron, електронна ля ́мпа, 
ва ́куумна ля ́мпа. 
vacuum-valve — see vacuum-tube, 
vade-mecum — L. n. кишенько́вий довідник. 
Vaduz — geog. Вадуц (мі ́сто). 
vagabond — 1. n. 1) волоцю ́га; халамидник; 
2) ле ́дар, неро ́ба; 2. adj. мандрі ́вни ́й. 
vagabondage — n. 1) collect, волоцю ́ги; 
2) ма ́ндри. 
vagabondism — 1) бурлакува ́ння; 2) манд-
рування. 
vagabondize, to — 1) бурлакува ́ти; 2) ман-
друва ́ти. 
vagarious — примхливий, вередли ́вий. 
vagary — n. примха. 

vagina — n. anat. пі ́хва. 
vaginal — adj. anat. пі́хвовий. 
vagrancy — 1) волоцю ́зтво; 2) при ́мха; 
витівка. 
vagrant — 1. n. волоцю ́га, шве ́ндя, гультя ́й; 
2. adj. 1) мандрі ́вни ́й; 2) блука ́ючий (про 
по ́гляд). 
vague — adj. 1) невира ́зний; неви́значений; 
нея ́сни ́й; 2) неува́жний (про по ́гляд). 
vague hopes — n. pl. нея ́сні ́ наді ́ї. 
vaguely — невира ́зно; fig. тума ́нно. 
vagueness — n. невира ́зність; неви́значе-
ність; нея́сність. 
vague resemblance — дале ́ка схо ́жість. 
vague rumours — n. pl. непе́вні чутки ́. 
vail — n. чайові ́. 
vail, to — 1) схиля ́ти (го ́лову); 2) опуска ́ти 
(о ́чі); 3) зніма ́ти, скида ́ти (капелю ́х). 
vain — 1) даре ́мний, ма ́рний; 2) поверхо ́-
вий; пусти ́й; 3) самовдово ́лений, пиха ́тий; 
4) аг. дурни ́й. 
vainglorious — 1) самозако ́ханий, пиха ́тий; 
2) хвалькува ́тий. 
vainglory — 1) самозако ́ханість, пи ́ха; 
2) хвалькува ́тість; 3) ма ́рність. 
vainly — 1) даре ́мно, ма ́рно; 2) самовдо-
во ́лено, пиха ́то. 
valance — 1) балдахи ́н; 2) облямі ́вка лі ́жка. 
vale — n. 1) poet, доли ́на; діл; 2) L. про-
ща ́ння; 3) рівча ́к для стіка ́ння води ́. 
vale! — L. int. проща ́й(те)! 
valediction — 1) проща ́льна промо ́ва; 
2) проща ́ння. 
valedictorian — студе́нт-випускни́к, що ви-
голо ́шує проща ́льну промо ́ву. 
valedictory — 1) n. проща ́льна промо ́ва; 
2) adj. проща ́льний. 
valence — chem. вале ́нтність. 
Valencia — geog. Вале ́нсія. 
Valenciennes — валенсьє́нське мере ́живо. 
valency — chem. вале ́нтність. 
valentine — n. 1) коха ́н||ий (а) (що обира ́-
ються 14-го лю ́того в день Св. Валенти ́на); 
2) подару ́нок коха ́н||ому (ій) в день Св. 
Валенти ́на. 
valerian — 1) bot. валерія ́на; 2) pharm. 
валерія ́нові кра ́плі. 
valerianic — adj. валерія ́новий. 
valeric — see valerianic. 
valet — n. камерди ́нер, слуга ́. 
valet, to — бу ́ти (служити) камерди ́нером, 
слуго ́ю. 
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valetudinarian — 1. n. 1) інвалід; хвороб-
лива люди ́на; 2) недовірливість; 2. adj. 
хворобли ́вий; слаби ́й. 
valetudinarianism — n. 1) непрацезда ́тність; 
хворобли ́вість; 2) недовірливість, 
valetudinary — see valetudinarian. 
Valhalla — myth. Валга ́лла. 
valiancy — n. хоро ́брість. 
valiant — 1. n. хоро ́бра люди ́на; 2. adj. 
1) хоро ́брий, молоде ́цький (про люди ́ну); 
2) герої ́чний (про вчи́нок). 
valiantly — хоро ́бро. 
valid — 1) jur. чи́нний, спра ́вжній; 2) об-
ґрунтований; переконливий, 
validate, to — 1) надава ́ти зако ́нної чи ́н-
ности; 2) затве ́рджувати; рої. ратифі-
кува ́ти. 
validation — затве ́рдження; рої. ратифі-
ка ́ція. 
validity — 1) jur. чи ́нність; зако ́нність; 
2) обґрунто́ваність. 
valise — 1) валіза; 2) тії. ра ́нець. 
Valkyria — myth, валькірія. 
valley — 1) міжгір'я, доли ́на; низина ́; 
2) tech. жо ́лоб; 3) archi. яндова ́. 
valor — see valour. 
valorize, to — econ. встано ́влювати і під-
три ́мувати пе́вні ціни на якіне́будь това ́ри 
державними за ́ходами. 
valorous — adj. му ́жній (в бою ́). 
valour — n. му ́жність (в бою ́). 
Valparaiso — geog. Вальпараї ́со (місто), 
valuable — 1. adj. 1) кошто ́вний, цінний; 
2) кори ́сний; 2. n. pl. цінності, кошто ́вні 
речі. 
valuation — econ., comm. оцінка, 
value — 1) econ. ва ́ртість; ціна ́; 2) math. 
величина ́; 3) mus. довгота ́(но ́ти, па ́взи); 
4) важли́вість. 
valued — adj. цінний; що ви ́со ́ко ціну́ється. 
valued opinion — цінна ду ́мка. 
valueless — нічо ́го не ва ́ртий. 
valuer — оцінювач. 
value, to — 1) comm. оцінювати; 2) ціну-
ва ́ти. 
valuta — n. comm. валю ́та. 
valve — n. 1) tech. венти ́ль; 2) electron. 
ля ́мпа, електро́нна ля ́мпа; 3) bot. сту ́лка. 
valved — adj. 1) що ма ́є венти ́лі; 2) bot. 
сту ́лковий. 
valve set — radio ля ́мповий прийма ́ч. 
valvular — adj. tech. що відкрива ́ється за 
допомо ́гою венти ́лів. 
valvule — n. tech. невели́кий венти ́ль. 
vamp — 1) ла ́тка; 2) передо́к череви ́ка; 
3) mus. імпровізо́ваний акомпаньяме ́нт; 
4) щось полаго́джене нашвидку, 
vampire — 1) myth, вовкула ́к, упи ́р; 2) вам-
пи ́р (півде́нно-америка́нський кажа ́н); 
3) fig. кровоже ́р; зди ́рник; 4) theatr. лю ́ка. 
vamp, to — 1) лата ́ти; 2) mus. імпровізува ́та 
акомпаньяме ́нт; 3) компілюва ́ти. 
van — n. 1) фурґо ́н; фу ́ра; 2) rly. товаро ́вий 
ваго ́н; 3) poet, крило ́ птаха ́. 
vanadium — chem. вана ́дій. 

Vancouver — geog. Ванку́вер (місто), 
vandal — 1) n. ва ́нда ́л, ва ́рвар; 2) adj. 
ва ́рварський. 
vandalism — вандалізм, ва ́рварство. 
vandalize, to — руйнува́ти, знищувати 
(тво ́ри мистецтва). 
Vandyke — 1) карти ́на Ван-Де ́йка; 2) мере-
живний ко ́мір із зубця ́ми. 
Vandyke beard — борідка клинко ́м. 
Vandyke brown — на ́зва темнобруна ́тної 
фа ́рби. 
vane — n. 1) флю ́ґер; 2) tech. лопа ́тка тур-
біни; 3) тії. стабіліза ́тор авіобо ́мби; 
4) крило ́ вітряка ́. 
vanguard — ті/., fig. аванґа ́рд, передови́й 
загін. 
vanilla — n. ваніля. 
vanillin — n. chem. ванілін. 
vanish — n. phon. ко ́взання. 
vanishing — adj. що зника ́є. 
vanishing fraction — math, дріб, що пряму ́є 
до нуля. 
vanish, to — 1) щеза ́ти, зника ́ти; 2) math. 
наближа ́тися до нуля ́. 
vanity — 1) гоно ́рство, пи ́ха; 2) ма ́рність. 
vanity bag — жіно ́ча торби ́нка. 
vanity box — see vanity bag. 
vanity case — see vanity bag. 
vanquisher — n. перемо́жець. 
vanquish, to — 1) перемага ́ти; 2) підкоря ́ти, 
завойо ́вувати; 3) стри ́мувати, перебо ́рю-
вати (почуття́). 
vantage — n. аг. перева ́га. 
vantage-ground — n. 1) тії. кома ́ндна ви-
сота ́ ; 2) вигідна пози ́ція. 
vantage-point — see vantage-ground. 
van, to — перево́зити у фурґо́ні або ́това-
ро ́вому ваго ́ні. 
vapid — adj. 1) несма ́чни ́й, прісний; 2) fig. 
беззмістовний; нудни́й. 
vapid beer — пи ́во, яке ́ видихалось. 
vapid conversation — беззмістовна розмо ́ва. 
vapidity — 1) не ́смак; 2) fig. беззмісто ́в-
ність. 
vapor — see vapour, 
vaporarium — see vapour bath, 
vaporescence — паротво ́рення. 
vaporization — випаро́вування. 
vaporizer — випарни ́к. 
vaporize, to — випаро́вувати(ся). 
vaporous — 1) пароподібний; 2) тума ́нний; 
3) fig. ма ́рний; нея ́сни ́й; 4) прозо ́рий 
(прозо ́ра ткани ́на). 
vapour — n. 1) па ́ра; тума ́н; 2) fig. химе ́ра; 
щось нереа ́льне. 
vapour bath — парова ́ ла ́зня. 
vapourish — затума ́нений; тума ́нний. 
vapour, to — 1) випаро ́вуватися; 2) fig. 
даре ́мно базікати. 
vapour trail — слід літака ́ в розрідженому 
повітрі. 
vapoury — 1) пароподібний; 2) тума ́нний, 
затума ́нений; 3) нея ́сни ́й; непе́вний. 
varan — n. zool. вара ́н. 
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Varangian — hist. 1) n. варя ́г; 2) adj. ва-
ря ́зький. 
variability — мінли ́вість, неста ́лість, не-
постійність. 
variable — 1. n. 1) math, змі ́нна величина ́; 
2) naut. ві ́тер змі ́нних на ́прямків; 2. adj. 
мінли ́вий, неста ́лий, непостійний, 
variable capital — n. есоп. змінний капіта ́л. 
variance — 1) розбіжність; спір; незгода; 
2) зміна; колива ́ння; 3) biol. відхи́лення від 
виду, ти ́пу. 
variant — 1. n. варія ́нт; 2. adj. 1) інший, 
іна ́кший; 2) різний. 
variation — n. 1) mus., math, варія ́ція; 
2) відхи ́лення; змі ́на; 3) gram, фле ́ксія; 
4) elect, колива ́ння; 5) phys. відхи́лення 
магне ́тної стрілки, 
varicella — med. вітряна ́віспа, 
varicoloured — adj. різноба ́рвний, різно-
кольоро ́вий. 
varicose — adj. med. розши ́рений, варіко ́з-
ний (варіко ́зна ве ́на). 
varied — adj. 1) мінли ́вий, що змінюється; 
2) різноманітний. 
variegated — 1) різноба ́рвний; 2) різно-
манітний. 
variegate, to — 1) фарбува ́ти в різні ко ́-
льори; 2) різноманітити, 
variegation — строка ́те заба ́рвлення. 
variety — 1) різноманітність; багатобіч-
ність; 2) biol. вид; різновидність; 3) theatr. 
естра ́да, теа ́тр-вар'єте ́; 4) сорт; вид; 
ґату ́нок. 
variety entertainment — see variety show, 
variety show — theatr. естрадний конце ́рт, 
естрадна виста ́ва. 
variform — adj. різноманітний, 
variola — n. med. віспа, 
variolate, to — med. щепи ́ти віспу, 
variometer — radio варіо ́метр. 
variorum — 1) вида ́ння, що містить рі ́зні 
варія ́нти одно ́го ́ те ́ксту; 2) вида ́ння з при-
мітками рі ́зних комента ́торів. 
various — 1. adj. 1) різний; різноманітний; 
2) різносторо ́нній; 2. n. colloq. де ́хто; 
де ́які (осо ́би). 
varlet — аг. негі ́дник; шахра ́й. 
varment — n. colloq. пусту ́н; шалапу ́т. 
varmint — see varment. 
Varna — geog. Ва ́рна (мі ́сто). 
varnish — n. 1) ґлязу ́ра; лак; 2) лиск, ґлянс; 
3) fig. блиск, лоск. 
varnished — adj. tech. ґлязо ́ваний; лако ́ва-
ваний. 
varnisher — лакува ́льник. 
varnishing day — день відкриття ́ ви ́ставки 
картин. 
varnish, to — 1) tech. ґлязува ́ти; лакува ́ти; 
2) надава ́ти бли ́ску. 
varsity — n. colloq. 1) університет; 2) attr. 
університе́тський. 
varsity team — sport, colloq. університе́тська 
спортивна кома ́нда. 

vary, to — 1) змінюватися), міня ́ти(ся); 
2) розхо ́дитися (в по ́глядах); 3) mus. 
писа ́ти або ́ вико ́нувати варія ́ції. 
vascular — adj. anat. суди́нний. 
vascular system — anat. суди ́нна система, 
vase ^— n. ва ́за. 
vaseline — n. pharm. вазелін, 
vase-painting — n. орнаме ́нтика на ва ́зах. 
vassal — hist. n. 1) васа ́ль; зале ́жна осо ́ба; 
2) attr. васа ́льний; зале ́жний. 
vassalage — n. hist, васа ́льна зале ́жність; 
ра ́бство. 
vast — 1. adj. 1) просто ́рий, неогля ́дний, 
безкраїй; 2) числе ́нний; 2. n. poet, про ́стір. 
vastly — adv. colloq. дуже. 
vastness — просто ́рість, неоглядність, 
безме ́жність. 
vat — 1) діжка, бо ́чка; 2) чан; цистерна, 
vatic — adj. проро ́чий; надхне́нний. 
Vatican — n. rel., geog. Ватика ́н. 
vaticinate, to — проро ́чити; передріка ́ти. 
vaticination — пророкува ́ння; провіщення. 
vaudeville — theatr. 1) водевіль; 2) естра ́дна 
виста ́ва. 
vault — n. 1) склепіння; 2) підземе ́лля, 
пивни ́ця, льох; 3) sport, стрибо ́к че ́рез 
перешкоду (з жерди ́ною). 
vaulted — adj. склепінчастий, 
vaulting — n. 1) склепіння; 2) будува ́ння 
склепіння; 3) sport, вольтижува ́ння. 
vaulting-horse — sport, козе ́л, гімнасти́чний 
кінь. 
vault of heaven — небозвід, небе ́сне скле-
піння. 
vault, to — 1) будува ́ти склепіння; 2) sport. 
вольтижува ́ти. 
vaunt — n. хва ́стощі. 
vauntful — adj. 1) хвастли ́вий; 2) що ви-
хваля ́є. 
vaunt, to — 1) хва ́статися; 2) вихваля ́ти. 
vavasour — n. hist, підваса ́ль. 
V-Day — День Перемо ́ги (в дру ́гій світовій 
війні). 
've — abbr. have. 
veal — cul. n. 1) теля ́тина; 2) attr. теля ́чий. 
veal steak — cul. шніцель. 
vector — n. 1) math, ве ́ктор; 2) med. nepe-
но ́сник інфе ́кції; 3) attr. math, ве ́кторний. 
vector equation — n. math, ве ́кторне рів-
ня ́ння. 
Vedas, the — n. pi. rel. Ве ́ди (свяще́нні книги 
старода ́вніх інду́сів). 
vedette — mil. 1) naut. торпедний ка ́тер; 
2) кінний вартови ́й. 
veer — n. зміна на ́пряму. 
veering — n. поворо ́т; av. віра ́ж. 
veer, to — 1) змінювати на ́прям; 2) naut. 
попуска ́ти (кана ́т). 
Vega — astron. Ве ́ґа. 
vegetable — 1) n. горо ́дина, ярина ́; 2) adj. 
рослйнний. 
vegetable dish — cul. стра ́ва з горо ́дини, 
ярини ́. 
vegetable garden — горо ́д. 
vegetable life — рослинне життя. 



vegetable oil vent-hole 

vegetable oil — росли ́нна олі ́я. 
vegetables — n. pi. collect. горо ́дина, ярина ́. 
vegetal — adj. веґетаці́йний, росли́нний. 
vegetarian — 1) n. веґетарія́н||ець (ка); 
2) adj. веґетарія́нський. 
vegetarianism — n. веґетарія́нство. 
vegetate, to — 1) рости ́ (про рослину); 
2) fig. животіти, ни ́діти. 
vegetation — n. 1) рослинність; 2) зрос-
та ́ння; 3) fig. животіння; 4) attr. веґета-
ці ́йний. 
vegetation period — веґетаці́йний період, 
vegetative — adj. 1) росли́нний, вегетатив-
ний; 2) fig. що животіє, ни ́діє. 
vehemence — n. 1) па ́лкість, жагу ́чість, 
при ́страсть; 2) си ́ла. 
vehement — adj. 1) при́страсний, жагу ́чий; 
нестямний; 2) си ́льний. 
vehicle — n. 1) за ́сіб пересува́ння (а ́вто ́ , 
ваго ́н); 2) av. літа ́льний апара ́т; 3)phys. 
провідни ́к (тепла ́, світла, зву ́ку і т.д.); 
4) chem. розчинник; 5) за ́сіб поширення 
іде ́й, думо ́к. 
vehicular — 1) а́вто́вий; 2) перевізний, 
veil — n. 1) покрива ́ло; вуа ́ль; чадра ́; 
2) fig. покро ́в, засло ́на; 3) при ́від. 
veiling — n. 1) прикриття ́; вуалюва ́ння; 
2) матерія ́л для вуа ́лі (чадри ́). 
veil, to — 1) закрива ́ти покрива ́лом (ву-
а́ллю, чадро ́ю); 2) fig. прихо́вувати, мас-
кува ́ти. 
vein — 1) anat. ве ́на; кровоно ́сна суди ́на; 
2) жи ́лка (листка ́); 3) тіп. жи ́ла; 4) на ́хил, 
схи́льність. 
veined — adj. 1) жи ́лавий; 2) вкри ́тий про-
жилками. 
veinstone — geol. 1) руда ́з жили; 2) жи ́льна 
поро ́да. 
veiny — see veined. 
velar — adj. phon. веля ́рний, задньопідне-
бінний (звук). 
velarium — наме ́т над амфітеа ́тром. 
veld(t) — степ (півде́нно-африка́нський). 
velleity — мрія, пра ́гнення; паси ́вне ба-
жа ́ння. 
vellum — ка ́лька, восківка, 
vellum cloth — креслярська ка ́лька. 
velocipede — 1) триколісний вельосипе́д; 
2) дрези ́на. 
velocity — n. шви ́дкість. 
velocity gauge — n. tech. тахо ́метр. 
velodrome — sport, вельодро ́м. 
velour(s) — n. 1) велю ́р; плюш; 2) велю ́-
ровий капелю ́х; 3) attr. велю ́ровий; шпо-
ше ́вий. 
velum — n. anat. м'яке ́піднебіння. 
velvet — text. 1) n. оксами ́т; 2) adj. окса-
ми ́тний. 
velveteen — text, плис, вельвети ́н. 
velveting — n. text, оксами ́тні ткани ́ни. 
velvety — adj. таки ́й, як оксами ́т. 
vena — n. anat. ве ́на. 
venal — adj. прода ́жний; користолю́бний. 
venality — прода ́жність; користолю́бність. 
venation — n. bot. жилкува́ння, нерва ́ція. 

vendee — n. jur. покупе́ць. 
vender — n. jur. продаве ́ць. 
vendetta — n. кровопімста, вендета, 
vendible — 1. n. pl. това ́ри для про ́дажу; 
2. adj. 1) прида ́тний для про ́дажу; 2) про-
да ́жний; користолю ́бний. 
vending machine — n. автома ́т для про ́дажу 
дрі ́бни ́х предметів. 
vendor — 1) jur. продаве ́ць; 2) see vending 
machine. 
vend, to — торгува ́ти, продава ́ти. 
veneer — 1) одина ́рна фане ́ра; 2) цегля ́не ́ 
обличкува ́ння; 3) fig. зо ́внішній блиск. 
veneering — n. bui. о́бши́вка, обличкува́ння. 
veneer, to — 1) обкле ́ювати фане ́рою; 
2) fig. надава ́ти зо ́внішнього блиску, 
venerable — adj. 1) rel. преподо́бний (як 
ти ́ту ́л); 2) шано́в(а)ний, пова ́жаний; 3) да ́в-
ній; старода ́вній. 
venerate, to — ста ́витися з глибо ́кою по-
шаною ; шанува ́ти, поважа ́ти. 
veneration — n. благоговіння; ша ́на; 
шанобливість. 
venerator — n. той, хто шану ́є. 
venereal — adj. 1) med. венеричний; 2) лю-
бо ́вний. 
venereologist — med. венеро ́лог. 
venereology — med. венероло ́гія. 
venery — n. 1) стате ́вий по ́тяг; 2) роз-
пу ́ста; стате ́ві надмірності; 3) аг. полю-
вання. 
venesection — med. кровопуска́ння. 
Venetian — 1) n. венец||ієць (ійка); 2) adj. 
венеційський. 
Venetian blind — жалюзі. 
Venetian mast — різнокольоро ́ва що ́гла 
(у ву́личних прикра ́сах). 
Venetian pearl — шту ́чна перли ́на. 
Venezuela — geog. Венесуе́ля. 
Venezuelan — 1) n. венесуе́л||ець (ка); 
2) adj. венесуе́льський. 
vengeance — n. по ́мста. 
vengeful — adj. мстивий. 
venial — adj. прости ́мий, проба ́чний. 
veniality — прости ́мість, проба ́чність. 
Venice — geog. Вене́ція (місто). 
venison — олени ́на, м'я ́со о́леня. 
venom — 1) отру ́та (твари ́нного похо ́-
дження); 2) fig. зло ́ба ́ , злість. 
venomous — 1) отрутний, отру ́йний; 2) fig. 
дошкульний; злі ́сний. 
venose — adj. bot. жилкува́тий. 
venous — adj. 1) anat. вено ́зний; 2) see 
venose. 
vent — n. 1) tech. о́твір (вхідни́й або ́ви-
хідни́й), про ́дух; 2) ви ́яв (почуттів); 3) тії. 
запальний о́твір; 4) mus. бокови ́й о́твір 
духово ́го інструме ́нта; 5) по ́люсний о́твір 
парашу ́та; 6) за ́дній прохі ́д у птахів, риб. 
ventage — 1) tech. віддушина, продуховина; 
2) mus. бокови ́й о́твір духово ́го інстру-
ме ́нта. 
venter — 1) anat. живіт; 2) jur. утро ́ба 
ма ́тері. 
vent-hole — see vent 1). 



ventiduct Veronese 

ventiduct — вентиляційна труба ́. 
ventilate, to — 1) провітрювати, вентшпо-
ва ́ти; 2) tech. роби ́ти відду́шину, проду ́-
ховину; 3) fig. обгово ́рювати (спра ́ву), 
висло ́влювати (ду ́мку) (прилю ́дно). 
ventilation — 1) провітрювання, вентиля ́ція; 
2) fig. обгово ́рювання (спра ́ви); висло ́в-
лювання (думки) (прилю ́дно). 
ventilator — tech. вітрого ́н, вентилятор, 
vent-peg — tech. вту ́лка. 
vent-pipe — витяжна ́ вентиляційна труба ́. 
ventral — adj. anat. черевни́й. 
ventricle — n. anat. шлу ́ночок (се ́рця). 
ventriloquism — n. черевомо́влення. 
ventriloquist — n. черевомо ́вець. 
ventriloquize, to — черевомо ́вити. 
vent, to — 1) зроби ́ти о́твір у чо ́мусь; 
2) дава ́ти ви ́хід, виявля ́ти (про почуття ́, 
зло ́бу ́ , гнів). 
venture — n. 1) аванту ́ра; ризико ́ваний 
вчи ́нок; 2) comm. спекуля́ція. 
venturer — n. 1) аванту ́рник; 2) comm. 
підприємець, що йде на ри ́зико. 
venturesome — adj. ризико ́ваний; небез-
пе́чний. 
venture, to — 1) ризикува ́ти; 2) відва ́жу-
ватися, зва ́жуватися. 
venturous — see venturesome. 
venue — n. 1) jur. судова ́ окру ́га, в якій ма ́є 
розгляда ́тися спра ́ва; 2) colloq. місце 
зу ́стрічі. 
Venus — myth., astron. Вене ́ра. 
veracious — 1) правди ́вий; 2) вірогідний, 
veracity — 1) правди ́вість; 2) вірогідність. 
veranda(h) — вера ́нда. 
verb — gram, дієсло ́во. 
verbal — 1) у́сний; 2) дослівний, буква ́ль-
ний; 3) gram, дієслівний, віддієслівний; 
4) вербальний (верба ́льна дипломати ́чна 
но ́та, зая ́ва). 
verbal adverb — gram, дієприслівник, 
verbalism — 1) багатослівність; 2) пе-
данти ́зм. 
verbalist — педа ́нт(ка). 
verbalize, to — 1) бу ́ти багатослівним; 
2) висло ́влювати слова ́ми; 3) gram, пере-
тво ́рювати на дієсло ́во (іншу части ́ну мо ́ви). 
verbally — adv. у́сно. 
verbal noun — gram, віддієслівний іме ́нник. 
verbal translation — дослівний пере ́клад. 
verbatim — 1. n. 1) стенографічний звіт; 
2) дослівний пере ́каз; 2. adv. дослівно, 
verbena — n. bot. вербе ́на. 
verbiage — 1) ви ́раз; формулюва ́ння; 
2) багатослівність. 
verbicide — n. jok. перекру́чення змісту 
сло ́ва. 
verbify, to — see verbalize, to. 
verbose — говірки ́й, велемо ́вний, багато-
слівний. 
verbosity — велемо ́вність, багатослівність. 
verdancy — 1) зеле ́ний ко ́лір; зе ́лень; 
2) fig. недосвідченість; незрілість, 
verdant — 1) зеле ́ний; 2) fig. недосвідчений; 
незрілий. 

verdict — 1) jur. рішення прися́жних засі-
да ́телів; 2) ду ́мка, міркува ́ння. 
verdigris — n. мідянка. 
Verdun — geog. Верде ́н (місто). 
verdure — 1) горо ́дина; 2) зеле ́не ли ́стя; 
3) бадьо ́рість, свіжість. 
verdurous — adj. зеле ́ний; свіжий (свіжа 
росли́нність). 
verge — 1) жезл; 2) archi. стри ́жень коло ́ни; 
3) край, межа ́. 
verge on, to — межува ́ти з чимсь. 
verger — 1) rel. церко́вний служи ́тель; 
2) жезлоно ́сець (у проце́сіях). 
verge, to — хили ́тися; наближа ́тися (до 
чо ́гось). 
veridical — правди ́вий; що відповіда ́є 
дійсності. 
verifiable — adj. що мо ́жна перевірити або ́ 
дове ́сти ́. 
verification — 1) пере ́вірка; 2) спра ́вдження, 
підтве́рдження. 
verify, to — 1) перевіря ́ти; 2) спра ́вджувати, 
підтве ́рджувати; 3) jur. свідчити, засвід-
чувати. 
verily — аг. да ́лебі, дійсно, спра ́вді. 
verisimilar — правдоподібний, 
verisimilitude — правдоподібність, 
veritable — істинний, правди ́вий. 
verity — n. істина, правди ́вість. 
verjuice — 1) ки ́слий сік (нести́глих о́вочів); 
2) різкість; непривітність. 
vermeil — 1. n. 1) позоло ́чене срібло ́; 
бро ́ндза; мідь; 2) яскравочерво́ний ко ́лір; 
2. adj. яскравочерво́ний. 
vermicelli — cul. верміче ́лі, локшина, 
vermicide — pharm. глистогінний за ́сіб. 
vermicular — adj. червоподібний, 
vermiform — adj. червоподібний, 
vermiform appendix — anat. червоподібний 
відро ́сток. 
vermifuge — pharm. глистогінний за ́сіб. 
vermilion — 1. n. 1) кінова ́р; 2) яскраво-
черво ́ний ко ́лір; 2. adj. яскравочерво́ний. 
vermilion, to — фарбува ́ти в яскраво-
черво ́ний ко ́лір. 
vermin — n. collect. 1) парази ́ти (во ́ші, 
бло ́хи, блощи ́ці); 2) agric. шкідники ́; 
3) хижаки ́ (звірі, птахи ́). 
verminous — 1) що киши ́ть парази ́тами; 
2) шкідли ́вий; оги ́дний. 
Vermont — geog. Вермо ́нт (штат США). 
verm(o)uth — ве ́рмут (вино ́). 
vernacular — 1. n. 1) рідна мо ́ва; 2) іок. 
міцні ви ́слови; 2. adj. 1) рідний (рідна 
мо ́ва); 2) пи ́саний рідною мо ́вою. 
vernacularism — місце ́ве сло ́во або ́ви ́раз. 
vernal — adj. 1) весняний; 2) свіжий, мо-
лодий. 
vernation — n. bot. листорозміщення в 
бру ́ньці. 
vernier — tech. но ́ній, верньє ́р. 
Verona — geog. Веро ́на (місто), 
veronal — pharm. верона ́ль. 
Veronese — 1) n. жи ́тель(ка) Веро ́ни; 
2) adj. веро́нський. 
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veronica — bot. веро ́ніка. 
Versailles — geog. Верса ́ль (мі ́сто). 
versatile — adj. 1) різнобічний, різносго-
ро ́нній; 2) мінли ́вий, неста ́лий; 3) zooL 
рухли ́вий. 
versatility — різнобічність, різносторо ́н-
ність. 
verse — вірш; пое ́зія. 
versed — adj. тяму ́щий; досвідчений. 
verse-monger — derog. віршома ́з. 
verse, to — 1) писа ́ти вірші; 2) висло ́в-
лювати віршем. 
versicoloured — adj. різнокольоро ́вий; 
райдужний; мінли ́вий. 
versification — poet, стро ́фіка; віршо ́вана 
фо ́рма; віршува ́ння. 
versify, to — писа ́ти вірші; передава ́ти у 
віршованій фо ́рмі. 
version — 1) ве ́рсія; варія ́нт; 2) пере ́клад. 
verso — n. L. 1) зворо ́тний бік (меда ́лі, 
моне ́ти); 2) ліва сторінка розкри ́тої кни ́ги. 
versus — prep. L. 1) jur., sport, про ́ти; 
2) порівнюючи з, у порівня ́нні з. 
vert — n. 1) rel. наве ́рнений на іншу віру; 
2) зеле ́ний ко ́лір (в гера ́льдиці). 
vertebra — n. anat. хребе ́ць. 
vertebrae, the — n. anat. хребе ́т, хребе ́тний 
стовп. 
vertebral — adj. anat. хребе ́тний. 
vertebral column — n. anat. хребе ́тний 
стовп, спинни ́й хребе ́т. 
vertebrate — 1) n. хребе ́тна твари ́на; 2) adj. 
хребе ́тний. 
vertex — n. 1) anat. тім'я, ма ́ківка голови ́, 
ве ́ртекс; 2) astron. зеніт; 3) geom. верхівка, 
верши ́на. 
vertical — 1. n. 1) вертика ́льна лінія; 2) пер-
пендикуля ́р; 2. adj. 1) вертика ́льний; 
2) перпендикуля ́рний. 
vertical line — n. вертика ́ля. 
vertically — вертика ́льно. 
verticil — bot. кільце ́. 
vertiginous — 1) що виру ́є; 2) що відчува ́є 
запа ́морочення. 
vertiginous current — вир. 
vertigo — запа ́морочення. 
vert, to — rel. перехо ́дити на іншу віру. 
vervain — n. bot. вербе ́на. 
verve — ене ́рґія, си ́ла (в о́писі, зобра ́женні); 
яскра ́вість, жва ́вість. 
very — 1. adv. ду ́же, си ́льно, ве ́льми; 2. adj. 
1) спра ́вжній; 2) са ́мий, той са ́мий. 
very beautiful — прега ́рний, ду ́же га ́рний. 
Very light — mil. сиґна ́льна раке ́та Вері. 
very much — ду ́же. 
very old — ду ́же стари ́й. 
very well — ду ́же до ́бре. 
very well! — exclam. гара ́зд! 
vesicant — med. 1) n. наривни ́й за ́сіб; 
2) adj. наривни ́й. 
vesicate, to — med. нарива ́ти. 
vesicle — 1) anat., biol. піху ́р, пухире ́ць; 
2) geol. порожни ́на в поро ́ді. 
vesper — n. pi. rel. вечірня; 2) poet, ве ́чір. 
Vesper — poet, вечірня зоря ́ (Вене ́ра). 

vesper-bell — вечірній дзвін. 
vespers — n. pl. rel. вечірня. 
vespertine — adj. 1) вечірній; 2) orn. нічни ́й 
(птах); 3) bot. що розпу ́кується уве ́чорі. 
vespiary — n. оси ́не гніздо ́. 
vessel — n. 1) naut. корабе ́ль, судно ́; 2) anat. 
суди ́на; 3) посу ́дина; pl. по ́суд. 
vest — камізе ́лька, жиле ́т. 
vesta — воскови ́й сірни ́к. 
Vesta — myth., astron. Ве ́ста. 
vestal — 1. n. 1) веста ́лка; 2) дівчина; 
3) iron, стара ́ діва; 2. adj. діво ́чий. 
vested — adj. 1) зако ́нний; що нале ́жить 
по пра ́ву; 2) вбра ́ний, одя ́гнений. 
vestibule — 1) передпо ́кій, вестибю ́ль; 
2) anat. переддве ́р'я; 3) rly. та ́мбур ваго ́на 
з кри ́тим перехо ́дом у сусідній ваго ́н. 
vestibule school — виробни ́ча шко ́ла (при 
заво ́ді або ́ фа ́бриці). 
vestibule train — rly. по ́їзд з кри ́тими пере-
хо ́дами між ваго ́нами. 
vestige — 1) за ́лишок, слід; 2) biol. руди-
ментарний за ́лишок; 3) poet, слід ноги, 
vestigial — adj. за ́лишко ́вий. 
vestigial organs — n. pl. biol. рудимента ́рні 
о́ргани. 
vestment — n. rel. ри ́за, облаче ́ння. 
vest-pocket — n. 1) кишеня камізе ́льки 
(жиле ́та); 2) attr. ду ́же маленький, ки-
шеньковий. 
vest-pocket camera — phot, кишенько ́вий 
фотоапара ́т. 
vestry — n. rel. 1) ри ́зниця; 2) парохія ́льні 
(парафія ́льні) збо ́ри. 
vestry-clerk — rel. скарбни ́к паро ́хії (па-
ра ́фії). 
vestryman — член парохія ́льного (парафі-
яльного) управління, 
vest, to — 1) poet. вдяга ́ти(ся), убира ́ти(ся); 
2) fig. уповнова ́жувати. 
vesture — n. poet, о́дяг. 
vestured — adj. poet, вдя ́гнений. 
vesture, to — poet, одяга ́ти. 
Vesuvius — geog. Везу ́вій. 
vet — n. 1) abbr. veteran; 2) abbr. veterinary, 
vetch — n. bot. ви ́ка; горо ́шок. 
veteran — n. 1) уча ́сник війни ́, ветера ́н; 
2) attr. стари ́й, на ́вчений до ́свідом; 3) attr. 
трива ́лий; до ́вгий. 
veterinarian — see veterinary, 
veterinary — 1) n. ветерина ́р; 2) adj. вете-
рина ́рний. 
veterinary science — ветерина ́рія. 
veto — 1) ве ́то, заборо ́на; 2) пра ́во ве ́то. 
veto, to — наклада ́ти ве ́то, забороня ́ти. 
vet, to — colloq. 1) прогляда ́ти (руко ́пис); 
2) бу ́ти ветерина ́ром; лікува ́ти твари ́н. 
vexation — 1) доса ́да; роздратува ́ння; 
2) неприємність. 
vexatious — adj. 1) доса ́дний, при ́крий; 
2) пов'я ́заний з неприє ́мностями. 
vexed — adj. 1) спірни ́й; 2) роздрато ́ваний, 
роздоса ́дуваний. 
vexed question — спірне ́ (дискусійне) пи-
та ́ння. 



vexing viewy 

vexing — adj. при ́крий; що драту ́є. 
vex, to — 1) се ́рдити; надокуча ́ти; 2) тур-
бувати, непоко ́їти; 3) без кінця ́-кра ́ю об-
гово ́рювати; 4) дражни ́ти (твари ́ну). 
via — prep. L. че ́рез. 
viable — життєзда ́тний, живучий, 
viaduct — віяду ́к, шляхопро ́від. 
vial — n. пля ́шечка. 
viand — 1) ї́жа, харч; 2) стра ́ва. 
viaticum — rel. прича ́стя, що дає ́ться 
умира ́ючому. 
vibrancy — see vibratioif. 
vibrant — adj. 1) вібру ́ючий; 2) резону ́ючий 
(про звук); 3) що дрижи ́ть, тремтить, 
vibrate, to — 1) вібрува ́ти; 2) phys. коли-
ва ́тися; 3) брині ́ти (у ву ́хах); 4) дрижа ́ти, 
тремті ́ти. 
vibration — 1) вібра ́ція; 2) phys. колива ́ння; 
3) дрижа ́ння, тремтіння, дви ́гіт. 
vibrator — elect, вібра ́тор. 
vibratory — adj. 1) що вібру ́є; що дрижи ́ть; 
2) що виклика ́є вібра ́цію (дрижа ́ння). 
vibrio — bact. вібріо ́н. 
viburnum — n. bot. кали ́на. 
vie — av. форма ́ція літакі ́в у фо ́рмі V. 
vicar — rel. віка ́рій, парафія ́льний (паро-
хія ́льний) свяще ́ник. 
vicarage — rel. 1) поса ́да парафія ́льного 
(парохія ́льного) свяще ́ника; 2) буди ́нок 
свя ́щеника. 
vicarial — adj. rel. віка ́рний. 
vicarious — adj. що заміща ́є іншого; 
зро ́блений за і́ншого. 
Vicar of Christ — rel. Намісник Христа ́. 
vicarship — rel. вікарія ́т, поса ́да парафі-
я́льного (парохія ́льного) свяще ́ника. 
vice — 1. n. 1) tech. ле ́щата; затискни ́й 
патро ́н; 2) ва ́да, недо ́лік; 3) зло; 4) но ́ров 
(у коня ́); 2. prep, нато ́мість, за ́мість. 
vice- — prefix віце... . 
vice-admiral — naut. віцеадміра ́л. 
vice-chairman — засту ́пник голови ́. 
vice-chancellor — віцека ́нцлер, засту ́пник 
ка ́нцлера. 
vice-consul — віцеко ́нсул, засту ́пник ко ́н-
сула. 
vice-governor — віцегуберна ́тор, засту ́пник 
губерна ́тора. 
vice-minister — засту ́пник міністра, 
vicennial — adj. 1) що відбува ́ється ко ́жні 
20 ро ́ків; 2) що тя ́гнеться 20 ро ́ків. 
vice-president — віцепрезиде ́нт, засту ́пник 
президе ́нта. 
viceregal — adj. віцекоролі ́вський. 
viceregency — намісництво, 
viceroy — намісник. 
vice squad — ві ́дділ полі ́ції, яки ́й веде ́ 
боротьбу ́з незако ́нною торгі ́влею алько-
го ́льними напо ́ями. 
vice-versa — adv. L. навпаки ́. 
Vichy — geog. Віші ́(місто), 
vicinage — n. poet. 1) бли ́зькість; 2) су-
сідство; 3) око ́лиці. 
vicinal — adj. 1) місце ́вий; 2) сусідній. 

vicinity — 1) бли ́зькість; 2) око ́лиці; 
довкілля. 
vicious — 1) злий, лю ́тий; 2) хи ́бний, не-
пра ́вильний; 3) розпу ́тний; 4) пога ́ний 
(про стиль); 5) аг. забру ́днений (забру ́д-
нена вода ́ , забру ́днене повітря). 
vicissitude — n. 1) мінли ́вість, зрадли ́вість 
(до ́лі); 2) poet, чергува ́ння. 
victim — n. же ́ртва. 
victimization — переслідування. 
victimize, to — переслідувати. 
victor — n. 1) перемо ́жець; 2) attr. пере-
мо ́жний. 
victoria — ле ́гки ́й екіпа ́ж на дві осо ́би. 
Victoria — geog. Вікто ́рія (штат Австра ́лії). 
Victoria Cross — Хрест брдена Вікто ́рії 
(найви ́ща військо ́ва ́ нагорода в А́нглії). 
Victoria, Lake — geog. о́зеро Вікто ́рія. 
victoria lily — bot. вікто ́рія ре ́ґія. 
Victorian — 1) adj. вікторія ́нський, що сто-
су ́ється епо ́хи короле ́ви Вікто ́рії (1837-1901 
pp.); 2) n. люди ́на (письменник) вікторі-
я́нської епо ́хи. 
victorious — adj. переможний. 
victory — перемо ́га. 
victress — перемо ́жниця. 
victual — n. pl. харчі, ї́жа, провізія. 
victualler — 1) постача ́льник провізії; 
2) тії., naut. тра ́нспорт з провізією. 
victualling — n. постача ́ння провізії. 
victualling-yard — n. склад провізії (при 
до ́ках). 
victual, to — 1) роби ́ти запа ́с провізії; 
2) постача ́ти провізію. 
vicugna — n. 1) zool. віґо ́ня; 2) text, віґо ́ня 
(ткани ́на з ба ́во ́вни і вовни). 
vicuna — see vicugna. 
vide — L. диви ́сь (наказо ́вий спо ́сіб). 
vide ante — L. диви ́сь ви ́ще. 
vide infra — L. диви ́сь ни ́жче. 
videlicet — adv. L. а са ́ме. 
video — 1) n. телеба ́чення, телевізія; 2) adj. 
пов'я ́заний з телеба ́ченням, телевізією. 
vide supra — L. диви ́сь ви ́ще. 
vidimus — 1) завірена ко ́пія; 2) офіційна 
пере ́вірка доку ́ме ́нтів. 
Vienna — geog. Відень (місто). 
Viennese — 1) n. віде ́н||ець (ка); 2) adj. 
віде́нський. 
Vientiane — geog. В'єнтья ́н (місто). 
Vietnam — geog. В'єтна ́м. 
Vietnamese — 1) n. в'єтна ́м||ець (ка); 
2) adj. в'єтна ́мський. 
view — n. 1) краєвид; ви ́гляд; 2) по ́ле зо ́ру; 
3) ду ́мка, то ́чка зо ́ру. 
view-finder — phot, видошука ́ч, візи ́р. 
view-hallo(o)! — int. hunt, ату ́! 
viewless — 1) poet, сліпи ́й; 2) що не ма ́є 
пе ́вного по ́гляду, то ́чки зо ́ру. 
viewpoint — по ́гляд, то ́чка зо ́ру; світо ́гляд. 
view, to — диви ́тися, обдивля ́тися, огля-
да ́ти. 
viewy — adj. 1) яскра ́вий; 2) colloq. дива-
кува ́тий. 



vigesimal virtually 

vigesimal — adj. 1) що склада ́ється з двад-
цята части ́н; 2) двадця ́тий. 
vigil — 1) rel. передце́нь свя ́та; піст напе-
ред о ́дні свя ́та; 2) пильнува ́ння; неспання ́. 
vigilance — 1) щільність; 2) med. безсо ́ння. 
vigilant — adj. пи ́льний; що не спить, 
vignette — n. візеру ́нок, віньє ́тка. 
vignette, to — малюва ́ти візеру ́нки, ві-
ньє ́тки. 
vigogne — n. text. віґо ́ня (ткани ́на з ба ́-
во ́вни і вовни), 
vigor — see vigour. 
vigorous — сильний, ду ́жий; енерґі́йний. 
vigorously — си ́льно; енергійно. 
vigorous protest — енерґі́йний протест. 
vigour — си ́ла, міць; снага ́, ене ́рґія. 
Viking — hist, ві ́кінґ. 
Vila — geog. Порт Ві ́ла (мі ́сто). 
vile — 1) негі́дний, пі ́длий; 2) colloq. гидки ́й, 
бридки ́й. 
vilification — га ́ньба ́ , паплюження. 
vilify, to — ганьби ́ти, паплю ́жити. 
villa — ві ́лла; фільва ́рок. 
village — n. 1) село ́; 2) attr. сі ́льськи ́й. 
villager — сі ́льськи ́й житель. 
villain — n. 1) мерзе ́нник, лиході ́й; 2) see 
villein; 3) jok. круті ́й, хитру ́н. 
villainous — 1) мерзе ́нний, мерзо ́тний; 
2) злочи́нницький. 
villainously — 1) мерзе ́нно; 2) злочи ́нно. 
villainy — n. 1) мерзо ́та; 2) лиходійство, 
villeggiatura — n. 1) ві ́лла; 2) життя ́, пере-
бува ́ння у ві ́ллі. 
villein — hist. кріп||а ́к (а ́чка). 
villeinage — hist, кріпацтво. 
Vilnius — geog. Ві ́льнюс (мі ́сто). 
Vilnyus — see Vilnius, 
vim — n. colloq. си ́ла; ене ́рґія. 
vinaigrette — n. cul. вінеґре ́та. 
vindicate, to — 1) випра ́вдувати; реабілі-
тувати ; 2) підтве ́рджувати; 3) обсто ́ювати, 
відсто ́ювати (пра ́во). 
vindication — 1) ви ́правдання; реабіліта ́ція; 
2) підтве ́рдження; до ́каз; 3) за ́хист, під-
три ́мка. 
vindicative — adj. за ́хисни ́й; реабіліту ́ючий. 
vindicator — оборо ́нець, захи́сн||ик (иця). 
vindicatory — adj. 1) за ́хисни ́й; реабіліту ́-
ючий; 2) кара ́льний. 
vindictive — adj. 1) мсти ́вий; 2) кара ́льний. 
vindictive damages — n. jur. штраф, 
vindictiveness — мсти ́вість. 
vine — bot. виногра ́дна лоза ́ . 
vine culture — виногра ́дарство. 
vine-dresser — виноградар, 
vinegar — n. 1) о́цет; 2) fig. щось непри-
є́мне; 3) attr. оцето ́вий; 4) attr. fig. непри-
є́мний. 
vinegary — adj. 1) оцето ́вий; 2) fig. непри-
є́мний. 
vine-grower — виноградар. 
vine-prop — підпо ́ра для виногра ́дної лози ́. 
vinery — 1) виногра ́дник; 2) виногра ́дна 
тепли ́ця. 
vineyard — виногра ́дник. 

viniculture — see viticulture, 
vin-ordinaire — n. звича ́йне черво ́не вино ́. 
vinous — adj. 1) ви ́нний; 2) викликаний 
сп'янінням. 
vintage — 1) вино ́ врожа ́ю пе ́вного ро ́ку; 
2) збір або ́врожа ́й винограду, 
vintager — збира ́ч(ка) виногра ́ду. 
vintner — n. аг. торгове ́ць вино ́м. 
viol — аг. mus. віо ́ля (музи́чний інструме ́нт). 
viola — n. 1) bot. фія ́лка; 2) mus. альт 
(музи́чний інструме ́нт). 
violaceous — adj. 1) bot. фія ́лковий; 2) фіо-
летовий (про ко ́лір). 
violate, to — 1) лама ́ти, пору ́шувати; 
2) вдира ́тися; 3) си ́лувати, ґвалтува ́ти. 
violation — 1) лама ́ння, пору ́шення; 
2) си ́лування, ґвалтува ́ння. 
violator — пору ́шник; наси ́льник. 
violence — 1) застосува ́ння си ́ли; 2) на-
си ́льство; зґвалтува ́ння; 3) несамовитість, 
нестямність. 
violent — 1) наси ́льний, наси ́льницький; 
2) несамови ́тий, нестя ́мний; 3) палки ́й, 
запальни ́й. 
violent death — наси ́льна смерть. 
violent efforts — n. pl. відчайду́шні зуси ́лля. 
violently — adv. ду ́же си ́льно. 
violent speech — палка ́ промо ́ва. 
violet — 1. n. 1) bot. фія ́лка; 2) фія ́лковий 
ко ́лір; 2. adj. фія ́лковий. 
violin — mus. скри ́пка. 
violinist — mus. скрип||а ́ль (а ́чка). 
violoncellist — mus. віольончеліст(ка). 
violoncello — mus. віольонче ́ля. 
viper — zool. гадю ́ка. 
viperous — adj. 1) гадю ́чий; 2) fig. отру ́йний; 
єхи ́дний; злісний. 
virago — n. сварли ́ва жінка. 
viral — adj. med., vet. вірусний. 
virgin — 1. n. дівчина, діва; 2. adj. 1) діво ́-
чий; 2) саморо ́дний (про мета ́л). 
virginal — adj. діво ́чий; неза ́йманий. 
virgin cruise — пе ́рший рейс (корабля ́, 
літака ́). 
virgin forest — n. неза ́йманий ліс. 
Virginia — geog. Вірґі́нія (штат США). 
Virginia creeper — bot. ди ́кий виногра ́д. 
Virgin Isls — geog. Вірґі́нські острови ́. 
virginity — діво ́цтво; неви ́нність; неза ́й-
маність. 
virgin land — n. цілина ́. 
virgin soil — n. цілина ́. 
Virgin, The — rel. Богородиця, Ді ́ва Марія. 
viridity — 1) зе ́лень; 2) fig. свіжість. 
virile — 1) чоловічий; 2) змужнілий; зрі ́лий; 
3) сильний; му ́жній. 
virile mind — жва ́вий ро ́зум. 
virility — 1) змужнілість; 2) статева зрі-
лість; 3) му ́жність. 
virology — med., vet. вірусоло ́гія. 
virtu — n. 1) розуміння тонкощів мисте ́ц-
тва; 2) collect, раритети, 
virtual — 1) ді ́йсний; факти ́чний; 2) tech. 
можли ́вий, віртуа ́льний. 
virtually — дійсно; факти ́чно. 



virtue vitrifiction 

virtue — it. 1) чесно ́та, доброче ́сність; 
2) якість; позити ́вна ри ́са; 3) цно ́та; 
4) си ́ла, ефекти ́(о ́)вність. 
virtuosity — 1) віртуо ́зність; 2) розуміння 
то́нкогців мисте ́цтва. 
virtuoso — 1) віртуо ́з; 2) ціни ́тель мисте ́ц-
тва; знаве ́ць рарите ́тів. 
virtuous — adj. 1) доброче ́сний; 2) цнот-
ливий. 
virtuousness — 1) доброче ́сність; 2) цно ́та. 
virulence — 1) med. віруле ́нтність; отру ́й-
ність; 2) fig. злісність, зло ́ба ́ . 
virulent — adj. 1) med. віруле ́нтний; отру ́й-
ний; 2) fig. злі ́сний, воро ́жий. 
virus — n. med., vet. 1) ві ́рус; 2) attr. ві-
русний. 
virus, filterable — n. med., vet. фільтрівний 
ві ́рус. 
virus warfare — mil. бактеріологічна війна ́. 
visa — віза. 
visage — 1) лице ́, обли ́ччя; ви ́раз обли ́ччя; 
2) лицевий бік, лицева ́сторона ́ (ткани ́ни). 
visard — see visor. 
vis-&-vis — 1) n. візаві; 2) adv. напро ́ти, оди ́н 
про ́ти одно ́го ́ , візаві, 
viscera — L. n. pl. med. ну ́трощі. 
visceral — L. adj. med. що стосу ́ється нут-
рощів. 
viscerate, to — тельбушити, потроши ́ти. 
viscid — see viscous. 
viscidity — see viscosity. 
viscose — text, віско ́за. 
viscosity — tech. в'я ́зкість; тягу ́чість; 
ли ́пкість. 
viscount — n. віко ́нт. 
viscountess — n. віконте ́са. 
viscous — adj. tech. в'язки ́й; тягу ́чий; 
липкий. 
vise — n. tech. ле ́щата; затискни ́й патро ́н. 
visе ́ — n. ві ́за. 
vise, to — візува ́ти, видава ́ти ві ́зу. 
visibility — 1) види ́мість; 2) види ́мий 
пре ́дме ́т. 
visible — 1) ви ́дний; види ́мий; 2) нао ́чний, 
я́вний; очеви́дний. 
visibly — видамо, я́вно; очеви ́дно. 
Visigoth — hist, вестґо ́т. 
vision — n. 1) зір; ба ́чення; 2) ві ́зія; 3) мрі ́я; 
4) передба́чливість. 
visional — adj. 1) зорови ́й; 2) уя ́вний. 
visionary — 1. n. 1) візіоне ́р; 2) мрі ́йн||ик 
(иця); 3) непракти́чна людина; 2. adj. 
1) візійний; 2) мрійний, мрійли ́вий; 3) уя ́в-
ний; фантасти́чний. 
visit — n. візи ́та, відвідини, 
visitable — adj. відкри ́тий для відві́дувачів. 
visitant — 1. adj. що відві ́дує; 2. n. \) poet. 
гість, висо ́кий гість; 2) перелітний птах, 
visitation — 1) офіційна візи ́та; 2) jur. 
митний о́гляд. 
visitatorial — adj. що інспектує; інспе ́к-
торський. 
visitee — господар, яки ́й прийма ́є госте ́й. 
visiting — adj. що відвідує. 

visiting-book — n. книга за ́пису відвіду-
вачів. 
visiting-card — n. візитна ка ́ртка, візитівка. 
visiting-day — n. 1) день відвідин (у в'язни ́-
ці);2) день прийо ́му госте ́й; 3) прийма ́ль-
ний день (в устано ́ві). 
visiting lecturer — n. запро ́шений ле ́ктор. 
visiting nurse — n. med. сестра ́ медичної 
допомо ́ги, що відві ́дує Хво́риХ вдо ́ма. 
visiting-round — n. тії. пере ́вірка вартови ́х. 
visitor — n. відві́ду||вач (вачка), гість, го ́стя. 
visitors — n. pl. відвідувачі, го ́сті. 
visitor's book — n. кни ́га за ́пису відвідувачів, 
visit, to — 1) відвідувати; 2) інспектува ́ти, 
огляда ́ти. 
visor — 1) tech. візір, прило ́бник; 2) hist. 
забра ́ло (шоло ́ма); 3) fig. ма ́ска. 
visor, to — fig. маскува ́ти, прихо ́вувати. 
vista — 1) вид; перспекти ́ва; 2) але ́я; 3) fig. 
ни ́зка спо ́гадів; 4) можли ́вості. 
Vistula — geog. Ви ́сла (річка), 
visual — adj. 1) зорови ́й; 2) види ́мий; 
3) нао ́чний; 4) опти ́чний. 
visual aids — n. pl. нао ́чні посібники, 
visual angle — кут зо ́ру; опти ́чний кут. 
visual instruction — нао ́чне навча ́ння. 
visualization — 1) зорови ́й о́браз; 2) вті-
лення в о́брази. 
visualize, to — ба ́чити в уя ́ві, уявля ́ти собі ́. 
visual signal — опти ́чний сиґна ́л. 
vita — n. коро ́ткий автобіографічний на ́-
рис. 
vita glass — віта-ґлас (скло, яке ́пропуска ́є 
ультрафія ́лкові про ́мені). 
vital — 1) життєвий; 2) спо́внений си ́ли й 
ене ́рґії; 3) суттє ́вий; істо ́тний; 4) фата ́ль-
ний, згу ́бний. 
vital error — фата ́льна по ́милка. 
vitalism — n. biol. віталізм, 
vitality — 1) життєвість, життєзда ́тність; 
2) живу ́чість; 3) енергійність; 4) жва ́вість 
(про стиль). 
vitalize, to — 1) оживля ́ти, ожва ́влювати; 
2) роби ́ти життє ́вим. 
vital power — життє ́ва ене ́рґія. 
vitals — n. pl. життє ́во важли ́ві о́ргани. 
vitamin — n. biol. 1) вітамін; 2) attr. віта-
мінний. 
vitascope — cinemat. кінопроекційний апа-
ра ́т. 
vitiate, to — 1) jur. роби ́ти недійсним 
(контра ́кт, умо ́ву); 2) псува ́ти. 
vitiation — 1) jur. позба ́влення си ́ли, чи ́н-
ности; 2) псува ́ння. 
viticulture — виногра ́дарство. 
vitiosity — розпу ́сність; розбе ́щеність. 
vitreous — adj. 1) скляни ́й; 2) скловидний, 
vitreous body — anat. склови ́дне тіло 
(в о́ці). 
vitreous humour — see vitreous body, 
vitreous silver — тіп. арґенти ́т. 
vitrifaction — перетво ́рення у скло або ́ 
скловидну речови ́ну ́. 
vitrifiction —^see vitrifaction. 
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vitrify, to — перетво ́рювати у скло абб 
скловидну речови ́ну ́. 
vitriol — 1) chem. купоро ́с, вітріо ́ль; 
2) fig. сарка ́зм, уїдливість. 
vitriolic — adj. 1) купоро ́сний; 2) fig. 
саркастичний, уїдливий. 
vitriol oil — chem. купоро ́сна олі ́я. 
vituline — adj. теля ́чий. 
vituperate, to — ганьби ́ти, ла ́яти. 
vituperation — га ́ньблення, ла ́йка. 
vituperative — adj. лайли ́вий. 
viva — n. 1) віта ́льний ви ́гук; 2) L. у́сний 
іспит. 
viva! — int. хай живе ́! 
vivacious — adj. жва ́вий; весе ́лий; життє-
радісний. 
vivacity — жва ́вість; весе ́лість; життєра ́-
дісність. 
vivarium — 1) віва ́рій; 2) са ́жавка (для 
ри ́би). 
viva voce — L. 1) n. у́сний і́спит; 2) adj. 
у́сний; 3) adv. у́сно. 
vivers — n. pl. ї́жа. 
vivid — 1) жва ́вий; 2) яскра ́вий. 
vivify, to — 1) пожва ́влювати; 2) надава ́ти 
яскра ́вости. 
viviparous — adj. zool. живоро ́дний. 
vivisection — вівісе́кція. 
vivisect, to — піддава ́ти вівісе́кції. 
vixen — n. 1) zool. лиси ́ця (са ́мка); 2) fig. 
сварли ́ва жінка. 
vixenish — adj. сварли ́вий. 
viz — see videlicet. 
vizard — see visor 1). 
vizier — hist, везі ́р. 
vizor — see visor. 
Vladivostok — geog. Владивосток (мі ́сто). 
vocable — n. 1) lin. вока ́буля; 2) attr. що 
вимовля ́ється. 
vocabulary — n. 1) lin. ле ́ксика; 2) словни ́к; 
3) attr. словнико́вий. 
vocabulary entry — словнико ́ве га ́сло. 
vocal — 1) голосови ́й; 2) у́сний; 3) гучни́й, 
голосни ́й; 4) вира ́зни ́й, промо ́вистий; 
5) phon. дзвінки ́й; голосни ́й; 6) mus. во-
ка ́льний, для го ́лосу. 
vocal chord — anat. голосни ́к. 
vocalic — adj. бага ́тий на голосні ́ звуки 
(мо ́ва, бага ́та на голосні ́ зву ́ки). 
vocalist — спів||а ́к (а ́чка), вокалі ́ст(ка). 
vocalization — 1) phon. вокаліза ́ція; 2) за-
стосува ́ння го ́лосу; спів. 
vocalize, to — 1) phon. вокалізува ́ти; 2) за-
стосо ́вувати го ́лос; співа ́ти. 
vocal organ — го ́лос. 
vocation — 1) покли ́кання; схи ́льність; 
2) профе ́сія, фах. 
vocational — adj. професійний, фахови ́й. 
vocational training — n. професійне, фахове ́ 
навча ́ння. 
vocative — gram. 1) adj. кличний; 2) n. кличний відмінок. 
vocative case — gram, кли ́чний відмі ́нок. 
vociferate, to — крича ́ти, галасува ́ти. 
vociferation — n. кри ́ки, га ́лас. 

vociferous — adj. 1) крикливий; 2) гучни ́й; 
3) багатоголо ́сий. 
vociferous cheers — n. pi. гучні ́ віта ́ння. 
vodka — горі ́лка. 
vogue — n. 1) мо ́да; 2) популя ́рність. 
voice — n. 1) го ́лос; 2) fig. ду ́мка. 
voiced — adj. phon. дзвінки ́й. 
voiceless — 1) що втра ́тив го ́лос; 2) що не 
ма ́є го ́лосу; 3) німи ́й; 4) phon. глухи ́й. 
voice, to — 1) висло ́влювати; 2) phon. 
вимовля ́ти дзві ́нко. 
void — 1. n. порожне ́ча; ва ́куум; 2. adj. 
1) поро ́жній; 2) jur. неді ́йсний; нечи ́нний; 
3) позба ́влений (чого ́сь). 
void, to — 1) jur. роби ́ти недійсним; ану-
люва ́ти; 2) physiol. спорожня ́ти (сечови́й 
міху ́р, кишки). 
volant — adj. 1) літа ́ючий; що літа ́є; 
2) рухли́вий, спри ́тний. 
volatile — 1) chem. що швидко випаро ́-
вується, летки ́й; 2) fig. рухли ́вий; 3) fig. 
мінливий. 
volatility — 1) chem. леткість, летю ́чість; 
2) fig. рухли ́вість; 3) fig. мінли ́вість. 
volatilization — випаро ́вування; зві ́трю-
вання. 
volatilize, to — випаро ́вуватися; звітрю-
ватися. 
volcanic — 1) вулканічний; 2) fig. бу ́йний, 
бурхли́вий. 
volcanic rock — вулканічна поро ́да. 
volcano — вулка ́н. 
volcano, active — діючий вулка ́н. 
volcano, dormant — недіючий вулка ́н. 
volcano, extinct — зга ́слий вулка ́н. 
vole — 1) zool. польова ́ ми ́ша; 2) at cards 
ви ́граш усіх взя ́ток. 
Volga — geog. Во ́лга (річка). 
Volgograd — geog. Волгоград (місто). 
Volhynia — geog. Воли ́нь. 
Volhynian — 1) n. волин||я ́к (я ́чка); 2) adj. 
волинський. 
volition — 1) бажа ́ння, хотіння; вольови ́й 
акт; 2) си ́ла во ́лі. 
volitional — adj. вольови ́й. 
volley — n. 1) mil. ви ́пал (кілько ́х рушни ́ць, 
гарма ́т); 2) sport, відбива ́ння м'яча ́ на лету ́. 
volley-ball — sport, відби ́ванка, волейбо ́л. 
volley, to — 1) mil. стріля ́ти ви ́палами; 
2) sport, відбива ́ти м'яч на лету ́. 
volplane — n. av. плянерува ́ння. 
volplane, to — av. плянерува ́ти. 
volt — 1) elect, вольт; 2) sport, ухиля ́ння від 
уда ́ру проти ́вника (у фехтува ́нні); 3) вольт, 
крути ́й поворо ́т (у кінному спо ́рті). 
voltage — elect, напру ́га, вольта ́ж. 
voltaic — adj. elect, гальванічний. 
voltaic arc — elect, во ́льтова дуга ́. 
Voltairian — 1) n. вольтерія ́нець; 2) adj. 
вольтерія ́нський. 
Voltairianism — вольтерія ́нство. 
Voltairism — see Voltairianism. 
voltameter — elect, вольтаме ́тр. 
volt-ampere — elect, вольт-ампе ́р. 



volte-face Vulgate 

volte-face — fig. derog. різка ́ зміна (по ́-
глядів). 
Volte-face! — mil. Круго ́м-руш! 
voltmeter — elect, вольтметр, 
volubility — велемо ́вність, балаку ́чість. 
voluble — adj. 1) велемо ́вний, балаку ́чий; 
2) витки ́й (про росли ́ну). 
volume — n. 1) кни ́га, том; 2) об'єм; кіль-
кість; 3) си ́ла (зву ́ку); 4) attr. об'ємний, 
volumenometer — n. волюміно ́метр (при ́лад 
для ви ́міру об'є ́му тверди ́х тіл), 
volumeter — n. волюме ́тр (при ́лад для 
ви ́міру об'є ́му рідки ́х та газоподібних тіл), 
volumetric — adj. об'є ́мний. 
volumetric capacity — n. мі ́сткість, є́мність. 
volumetric flask — phys. мі ́рна ко ́лба. 
voluminous — adj. 1) багатото ́мний; 2) ве-
ли ́кий, об'є ́мистий; 3) плі ́дний (про 
письме ́нника). 
voluminous hair — розкішне (густе ́) воло ́сся. 
voluntarily — добровільно, 
voluntarism — philos. волюнтари ́зм. 
voluntary — 1. adj. 1) добровільний; 2) на-
вмисний; 3) що утримується добровіль-
ними вне ́сками; 2. n. 1) добровільні дії; 
добровільна пра ́ця; 2) rel. со ́льо на орга ́ні 
(на поча ́тку або ́в кінці церко́вної слу ́жби); 
3) прихи́льн||ик (иця) принципу добровіль-
носте. 
voluntaryism — при ́нцип добровільностн 
слу ́жби в а́рмії. 
volunteer — n. 1) доброво ́лець; 2) attr. 
доброво ́льчий; добровільний, 
volunteer, to — 1) вступа ́ти доброво ́льцем 
на військо ́ву ́ слу ́жбу; 2) пропонува ́ти свою ́ 
допомо ́гу. 
voluptuary — n. ласолю ́б. 
voluptuous — adj. ласолю ́бний. 
volute — n. 1) archi. волю ́та; спіра ́ля; 
2) attr. спіра ́льний. 
volution — n. оберта ́ння. 
volvulus — med. заворо ́т кишо ́к. 
vomica — med. 1) каве ́рна; 2) абсце ́с яко ́гось 
вну ́трішнього о́ргана. 
vomit — n. 1) med. блюва ́ння, блюво ́та, 
воміт; 2) pharm. блюво ́тний за ́сіб. 
vomiting — n. med. блюва ́ння, блюво ́та, 
воміт. 
vomiting gas — rt. mil. блюво ́тний газ, 
хлорпікри ́н. 
vomitive — see vomitory. 
vomitory — 1) n. блюво ́тний за ́сіб; 2) adj. 
блюво ́тний. 
vomit, to — med. блюва ́ти, вомітува ́ти, 
ви ́ригати. 
voodoo — n. 1) чаклу ́нство; 2) чаклу ́н; 
3) талісма ́н, амулет, 
voodoo, to — зачаро ́вувати. 
voracious — ненаже́рливий, жадібний, 
voracity — ненажерливість, жадібність. 
vortex — n. 1) вихор, зави ́хрення, вир; 
2) attr. вихрови ́й. 
vortical — adj. вихрови ́й; оберта ́льний. 
votaress — n. 1) rel. черни ́ця; 2) прихи ́ль-
ниця, прибічниця. 

votary — n. 1) rel. черне ́ць; 2) прихильник, 
прибічник. 
vote — n. 1) бальотува ́ння, голосува ́ння; 
2) зага ́льна кількість голосів; 3) резолюція, 
рішення (більшости); 4) вибо ́рчий бю-
лете ́нь; 5) вибо ́рчий го ́лос; 6) пра ́во го ́ -
лосу. 
vote a bill through, to — рої. прове ́сти ́ закон 
голосува ́нням. 
vote down, to — прова ́лювати пропози ́цію. 
votee — кандида ́т(ка) на ви ́борах. 
vote in, to — обира ́ти голосува ́нням. 
voteless — що не ма ́є пра ́ва го ́лосу; по-
зба ́влений вибо ́рчих прав, 
vote of non-confidence — n. рої. во ́тум не-
довір'я. 
voter — ви ́борець, уча́сн||ик (иця) голосу-
ва ́ння. 
vote, to — 1) голосува ́ти; 2) вирішувати 
більшістю голосів. 
voting — n. 1) голосува ́ння; 2) attr. ви-
бо ́рчий. 
voting-paper — n. вибо ́рчий бюлете ́нь. 
votive — adj. rel. ви ́конаний за обітницею, 
votometer — маши ́на для автомати ́чного 
підраху́нку голосів (вибо́рчих бюлете ́нів). 
voucher — n. 1) поручи́тель(ка), пору́чн||ик 
(иця); 2) ро ́зписка; випра ́вдни ́й доку ́ме ́нт; 
3) пору ́ка; ґара ́нтія; 4) авторите ́тне дже-
рело ́. 
vouchsafe, to — удосто ́ювати. 
vouch, to — 1) ручи ́тися; ґарантува ́ти; 
2) підтве ́рджувати. 
vow — rel. при ́ся ́га, обітниця. 
vowel — gram, голосівка, голосна ́літера, 
голосни ́й звук. 
vow of chastity, the — rel. обіт чистоти, 
vow, to — rel. присяга ́ти, обітувати. 
vox — n. L. го ́лос. 
vox populi — n. L. грома ́дська ду ́мка. 
voyage — n. подорож, по ́ї ́здка, рейс. 
voyager — n. мандрівник. 
voyage, to — подорожува ́ти; пла ́ваш 
(мо ́рем); літа ́ти (літако ́м). 
vug — geol. каве ́рна, запа ́дина. 
Vulcan — myth. Вулка ́н. 
vulcanic — see volcanic. 
vulcanite — n. tech. вулканізо ́вана ґу ́ма, 
ебоніт. 
vulcanization — n. tech. вулканіза ́ція (ґу ́ми). 
vulcanize, to — tech. вулканізува ́ти (ґу ́му). 
vulgar — 1) бруко ́вий, вульґа ́рний; 2) ду ́же 
поши ́рений. 
vulgarian — n. неви ́хована, вульґа ́рна 
люди ́на. 
vulgarism — 1) phil. вульґари ́зм; вульґа ́р-
ний ви ́раз; 2) вульґа ́рність. 
vulgarity — вульґа ́рність. 
vulgarization — вульґариза ́ція. 
vulgarize, to — вульґаризува ́ти. 
vulgarly — adv. вульґа ́рно. 
Vulgate — rel. Вульґа ́та (латинський пе-
ре ́клад Біблії IV ст.). 
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vulnerability — вра ́зли ́вість, ура ́зли ́вість. 
vulnerable — adj. вра ́зли ́вий, ура ́зли ́вий. 
vulnerary — adj. цілющий, 
vulnerary plants — n. pi. лі ́ка ́рські росли ́ни, 
цілющі тра ́ви. 

vulpine — adj. 1) ли ́сячий; 2) fig. підступний, 
хи ́трий. 
vulture — 1) orn. корша ́к, ґриф; 2) fig. 
хижа ́к. 
vulturous — adj. хи ́жий. 

wad — n. 1) жму ́тик (ва ́ти, во ́вни); 2) colloq. 
па ́ка паперо ́вих гро ́шей. 
wadded — adj. підшитий ва ́тою (во ́вною) 
(про о́дяг). 
wadding — n. ва ́та, во ́вна для підшива ́ння 
о́дягу. 
waddle — n. хода ́ перева ́льцем. 
waddle, to — ходи ́ти перева ́льцем. ^ 
wade — n. 1) брід; 2) перехід убрі ́д. 
wader — n. 1) боло ́тяний птах; 2) pl. боло ́тяні чо ́боти. 
wade, to — 1) брести ́; перехо ́дити вбрід; 
2) наси ́лу просува ́тися. 
wading bird — n. боло ́тяний птах. 
wad, to — підшива ́ти або ́ підбивати ва ́тою 
(во ́вною). 
wafer — 1) обла ́тка; 2) ва ́фля. 
waff — 1) по ́дув (ві ́тру); 2) змах (руки ́); 
3) короткоча ́сне виді ́ння; 4) запа ́моро-
чення, неприто ́мність. 
waffle — n. ва ́фля. 
waffle-iron — n. вафельниця. 
waft — 1) по ́дих, по ́дув (ві ́тру); 2) звук, 
що доні ́сся; 3) стру ́мінь (пові ́тря, за ́паху); 
4) при ́смак; 5) короткоча ́сне відчуття ́. 
waft, to — 1) мча ́ти; пли ́сти ́; 2) не ́сти ́, до-
но ́сити (звук). 
wag — n. 1) жартівни ́к, жарту ́н; 2) ле ́дар, 
прогу ́льник; 3) змах, по ́мах. 
wage — n. 1) заробітна платня ́; 2) attr. що 
стосу ́ється заробітної платні, 
wage-cut — зниження заробітної платні, 
wage-earner — n. 1) на ́йман||ий (а) робітн||и ́к 
(и ́ця); 2) годува ́льн||ик (иця) родини, 
wage-freeze — n. есоп. заморо ́жування заро-
бітної платні, 
wage-fund — see wages-fund, 
wage labour — n. на ́ймана пра ́ця. 
wager — n. парі, за ́клад. 
wage-rate — n. есоп. тари ́ф заробі ́тної 
платні ́. 
wager, to — 1) іти ́на парі ́, би ́тися об за ́-
клад; 2) ризикува ́ти чимсь, 
wages — n. pl. платня ́. 
wages-fund — есоп. фонд заробі ́тної платні ́. 
wage, to — боро ́тися (за щось); ве ́сти ́ 
(війну ́). 
wage-work — n. на ́ймана пра ́ця. 
wage-worker — n. найманий робітни ́к. 
waggery — пу ́стощі; жартування, 
waggish — adj. пустотливий; жартівли ́вий. 
waggle — n. пого ́йдування. 
waggle, to — пого́йдувати(ся). 

waggly — adj. що хита ́ється; нестійки́й. 
wag(g)on — 1) віз; фурґо ́н; 2) гіу. товаро ́вий 
ваго ́н; 3) ming. вагоне ́тка. 
wag(g)oner — n. візни ́к. 
wag(g)on-train — n. ва ́лка, обо ́з. 
wagon-lit — n. гіу. спа ́льний ваго ́н. 
wagtail — orn. тряси́хвіст(ка), трясогу ́зка, 
пли ́ска. 
wag, to — 1) базі ́кати; 2) ледарюва ́ти; 
3) маха ́ти; го ́йда ́ти(ся). 
waif — 1) безприту ́льна дити ́на; 2) без-
до ́мна люди ́на; 3) приблудна твари ́на; 
4) ки ́нута, ніко ́му непотрібна річ. 
wail — n. 1) зойк; 2) тужі ́ння, голосі ́ння; 
3) завива ́ння (ві ́тру). 
wail, to— 1) тужи ́ти, голоси ́ти; 2) завива ́ти 
(про ві ́тер). 
wain — n. poet. віз. 
wainscot — n. дерев'я ́на стінна ́ пане ́ля. 
wainscoting — n. bui. 1) обшива ́ння стін 
пане ́лями; 2) матерія ́л для обшива ́ння 
стін пане ́лями. 
wainscot, to — bui. обшива ́ти дерев'я ́ними 
пане ́лями. 
Wain, the — astron. Вели ́ка Ведмедиця, 
Вели ́кий Віз. 
Wain, the Lesser — astron. Мала ́Ведмедиця, 
Мали ́й Віз. 
waist — 1) стан, та ́лія; по ́пере ́к; 2) перехва ́т, 
звуження; 3) naut. шкафу ́т. 
waist-band — пасо ́к, по ́яс; корса ́ж. 
waist-belt — пасо ́к, по ́яс; по ́ясний ре ́мінь. 
waistcoat — камізе ́лька, жиле ́т. 
waistline — стан, та ́лія; лі ́нія ста ́ну (та ́лії). 
wait — n. 1) чека ́ння; 2) за ́сідка; підстері-
га ́ння; 3) theatr. пере ́рва, антра ́кт. 
wait-and-see policy — colloq. полі ́тика ви-
чікування. 
waiter — 1) офіція ́нт, кельнер; 2) відвідувач, 
що чека ́є на прийо ́м; 3) та ́ця, підно ́с. 
waiting — n. чека ́ння, вичікування, ждання ́. 
waiting list — ли ́ста кандида ́тів (на посаду), 
waiting-room — n. 1) гіу. за ́ля чека ́ння; 
2) почека ́льня (у лі ́каря). 
wait off, to — sport, зберіга ́ти си ́ли на 
кіне ́ць змага ́ння. 
wait on, to — 1) прислу ́жувати; 2) зали-
цятися. 
waitress — офіція ́нтка, ке ́льнерка. 
wait, to — 1) чека ́ти, жда ́ти; 2) прислу ́-
жувати. 
wait upon, to — see wait on, to. 
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wait up, to — не ляга ́ти спа ́ти (до чийо ́гось 
прихо ́ду). 
waiver — n. jur. відмо ́влення (від пра ́ва на 
щось). 
waive, to — 1) jur. відмовля ́тися (від пра ́ва 
на щось); 2) тимчасо ́во відклада ́ти. 
wake — 1) rel. храмове ́ свя ́то, пра ́зник; 
2) naut. кільва ́тер; 3) неспання ́; пильну-
ва ́ння. 
wakeful — 1) безсо ́нний; що не спить; 
2) пильний. 
wakeless — adj. непробудний, міцни ́й (про 
сон). 
wakening — n. пробу ́дження. 
waken, to — 1) буди ́ти; 2) прокида ́тися, 
пробу ́джуватися. 
wake, to — 1) прокида ́тися; 2) буди ́ти; 
3) не спа ́ти; пильнува ́ти. 
wake up, to — 1) прокида ́тися; 2) буди ́ти. 
waking — 1) see wakeful; 2) n. пробу ́дження. 
wale — 1) text, ру ́бчик; 2) bui. відбійни ́й 
брус; 3) naut. вельс; 4) рубе ́ць, сму ́га (від 
уда ́ру батого ́м). 
Waler — ве ́лзець (поро ́да ко ́ней). 
Wales — geog. Велз. 
wale, to — 1) text, тка ́ти в ру ́бчик; 2) шма-
га ́ти батого ́м. 
walk — n. 1) хода ́ ; ходьба ́; 2) прогу ́лянка 
пі ́шки; 3) але ́я; сте ́жка; мі ́сце для прогу ́-
лянок. 
walk about, to — прогу ́люватися. 
walkaway — n. sport, ле ́гка ́ перемо ́га. 
walker — sport, спортсме ́н, що займа ́ється 
спорти ́вним ході ́нням. 
walkie-lookie — n. electron, colloq. порта-
ти ́вний телевізі́йний передава ́ч. 
walkie-talkie — n. radio портати ́вна ра ́ція. 
walking — 1. n. хода ́; ході ́ння; 2. adj. 1) що 
хо ́дить; що гуля ́є; 2) ходя ́чий. 
walking gentleman — n. theatr. стати ́ст. 
walking lady — n. theatr. стати ́стка. 
walking orders — see walking papers, 
walking-papers — n. pi. colloq. звільнення 
з пра ́ці. 
walking-race — n. sport, змага ́ння зі спор-
ти ́вного ході ́ння. 
walking-stick — n. ціпо ́к, па ́лиця, трости ́на. 
walking-ticket — see walking-papers, 
walking-tour — n. туристичний похі ́д. 
walk into, to — вхо ́дити, заходити, 
walk-on — n. theatr. ро ́ля без слів, 
walk on air, to — colloq. раді ́ти, не чу ́ти під 
собо ́ю ніг. 
walk on, to — 1) іти ́ впере ́д; 2) продо ́вжу-
вати йти. 
walk-out — n. страйк, 
walk out, to — 1) вихо ́дити; 2) застрай-
кувати. 
walk-over — n. sport, виграш дурни ́чкою, 
ле ́гка ́ перемо ́га. 
walk over, to — 1) переступа ́ти; 2) sport. 
ле ́гко перемага ́ти. 
walk the boards, to — theatr. виступа ́ти на 
сце ́ні. 

walk, to — 1) іти ́ (пі ́шки); ходи ́ти; 2) про-
гу ́люватися, гуля ́ти; 3) виводити на прогу ́-
лянку. 
walk-up — n. colloq. будинок без лі ́фта. 
wall — n. 1) стіна ́; 2) перешкода, бар'є ́р; 
3) attr. стінний. 
wallaby — zool. дрі ́бна ́ поро ́да кенґуру́. 
Wal(l)ach — n. воло ́х. 
Wal(l)achian — 1) n. воло ́х; 2) adj. во-
ло ́ський. 
wallaroo — zool. вели ́ка поро ́да кенґуру ́. 
wallboard — n. bui. суха ́ штукату ́рка. 
wallet — 1) вели ́кий гамане ́ць; 2) то ́рба 
на інструме́нти. 
wall-eye — med. 1) більмо ́; 2) о́ко з біль-
мо ́м. 
wall-eyed — adj. 1) з більмо ́м на о́ці; 2) fig. 
лю ́тий (про по ́гляд); 3) colloq. п'я ́ний. 
wallflower — bot. жовтофіо ́ль. 
wall game — sport, вид фу ́тбо ́лу. 
Walloon — 1) n. валло ́н(ка); 2) adj. вал-
ло ́нський. 
wallop — n. сильний уда ́р па ́лицею. 
walloper — n. colloq. щось велете́нське. 
walloping — 1. adj. 1) важки ́й; незґра ́бний; 
2) величе ́зний; 2. n. 1) прочуха ́н; 2) ціл-
кови ́та пора ́зка. 
wallop, to — 1) ходи ́ти перева ́льцем; 
2) ва ́жко ступа ́ти; 3) би ́ти. 
wallow — n. мі ́сце, калю ́жа, куди ́ твари ́ни 
приходять ба ́братися. 
wallow, to — 1) ба ́братися (в калю ́жі); 
2) fig. загруза ́ти, потопа ́ти (в чо ́мусь). 
wall-painting — n. настінний живо ́пис. 
wallpaper — 1) тапе ́та, шпале ́ра; 2) стінна ́ 
газе ́та. 
wall pier — archi. піля ́стр. 
wall screw — tech. а́нкерний болт. 
Wall Street — Во ́лл-стріт (вулиця в Нью-
Йорку, де знаходяться бі ́ржа і найбі ́льші 
ба ́нки). 
wall, to — 1) розділя ́ти стіно ́ю; обгоро ́-
джувати стіно ́ю; 2) будува ́ти перешко ́ди, 
бар'єри. 
wall up, to — bui. замуро ́вувати (две ́рі, 
вікно ́). 
walnut — 1) bot. воло ́ський горі ́х (де ́рево); 
2) воло ́ський горі ́х; 3) деревина волоського 
горі ́ха. 
walnut-tree — bot. воло ́ський горі ́х. 
Walpurgis-night — n. Вальпу́рґієва ніч. 
walrus — zool. морж, 
waltz — n. вальс. 
waltz, to — 1) вальсува ́ти; 2) colloq. танцю-
ва ́ти з ра ́дощів. 
wamble, to — colloq. похитуватися; іти ́ не-
твердо ́ю ходо ́ю. 
wampum — нами ́сто з черепа ́шок (у аме-
риканських індійців), 
wampus — n. colloq. незговірлива, непри-
є́мна люди ́на. 
wamus — плетений жаке ́т без ко ́міра. 
wan — adj. 1) бліди ́й; хворобли ́вий; 
2) тьмя ́ний; сірий. 
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wand — n. 1) mus. батута, па ́личка дири-
ґе ́нта; 2) чарівна ́ па ́личка. 
wander — n. мандрівка. ма ́ндри. 
wanderer — 1) мандрівець, мандрівник; 
2) скита ́лець; 3) галайда ́, приблу ́да. 
wandering — 1. n. 1) ма ́ндри; блука ́ння; 
2) pl. ма ́рення, незв'я ́зні слова ́; 2. adj. 
1) що мандру ́є; що блука ́є; 2) med. блу-
ка ́ючий. 
wandering kidney — n. med. блука ́юча ни ́рка. 
wanderlust — при ́страсть до по ́дорожів. 
wander, to — 1) мандрува ́ти; блука ́ти; 
2) ма ́рити, загово ́рюватися; 3) fig. від-
хиля ́тися (від те ́ми). 
wanderyear — рік по ́дорожів (для заве ́р-
шення і вдоскона ́лення своє ́ї осві ́ти). 
wane — n. зменшення, спад. 
wane, to — зменшуватися, спада ́ти. 
wangle — n. хи ́трощі. 
wangle, to — colloq. 1) доби ́тися чого ́сь 
Хи ́трощами; 2) фальсифікува ́ти; підтасо ́-
вувати фа ́кти. 
want — n. 1) нужда ́, бі ́дність; 2) неста ́ча, 
потре ́ба, брак; 3) необхідність; 4) ба-
жа ́ння; потре ́би. 
want ad — n. оголо ́шення (в часо ́писі) у 
ві ́дділі по ́питу і пропози ́ції. 
wantage — брак, недоста ́ча, неста ́ча. 
wanting — 1. prep, без; 2. adj. 1) яко ́го не 
вистача ́є; 2) яко ́му не вистача ́є; 3) при-
ду ́ркуватий. 
wanting in initiative — adj. малоініція-
ти ́вний. 
wan, to — 1) висна ́жувати; 2) роби ́ти 
тьмя ́ним, сі ́рим. 
wanton — 1. n. 1) розпу ́сниця; 2) пусту ́н(ка); 
2. adj. 1) безпричи́нний; безглу ́здий; 2) мін-
ли ́вий (про на ́стрій); 3) розпу ́сний; роз-
бе ́щений; 4) пустотливий (пустотли ́ва 
дити ́на). 
want, to — 1) хоті ́ти, бажа ́ти; 2) зазнава ́ти 
неста ́чі чого ́сь; 3) потребува ́ти. 
war — n. 1) війна ́; 2) боротьба ́; 3) attr. 
військо ́ви ́й, воє ́нний. 
warble — n. спів (птахі ́в). 
warbler — n. співо́чий птах. 
warble, to — співа ́ти, щебета ́ти, тьо ́хкати 
(про птахі ́в). 
warbling — n. спів (птахі ́в). 
war-cloud — n. рої. передвоєнна атмосфе ́ра. 
war-cry — 1) бойови ́й клич; 2) fig. льо ́зунґ, 
га ́сло. 
ward — n. 1) підопі́чна осо ́ба, ви ́годова-
ван||ець (ка); 2) пала ́та (в ліка ́рні); 3) ад-
міністрати ́вна дільни ́ця мі ́ста; 4) ка ́мера 
у в'язни ́ці. 
warden — 1) наглядач (музе ́ю); 2) rel. 
церко́вний ста ́роста; 3) дире ́ктор, нача ́ль-
ник; 4) ректор (деяких коле ́жів); 5) на-
ча ́льник в'язни ́ці. 
War Department — Військо ́ве ́Міністерство 
(у США). 
warder — 1) в'язни ́чний наглядач (сто ́рож); 
2) нагля ́дач музе ́ю. 

ward off, to — відбива ́ти (уда ́р); відверта ́ти 
(небезпе́ку). 
war-dog — n. colloq. бува ́лий солда ́т. 
Wardour Street English — англійська мо ́ва, 
наси́чена архаї ́змами (за на ́звою ву ́лиці 
в Ло ́ндоні, де раніше було ́ бага ́то анти-
ква ́рних крамни ́ць). 
war down, to — завойо ́вувати, підкоря ́ти. 
wardress — нагля ́дачка (в'язни ́ці). 
wardrobe — n. 1) ша ́фа, ґардеро ́ба; 2) col-
lect. о́дяг; 3) ґардеро ́бна (кімна ́та). 
wardrobe mistress — ґардеро ́бниця. 
wardrobe trunk — вели ́ка, тверда ́валіза для 
пальт, убра ́нь. 
wardroom — naut. старшинська каю ́т-
компа ́нія. 
war drum — n. аг. сиґна ́л, що сповіща ́є про 
поча ́ток війни ́. 
wardship — опіка. 
ward, to — med. кла ́сти в палату (в ліка ́рні). 
ware — 1) n. pl. това ́ри, ви ́роби; 2) adj. 
обере́жний, пильний, 
ware! — int. hunt. береж||и́сь (іться)! 
warehouse — склад, па ́кгавз. 
warehouseman — 1) працівни ́к скла ́ду; 
2) гуртови ́й торгове ́ць; 3) вла ́сник скла ́ду. 
warehouse, to — comm. 1) кла ́сти в склад; 
2) зберіга ́ти в скла ́ді. 
wares — n. pl. това ́ри, ви ́роби. 
ware, to — берегти ́ся, остеріга ́тися. 
warfare — n. війна ́. 
war-head — mil. бойова ́ голо ́вка (га ́рматня, 
раке ́ти). 
war-horse — n. 1) тії. бойови ́й кінь; 2) сої-
loq. ветера ́н війни ́; бува ́лий військови́к. 
warily — adv. обере ́жно. 
wariness — обере́жність. 
warlike — adj. 1) войовни ́чий; 2) військо ́-
ви ́й, воє ́нний. 
warlock — n. аг. чаклу ́н, чарівни ́к. 
war-lord — colloq. полководець, 
warm — 1. adj. 1) теплий; 2) серде ́шний; 
щи ́рий; 3) hunt, сві ́жий (про слід); 4) хти ́-
вий; 2. n. зігріва ́ння. 
warm-blooded — adj. 1) zool. теплокро ́вний; 
2) fig. палки ́й, гаря ́чий (про темпера ́мент). 
warmed-over — adj. нагрі ́тий, розігрітий, 
warmer — 1. n. 1) грі ́лка; 2) tech. нагрівник; 
2. adj. теплі ́ший. 
warmest, the — найтеплі ́ший. 
warm heart — n. fig. до ́бре, співчутли́ве 
се ́рце. 
warm-hearted — adj. fig. до ́брий, серде́шний, 
співчутливий. 
warm-house — n. теплиця, оранжері ́я. 
warming — n. нагріва ́ння, підігріва ́ння. 
warming-up — n. 1) tech. прогріва ́ння; 
2) sport, розминка. 
warmish — adj. теплува ́тий. 
warmly — adv. тепло. 
warm oneself, to — грі ́тися, вигріва ́тися. 
war-monger — n. рої. палі ́й війни ́. 
war-monger, to — рої. підбу ́рювати до 
війни ́. 
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warmth — 1) тепло ́, теплота ́; 2) серде ́ш-
ність, співчутли́вість. 
warm, to — 1) грі ́ти(ся), нагріва ́ти(ся); 
2) fig. співчува ́ти; 3) fig. пожва ́влювати(ся). 
warm-up — see warming-up. 
warm up, to — 1) tech. прогріва ́ти; 2) sport. 
розмина ́тися. 
warning — n. попере́дження, осторо ́га; 
застере́ження. 
warn, to — попереджа ́ти, остеріга ́ти; 
застеріга ́ти. 
War Office — Військо ́ве ́Міністе ́рство (в 
Англії). 
warp — n. 1) ви́кривлення, деформа ́ція; 
2) fig. відхи́лення (від но ́рми); 3) naut. 
пе ́рлінь; 4) мул (ианосни ́й); 5) text, осно ́ва 
ткани ́ни. 
war-path — hist, похі ́д північноамерика́н-
ських інді ́йців. 
warper — text, снува ́льник. 
war-plane — av. mil. бойови ́й літа ́к. 
warp, to — 1) викривля ́ти(ся); переко ́шу-
вати(ся); 2) naut. верпува ́ти(ся); 3) agric. 
удо ́брювати (наносни ́м) му ́лом. 
warrant — 1) mil. нака ́з; до ́звіл; 2) уповно-
ва ́ження; о́рдер; манда ́т; 3) підста ́ва; 
пра ́во (щось роби ́ти). 
warrantable — adj. припусти ́мий; зако ́нний. 
warrantee — осо ́ба, що дає ́ ґара ́нтію. 
warrant-officer — 1) mil. підстаршина ́; 
2) naut. мічман. 
warrantor — n. spec. пору́чн||ик (иця), 
ґара ́нт, осо ́ба, що дає ́ґара ́нтію. 
warrant, to — 1) уповнова ́жувати; надава ́ти 
права ́; 2) ручи́тися, ґарантува ́ти; 3) ви-
пра ́вдувати, служи ́ти ви ́правданням. 
warranty — n. 1) comm. запору ́ка; ґара ́нтія; 
2) підста ́ва. 
warren — 1) кріля ́тник; 2) аг. мисли́вський 
запові ́дник. 
warring — adj. 1) вою ́ючий; у ста ́ні війни ́; 
2) непримире́нний; супере́чливий. 
warrior — n. poet, воя ́к, во ́їн, боєць. 
Warsaw — geog. Варша ́ва (мі ́сто). 
war seat — n. теа ́тр воє ́нних дій. 
war-ship — naut. mil. військо ́ви ́й корабе ́ль. 
wart — 1) боро ́давка; 2) на ́ріст (на де ́реві). 
war-time — n. 1) воє ́нний час; 2) attr. по-
в'я ́заний з війно ́ю; воє ́нний. 
war, to — воюва ́ти, провадити війну ́. 
warty — adj. вкри ́тий боро ́давками. 
war-whoop — бойови ́й клич північноаме-
рика́нських інді́йців. 
Warwick(shire) — geog. Во ́рік (шір). 
war-worn — adj. ви́снажений війно ́ю; 
спусто́шений війно ́ю. 
wary — adj. обере́жний. 
was-bird — n. colloq. люди ́на, що втра ́тила 
свої коли ́шні я́кості, що віджи ́ла своє ́. 
wash — 1) миття ́; 2) прання; 3) colloq. 
біли ́зна; 4) colloq. балакани ́на; 5) colloq. 
рідка ́ зу ́па (ю ́шка). 
washable — adj. 1) що мо ́жна пра ́ти; 2) що 
не линя ́є. 

wash ashore, to — naut. прибива ́ти до бе-
рега. 
wash-basin — ми ́ска до вмива ́ння. 
wash board — 1) до ́шка до прання ́; 2) bui. 
плі ́нтус. 
wash-boiler — каза ́н до вива ́рювання бі-
ли ́зни. 
wash-bowl — ми ́ска до вмива ́ння. 
wash-day — день прання ́. 
wash down, to — 1) вимива ́ти; 2) змива ́ти, 
зно ́сити (водо ́ю); 3) запива ́ти. 
wash-drawing — n. акваре ́ля. 
washed — adj. вимитий, поми ́тий. 
washed-out — adj. 1) полинялий, злиня ́лий; 
2) colloq. ви ́снажений; сто ́млений. 
washed-up — adj. 1) ви ́митий; 2) colloq. 
ніко ́му непотрі́бний. 
washer — n. 1) tech. ша ́йба; прокла ́дка; 
2) tech. промивна ́ машина; 3) colloq. 
пра ́льна машина. 
washerwoman — пра ́ля. 
wash-hand-basin — ми ́ска до вмива ́ння. 
wash-hand-stand — умивальник. 
wash-house — пральня. 
washiness — n. fig. 1) водяни ́стість; 2) кво ́-
лість, сла ́бість. 
washing — 1. adj. пра ́льний; миючий; 2. п. 
1) прання ́; миття ́; 2) біли ́зна до прання ́; 
3) умива ́ння; 4) tech. тонки ́й шар мета ́лу 
або ́ фа ́рби. 
washing-day — n. день прання ́. 
washing-house — n. пра ́льня. 
washing-machine — n. пра ́льна маши ́на. 
washing-stand — n. умива ́льник. 
Washington — geog. Ва ́шінґто ́н (мі ́сто 
і штат СІЛА). 
washing-up — n. миття ́ по ́суду. 
wash-leather — за ́мша. 
wash off, to — змива ́ти; відмива ́ти. 
wash oneself, to — ми ́тися, вмива ́тися. 
wash-out — n. 1) розми ́в, змив (про ґрунт); 
2) colloq. невда ́ха; 3) colloq. невда ́ча. 
wash-out, to — 1) вимива ́ти; змива ́ти(ся); 
2) розмива ́ти (про ґрунт). 
wash overboard, to — naut. зми ́ти за борт, 
wash-pot — аг. ми ́ска до миття ́по ́суду. 
wash-room — туале ́та, убира ́льня. 
wash-stand — умива ́льник. 
wash, to — 1) ми ́ти(ся); вмива ́ти(ся); 
2) пра ́ти; 3) ming. промива ́ти (руду); 
4) tech. вкрива ́ти тонки ́м ша ́ром фа ́рби 
або ́ мета ́лу. 
wash-tub — ба ́лія, но ́чви (до прання ́). 
wash-up — n. 1) миття ́ по ́суду; 2) щось 
прибите до бе ́рега (водо ́ю). 
wash up, to — ми ́ти по ́суд. 
washwoman — пра ́ля. 
washy — adj. 1) водяни ́стий; рідки ́й; роз-
ба ́влений; 2) fig. слабки ́й. 
wasp — ent. оса ́. 
waspish — 1) оси ́ний (оси ́на та ́лія); 2) fig. 
уї ́дливий, дошку ́льни ́й. 
wassail — n. аг. пия ́ти ́ка. 
wassail, to — пиячити, гультяюва ́ти. 
wastage — зношування; втра ́ти. 
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waste — 1. n. 1) непотрібна витрата; 
2) зби ́ток, втра ́та; 3) ming. пуста ́ поро ́да; 
4) jur. псува ́ння майна ́ ; 5) поки ́дьки; 2. adj. 
1) необро ́блений (про ґрунт); 2) спусто ́-
шений; 3) ма ́рний, непотрібний; непри-
да ́тний; 4) tech. спрацьо ́ваний. 
waste-basket — see waste-paper-basket, 
waste effort — непотрібне зуси ́лля. 
wasteful — неоща ́дний, марнотра ́тний. 
wastefulness — неоща ́дність, марнотра ́т-
ність. 
waste material — tech. відпа ́дки, відхо ́ди. 
waste one's time, to — марнува ́ти час; 
байдикува ́ти. 
waste-paper-basket — ко ́пшк для непотріб-
них папе ́рів. 
waster — n. 1) марнотра ́тн||ик (иця); 2) col-
loq. нікче ́мна люди ́на. 
waste time, to — марнува ́ти час. 
waste, to — 1) марнува ́ти (ене ́рґію, час, 
гро ́ші); 2) марніти; 3) спусто ́шувати. 
waste words, to — говорити ма ́рно; colloq. 
говори ́ти на вітер. 
wasting — adj. 1) спусто ́шливий; 2) висна ́-
жливий. 
wasting war — n. спустошлива війна ́. 
wastrel — see waster. 
watch — n. 1) годи ́нник; 2)на ́гляд; до ́гляд; 
3) naut. ва ́хта; 4) пильнува ́ння. 
watch-box — mil. and other сторо ́жка. 
watch-case — tech. ко ́рпус годи ́нника. 
watch-chain — ланцюжо ́к до годи ́нника. 
watcher — 1) сторож; 2) спостеріга ́ч. 
watch-fire — n. сиґна ́льне во ́гнище. 
watch for, to — вижида ́ти, вичікувати, 
watchful — пи ́льний, сторожки ́й; невси-
пу ́щий. 
watchfulness — пи ́льність; невсипу ́щість. 
watch-guard — ланцюжо ́к або ́ шнуро ́к до 
годи ́нника. 
watch-hand — стрілка годи ́нника. 
watch-house — 1) mil. сторо ́жка; 2) полі-
ці ́йна дільни ́ця. 
watchmaker — годинника ́р. 
watchman — 1) сторож, вартівни ́к; 2) naut. 
вахтови ́й. 
watch-night — ніч під Нови ́й Рік. 
watch one's step, to — 1) ступа ́ти обере ́жно; 
2) fig. ді ́яти оба ́чливо. 
watch out, to — остеріга ́тися. 
watch over, to — пильнува ́ти; охороня ́ти. 
watch pocket — кише ́ня на годи ́нник. 
watch the clock, to — colloq. відсиджувати 
годи ́ни (на пра ́ці). 
watch, to — 1) пильнува ́ти, сте ́жити; 
2) вартува ́ти; чатува ́ти. 
watch-tower — сторожова ́ ба ́шта. 
watchword — 1) mil. паро ́ля; 2) за ́клик; 
га ́сло, льо ́зунґ. 
water — n. 1) вода ́ ; 2) pl. по ́вінь, па ́водок; 
3) се ́ча. 
water aerodrome — av. гідролето ́вшце, 
гідроаеродро ́м. 

waterage — 1) переве ́зення вантажів по 
воді; 2) пла ́та за переве́зення вантажів 
по воді. 
water-anchor — naut. плаву ́ча кітва ́. 
waterball — sport, наво ́дний м'яч. 
water-bearer — n. водоно ́ша. 
water-bed — ґу ́мовий, напо ́внений водо ́ю 
матра ́ц (для хво ́рих). 
water-bird — водяни ́й птах. 
water-blister — med. водяни ́й пухи ́р. 
water-borne — adj. comm. транспортований 
по воді (про това ́р). 
water-bottle — 1) кара ́фка на во ́ду; 2) фля ́га 
на во ́ду. 
waterboy — хло ́пець-водоно ́ша. 
water bus — річковий трамва ́й. 
water-butt — діжка на дощову ́ во ́ду. 
water-can — 1) бідо ́н; 2) colloq. водяна ́ 
ліле ́я, лата ́ття. 
water-carriage — тра ́нспорт води ́. 
water-carrier — 1) водовіз; водоно ́ша; 
2) naut. водоналивне ́ судно ́. 
Water-Carrier — astron. Водолій, 
water-cart — 1) бо ́чка водово ́за; 2) цисте ́рна 
до полива ́ння ву ́лиць. 
water-closet — кльозе ́т, туале ́та, убира ́льня. 
water-colour — n. 1) акваре ́ля (малю ́нок); 
2) акваре ́льна фа ́рба; 3) attr. акваре ́льний. 
water-colourist — аквареліст(ка). 
water-cooled — adj. tech. з водяни ́м охо-
лодженням. 
watercourse — 1) річка; струмо ́к; 2) рі-
чище, ру ́сло ́ . 
watercraft — naut. судно ́; collect, фльо ́та. 
water-cress — bot. водяни ́й крес. 
water-cure — n. med. водолікува ́ння, гідро-
терапія. 
water-distributor — tech. водорозподільник. 
water-dog — colloq. 1) до ́брий плаве ́ць; 
2) досвідчений моряк. 
water-drain — водостік. 
water-drinker — n. jok. непиту ́щий. 
water-drop — кра ́пля води ́. 
watered — adj. 1) поли ́тий (про город, 
садо ́к); 2) розба ́влений водо ́ю; 3) text. 
муа ́ровий. 
water-engine — поже ́жна машина, 
waterfall — водоспад, 
waterfowl — collect, водопла ́вна пти ́ця. 
water-front — 1) порт; части ́на міста, що 
розташо ́вана на бе ́резі (мо ́ря, річки); 
2) бе ́рег. 
water-gauge — n. tech. водомір, 
water-glass — 1) водомірне скло; 2) скляни ́й 
по ́суд на во ́ду; 3) chem. розчи ́нне скло, 
water-goblin — myth, водяни ́к. 
water-gruel — cul. каша на воді, 
water-hammer — n. tech. гідравлічний уда ́р. 
water-heater — 1) водогрій; 2) see hot 
water service. 
water-hemp — bot. конопе ́льник. 
water-hen — orn. водяна ́ ку ́рочка. 
water-hose — шланг. 
water-ice — заморо ́жена су ́міш овоче ́вого 
со ́ку і води ́. 



watering wax 

watering — n. 1) полива ́ння; 2) розве ́дення 
водо ́ю. 
watering can — n. полива ́чка. 
watering-cart — n. цисте ́рна до полива ́ння 
ву ́лиць. 
watering place — n. 1) куро ́рт з мінера ́ль-
ними во ́дами, во ́ди; 2) водопі ́й (для Ху-
до ́би). 
watering-pot — n. полива ́чка. 
water-jacket — tech. водяни ́й кожу́Х. 
waterless — adj. безво ́дний. 
water-level — 1) tech. ватерпа ́с, ґру ́нтвага ́; 
2) рі ́вень (ґрунтової) води ́. 
water-lily — bot. водяна ́ліле ́я, лата ́ття. 
water-line — naut. ватерлінія, 
waterlogged — adj. 1) напівзали ́тий, напів-
зато ́плений; 2) заболо ́чений; 3) мо ́крий. 
waterlog, to — 1)залива ́ти, зато ́шповати; 
2) заболо ́чувати; 3) псува ́тися від над-
ли ́шку води ́. 
water-main — водопровідна маґістра ́ля. 
waterman — 1) човня ́р; перевізник; 2) вес-
ля ́р, гребе ́ць. 
watermanship — умі ́ння до ́бре веслува ́ти. 
watermark — 1) по ́значка рівня води ́ ; 
2) print, водяни ́й знак на папе ́рі (гро ́шах). 
watermark, to — print, роби ́ти водяні зна ́ки. 
water-meadow — заливна ́ лука ́. 
water-melon — каву ́н. 
water-meter — водомір, 
water-mill — водяни ́й млин, 
water-nymph — myth, руса ́лка. 
water-pillar — r/у. гідравлічна коло ́нка. 
water-pipe — водопровід, водопровідна 
ру ́ра. 
water-plane — av. гідропля ́н. 
water-point — то ́чка водопостача ́ння. 
water-polo — sport, ва ́тер-по ́ло, во ́дне по ́ло. 
water-power — hydrotech. гідроене́рґія. 
water-power engine — hydrotech. гідравліч-
ний двигу ́н. 
water-power plant — hydrotech. гідро-
електрична ста ́нція. 
waterproof — 1) adj. непромока ́льний, водо-
непроникни ́й; 2) n. colloq. непромока ́льний 
плащ. 
waterproof, to — роби ́ти непромока ́льним, 
водонепроникнйм. 
water-ram — n. tech. гідравлічний уда ́р. 
water-rat — zool. водяний щур. 
water-rate — тариф (оплати) водопоста-
ча ́ння. 
water-repelling — adj. непромока ́льний, 
водонепроникний. 
water-resisting — adj. tech. водотривки ́й. 
waterscape — морськи ́й краєвйд. 
water-seal — hydrotech. гідравлічна за ́ -
ставка. 
watershed — 1) вододіл; 2) colloq. басе ́йн 
річки. 
water-shoot — рйнва; водостічна ру ́ра. 
water-sick — adj. заболо ́чений; неродючий 
че́пез надмірну зволо ́женість (про ґрунт), 
waterside — n. 1) бе ́рег; 2) attr. розташо ́ва-
ний на бе ́резі. 

water-skin — міх, бурдю ́к на во ́ду. 
water-soluble — adj. розчи ́нний у воді, 
water-spout — 1) водяни ́й смерч; 2) ринва; 
водостічна ру ́ра; 3) водогра ́й. 
water-supply — n. водопостача ́ння. 
water system — 1) водопостача ́ння; 2) річка 
зі свої ́ми прито ́ками. 
water-table — 1) рівень ґрунтових вод; 
2) archi. зливна ́плита ́. 
watertight — adj. 1) непромока ́льний, водо-
непроникний; 2) fig. до ́бре обґрунтований, 
water, to — 1) мочи ́ти; зволо ́жувати; 
2) напува ́ти (твари ́н); 3) полива ́ти, зро ́-
шувати; 4) виділя ́ти во ́ду; 5) text, муару-
ва ́ти; 6) fin. номіна ́льно збільшувати ка-
пітал. 
water-tower — водока ́чка, водонапірна 
ба ́шта. 
water-trough — пої ́лка для худо ́би. 
water-vole — zool. водяни ́й щур. 
water-wag(g)on — see water-cart, 
water-wave — вели ́ка Хви́ля, водяни ́й вал. 
water-way — 1) naut. ватерве ́йс; 2) судно-
пла ́вне ру ́сло ́, фарва ́тер. 
water-wheel — водяне ́ ко ́лесо. 
water-wings — n. pl. надувни́й при ́стрі ́й для 
пла ́вання. 
waterworks — n. pl. 1) tech. водопровідні 
спору ́ди; 2) водогра ́й. 
watery — 1) мо ́крий; водяни ́й; 2) рідки ́й, 
водяни ́стий (рідка ́, водяни ́ста їжа); 3) fig. 
беззмістовний. 
watt — elect, ват, вольт-ампе ́р. 
wattage — elect, ва ́тність. 
watt-hour — elect, ват-годи ́на. 
wattle — 1) bot. австралійська ака ́ція; 
2) пліт, тин; 3) лози ́на, хворости ́на; 
4) борідка в півня. 
wattled — adj. пле́тений. 
wattless — adj. elect, реакти́вний, безва ́тний. 
wattle, to — будува ́ти (пле ́сти ́) пліт. 
wattmeter — elect, ватме ́тр. 
waul, to — colloq. вола ́ти, крича ́ти. 
wave — n. 1) хви ́ля; 2) mil. атаку ́ючий 
ланцю ́г; 3) attr. хвильови ́й. 
waved — adv. хвиля ́стий; кучерявий (ку-
черя ́ве воло ́сся). 
waveguide — n. radio хвилепро́від. 
wave-length — phys. довжина ́хви ́лі. 
wavelet — n. dim. маленька хви ́ля. 
wave mechanics — n. pl. хвильова ́меха ́ніка. 
wave-meter — tech. хвильомір. 
wavering — adj. хиткйй; що вага ́ється. 
waver, to — 1) вага ́тися; розду ́мувати; 
2) колиха ́тися; 3) майоріти (пропра ́пор); 
4) похитну́тися (про військо), 
wave, to — 1) маха ́ти (руко ́ю, ху ́сточкою); 
2) майоріти, розвіва ́тися (про пра ́пор); 
3) кучеря́витися (про воло ́сся); 4) ґофру-
ва ́ти (мате ́рію). 
wavy — 1) хвиля ́стий; 2) мінли ́вий, не-
стійкий; 3) бурли ́вий (про океа ́н, мо ́ре); 
4) кучеря́вий (кучеря́ве воло ́сся). 
wax — n. 1. 1) віск; 2) вушна ́ сі ́рка; 2. attr. 
воско ́ви ́й. 



wax candle weather-proof 

wax candle — воско ́ва ́ сві ́чка. 
wax-cloth — 1) цера ́та; 2) ліно ́ль. 
waxed — adj. воско ́ваний, нате ́ртий во ́ском. 
waxen — 1) воско ́ви ́й; наво ́щений; 2) м'я-
кий, як віск; 3) воско ́во ́го ко ́льору. 
wax-end — n. дра ́тва. 
wax-paper — воскі ́вка; во ́щений папі ́р. 
wax, to — 1) воскува ́ти, иатира ́ти во ́ском; 
2) збільшуватися (про мі ́сяць); 3) аг. 
роби ́тися, става ́ти. 
waxwork — n. 1) р/. пано ́птикум; 2) лі-
плення з во ́ску. 
waxy — adj. 1) м'який, підда ́тливий (як 
віск); 2) схо ́жий на віск; 3) colloq. за-
пальни ́й, гарячий. 
way — n. 1) шлях, доро ́га; 2) спо ́сіб, за ́сіб, 
мето ́да; 3) зви ́чка, зви ́чай; 4) сторона ́; 
на ́прям; 5) р/. tech. ста ́пелі (для спу́ску 
корабля ́ на во ́ду). 
way-bill — 1) ли ́ста пасажи ́рів; 2) comm. 
накладна ́. 
wayfarer — мандрі ́вн||и ́к (и ́ця). 
wayfaring — 1) adj. мандрівни ́й; 2) п. 
ма ́ндри, мандрівка. 
waygoing — adj. що від'їжджа ́є. 
way-leave — n. пра ́во переве́зення (на 
землі ́ чи повітрям) по чужі ́й терито ́рії. 
way-maker — першовідкрива ́ч, піоне ́р. 
way-mark — дороговка ́з. 
way out — n. 1) ви ́хід; 2) colloq. ви ́хід із 
(неприємного) стано ́вища. 
way-passenger — пасажи ́р, що сіда ́є або ́ 
вихо ́дить «на вимо ́гу», а не на зу ́пи ́нці. 
wayside — 1) n. узбіччя, придоріжжя; 
2) adj. придоро ́жній. 
way-station — зу ́пи ́нка «на вимо ́гу». 
wayward — adj. 1) мінли ́вий, непостійний; 
2) примхли ́вий; норовли ́вий. 
way-worn — adj. сто ́млений (по ́дорожжю). 
we — ми. 
weak — 1) слабки ́й, кво ́лий; знеси ́лений; 
2) непереко́нливий; 3) phon. ненаголо ́-
шений. 
weaken, to — 1) осла ́блювати(ся), знеси ́-
лювати(ся); 2) colloq. піддава ́тися (на 
умовля ́ння). 
weak-eyed — adj. слабозо ́рий; підсліпу-
ватий. 
weak-headed — adj. colloq. 1) недоу ́мку-
ватий; 2) що ле ́гко п'яніє, 
weak-kneed — adj. нерішучий; легкоду ́хий. 
weakling — n. 1) слабка ́ істо ́та; 2) слабо-
вільна люди ́на. 
weakly — 1. adv. сла ́бо; 2. adj. 1) хвороб-
ли ́вий, кво ́лий; 2) нестійки́й (мора ́льно). 
weak-minded — adj. 1) недоу ́мкуватий; 
2) нерішу́чий, слабовільний, 
weakness — 1) сла ́бкість, кво ́лість, без-
си ́лля; 2) непереко́нливість; необґрунто ́-
ваність; 3) при ́страсть (до), 
weak point — слабке ́(ура ́зли ́ве) місце, 
weak refusal — нерішу ́ча відмо ́ва. 
weak-spirited — adj. малодушний, легко-
ду ́хий. 

weakwilled — adj. слабовільний; безха-
ра ́ктерний. 
weal — n. 1) бла ́го, добро ́ ; доста ́ткн; 
2) see wale. 
weald — n. poet, ха ́ща, ліс; поля ́й луки. 
wealth — доста ́ток; бага ́тство. 
wealthy — adj. замо ́жний, бага ́тий. 
weaning — n. відлучання дитини. 
weanling — n. неда ́вно відлу́чена дити ́на. 
wean, to — відлуча ́ти дити ́ну. 
weapon — 1) збро ́я; 2) fig. знаря ́ддя; за ́сіб. 
weaponless — adj. беззбро ́йний. 
weapon of mass destruction — mil. збро ́я 
ма ́сового ви́нищення. 
wear — n. 1) оде ́жа, о́дяг; 2) зно ́шування; 
3) see weir. 
wear away, to — 1) зно ́шувати(ся); 2) по-
вільно тягти ́ся (про час), 
wear down, to — 1) зно ́шувати, стира ́ти; 
2) fig. перемага ́ти о́пір. 
wearer — той, хто носить яки ́йсь о́дяг. 
weariful — adj. нудни ́й, що набрида ́є. 
weariless — adj. poet, невто ́мний. 
weariness — 1) сто ́мленість; вто ́ма; 
2) нудьга ́. 
wearing — adj. сто ́мливий. 
wearisome — 1) стомлюючий, сто ́мливий; 
2) нудни́й, одноманітний, набридливий. 
wear off, to — 1) стира ́ти(ся); 2) fig. по-
м'я ́кшуватися. 
wear on, to — повільно тягтися (про час), 
wear out, to — зно́шувати(ся). 
wearproof — adj. стійки ́й що ́до зно ́шу-
вання. 
wear, to — 1) бу ́ти вдя ́гненим у щось; 
2) зно ́шувати; 3) ма ́ти (ви ́раз обли ́ччя, 
ви ́гляд); 4) naut. роби ́ти поворо ́т че ́рез 
фордевінд. 
weary — 1) зморений, вто ́млений; 2) змо ́-
рюючий, вто ́млюючий; 3) що втра ́тив 
терпіння. 
weary, to — 1) змо ́рювати(ся), сто ́млювати 
(ся); 2) втрача ́ти терпіння. 
weasel — zool. ла ́сиця. 
weather — 1. n. 1) пого ́да; 2) бу ́ря; него ́да; 
2. adj. naut. навітряни ́й. 
weather beaten — 1) загарто ́ваний, бува ́лий; 
2) засма ́глий; обвітрений; 3) пошкоджений 
бу ́рями. 
weather-board — naut., bui. навітряний борт, 
weather-bound — adj. затри ́маний него ́дою. 
weather-bureau — бюро ́ пого ́ди. 
weather-chart — синоптична ма ́па. 
weather-cloth — naut. за ́хисни ́й брезе ́нт. 
weathercock — вітровка ́з, флю ́ґер. 
weathered — adj. 1) geol. ви ́вітрений; 2) що 
зазна ́в атмосфери́чних впли ́вів. 
weather-forecast — прогно ́за пого ́ди. 
weather-glass — баро ́метр. 
weathering — n. 1) geol. вивітрювання, 
еро ́зія; 2) bui. на ́хил або ́ скіс для стіка ́ння 
дощово ́ї води ́. 
weather-map — синоптична ма ́па. 
weather-proof — adj. захи́щений від атмо-
сфери́чних впли ́вів. 



weather-report weir 

weather-report — метеорологічне зве ́дення. 
weather-side — навітряний бік; naut. на-
вітряни ́й борт (судна ́). 
weather-sign — озна ́ка пого ́ди. 
weather-stained — adj. ви ́цвілий (від со ́нця). 
weather-station — метеорологічна ста ́нція. 
weather, to — 1) витри ́мувати бу ́рю; 2) ви-
вітрюватися; 3) naut. обхо ́дити з навітря-
но ́го бо ́ку. 
weather-vane — вітровка ́з, флю ́ґер. 
weatherwear — n. за ́хисни ́й о́дяг (від дощу ́, 
него ́ди). 
weather-wise — adj. що вмі ́є завбача ́ти 
пого ́ду. 
weather-worn — adj. що постражда ́в від 
него ́ди. 
weave — 1) text, тка ́цьке спле ́тення; 2) col-
loq. ви ́робка, візеру ́нок (ткани ́ни). 
weaver — n. ткач; тка ́ля. 
weave, to — 1) тка ́ти; 2) пле ́сти ́; впліта ́ти. 
weaving — n. тка ́цтво. 
weazen(ed) — see wizen(ed). 
web — 1) павути ́ння, павути ́на; 2) tech. 
стри ́жень (ре ́йки); ребро ́ (ба ́лки); 3) text. 
ткани ́на; 4) bui. простінок, 
webbed — adj. перети́нчастий. 
webbing — n. тасьма ́, тка ́на стрі ́чка. 
web-footed — adj. з перети́нчастими ла ́ -
пами. 
web, to — пле ́сти ́ павути ́ну, обпліта ́ти 
павути ́нням. 
we'd — abbr. we had; we should; we would, 
wedded — adj. 1) одру ́жений; 2) подру ́жній; 
3) fig. ві ́дда ́ний. 
wedding — n. 1) ві ́нча ́ння; весілля; 2) attr. 
вінча ́льний; весільний, 
wedding-cake — n. корова ́й. 
wedding-day — 1) день ві ́нча ́ння; день ве-
сілля; 2) річни́ця одру ́ження. 
wedding dress — вінча ́льна (весі́льна) су ́кня. 
wedding-favour — бант дружка ́, боя ́рина. 
wedding gown — вінча ́льна (весі́льна) су ́кня. 
wedding-ring — n. вінча ́льна обру ́чка. 
wedge — n. за ́плішка, клин, 
wedge in, to — colloq. вклинцюва́ти(ся). 
wedge off, to — colloq. розштовхувати, 
wedge, to — 1) клинцювати, вбива ́ти клин; 
2) розко ́лювати за допомо ́гою кли ́на. 
wedge writing — n. клинопис, 
wedlock — 1) одру ́ження, шлюб; 2) по-
дружнє життя ́. 
Wednesday — середа ́. 
wed, to — 1) rel. вінчати; 2) віддава ́ти за ́-
між; жени ́ти; 3) одружувати, 
wee — adj. мале́сенький. 
weed — 1) бур'я ́н; 2) colloq. сиґа ́ра; тютю ́н. 
weeder — agric. полі ́льн||ик (иця). 
weeding — n. agric. полі ́ння, полі ́льні 
роботи. 
weed out, to — 1) agric. випо ́лювати; 2) fig. 
вичища ́ти, видаля ́ти. 
weeds — n. pl. 1) жало ́ба; 2) жало ́бна по-
в'я ́зка (на рукаві ́). 
weed, to — 1) agric. поло ́ти, випо ́лювати; 
2) fig. очища ́ти, вичища ́ти, видаля ́ти. 

weedy — 1) заро ́слий бур'яна ́ми; 2) що 
росте ́, як бур'я ́н. 
week — ти ́ждень. 
week-day — будень, буде́нний день, 
week-end — n. час відпочи́нку від п'я ́тниці 
або ́ субо ́ти до понеді ́лка. 
week-ender — n. той, хто від'їжджа ́є від-
почива ́ти на час від п'я ́тниці або ́субо ́ти 
до понеді ́лка. 
week-end, to — відпочива ́ти від п'я ́тниці 
або ́ субо ́ти до понеді ́лка. 
weekly — 1) n. щотижне́вик (часо́пис, 
журна ́л); 2) adj. щотижне́вий, тижневий; 
3) adv. щоти ́жня, раз на ти ́ждень. 
ween, to —poet. 1) ду ́мати; 2) сподіва ́тися. 
weeper — 1) пла ́кса; 2) пла ́кальник; пла ́-
кальниця; 3) жало ́бна пов'язка (на рукаві ́). 
weeping — 1. n. плач; голосі ́ння; хли ́пання; 
2. adj. 1) що пла ́че; 2) med. мо ́кнучий; 
3) bot. плаку ́чий. 
weeping birch — bot. плаку ́ча бере ́за. 
weeping eczema — med. мо ́кнуча екзема. 
Weeping Cross — rel. хрест, бі ́ля яко ́го 
мо ́ляться і ка ́ються. 
weep, to — 1) пла ́кати; 2) poet, опла ́кувати. 
weevil — n. ent. довгоно ́сик. 
weevilled — adj. пошко́джений довгоно ́-
сиком. 
weft — n. text, пітка ́ння. 
weigh-bridge — терези ́з помо ́стом (плят-
фо ́рмою) (для зва ́жування авт). 
weigh down, to — 1) обтя ́жувати; 2) fig. 
гніти ́ти, пригнічувати. 
weigher — n. вага ́р. 
weighing — n. зва ́жування. 
weighing in — n. sport, зва ́жування пе ́ред 
змага ́нням. 
weighing-machine — n. (автомати ́чні) терези ́. 
weighing out — n. sport, зва ́жування після ́ 
змага ́ння. 
weigh in, to — sport, зва ́жувати пе ́ред 
змага ́нням. 
weigh out, to — 1) відва ́жувати; 2) sport. 
зва ́жувати після ́змага ́ння. 
weight — n. 1) вага ́ ; 2) ги ́ря; pl. важки ́; 
3) ванта ́ж; 4) fig. гніт, тяга ́р; 5) вплив; 
важли ́вість; 6) sport, шта ́нґа; 7) sport. 
вагова ́катего ́рія. 
weight down, to — 1) тягти ́ вниз; 2) fig. 
обтя ́жувати (турбо ́тами). 
weightless — adj. phys. неваго ́мий. 
weight-lifter — sport, штанґі ́ст. 
weigh, to — 1) зва ́жувати(ся); 2) ва ́жити; 
3) jig. обмірко ́вувати, обду ́мувати; 4) ма ́ти 
зна ́чення, вплив; 5) naut. підніма ́ти кі ́тву ́. 
Weights and Measures Department — Пала ́та 
Мір і Ваги. 
weight, to — 1) наванта ́жувати; 2) домі-
шувати (для збільшення ваги ́); 3) fig. 
обтя ́жувати (турбо ́тами). 
weighty — 1) важки ́й, тяжкий; 2) ваго ́мий; 
важли ́вий; 3) обтяжливий, 
weighty steps — важка ́ хода ́. 
weigh upon, to — fig. гніти ́ти, обтя ́жувати. 
weir — гре ́бля, зага ́та; водозли ́в. 



weird well-to-do 

weird — 1. n. 1) до ́ля, фа ́тум; 2) передвістка; 
2. adj. 1) таємни ́чий; 2) фата ́льний. 
weir, to — зага ́чувати; будува ́ти гре ́блю. 
Welch — see Welsh, 
welch, to — see welsh, to. 
welcome — 1. n. 1) віта ́ння, привіта ́ння; 
2) щи ́ре (гости́нне) прийняття; 2. adj. 
приє ́мний, ба ́жа ́ний. 
welcome! — int. про ́симо завіта ́ти!, ласка ́во 
про ́симо! 
welcome news — n. pl. приє ́мні нови ́ни. 
welcome, to — 1) віта ́ти; 2) щи ́ро (гости ́нно) 
прийма ́ти. 
weld — n. tech. 1) зва ́рювання мета ́лів; 
2) зва ́рний шов (на мета ́лі). 
welder — n. 1) зва ́рювач, зва ́рник (робіт-
ни ́к); 2) tech. зва ́рювальний апара ́т. 
welding — n. tech. зва ́рювання, зва ́рка. 
weld, to — 1) tech. зва ́рювати (мета ́ли); 
2) fig. об'є ́днувати, згурто ́вувати. 
welfare — добро ́бут; доста ́тки. 
welfare work — n. пра ́ця, спрямо ́вана на 
поліпшення добро ́буту люде ́й. 
welkin — n. poet, не ́бо. 
well — 1. n. 1) крини ́ця, коло ́дязь; джерело ́; 
2) ming. свердло ́вина; 3) сходова ́ клітка; 
2. adj. здоро ́вий; 3. adv. 1) до ́бре, га ́рно; 
2) ду ́же; 3) цілко ́м, по ́вністю. 
we'll — abbr. we shall, we will. 
well-advised — adj. розсудливий, розва ́ж-
ливий. 
well-aimed — adj. влучний, 
well-appointed — adj. до ́бре устатко ́ваний 
(споря́джений). 
well-armed — adj. до ́бре озбро ́єний. 
well-assorted — adj. до ́бре ви ́браний (пі-
дібраний). 
wellaway! — int. як шко ́да! 
well back — дале ́ко поза ́ду. 
well-balanced — adj. зрівнова ́жений; роз-
ва ́жливий, розсу ́дливий. 
well-becoming — adj. підхо ́жий; що на-
дається. 
well-behaved — adj. бездога ́нної поведінки, 
well-being — n. 1) здоро ́в'я; 2) добро ́бут. 
well-boring — n. ming. буріння свердло ́вини. 
well-born — adj. родови ́тий. 
well-bred — adj. 1) ґречний, до ́бре ви ́хо-
ваний; 2) чистокро ́вний (про коня ́). 
well-built — ста ́вний; до ́бре збудо ́ваний. 
well cared for — adj. ви ́коханий. 
well-conducted — adj. 1) до ́бре керо ́ваний; 
2) ви ́хований. 
well-connected — adj. 1) логічний; 2) що 
ма ́є зв'язки ́ (в суспільстві), 
well-directed — adj. влу ́чний (про по ́стріл). 
well-dish — тарілка з загли ́бленням для 
со ́усу. 
well-disposed — adj. прихи́льний, добро-
зи ́чливий. 
well-doer — n. добродійна люди ́на. 
well-doing — n. добропоря ́дність. 
well-done — adj. 1) до ́бре зро ́блений; 2) cul. 
до ́бре просма ́жений. 
well-earned — adj. заслу ́жений. 

well-educated — adj. високоосвічений, 
well enough — до ́сить до ́бре. 
well-favoured — adj. га ́рний, прива ́бливий. 
well-fed — adj. гладки ́й, вгодо ́ваний. 
well-found — adj. до ́бре підготований, 
well-founded — see well-grounded, 
well-groomed — adj. 1) ви ́пещений; 2) до ́бре 
догля ́нений (про коня ́). 
well-grounded — adj. 1) до ́бре підготований; 
2) до ́бре обґрунтований, 
well-head — джерело ́. 
well-informed — adj. до ́бре обізнаний, по-
інформований. 
well-intentioned — adj. що ма ́є найкра ́щі 
на ́міри. 
well-judged — adj. вміло, вча ́сно або ́ 
тактовно зро ́блений. 
well-knit — adj. 1) ста ́вний; 2) міцно зби-
тий; 3) згуртований, 
well-known — adj. славе ́тний; загально-
відо ́мий; популя ́рний. 
well-made — adj. до ́бре зро ́блений. 
well-mannered — adj. ввічливий; до ́бре 
ви ́хований. 
well-marked — adj. вира ́зни ́й, чітки ́й. 
well-meaning — adj. що ма ́є га ́рні на ́міри. 
well-meant — adj. що ма ́є га ́рні на ́міри. 
well-met! — int. яка ́ приє ́мна зу ́стріч! 
(фо ́рма привіта ́ння). 
well-minded — adj. прихи ́льний, добро-
зи ́чливий. 
well-natured — adj. га ́рної вда ́чі; добро-
зи ́чливий. 
well-nigh — adv. майже, 
well-off — заможний, бага ́тий. 
well-oiled — adj. 1) tech. до ́бре зма ́щений; 
2) colloq. уле ́сливий; 3) colloq. напідпитку, 
підпи ́лий. 
well-ordered — adj. до ́бре впорядко ́ваний. 
well-paid — adj. до ́бре опла ́чуваний (опла ́-
чений). 
well-proportioned — adj. пропорційний, 
well-read — adj. начи ́таний, освічений; 
до ́бре обізнаний. 
well-regulated — adj. до ́бре вреґульо ́ваний, 
впорядко ́ваний. 
well-room — n. бюве ́т. 
well-seeming — adj. що га ́рно вигляда ́є. 
well-set — 1) tech. до ́бре при ́гнаний; 
2) креме ́зни ́й; міцний, 
well-set-up — adj. ста ́вний. 
well-sinking — n. 1) ming. буріння свердло ́-
вини; 2) копа ́ння крини ́ці, коло ́дязя. 
well-spoken — adj. ви ́шуканий у розмо ́ві. 
well-spring — n. джерело ́. 
well-tailored — adj. 1) га ́рно поши ́тий; 
2) га ́рно вдягнений, 
well then! — int. ну ́мо! 
well-thought-of — adj. пова ́жаний, шано ́ва-
ний; що ма ́є до ́бру репута ́цію. 
well-thought-out — adj. до ́бре обмірко ́ваний. 
well-timed — adj. вча ́сний, своєча ́сний. 
well, to — би ́ти, текти ́джерело ́м. 
well-to-do — adj. замо ́жний, бага ́тий. 



well-tried wharf, to 

well-tried — adj. до ́бре випробуваний, 
перевірений. 
well-trodden — adj. 1) до ́бре уторо ́ваний; 
2) fig. ча ́сто відвідуваний. 
well turned — adj. 1) вда ́лий; 2) ви ́тончений; 
струнки ́й. 
well-water — n. вода ́ з крини ́ці, коло ́дязя; 
вода ́ з джерела ́. 
well-wisher — n. доброзичли ́вець. 
well-wishing — adj. доброзичли ́вий. 
well-worn — adj. зно ́шений. 
Welsh — 1) n. collect. валлі ́йці; 2) adj. 
валлійський. 
Welshman — валлієць. 
welsh, to — втекти ́, не сплати ́вши бо ́ргу. 
Welshwoman — валлі ́йка. 
welt — 1) tech. на ́кладка, фальц; 2) n. рант 
на взутті ́; 3) colloq. уда ́р. 
welter — n. 1) безла ́дця, плутани ́на; 
2) colloq. важка ́річ; щось важке ́. 
welter-race — перего ́ии, в яких ко ́ні несу ́ть 
додатко ́вий ванта ́ж. 
welter, to — 1) бо ́рсатися; 2) poet, здійма ́-
тися і опуска ́тися (про Хви́лі); 3) fig. Хви-
люва ́тися. 
welter-weight — 1) sport, боксе ́р або ́ боре ́ць 
дру ́гої півсере́дньої ваги ́ ; 2) додатко ́вий 
ванта ́ж коня ́ на перего́наХ. 
welt, to — 1) обпшва ́ти; облямо ́вувати; 
2) ши ́ти на ра́нтаХ (взуття ́); 3) colloq. би ́ти, 
шмагати. 
wen — 1) med. розроста ́ння щитови ́дної 
за ́ло ́зи; 2) med. жирови ́к; 3) fig. вели ́ке, 
перенасе́лене мі ́сто. 
wench — аг. 1) jok. ді ́вчина; молода ́ жі ́нка; 
служниця; 2) пові ́я. 
wend, to — аг. іти ́, прямува ́ти. 
we're — abbr. we are. 
weren't — abbr. were not. 
wer(e)wolf — n. myth, вовкула ́к; пере ́вер-
тень. 
west — 1. n. 1) geog. за ́Хід; naut. вест; 
2) meteor. за́Хідній ві ́тер; 2. adj. за́Хідній; 
3. adv. на за́Хід. 
West Berlin — geog. За́Хідній Берлі ́н (мі ́сто). 
West End — n. Ве ́ст-Енд (за́Хідня части ́на 
Ло ́ндону). 
West-Ender — ме ́шка ́н||ець (ка) Ве́ст-Енду в 
Ло ́ндоні. 
westering — adj. 1) спрямо ́ваиий на за ́Хід; 
2) що захо ́дить. 
westerly — 1) adj. за ́хідній; що живе ́на 
за ́ході; 2) adv. на за ́хід. 
western — 1. n. 1) люди ́на з за ́ходу; 2) rel. 
прихи́льн||ик (иця) Като ́ли ́цької Це ́ркви; 
3) cinemat. ковбо́йський фільм; 2. adj. 
за ́хідній; що живе ́ на за ́ході. 
westerner — n. за ́хідник. 
westernmost — adj. са ́мий за́Хідній. 
West Indies — geog. Вест-Індія, 
westing — n. naut. курс на за́Хід. 
West Irian — geog. За́Хідній Ірія ́н. 
Westminster — 1) geog. Ве ́стмі ́нстер (діль-
ниця Ло ́ндону); 2) рої. англійський пар-
ля ́ме ́нт. 

Westminster Abbey — rel. Ве́стмінстерське 
аба ́тство. 
Westmorland — geog. Ве ́стморленд. 
Westphalia — geog. Вестфа ́лія. 
West Point — geog. Ве ́ст-Пойнт (місто). 
West, the — geog., рої. За ́хід. 
West Virginia — geog. За́Хідня Віргінія 
(штат США). 
westward — 1) n. за́Хідній на ́прям; 2) adj. 
спрямо ́ваний на за ́Хід; 3) adv. на за́Хід. 
westwards — adv. на за́Хід. 
wet — 1. adj. 1) мо ́крий, во ́гки ́й; 2) дощови ́й 
(день, пого ́да); 3) плакси ́вий; 4) colloq. 
п'яний; 2. n. 1) воло ́гість, во ́гкість; 2) до-
щова ́ пого ́да; 3) colloq. спирто ́ви ́й напій, 
wet blanket — n. fig. люди ́на, що отру ́ює 
іншим ра ́дість. 
wetblanket, to — fig. отру ́ювати ра ́дість 
іншим. 
wet bob — colloq. у́чень, яки ́й займа ́ється 
во ́дним спо ́ртом. 
wether — agric. кастро ́ваний бара ́н. 
wet-nurse — годува ́льниця. 
wet-shod — adj. colloq. що промочи ́в но ́ги. 
wet through — adj. промо ́клий до ни ́тки. 
wettish — adj. мокрува ́тий. 
wet, to — мочи ́ти; зволо ́жувати. 
wet to the skin — adj. промо ́клий до ни ́тки. 
we've — abbr. we have. 
whack — n. 1) си ́льний уда ́р; 2) colloq. 
спро ́ба; 3) colloq. ча ́стка, до ́ля; 4) colloq. 
спра ́вність. 
whacker — n. colloq. 1) щось ду ́же вели ́ке; 
2) зухва ́ла брехня ́. 
whacking — adj. colloq. величе́зний. 
whack, to — 1) ударя ́ти, би ́ти; 2) colloq. 
діли ́ти(ся). 
whale — n. 1) zool. кит; 2) colloq. щось 
велете ́нське; 3) colloq. ма ́йстер свого ́ діла. 
whale-boat — naut. китобійне судно ́, вель-
бот. 
whalebone — 1) кито ́вий вус; 2) ви ́ріб з 
кито ́вого ву ́са. 
whale-fin — see whalebone, 
whale-fishery — китобійний про ́мисел. 
whaleman — 1) китоло ́в; 2) naut. китобійне 
судно ́. 
whale-oil — кито ́вий жир, во ́рвань. 
whaler — 1) китоло ́в; 2) naut. китобійне 
судно ́. 
whale, to — 1) hunt, би ́ти китів; 2) colloq. 
руба ́ти, бита. 
whaling — 1. n. 1) hunt, полюва ́ння на китів; 
2) шмага ́ння, биття ́; 2. adj. colloq. вели-
че ́зний. 
whaling-gun — гарпу ́нна гарма ́та. 
whang — n. colloq. гучни́й уда ́р. 
whang, to — colloq. ударя ́ти, би ́ти (в бу ́бон). 
wharf — n. naut. верф, при ́стань, прича ́л. 
wharfage — n. 1) порто ́ва ми ́тна опла ́та; 
2) collect, при ́стані. 
wharfinger — вла ́сник при ́стані. 
wharf, to — naut. 1) прича ́лювати, шварту-
ва ́ти(ся) до при ́стані; 2) склада ́ти на при ́с-
тані (това ́ри). 



what whichsoever 

what — 1) яки ́й, що; 2) той, яки ́й; те, що. 
what about...?—що з то ́го?; ну так що ж? 
what-d'ye-call-'em — jok. як, пак, їх там? 
whate'er — poet, whatever. 
whatever — 1. adj. будь-яки ́й, яки ́й би не; 
2. pronoun 1) все, що; 2) що б не; 3) нія ́кий, 
будь-яки ́й; якийне́будь. 
what for? — наві ́що?, на ́що? 
what-for — n. colloq. на ́гінка, прочуха ́н. 
what good is it? — colloq. яка ́ ко ́ри ́сть з 
цьо ́го? 
what if...? — а що, коли ́ . . .? 
what is his name? — як його ́звуть? 
what is what — colloq. що до чо ́го. 
Whatman — see Whatman paper. 
Whatman paper — ва ́тманський папі ́р. 
what next? — ну, а що да ́лі? 
what nonsense! — int. яка ́нісені ́тниця! 
what-not — n. 1) поли ́чка для дрібни ́чок; 
2) дрібни ́чки, всяка вся ́чина. 
whatsoe'er — see whatsoever, 
whatsoever — emphasized whatever, 
what though... ? — що з то ́го, що... ? 
what use is it? — colloq. яка ́ ко ́ри ́сть з цьо ́го ? 
what with — colloq. че ́рез, вна ́слідок. 
wheat — bot. пшени ́ця. 
wheatear — orn. ка ́м'янка звича ́йна. 
wheaten — adj. пшеничний, 
wheat, summer — agric. я́ра пшени ́ця. 
wheat, winter — agric. ози ́ма пшени ́ця. 
wheedler — підлабу́зн||ик (иця). 
wheedle, to — запобіга ́ти, підле ́щуватися. 
wheedling — adj. улесливий, підле́сливий. 
wheel — n. 1) ко ́лесо; 2) пря ́дка; 3) ган-
ча ́рський круг; 4) naut. штурва ́л, стернове ́ 
ко ́лесо; 5) тії. захід фла ́нгом; 6) tech. 
зубча ́сте ко ́лесо; 7) colloq. вельосипе ́д. 
wheel and axle — tech. ко ́ло ́ворот. 
wheel arm — tech. спиця ко ́леса. 
wheel-band — ши ́на. 
wheel-barrow — та ́чка. 
wheelbox — naut. скри ́нька пггурва ́ла. 
wheel chair — крі ́сло на коле ́сах (для 
хво ́рих). 
wheeled — adj. що ма ́є коле ́са. 
wheeler — 1) колісни ́к; 2) корінни ́й кінь, 
wheel gauge — n. rly. ко ́лія. 
wheel-horse — корінни ́й кінь, 
wheel-house — naut. ру ́бка стерново ́го. 
wheeling — n. 1) о́берт; поворо ́т; 2) їзда ́ 
на вельосипе́ді. 
wheelman — n. 1) колісни ́к; 2) naut. стер-
новий; 3) вельосипеди́ст. 
wheel out, to — вико ́чувати. 
wheelsman — n. naut. стернови ́й. 
wheels within wheels — colloq., fig. складни ́й 
взаємозв'язо ́к (інтере́сів, інтри ́ґ). 
wheel, to — 1) коти ́ти; 2) mil. захо ́дити 
фла ́нгом; 3) ї́хати вельосипе ́дом. 
wheelwright — колісни ́к. 
wheeze — n. 1) хрип, хрипі ́ння; 2) заяло ́-
жена фра ́за. 
wheeze, to — хрипі ́ти; ди ́хати з при ́свистом. 
wheezy — adj. 1) хрипки ́й, хри ́плий; 
2) хво ́рий на я́духу. 

whelk — n. 1) zool. хвилястий ріжо ́к (мо-
люска) ; 2) прищ. 
whelm, to — poet, поглина ́ти; залива ́ти. 
whelp — n. 1) щеня ́; маля ́ ди ́кого зві ́ра; 
2) derog. ви ́родок. 
whelp, to — 1) щени ́тися; приво ́дити маля ́т 
(про зві ́рів); 2) derog. ви ́плодити. 
when — 1. adv. коли ́ ; 2. соп/. 1) коли ́; в той 
час як; як ті ́льки; 2) яюцо ́; 3) хоч, хоча ́ ; 
3. n. час, да ́та. 
whence — 1. adv. 1) як, яки ́м чином; 2) звід-
ки; 2. conj. звідки, 
whene'er — poet, whenever, 
whenever — 1) conj. ко ́жного ра ́зу, щора ́зу; 
коли ́б не; 2) adv. colloq. коли ́ж. 
whensoever — emphasized whenever, 
where — 1) conj. туди ́; де; там де; куди б не; 
2) adv. де, куди ́; 3) n. місце поді ́ї. 
whereabouts — 1) n. (при ́бли ́зне) мі ́сце пе-
ребува ́ння; 2) adv. де; бі ́ля яко ́го мі ́сця. 
whereas — conj. 1) оскільки, беручи ́ до 
ува ́ги; 2) тоді ́ як. 
whereat — adv. по ́тім, після ́ то ́го; на це. 
whereby — adv. бі ́ля чо ́го; за допомо ́гою 
чо ́го; як. 
where'er — poet, wherever. 
wherefore — 1) adv. чому ́; з яко ́ї причини; 
2) п. причи ́на. 
where... from — звідкіля ́, зві ́дки. 
wherein — adv. аг. у чо ́му. 
whereof — adv. 1) з яко ́го; 2) про яки ́й, 
про що. 
wheresoe'er — poet, wheresoever. 
wheresoever — emphasized wherever. 
whereupon — adv. тоді ́, після ́ чо ́го. 
wherever — adv. куди ́ б не; де б не. 
wherewith — adv. аг. чим. 
wherewithal — n. ко ́шти, гро ́ші, необхідні 
за ́соби. 
wherry — чо ́ве ́н. 
wherry, to — 1) керува ́ти чо ́вно ́м; 2) пере-
во ́зити на чо ́вні ́. 
whet — n. 1) tech. точі ́ння, го ́стрення (на 
бруску ́); 2) за ́сіб до збу ́дження апетиту; 
3) ковто ́к алького ́льного напо ́ю. 
whether — conj. чи; ко ́трий (з двох), 
whetstone — tech. брусо ́к, гострильний 
ка ́мінь, точило. 
whetting — tech. 1) n. точіння, го ́стрення 
(на бруску ́); 2) adj. точи ́льний, гостриль-
ний. 
whet, to — 1) tech. точи ́ти, гострити (на 
бруску ́); 2) збуджувати, виклика ́ти (апетит, 
бажа ́ння). 
whew! — int. jok. оце так та ́к! 
whey — n. сиро ́ватка з молока ́. 
whey-faced — adj. бліди ́й, з безкро ́вним 
обли ́ччям. 
which — 1) conj. яки ́й, ко ́трий, що; 2) pro-
noun ко ́трий, яки ́й, хто, що. 
whichever — 1) conj. яки ́й би не, яки ́й 
завго ́дно; 2) pronoun яки ́й; будь-яки ́й, 
яки ́й завго ́дно. 
whichsoever — emphasized whichever. 



whiff white 

whiff — n. 1) по ́дув; стру ́мінь; 2) невели ́ка 
сиґа ́ра; 3) слабки ́й за ́пах; 4) димо ́к; 5) пла ́с-
ка ри ́ба; 6) colloq. мить, 
whiffet — n. colloq. 1) димо ́к; 2) derog. 
нікче ́ма (про люди ́ну). 
whiffler — n. 1) нестійка ́, ненаді́йна люди ́на; 
нікче́мна люди ́на; 2) базі ́кало; хвалько ́. 
whiffle, to — 1) ду ́ти пори ́вами (про ві ́тер); 
2) розві ́ювати; 3) посви ́стувати; 4) базі ́-
кати; 5) colloq. вага ́тися; ухиля ́тися. 
whiff, to — 1) ві ́яти, зле ́гка ду ́ти, повіва ́ти; 
2) пуска ́ти хма ́рки ди ́му; попихкувати, 
whig — n. рої. 1) hist, віґ; 2) fig. лібера ́л. 
while — 1. сопу. 1) до ́ки; в той час, як; 
2) тоді ́, як; незважа ́ючи на те, що; 2. n. час, відрі ́зок ча ́су ́ . 
while away, to — прово ́дити (час), 
whiles — сопу. аг. в той час, як; по ́ки. 
whilom — 1) adj. коли ́шній; 2) adv. ar. 
коли ́сь, раніш(е). 
whilst — conj. до ́ки, по ́ки. 
whim — n. 1) при ́мха, капри ́з, фанабе ́рія; 
2) ко ́ло ́ворот; кінний при ́вод. 
whimper — n. хли ́пання; пхи ́кання. 
whimper, to — хли ́пати; пхи ́кати. 
whimsical — adj. 1) вередли́вий, примхли-
вий; 2) фантасти ́чний; химе ́рний. 
whimsicality — 1) вередли ́вість, примхли ́-
вість; 2) фантасти ́чність; химе ́рність. 
whimsically — adv. 1) вередли ́во, примхли ́-
во; 2) фантасти ́чно; химе ́рно. 
whimsy — 1) n. ви ́тівка, при ́мха; 2) see 
whimsical. 

whin — n. 1) bot. дрік; 2) geol. тверда ́ 
поро ́да. 
whine — n. скавулі́ння, скавча ́ння. 
whine, to — скавулі ́ти, скавча ́ти. 
whinger — кинджа ́л; коро ́ткий меч. 
whinny — n. ра ́дісне або ́ ти ́хе іржа ́ння. 
whinny, to — ра ́дісно або ́ ти ́хо іржа ́ти. 
whip — n. 1) баті ́г, нага ́й, канчу ́к; 2) фу ́р-
ман; 3) рої. парля ́ме ́нтський організа ́тор 
па ́ртії; 4) крило ́вітряка ́; 5) hunt. псяр, 
whip away, to — colloq. 1) ви ́хопити; 
2) утекти ́. 
whipcord — моту ́зка, з яко ́ї ро ́блять баті ́г. 
whip-hand — n. 1) рука ́, що трима ́є баті ́г; 
2) fig. вла ́да. 
whip handle — n. пу ́жално. 
whip in, to — colloq. об'є ́днувати; зганя ́ти. 
whiplash — 1) уда ́р батого ́м; 2) ре ́мінь 
батога ́. 
whip off, to — colloq. 1) ски ́нути; 2) втекти ́. 
whip on, to — colloq. підганя ́ти. 
whip out, to — 1) виганя ́ти батого ́м; 
2) colloq. ви ́хопити; 3) colloq. ви ́скочити. 
whipper-in — n. 1) рої. парля ́ме ́нтський 
організа ́тор па ́ртії; 2) hunt, пся ́р. 
whipper-snapper — n. нікче ́мна, але ́ само-
впе́внена люди ́на. 
whippet — n. 1) тії. танке ́тка; 2) hunt. 
гонча ́к. 
whipping — n. 1) tech. провиса ́ння; 2) биття ́. 
whipping-boy — n. colloq. козе ́л відпу ́щення. 

whipping-top — n. дзи ́ґа, що крутиться від 
підстьо́бування батого ́м. 
whip-poor-will — orn. дрімлю ́га. 
whip-saw — tech. лучко ́ва пилка, 
whipster — n. colloq. же́вжик (молоди ́й, 
непова́жний хло ́пець). 
whipstitch, to — зшива ́ти че ́рез край, 
whip, to — 1) би ́ти батого ́м (нага ́єм, кан-
чуко ́м); 2) fig. го ́стро критикува ́ти; 3) зши-
ва ́ти че ́рез край; 4) naut. підніма ́ти вантажі ́ 
за допомо ́гою ко ́ло ́ворота. 
whip up, to — colloq. 1) підганя ́ти; 2) ви-
хо ́шповати; 3) збира ́ти (на ́товп, вели ́ку 
авдито ́рію). 
whir — n. 1) шум, гуді ́ння, стугін (машин); 
2) дзижча ́ння. 
whirl — 1) ви ́хор; 2) кружля ́ння; 3) ме-
тушня ́; 4) вир (життя ́, поді ́й). 
whirlabout — n. 1) оберта ́ння; 2) дзи ́ґа. 
whirl along, to — мча ́ти(ся), не ́сти ́ся. 
whirl away, to — мча ́ти(ся), не ́сти ́ся. 
whirligig — 1. n. 1) дзи ́ґа; 2) карусе ́ля; 3) fig. 
вир (поді ́й, життя ́); 2. adj. вихрови ́й. 
whirlpool — n. вир. 
whirl, to — кружля ́ти. 
whirlwind — n. 1) ви ́хровиця; гураґа ́н; 
смерч; 2) attr. вихрови ́й; гураґа ́нний. 
whirr — see whir. 
whir, to — 1) оберта ́тися; зліта ́ти (з шу ́-
мом, гуді ́нням, сту ́гоном); 2) дзижча ́ти. 
whisht! — int. цить!, тсс! 
whisk — n. 1) ві ́ничок, міте ́лка; 2) коро ́ткий 
швидкий рух. 
whiskered — adj. 1) з ба ́ками (бакенба ́р-
дами); 2) з ву ́сами (про кота ́). 
whiskers — 1) ба ́ки, бакенба ́рди; 2) ву ́са 
(кота ́). 
whisk, to — 1) зма ́хувати (ві ́ничком); 
2) махати (хвосто ́м); 3) шви ́дко відцаля ́-
тися. 
whisky — ві ́скі, горі ́лка. 
whisky sour — вид кокте ́йлю. 
whisper — n. 1) ше ́піт, шепоті ́ння; розмо ́ва 
по ́шепки; 2) по ́голос, чу ́тка. 
whisperer — n. наші ́птувач(ка); colloq. ін-
форма ́тор(ка). 
whispering — n. 1) ше ́піт; розмо ́ва по ́шепки; 
2) по ́голос, чу ́тка. 
whispering campaign — n. поши ́рення 
брехли ́вих чуто ́к. 
whisperous — adj. схо́жий на ше ́піт. 
whisper, to — шепоті ́ти, говори ́ти по ́шепки. 
whist — at cards віст. 
whistle — n. 1) свисто ́к, сви ́щик; 2) свист. 
whistler — 1) свисту ́||н (ха); 2) colloq. ін-
форма ́тор(ка). 
whistle stop — n. rly. полуста ́нок. 
whistle, to — свисті ́ти; дава ́ти свисто ́к, як 
сиґна ́л. 
whit — n. кри ́хта, йо ́та. 
white — 1. adj. 1) бі ́лий; 2) прозо ́рий, без-
ба ́рвний; 3) бліди ́й; 4) fig. неви́нний, не-
заплямо ́ваний; 5) fig. поря ́дний; 2. п. 



white ant whopping 

1) бі ́лий ко ́лір; 2) бі ́ла фа ́рба; 3) біло ́к 
(о ́ка); 4) fig. неви ́нність; поря ́дність; 
5) bot. за ́болонь. 
white ant — ent. термі ́т. 
whitebait — n. ich. мальо ́к. 
white-book — Бі ́ла Кни ́га (збірник офіцій-
них доку ́ме ́нтів). 
Whitechapel — Вайтче ́пел (дільниця Лон-
дону). 
Whitechapel cart — ле ́гка ́ресо ́рна дво-
колка. 
white coal — n. fig. гідроене ́рґія. 
white-collar worker — n. colloq. службо ́вець. 
white corpuscle of the blood — n. biol. біло-
крівець. 
white fish — ich. сиг. 
white frost — па ́морозь, іній. 
whiteguard — рої. 1) n. білоґвардієць; 
2) adj. білогвардійський. 
Whitehall — n. 1) Вайтго ́лл (ву ́лиця в Ло ́н-
доні, де розташо ́вано бага ́то держа ́вних 
устано ́в); 2) fig. бріта ́нський у́ряд. 
white-handed — adj. fig. поря ́дний, че́сний. 
white-headed — adj. 1) си ́вий, білоголо ́вий; 
2) біля ́вий. 
white horses — colloq. баранці на мо ́рі. 
white-hot — adj. 1) розжа ́рений до білого; 
2) fig. дове́дений до нестями. 
White House — n. Білий Дім (резиде́нція 
президе ́нта США). 
white lead — свинце́ве біли ́ло. 
white-lipped — adj. з пополотнілими (від 
стра ́ху) уста ́ми. 
white-livered — adj. fig. боягу ́зливий, легко-
ду ́хий. 
whiteness — n. білизна ́. 
whitening — n. 1) білення; 2) кре ́йда. 
whiten, to — 1) біли ́ти, забілювати; 
2) бліднути. 
white of an egg — біло ́к яйця ́. 
white-paper — see white-book, 
white plague — n. med. туберкульо ́за ле-
ге ́нів. 
whites — n. pi. 1) біле бо ́рошно ви ́щого 
ґату ́нку; 2) med. білі. 
white salmon — ich. білори ́биця. 
white scourge — see white plague. 
White Sea — geog. Біле мо ́ре. 
whitesmith — бляха ́р; луди ́льник. 
whitethorn — bot. глід. 
white-throat — orn. кропи ́в'янка, сла ́вка. 
whitewash — n. 1) біли ́ло; вапняний ро ́зчин 
для білення; 2) білення; 3) fig. ви ́прав-
дання; реабіліта ́ція. 
whitewashed — adj. 1) білений; ма ́заний; 
2) fig. ви ́правданий; реабілітований. 
whitewash, to — 1) біли ́ти; ма ́зати; 2) fig. 
випра ́вдувати; реабілітува ́ти. 
white whale — zool. білу ́ха. 
white wing — n. colloq. прибира ́льник ву ́лиці, 
вдя ́гнений у білий комбінезо ́н. 
white-winged — adj. білокри ́лий. 
whither — 1) conj. куди ́; 2) n. місце призна ́-
чення; 3) adv. куди ́. 
whithersoever — adv. куди ́ б не. 

whiting — n. 1) ich. мерла ́н; 2) кре ́йда для 
білення. 
whitish — adj. білува ́тий, біля ́стий. 
whitlow — med. панари ́цій, нігтьої ́да. 
Whitsun — rel. Трійця, Зеле ́ні Свя ́та. 
Whitsunday — see Whitsun. 
Whitsuntide — see Whitsun. 
whittle — n. аг. ніж м'ясника ́. 
whittle away, to — fig. зво ́дити наніве ́ць. 
whittle, to — струга ́ти, обто ́чувати ноже ́м. 
whizz — n. свист; дзижча ́ння. 
whizz-bang — mil. colloq. га ́рматень, набій, 
whizz, to — 1) свистіти; дзижча ́ти; 2) colloq. 
мча ́ти (про а́вто́). 
who — pronoun хто; яки ́й, котри ́й; той, що. 
whoa! — int. тпру! 
whodun(n)it — n. colloq. детекти ́вний рома ́н, 
фільм. 
who'er — poet, whoever, 
whoever — хто б не, яки ́й би не. 
whole — 1. adj. 1) цілий, суцільний, весь; 
2) непошко ́джений; 2. n. 1) зага ́льна су ́ма; 
ціле; 2) підсумок. 
whole-coloured — adj. однокольоро ́вий. 
whole-hearted — adj. щи ́рий. 
whole-hogger — n. послідо ́вна люди ́на. 
whole-hoofed — adj. zool. однокопи ́тний. 
whole-length — 1) adj. на весь зріст; 2) n. портре ́т на весь зріст, 
whole meal — n. 1) непросіяне бо ́ропшо; 
2) attr. зроблений з непросіяного бо ́рошна. 
whole meal bread — хліб з непросіяного 
бо ́рошна. 

wholeness — цілість. 
wholesale — comm. 1) n. гуртова ́торгівля; 
2) adj. гуртови ́й; 3) adv. гуртом, 
wholesale dealer — comm. гуртови ́й тор-
гове ́ць. 
wholesale price — comm. гуртова ́ ціна ́. 
wholesaler — comm. гуртівни ́к. 
wholesale, to — comm. провадити гуртову ́ 
торгівлю. 
whole-skinned — adj. 1) неушко́джений; 
2) fig. з бездога ́нною репута ́цією. 
wholesome — adj. здоро ́вий; кори ́сний. 
whole-souled — adj. щи ́рий, щиросе ́рдий. 
wholly — adv. по ́вністю, цілко ́м, вщент, 
whom — кого ́, кому ́. 
whomever — кого ́б не, кому ́б не. 
whoop — n. 1) ви ́гук; 2) hunt, ги ́кання; 
3) med. кашлюко ́вий ка ́шель. 
whoopee — n. colloq. 1) ви ́гук захо ́плення; 
2) пия ́ти ́ка. 
whooping cough — n. med. кашлю ́к, ко ́клюш. 
whoop things up, to — colloq. галасува ́ти; 
зчиня ́ти сва ́рку. 
whoop, to — 1) вигу ́кувати, крича ́ти; 2) ві-
та ́ти радісними ви ́гуками; 3) hunt, ги ́кати; 
4) med. ка ́шляти. 
whopper — n. colloq. 1) зухва ́ла брехня ́; 
2) щось величе́зне. 
whopping — colloq. 1. adj. величе ́зний; 2. n. 1) пора ́зка; 2) прочуха ́нка. 
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whop, to — colloq. 1) калата ́ти; 2) пере-
могти, здола ́ти; 3) ге ́пнутися; 4) кру ́то 
поверну ́ти. 
whore — n. пові ́я. 
whoredom — розпу ́ста. 
whorehouse — дім розпу ́сти. 
whoreson — colloq. підла люди ́на. 
whore, to — жи ́ти в розпу ́сті. 
whorish — adj. розпу ́сна (про жі ́нку). 
whorl — 1) за ́круток (слимака ́, черепа ́шки); 
2) bot. кільце ́ ли ́стя (навко ́ло стебла ́); 
3) text, ро ́лик верете ́на. 
whortleberry — bot. чорни ́ці. 
whose — pronoun чий, чия ́, чиє ́, чиї ́. 
whosesoever — pronoun чий би не. 
whoso — аг. whoever. 
whosoe'er — poet, whosoever, 
whosoever — pronoun хто б не, яки ́й би не. 
Who 's Who — n. на ́зва біографічного 
довідника. 
why — 1. adv. чому ́; 2. n. 1) причи ́на; 
2) за ́гадка. 
wick — 1) ґніт (до каганця ́, ля ́мпи); 2) med. 
тампо ́н. 
wicked — 1. adj. 1) грі ́шний, нечести ́вий; 
2) недо ́брий, лихи ́й; амора ́льний; 3) пус-
тотли ́вий (пустотли ́ва дити ́на); 4) лю ́тий, 
злий (про звіра); 5) небезпе́чний (про уда ́р, 
ра ́ну); 6) гидки ́й, відра ́зливий (про за ́пах); 
2. n. pl. collect, нечести́вці. 
wickedly — adv. амора ́льно. 
wickedness — 1) амора ́льність; 2) зло ́ба ́ ; 
злий вчи ́нок, злі ́сна ви ́хватка. 
wicker — n. 1) лози ́на для плеті ́ння; 
2) плетений ко ́шик; 3) attr. пле ́тений. 
wicker chair — пле́тений стіле ́ць. 
wickered — adj. 1) пле ́тений; 2) обпле ́тений 
лозо ́ю. 
wicker-work — n. 1) пле ́тені ви ́роби; 
2) плеті ́ння. 
wicket — 1) фі ́ртка; 2) засувне ́віко ́нце 
(ка ́си); 3) sport, ворі ́тця у кри ́ке ́ті. 
wide — 1. adj. 1) широ ́кий; 2) великий, 
просто ́рий; 2. adv. 1) всю ́ди; 2) дале ́ко; 
3) ши ́роко. 
wide apart — на вели ́кій відстані оди ́н від 
одно ́го ́. 
wide awake — adj. 1) оба ́чливий, обере ́жний; 
2) хитрий. 
wide-awake — n. colloq. крисла ́тий фе ́тровий 
капелю ́х. 
wide difference — n. вели ́ка різни ́ця. 
wide-eyed — adj. з широко розплющеними 
очима (від здиво ́вання). 
widely — adv. 1) ши ́роко; 2) у вели ́кій мірі. 
widely known — ши ́роко відо ́мий. 
widening — n. розши ́рення. 
widen, to — ширшати; розширя ́ти(ся). 
wide-open — 1. adj. 1) ши ́роко розкри ́тий; 
2) fig. незахшцений; 2. adv. на ́встіж (две ́рі 
відкриті на ́встіж). 
wider — adj. 1) ши ́рпшй; 2) більший. 
wide-spread — adj. ду ́же поширений, роз-
повсю́джений. 
widgeon — orn. дика ка ́чка. 

widish — adj. широкува ́тий. 
widow — вдова ́. 
widowed — adj. овдовілий. 
widower — вдіве ́ць. 
widowhood — n. вдівство. 
widow, to — 1) роби ́ти кого ́сь вдово ́ю, 
вдівце ́м; 2) poet, знедо ́лювати. 
width — 1) ширина ́, широчина ́; віддаль, 
відстань; 2) сму ́га; поло ́тншце; 3) ming. 
поту ́жність (ша ́ру, жи ́ли). 
widthways — adv. завширшки. 
wield, to — володі ́ти, посіда ́ти, ма ́ти в 
рука ́х. 
wieldy — adj. слухня ́ний; ле ́гко керо ́ваний. 
wiener schnitzel — cul. віде́нський шніцель, 
wife — n. 1) дружи ́на, жінка; 2) pl. жіно ́цтво. 
wifeless — adj. 1) неодру ́жений; 2) овдо-
вілий. 
wifelike — adj. власти ́вий дружи ́ні, жінці; 
схо ́жий на дружи ́ну, жінку, 
wifely — see wifelike. 
wig — перу ́ка. 
wigging — n. colloq. ла ́йка; прочуха ́н. 
wiggle — n. похи́тування, пого ́йдування. 
wiggle, to — похи́тувати(ся), пого ́йдуватн 
(ся). 
wiggle-waggle — see wiggle. 
wight — n. аг. люди ́на, істо ́та. 
wigshop — перука ́рня. 
wig, to — colloq. ла ́яти; вичитувати. 
Wigtown(shire) — geog. Віґтон(шір). 
wigwag — n. naut. y mil. сиґналіза ́ція пра-
порця ́ми. 
wigwag, to — naut. у mil. сиґналізува ́ти 
прапорця ́ми. 
wigwam — 1) віґва ́м (наме ́т північноамери-
ка ́нських індійців); 2) colloq. приміщення 
(тимчасо ́ве) для політи́чних збо ́рів. 
wild — 1. n. пустеля; ди ́ка місце ́вість; 
2. adj. 1) ди ́кий; 2) полохли ́вий, лякли ́вий 
(про коня ́); 3) нестя ́мний, несамовитий; 
3. adv. навмання ́. 
wild bees' nest — борть. 
wild boar — zool. ве ́пер, ди ́кий каба ́н. 
wild cat — 1. n. 1) ди ́ка кішка; 2) ming. 
свердло ́вина, пробу ́рена навмання ́; 3) col-
loq. ризико ́вана спра ́ва; 2. adj. 1) ризико ́-
ваний; 2) незако ́нний; 3) гіу. що йде не за 
ро ́зкладом (про по ́їзд). 
wildcatter — n. colloq. люди ́на, що ризику ́є. 
wild-duck — orn. ди ́ка ка ́чка. 
wilderness — пустеля; ди ́ка місце ́вість. 
wildfire — бли ́скавка; гре ́цький вого ́нь. 
wildfowl — дичина ́. 
wild-goose — orn. ди ́ка гу ́ска. 
wild-goose chase — n. colloq. гони ́тва за 
недося ́жним. 
wilding — n. bot. 1) ди ́чка; 2) плід ди ́кої 
я́блуні, гру ́ші, сли ́ви і т.д.; 3) attr. ди ́кий. 
wildness — n. 1) пусте ́ля; ди ́ка місце ́вість; 
2) ди ́кість; 3) полохли ́вість; 4) несамо-
витість. 
wild oat(s) — bot. вівсюг, 
wild rose — bot. шипши ́на. 
wild shot — по ́стріл навмання ́. 
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wild strike — страйк, не санкціоно́ваний 
професійною спілкою. 
wild turkey — orn. дро ́хва ́ . 
wile — n. хйтрощі, ви ́крут. 
wile, to — зама ́нювати, обду ́рювати. 
wilful — 1) навми ́сний; 2) сваві ́льний; 
упе ́ртий. 
wilful murder — jur. навми ́сне вби ́вство. 
wilfulness — я. самовільство, сваво ́ля. 
will — 1) во ́ля; си ́ла во ́лі; 2) тверди ́й на ́мір; 
си ́льне бажа ́ння; 3) запові ́т, духівни́ця, 
ві ́дпис. 
willies — n. pi. colloq. нерво ́ве збу ́джеиня. 
willing — adj. 1) охо ́чий; 2) добровільний; 
3) стара ́нний. 
willingly — adv. 1) охо ́че, залюбки ́, ра ́до; 
2) доброві ́льно; 3) стара ́нно. 
willingness — n. 1) гото ́вість; 2) стара ́нність. 
will-o'-the-wisp — n. 1) блука ́ючий во ́гник; 
2) fig. щось облу ́дне. 
willow — 1) bot. верба ́; 2) colloq. би ́тка 
(у кри ́ке ́ті). 
willow-bush — bot. верболі ́з. 
willow-herb — bot. Іва ́н-чай, зніт, 
willow-pattern — кита ́йський малю ́нок на 
порцеля ́ні. 
willowy — adj. 1) тонки ́й і гнучки ́й; 2) по-
ро ́слий верболо ́зом. 
will-power — си ́ла во ́лі. 
will, to — 1) нака ́зувати, велі ́ти; 2) хоті ́ти, 
бажа ́ти; 3) заловіда ́ти. 
will to live, the — во ́ля до життя ́. 
willy-nilly — adv. хо́ч-не-хоч, понево ́лі, 
во ́лею-нево ́лею. 
willy-willy — n. тропічний шторм; гураґа ́н. 
wilt — n. в'ялість. 
Wilton — вид ки ́лима. 
Wiltshire — geog. Вілтшір. 
wilt, to — 1) поника ́ти, в'янути (про рос-
ли ́ни); 2) губи ́ти (квіти); 3) fig. занепада ́ти 
на ду ́сі. 
wily — adj. підсту́пний, хи ́трий, лука ́вий. 
wimble — n. tech. све ́рдел. 
wimble, to — tech. свердлува ́ти, свердли ́ти. 
wimple — rel. апо ́стольник (на голові ́ 
черни́ці). 
win — n. виграш; sport, and other пере-
мо ́га. 
wince — n. здрига ́ння. 
wince, to — здрига ́тися. 
wincey — n. text, (напів) вовняна ткани ́на. 
winch — n. tech. домкра ́т; ко ́ло ́ворот. 
Winchester — вінче́стер (рід рушни ́ці). 
winch, to — tech. підійма ́ти за допомо ́гою 
домкра ́та (ко ́ло ́ворота). 
win consent, to — здобу ́ти зго ́ду. 
wind — n. 1. (wind) 1) вітер; 2) ди ́хання; 
3) за ́пах; 4) med. га ́зи; 5) tech. дуття ́; 
6) на ́тяк; чу ́тка; 7) attr. вітряни ́й; 2. (waind) 
1) о́берт; 2) вито ́к. 
windage — 1) tech. о́пір повітря; 2) зне ́-
сення ві ́тром; 3) med. конту ́зія; 4) tech. 
зазі ́р; 5) naut. надво ́дна части ́на корабля ́. 
windbag — n. colloq. базі ́кало. 

wind-bound—adj. naut. затриманий зустріч-
ним вітром. 
wind-break — вітроло ́м; за ́хисна ́лісосму ́га 
(вздовж залізни ́ці, шляху). 
wind breaker — вітронепроникні ку ́ртка 
(зро ́блена зі шкіри, ху ́тра). 
wind-channel — n. av. аеродинамічна ру ́ра, 
труба ́. 
wind-cone — meteor, вітрови ́й ко ́нус. 
wind-egg — бовту ́н (яйце ́). 
winder — 1) ключ для заво ́ду; пружи ́на; 
2) text, мота ́льна машина; мотови ́лно; 
3) щабе ́ль кру́чених схо ́дів; 4) витка ́ рос-
ли ́на; 5) сурма ́ч; 6) colloq. си ́льний уда ́р. 
windfall — 1) agric. па ́далиця; плід, зби ́тий 
вітром; 2) бурело ́м, вітроло ́м; 3) (з)на ́-
хідка; несподіване ща ́стя. 
windflaw — пори ́в вітру. 
wind-flower — bot. анемо ́на. 
wind-gauge — meteor, анемо ́метр. 
windhover — orn. бори ́вітер. 
winding — 1. n. 1) elect, намо ́тка; 2) намо ́-
тування; 3) зви ́вина, поворо ́т; 2. adj. 
звивистий; кру ́чений. 
winding staircase — n. кру́чені схо ́ди. 
winding-sheet — n. са ́ван. 
wind-instrument — mus. духови ́й інструме ́нт. 
wind-jacket — n. вітрівка. 
wind-jammer — colloq. 1) вітрильне судно ́; 
2) базікало. 
windlass — 1) naut. у tech. бра ́шпиль; 2) tech. 
ко ́ло ́ворот. 
windless — adj. безвітряни ́й, ти ́хий. 
windmill — 1) вітря ́к; 2) av. colloq. гелі-
ко ́птер. 
wind-motor — tech. вітродвигу ́н. 
wind off, to — (waind) розмо ́тувати(ся). 
window — вікно ́. 
window-blind — што ́ра. 
window-case — вітри ́на. 
window-dressing — n. 1) прикра ́са вітри ́н; 
2) fig. уміння показа ́ти щось з кра ́щого 
бо ́ку; по ́каз чого ́сь з кра ́щого бо ́ку. 
window-frame — bui. віко ́нна ра ́ма. 
window-pane — віко ́нне скло, ши ́бка. 
window-shop, to — розгляда ́ти вітри ́ни. 
window-sill — bui. підвіко́ння, лу ́тка. 
windpipe — anat. дихальне го ́рло. 
windrose — bot. троя ́нда вітрів, 
wind-row — agric. покіс; сму ́га ско ́шеного 
збіжжя. 
windscreen — mot. вітрове ́ скло, 
windscreen-wiper — mot. склоочи́сник. 
windshield — see windscreen, 
windshield-wiper — see windscreen-wiper, 
wind-stick — av. colloq. пропе ́лер. 
windstorm — бу ́ря; гураґа ́н. 
wind-swept — adj. незахи́щений від вітру. 
wind, the — mus. духові інструме ́нти. 
wind, to — 1. (wind) 1) суши ́ти на вітрі; 
2) відчува ́ти (ню ́хом); 3) да ́ти зве ́сти ́ дух, 
відпочи ́ти; 2. (waind) 1) крути ́ти(ся); 2) об-
мо ́тувати; 3) заво ́дити (годи ́нник); 4) tech. 
підніма ́ти домкра ́том. 
wind turbine — tech. вітря ́к. 
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wind-up — 1) кіне ́ць, заве ́ршення; 2) colloq. 
нерво ́ве збу ́дження; страх. 
wind up, to — {waind) 1) заво ́дити (пружи ́-
ну); 2) намо ́тувати; 3) закінчувати, лікві-
дува ́ти. 
windward — 1) n. навітряни ́й бік; 2) adj. 
навітряни ́й; 3) adv. з навітряно ́го бо ́ку. 
Windward Isls — geog. Навітряні острови ́. 
windy — 1. adj. 1) вітряни ́й; 2) fig. непо-
ва ́жний; 3) colloq. багатослівний; Хвальку-
ва ́тий; 4) colloq. наля ́каний; 2. n. colloq. 
базікало. 
wine — n. 1) вино ́; 2) attr. ви ́нний. 
winebag — 1) бурдю ́к на вино ́; 2) fig. 
п'яни ́ц я. 
winebibber — п'яни ́ця. 
winebowl — ча ́ша. 
wine-cellar — ви ́нна пивни ́ця, ви ́нний льох, 
wine-coloured — adj. ко ́льору черво ́ного 
вина ́. 
wine-cooler — віде ́рце з льо ́дом для охо-
ло ́дження вина ́. 
winecup — ке ́ліх, ча ́ша. 
wineglass — ке ́ліх, ча ́рка. 
wine-grower — 1) виногра ́дар; 2) виноро ́б, 
вина ́р. 
wine-maker — виноро ́б, вина ́р. 
wine-making — n. виноро ́бство. 
wine merchant — вина ́р, торгове ́ць вино ́м. 
wine press — прес до вида ́влювання вино-
гра ́ду. 
winery — вина ́рня, ви ́нний заво ́д. 
wineskin — бурдю ́к, міх на вино ́. 
wine, to — 1) пи ́ти вино ́; 2) частува ́ти 
вино ́м. 
wine-vault — 1) see wine-cellar; 2) шино ́к. 
wing — n. 1) крило ́; 2) mil. av. авіяційний 
полк; ескадри ́лья; 3) тії. фланг; 4) archi. 
флі ́ґель; 5) pi. theatr. лашту ́нки; 6) sport. 
кра ́йній напада ́ючий (у фу ́тбо ́лі). 
wing-beat — змах крил. 
wing-case — ent. надкри ́лля (у жуків). 
wing-cell — n. av. скри ́нька крил. 
wing-commander — mil. av. полко ́вник 
авія ́ції; команди ́р ескадри ́льї. 
winged — adj. 1) крила ́тий; 2) fig. швидки ́й. 
wing flap — av. закри ́лок. 
wing-footed — adj. poet, прудконо ́гий. 
wingless — adj. безкри ́лий. 
wingover — n. av. бо ́чка, переворо ́т че ́рез 
крило ́. 
wing-sheath — see wing-case. 
wing-span — av. ро ́змах крила ́, розкри ́лля. 
wing-spread — see wing-span. 
wings test — n. av. іспит на оде ́ржання 
авія ́торської відзна ́ки. 
wing-stroke — змах крил. 
wing, to — 1) пора ́нити в крило ́; 2) fig. 
окри ́лювати; приско ́рювати. 
wink — n. 1) морга ́ння, підмо ́ргування, 
кліпання; 2) мить. 
wink at, to — 1) підмо ́ргувати кому ́сь; 
2) fig. дивитися на щось крізь па ́льці. 
winker — n. colloq. 1) о́ко; 2) вія; 3) pl. окуля ́ри. 

winking — n. 1) морга ́ння, кліпання; 
2) дрімо ́та, короткий сон. 
winkle — zool. береговичо́к (молю ́ска). 
wink, to — 1) морга ́ти, кліпати; 2) мерех-
тіти, бли ́мати. 
winner — той, хто ви ́грав; переможець, 
winning — 1. n. 1) ви ́граш; перемо ́га; 2) pl. ви ́грані гро ́ші; 3) ming. видобува ́ння; 2. adj. 

1) що виграє ́; що перемага ́є; 2) чарівни ́й, 
прива ́бливий; 3) виріша ́льний (про уда ́р). 
winning-post — n. sport, фінішний стовп. 
Winnipeg — geog. Вінніпег (місто), 
winnowing — n. agric. віяння, 
winnowing-machine — n. agric. віялка, 
winnow, to — 1) agric. ві ́яти (зе ́рно); від-
ві ́ювати (поло ́ву); 2) poet, зма ́хувати 
(кри ́лами). 
win out, to — colloq. досягти ́ у́спіху. 
win over, to — схили ́ти на свій бік. 
win respect, to — доби ́тися поша ́ни. 
winsome — adj. 1) прива ́бливий; 2) весе́лий. 
winter — n. 1) зима ́ ; 2) attr. зимо ́ви ́й. 
winter-corn culture — n. agric. ози ́мина ́. 
winter-crop — n. agric. ози ́ма культу ́ра. 
winterer — зимі́вн||ик (иця). 
wintering — n. зимі ́вля. 
winterize, to — colloq. привча ́ти до зимо ́ви ́х 
умо ́в. 
winterly — see wintry. 
winter quarters — n. pi. mil. зимо ́ві ́ кварти ́ри. 
winter sports — n. pi. зимо ́ви ́й спорт. 
winter-tide — poet, зима ́ . 
winter, to — зимува ́ти. 
winter wheat — n. agric. ози ́ма пшени ́ця. 
win, to — 1) виграва ́ти; sport, and other 
перемага ́ти; 2) досяга ́ти; оволодіва ́ти; 
3) переко́нувати. 
wintry — 1) зимо ́ви ́й; холо ́дний; 2) fig. 
непривітний. 
winy — adj. ви ́нний; п'янки ́й. 
wipe — n. 1) витира ́ння; 2) colloq. носова ́ 
хусточка; 3) colloq. уда ́р з ро ́змаху. 
wipe off, to — витира ́ти. 
wipe-out — n. radio поглина ́ння зву ́ку. 
wiper — 1) ганчірка до витира ́ння; 2) colloq. 
рушни ́к; 3) colloq. носова ́ху ́сточка. 
wipe, to — 1) витира ́ти, утира ́ти; проти-
ра ́ти; 2) colloq. замахну ́тися; вда ́рити. 
wire — n. 1) дріт; 2) elect, про ́від; 3) colloq. 
телегра ́ма. 
wire bed — сітка (ліжка). 
wire-cutter — tech. куса ́чки. 
wire-dancer — канатоходець. 
wiredrawn — adj. найто ́нший. 
wire entanglement — mil. дротя ́не ́ заго-
ро ́дження. 
wire gauge — tech. товщина ́ дро ́ту. 
wire-haired — adj. що ма ́є жорстку ́ шерсть 
(про твари ́ну). 
wire-laid paper — n. папір верже ́. 
wireless — 1. n. 1) ра ́діо; радіоприйма ́ч; 
2) радіогра ́ма; 2. adj. бездрото ́вий, без-
дротя ́ни ́й. 
wireless operator — ради ́ст. 
wireless receiver — радіоприйма ́ч. 
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wireless set — радіоприйма ́ч. 
wireless station — радіоста ́нція. 
wireless, to — 1) передава ́ти по ра ́діо; 
2) надсила ́ти радіогра ́му. 
wireless transmitter — радіопередава ́ч. 
wire mattress — сі ́тка лі ́жка. 
wire-puller — 1) theatr. лялька ́р(ка); 2) fig. 
інтриґа ́н(ка). 
wire-rope — naut. у tech. трос. 
wire-stitcher — tech. дротозпшва ́льна ма-
ши ́на. 
wire tapping — n. підслу́хування телефо́нних 
розмо ́в. 
wire, to — 1) зв'язувати (скріплювати) 
дро ́том; 2) mil. встано ́влювати дротя ́ні ́ 
за ́горо ́ди; 3) colloq. телеграфува ́ти. 
wiring — n. 1) elect, електроінсталя ́ція; 
2) elect, електри ́чна схе ́ма; 3) тії. дротя ́ні ́ 
за ́горо ́ди. 
wiry — adj. 1) дротяний; 2) схо ́жий на дріт; 
3) fig. витрива ́лий. 
Wisconsin — geog. Віско́нсін (штат і рі ́чка 
в США). 
wisdom — мудрість; ро ́зум. 
wisdom-tooth — anat. зуб му ́дрости. 
wise — 1. adj. 1) му ́дрий; розу ́мний; 
2) знаю ́чий, обі ́знаний; 2. n. аг. спо ́сіб. 
wiseacre — n. iron, всезна ́йко. 
wise crack — colloq. до ́теп; вда ́ло ки ́нуте 
сло ́во. 
wise-crack, to — colloq. жартува ́ти, гово-
ри ́ти до ́тепи. 
wisely — adv. му ́дро; розу ́мно. 
wise man — n. мудре ́ць. 
wiser — adj. мудрі ́пшй; розумніший. 
wise woman — n. 1) воро ́жка, чаклу ́нка; 
2) повиту ́ха. 
wish — n. бажа ́ння, жада ́ння. 
wishful — adj. що бажа ́є, що пра ́гне. 
wishing-bone — n. ду ́жка (грудна ́ кістка 
птаха ́). 
wishing-cap — n. чарівна ́ша ́почка. 
wish, to — бажа ́ти, жада ́ти. 
wish-wash — n. colloq. 1) бурда ́; 2) базі-
кання. 
wishy-washy — adj. colloq. 1) рідки ́й (рідка ́ 
зу ́па, ю́шка); 2) fig. невира ́зний; слабки ́й. 
wisp — 1) жмут, віхоть; 2) віничок. 
wispy — adj. тонки ́й. 
wistaria — n. bot. гліци ́нія. 
wistful — adj. заду ́мливий, тужли ́вий, 
сумни ́й. 
wit — n. 1) доте ́пність; 2) глузд; ро ́зум; 
3) доте ́пник, жарту ́н. 
witch — 1) ба ́ба-яга ́ ; відьма, характе ́рниця; 
2) чаклу ́нка; воро ́жка. 
witch-craft — ча ́ри; чарівництво; чаклу ́н-
ство. 
witch-doctor — зна ́хар; шама ́н (у азійських 
наро ́дів). 
witchery — ча ́ри; чаклу ́нство. 
witch-hunt — n. hist, полюва ́ння на ві ́дьо ́м. 
witch, to — зачарува ́ти ;]заворожи ́ти. 
with — prep*з, із. 
withal — adv. ar. до то ́го ж, на J дода ́ток. 

withdrawal — n. 1) відкликання; 2) скасу-
ва ́ння; 3) тії. відхід, відступ; 4) відсми-
кування (руки ́). 
withdraw, to — 1) відклика ́ти; бра ́ти наза ́д; 
2) скасо ́вувати; відмовля ́тися; 3) тії. від-
хо ́дити, відступа ́ти; 4) відсми ́кувати (ру ́ку). 
withe — прут, лози ́на. 
withered — adj. змарнілий, в'я ́лий. 
withers — n. pl. загри ́вок (у коня ́). 
wither, to — 1) марніти, в'янути, со ́хнути; 
2) позбавля ́ти си ́ли; 3) спада ́ти, ме ́ншати. 
withhold, to — 1) відмовляти в чо ́мусь; не 
дава ́ти; 2) зупиня ́ти, затри ́мувати; 3) за-
мо ́вчувати. 
within — 1) adv. всередині; 2) n. внутрішня 
сторона ́; 3) prep, у ме ́жах. 
withindoors — adv. аг. у приміщенні, 
within hearing — на відстані лю ́дського 
го ́лосу. 
within reach — в ме ́жах дося ́жности. 
within sight — в ме ́жах види ́мости. 
without — 1. prep. 1) без; 2) за, зо ́вні; 2.п. 
зо ́внішня сторона ́; 3. adv. аг. зо ́вні; 4.сопу. 
ar. colloq. коли ́ не; без то ́го, щоб. 
without deficit — adj. comm. бездефіцитний, 
without difficulty — без тру ́днощів. 
withoutdoors — adv. ar. зо ́вні. 
without doubt — безсумнівно, безпере ́чно. 
without fail — ко ́нче, неодмінно, 
without order — без ладу ́, безла ́дно. 
withstand, to — 1) чини ́ти о́пір; 2) проти-
стояти; витри ́мувати. 
withy — n. прут, лози ́на. 
with you — з тобо ́ю, з ва ́ми. 
witless — adj. безглу ́здий, дурни ́й. 
witling — n. derog. доте ́пн||ик (иця). 
witness — n. 1) jur. свідок; завірителька); 
2) очевидець. 
witness-box — jur. місце для свідків (у су ́ді). 
witness-stand — see witness-box. 
witness, to — 1) jur. дава ́ти свідчення; за-
свідчувати; 2) бу ́ти очеви ́дцем. 
witticism — доте ́пність; вига ́дливість. 
wittily — adv. доте ́пно; вига ́дливо. 
wittiness — доте ́пність; вига ́дливість. 
wittingly — свідо ́мо; навми ́сне. 
wit, to — аг. зна ́ти, відати, 
witty — adj. доте ́пний; вига ́дливий. 
wivern — n. крила ́тий драко ́н (у гера ́ль-
диці). 
wive, to — аг. бра ́ти за дружи ́ну. 
wizard — 1. n. характе ́рник, чаклу ́н, чарів-
ник, маг; 2. adj. 1) чаклунський; 2) colloq. 
чудо ́вий. 
wizardry — чаклу ́нство, чарівни ́цтво. 
wizen(ed) — adj. 1) змо ́рщений (змо ́рщена 
люди ́на); 2) ви ́сохлий (ви ́сохла росли ́на). 
wo! — int. тпру! 
wo-back! — int. наза ́д! (на коня ́). 
wobble — n. 1) хита ́ння; колива ́ння; 2) fig. 
вага ́ння. 
wobbler — n. colloq.~ нестійка ́люди ́на. 
wobble, to — 1) хита ́тися; колива ́тися; 
2) шкандиба ́ти; іти ́ хита ́ючись; 3) fig. 
вага ́тися. 
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wobbly — adj. Хиткий. 
woe — n. poet, го ́ре, неща ́стя, скорбо ́та. 
woebegone — adj. поХму́рий; пригнічений 
ли́Хом. 
woe be to him! — exclam. будь він прокля-
тий! 
woeful — adj. ту ́жний, скорбо ́тний. 
woesome — see woeful, 
wold — n. 1) відкрита (рівнинна) місце-
вість; 2) низина ́. 
wolf — 1) zool. вовк; 2) fig. безжа ́лісна, 
жорсто ́ка люди ́на. 
wolf-cub — вовченя ́. 
wolf-dog — вовкода ́в. 
wolfhound — вовкода ́в. 
wolfish — adj. во ́вчий; Хи́жий. 
wolfram — тіп. вольфра ́м. 
wolframite — тіп. вольфрамі ́т. 
wolf's-claw(s) — bot. п'ядич. 
wolfskin — 1) во ́вча шку ́ра; 2) ви ́ріб з 
во ́вчої шку ́ри. 
wolverene — zool. росома ́Ха. 
wolverine — see wolverene. 
woman — n. 1) жі ́нка; 2) служниця. 
womanhood — n. 1) жіно ́чість; жіно ́чі ри ́си; 
2) жіно ́ча зрілість; 3) collect, жінки. 
womanish — adj. жіно ́чий; жінкоподі́бний. 
womankind — n. collect, жіно ́цтво; жінки. 
womanly — adj. властивий жінка ́м. 
woman suffrage — вибо ́рчі права ́для жіно ́к. 
womb — n. anat. ма ́тиця. 
womenfolk — n. pl. жіно ́цтво, жінки ́. 
wonder — n. 1) чудо, диво; 2) по ́див, зди-
вува ́ння. 
wonderful — adj. чудо ́вий; ди ́вний, диво-
вижний. 
wonderfully — чудо ́во; ди ́вно, дивови ́жно. 
wonderland — n. colloq. краї ́на чуде ́с. 
wonderment — n. 1) по ́див, здивува ́ння; 
2) щось ду ́же ди ́вне. 
wonder-stricken — see wonder-struck, 
wonder-struck — adj. вра ́жений, здиво ́ваний. 
wonder, to — 1) дивува ́тися; 2) бажа ́ти 
зна ́ти; ціка ́витися. 
wonder-work — rel. чу ́до, ди ́во. 
wonder-worker — rel. чудотво ́рець. 
wondrous — 1) adj. ди ́вний, чудо ́вий; 
2) adv. ду ́же, надзвича ́йно (тільки з при-
кме ́тником). 
wonky — adj. colloq. Хитки́й; ненадійний. 
won't — abbr. will not. 
wood — n. 1) ліс; гай; 2) дро ́ва; 3) bui. 
лісоматеріал; 4) pi. mus. дерев'я ́ні дуХові́ 
інструме ́нти; 5) бари ́ло (на вино ́); 6) attr. 
лісови ́й; 7) attr. дерев'я ́ний. 
wood acid — деревни ́й о́цет. 
wood alcohol — chem. деревни ́й (метиловий) 
спирт. 
woodbind — n. 1) bot. жимолость; 2) деше ́ві 
цигарки. 
woodbine — see woodbind, 
wood-block — n. торе ́ць. 
wood-borer — ent. червиця, 
woodcock — orn. ва ́льдшнеп. 

woodcraft — n. 1) зна ́ння ́ лі ́су; 2) фах 
деревообро ́бника. 
woodcut — ґравю ́ра на де ́реві. 
woodcutter — 1) лісору ́б, деревору ́б; 
2) ґраве ́р по де ́реву. 
wood-cutting — n. ксилогра ́фія. 
wooded — adj. ліси ́стий. 
wooden — adj. 1) дерев'я ́ний; 2) fig. не-
зґра ́бний (про стиль); 3) fig. позбавлений 
життя ́. 
wood-engraver — ґраве ́р по де ́реву. 
wood-fibre — деревне ́ волокно, 
wood-fretter — ent. ша ́шель. 
woodgoblin — myth, лісови ́к. 
wood-grouse — orn. глуха ́р. 
wood-keeper — n. лісничий, 
woodland — n. 1) ліси ́ста місце ́вість; 2) attr. 
лісови ́й. 
woodland choir — colloq. співо ́чі птахи ́. 
woodlark — orn. ку ́зка, вовчо ́к. 
woodless — adj. безлісий, 
woodlouse — ent. мокри ́ця, стоно ́га. 
woodman — n. 1) лісни ́чий; 2) лісору ́б; 
3) мисливець. 
wood-nymph — myth, дрія ́да. 
wood paper — папі ́р з пу ́льпи, деревно ́ї 
ма ́си. 
woodpecker — orn. я́кіл, дя ́тел, деревоклю ́й. 
woodpile — шта ́бель дров, 
woodprint — ґравю ́ра на де ́реві. 
wood-pulp — пу ́льпа, деревна ́ма ́са. 
woodruff — bot. маре ́нка паху ́ча. 
woodscrew — tech. шуру ́п, шру ́ба до де ́рева. 
woodshed — пові ́тка для дров, 
woodsman — see woodman, 
wood spirit — see wood alcohol, 
woodsy — adj. colloq. лісови ́й. 
wood, to — 1) for. саджа ́ти ліс; 2) роби ́ти 
запа ́с дров. 
woodward — n. лісни ́чий. 
woodwaste — деревні ́ відпа ́дки. 
wood-winds — mus. дерев'я ́ні духові ́ інстру-
ме ́нти. 
wood-wool — tech. деревна ́ шерсть (тонка ́ 
стру ́жка). 
woodwork — 1) bui. дерев'я ́ні части ́ни 
будо ́ви; 2) дерев'я ́ні ви ́роби. 
woodworker — сто ́ляр, тесля ́р, то ́кар по 
Де́реву. 
woody — adj. ліси ́стий. 
wooer — n. залиця ́льник. 
woof — n. 1) text, пітка ́ння; 2) colloq. 
тканина. 
wooing — n. залицяння, сва ́тання. 
wool — 1) во ́вна, шерсть; ру ́но; 2) вовняні 
ви ́роби. 
wool-gathering — colloq. 1) adj. неува ́жний; 
2) n. неува ́жність. 
wool-growing — n. вівча ́рство. 
woollen — 1) n. вовня ́на ткани ́на; 2) adj. 
вовня ́ний. 
woolly — 1. adj. 1) пухна ́стий; шерсти ́стий; 
2) вкри ́тий во ́вною, ше ́рстю; 3) fig. не-
я́сни́й; 2. n. pl. те ́плий о́дяг. 
woolly-bear — colloq. волоха ́та гу ́сінь. 



woolsack worm-eaten 

woolsack — наби ́та во ́вною по ́душка, на 
які ́й сиди ́ть лорд-ка ́нцлер у пала ́ті ло ́рдів. 
woolwasher — text, вовноми ́йка. 
wool-work — 1) ви ́шивка га ́русом; 2) вов-
ня ́ний трикота ́ж. 
wool-worker — text. сукноро ́б. 
woo, to — залиця ́тися, сва ́тати(ся). 
Worcester(shire) — geog. Ву́стер(шір). 
word — n. 1) сло ́во; 2) обі ́ця ́нка; 3) mil. 
паро ́ля. 
word-book — 1) словни ́к; 2) лібре ́тто 
(о ́пери), 
word for word — дослівно. 
wording — n. 1) фо ́рма ви ́слову; 2) форму-
люва ́ння. 
wordless — adj. безслі ́вний; мовчазний, 
word-perfect — adj. що зна ́є напа ́м'ять. 
word-play — калямбу ́р, гра слів, 
word-splitting — n. софістика; мала ́ сло-
ве ́сна відмінність. 
word, to — висло ́влювати(ся); добира ́ти 
вирази. 
wordy — adj. 1) багатослівний; 2) сло-
ве ́сний. 
wordy warfare — супере́чка, слове ́сна війна ́. 
work — n. 1) робо ́та, пра ́ця, зайняття ́; 
2)phys. робо ́та; 3) pl. bibl. дія ́ння; 4) твір; 
5) вчи ́нок, дія; 6) pl. будіве́льні робо ́ти; 
технічні спору ́ди; 7) pi. тії. укріплення; 
8) attr. робочий. 
workability — n. tech. прида ́тність матері-
я́лу до обро ́бки. 
workable — adj. 1) tech. прида ́тний до об-
ро ́бки; 2) реа ́льний, здійсне́нний. 
workaday — adj. повсякде ́нний; буде́нний. 
workaway — n. colloq. люди ́на, яка ́ від-
робляє свій прої ́зд (на паропла ́ві). 
work-bag — то ́рба з інструме ́нтами; тор-
би ́нка з реча ́ми до шиття, 
work-basket — робо ́чий ко ́шик (з реча ́ми 
до шиття ́). 
work-bench — варста ́т, робо ́чий стіл, 
work-book — 1) збірник вправ; 2) інстру́кція 
(до приладу, машини); 3) робо ́чий зо ́шит. 
work-box — робо ́ча скри ́нька (з інстру-
ме ́нтами або ́ реча ́ми до шиття ́). 
workday — робо ́чий день; буде́нний день, 
бу ́день. 
worker — n. робітни ́к, працівни ́к; дія ́ч. 
work horse — робо ́чий кінь, 
workhouse — 1) робітний дім (в А́нглії); 
2) виправни ́й дім (в Аме ́риці). 
working — 1. adj. 1) що працю ́є; працю ́-
ючий; 2) діючий; 3) прида ́тний до пра ́ці; 
пов'я ́заний з пра ́цею.; 2 n. 1) пра ́ця; дія; 
2) tech. експлуата ́ція; 3) ming. розро ́бка. 
working capacity — n. працезда ́тність. 
working capital — n. comm. обіго ́вий ка-
піта ́л. 
working day — n. робо ́чий день; буде́нний 
день, бу ́день. 
working efficient — n. 1) працезда ́тність; 
2) продукти ́вність пра ́ці. 
working expenses — n. есоп. ви ́трати на 
експлуата ́цію. 

working hours — n. pl. годи ́ни пра ́ці. 
working load — n. tech. корисне наванта ́-
ження. 
working man — n. робітни ́к, працівни ́к. 
working out — n. детальне опрацюва ́ння 
(пля ́нів). 
workless — adj. безробітний; не затру ́д-
нений. 
workman — робітни ́к, працівни ́к. 
workmanlike — adj. майсте ́рний, впра ́вний. 
workmanship — n. майстерність, впра ́вність. 
work of art — n. мисте ́цький твір, 
work of literature — n. літерату ́рний твір, 
work one's will, to — colloq.l домага ́тися 
свого ́. 
work on, to — продо ́вжувати працюва ́ти. 
workout — n. 1) напру ́ження сил; важка ́ 
пра ́ця; 2) sport, тренува ́ння. 
work out, to — 1) опрацьо ́вувати (плян); 
2) розв'я ́зувати (зада ́чу). 
work over, to — переробляти, 
work-people — робо ́чий люд. 
work-room — приміщення для пра ́ці. 
works — n. рl. заво ́д; майсте ́рні. 
workshop — n. 1) майсте ́рня; цех; 2) attr. 
цехови ́й. 
work-shy — 1) adj. леда ́чий; що ухиля ́ється 
від пра ́ці; 2) n. ле ́дар, неро ́ба. 
work-table — n. варста ́т, робо ́чий стіл, 
work, to — 1) працюва ́ти, вико ́нувати пра ́ -
цю; 2) діяти; бути в дії; 3) приму ́шувати 
працюва ́ти; 4) ming. розробля ́ти родо ́вшце. 
work upon, to — діяти, вплива ́ти (на ко ́гось). 
work up, to — 1) розробля ́ти; 2) надава ́ти 
закінченого ви ́гляду; 3) оздоблювати, 
workweek — робо ́чий ти ́ждень. 
workwoman — робітни ́ця, працівни ́ця. 
work-worn — adj. ви́снажений (тяжко ́ю) 
пра ́цею. 
world — n. 1) світ; все ́світ; 2) суспільство; 
3) fig. бе ́зліч, бага ́то; 4) attr. світовий; 
всесвітній. 
worldling — n. практи ́чна люди ́на. 
worldly — adj. 1) земний; 2) світський; 
3) практи ́чний; досвідчений, 
worldly goods — n. pl. земні ска ́рби ́ (про 
майно ́). 
worldly-minded — adj. що любить земні 
бла ́га. 
worldly-wise — adj. бува ́лий, досвідчений, 
world-old — adj. стари ́й, як світ, 
world-power — n. рої. світова ́ держа ́ва. 
world record — світови ́й реко ́рд. 
world series — n. pl. sport, щорічний чем-
піона ́т США з бейсбо ́лу. 
world view — n. світо ́гляд. 
world-weary — adj. вто ́млений від життя ́. 
world-wide — adj. всесвітній, 
world-wide fame — всесвітня сла ́ва. 
world-wide known — adj. всесвітньо відо ́мий. 
worm — n. 1) zool. хроба ́к, червя ́к; глист; 
2) tech. червя ́чний ґвинт, шнек; 3) fig. 
нікче ́мна люди ́на. 
worm-eaten — adj. 1) пото ́чений черво ́ю; 
2) fig. застарілий. 



worm-fishing wretched toothache 

worm-fishing — n. fish, риба ́льство на 
червяка ́. 
worm-gear — tech. червя ́чна переда ́ча. 
worm-hole — червото ́чина. 
worm-pipe — tech. змійови ́к. 
worm-seed — n. цитва ́рне сі ́м'я. 
worm, to — 1) med. виганяти глистів; 
2) вповза ́ти; проника ́ти. 
worm-wheel — tech. червя ́чне ко ́лесо. 
wormwood — 1) bot. поли ́н, євша ́н-зі ́лля; 
2) fig. гіркота ́. 
wormy — adj. 1) черви ́вий; 2) fig. підлесли-
вий, підлабу ́зницький; 3) fig. пі ́длий. 
worn-out — adj. 1) зно ́шений; 2) ви ́сна-
жений, сто ́млений. 
worried — adj. стурбо ́ваний, занепоко ́єний. 
worrier — n. неспокі́йна люди ́на. 
worriless — adj. безтурбо ́тний, безжу ́рний. 
worrisome — 1) неспокійний; 2) що завдає ́ 
турбо ́т. 
worry — n. турбо ́та, кло ́піт, занепоко ́єння. 
worrying — adj. що турбу ́є, хвилює, 
worry, to — 1) турбува ́ти(ся); хвилюва ́ти 
(ся); 2) болі ́ти; 3) набрида ́ти. 
worse — 1) adj. гі ́рший; 2) adv. гі ́рше; 
3) п. гі ́рше. 
worsen, to — погі ́ршувати(ся). 
worship — n. 1) rel. Богослужіння, відпра ́ва; 
2) шанува ́ння, ша ́на. 
worshipful — adj. шано ́вний, пова ́жний. 
worship, to — 1) rel. моли ́тися, поклоняти-
ся; 2) шанува ́ти; 3) па ́лко коха ́ти. 
worst — 1) adj. найгірший; 2) adv. найгірше; 
3) п. найгірше. 
worsted — 1. adj. 1) text, гребінний, кам-
во ́льний; 2) colloq. вовня ́ний; 2. n. 1) text. 
камво ́льна пря ́жа або ́ ткани ́на; 2) colloq. 
вовня ́на ткани ́на. 
worst, the — adj. щонайгірший. 
worst, to — colloq. перемогти ́, взя ́ти верх. 
wort — n. цілю ́ща трава ́ . 
worth — 1. n. 1) ціна ́; ва ́ртість; 2) важли ́-
вість; цінність; 3) майно ́; має ́ток; 2. adj. 
1) що ма ́є ціну ́; ва ́ртий; 2) гідний; що 
заслуго ́вує. 
worthless — adj. нічо ́го не ва ́ртий. 
worthy — 1. adj. 1) досто ́йний, гі ́дний; 
2) нале ́жний, відповідний; 2. n. 1) досто ́йна, 
гі ́дна люди ́на; 2) славе ́тна люди ́на. 
worthy of praise — adj. що заслуго ́вує 
схва ́лення. 
would-be — adj. 1) уда ́ваний; 2) що пре-
тенду ́є на щось. 
wound — n. 1) ра ́на; пора ́нення; 2) fig. 
кри ́вда; обра ́за. 
wounded — adj. 1) пора ́нений; 2) fig. обра ́-
жений. 
wound, to — 1) пора ́нити; 2) fig. обра ́зити. 
woven — adj. 1) тка ́ний; 2) пле ́тений. 
wow — n. colloq. 1) щось надзвича ́йне; 
2) theatr. величе́зний у́спіх. 
wow, to — colloq. приголо ́мшити, врази ́ти. 
wrack — n. 1) ула ́мки корабля ́(після ́ ава ́-
рії); 2) во ́дорість, ви ́кинута на бе ́рег мо ́ря; 
3) аг. poet, руйнува ́ння. 

wrack, to — руйнува́ти(ся). 
wraith — при ́вид, прима ́ра, мара ́ . 
wrangle — n. сварка, суперечка, спірка, 
wrangler — n. галасли ́вий спереча ́льник; 
крикун, горлань. 
wrangle, to — свари ́тися, спереча ́тися. 
wrap — n. 1) обго ́ртка, заго ́ртка; 2) плед; 
3) хустка. 
wrapper — 1) пакува́льн||ик (иця); 2) об-
го ́ртка; 3) бандеро ́ля; 4) суперобкла́динка 
(кни́жки). 
wrapping — n. обго ́ртка; пакува ́льний 
матерія ́л. 
wrapping-paper — n. пакува ́льний папір, 
wrapt — see rapt. 
wrap, to — обгорта ́ти, загорта ́ти. 
wrap up, to — 1) ку ́татися; 2) обгорта ́ти, 
загорта ́ти. 
wrasse — ich. губа ́нь. 
wrath — n. гнів, лють; глибо ́ке обу ́рення. 
wrathful — adj. гнівний; глибоко обу ́рений. 
wreak, to — дава ́ти волю (почуттям). 
wreath — 1) віно ́к, ґірля ́нда; 2) кільце ́ 
(дйму). 
wreathe, to — 1) обвива ́ти(ся); 2) пле ́сти ́ 
(віно ́к); 3) вкрива ́ти(ся) змо ́ршками; 
4) клубо́читися (про дим). 
wreck — n. 1) руї ́на; рештки розби ́того 
судна ́; 2) ава ́рія, катастро ́фа. 
wreckage — ула ́мки від ава ́рії, катастро ́фи. 
wrecked — adj. що зазнав ава ́рії, ката-
стро ́фи. 
wrecker — 1) мароде ́р; грабіжник розбитих 
су ́ден; 2) робітни ́к, що затру ́днений на 
зне́сенні буді ́вель; 3) rly. робітни ́к ава-
рійної бриґа ́ди. 
wrecking — n. 1) зне́сення (буді ́вель); 
2) rly. аварі ́йні робо ́ти; 3) руйнува́ння. 
wreck, to — 1) спричиняти ава ́рію, ката-
стро ́фу; 2) зазна ́ти ава ́рії, катастро ́фи. 
wren — orn. воло ́ве о́чко. 
wrench — n. 1) сми ́кання, сі ́пання; 2) tech. 
га ́йковий ключ; 3) перекру́чення (те ́ксту); 
4) fig. щемливий біль, ту ́га (в розлу ́ці). 
wrench open, to — зла ́мувати. 
wrench, to — 1) роздира ́ти, виверта ́ти, ви-
рива ́ти; 2) перекру́чувати (текст), 
wrestle — n. 1) sport, дужа ́ння, боротьба ́; 
2) упе ́рта боротьба ́ (з тру ́дноіцами). 
wrestler — sport, дужа ́льник, борець, 
wrestle, to — 1) sport, займа ́тися дужа ́нням, 
боротьбо ́ю; 2) борюка ́тися. 
wrestling — n. sport, дужа ́ння, боротьба ́. 
wrest, to — 1) вирива ́ти (силою); 2) пере-
кру ́чувати, тлума ́чити на свою ́ ко ́ри ́сть 
(зако ́н, текст). 
wretch — n. 1) неща ́сн||ий (а); 2) негідн||ик 
(иця). 
wretched — adj. 1) жалюгідний, злиде ́нний, 
неща ́сний; 2) нікче́мний, ні до чо ́го не 
прида ́тний; ке ́пський; 3) ка ́посний; 4) col-
loq. сильний, страше ́нний (про біль), 
wretched hovel — n. colloq. злиденна халу ́па. 
wretched toothache — colloq. несте́рпний 
зубни ́й біль. 



wrick xebec 

wrick — n. med. розтя ́гнення (м'я ́зів). 
wrick, to — med. розтягти ́(м'я ́зи). 
wriggle — n. згин, вигин; за ́крут. 
wriggler — 1) ent. личйнка комара ́ ; 2) fig. 
люди ́на, яка ́ ухиля ́ється від своїх обо ́в'я ́з-
ків. 
wriggle, to — 1) згина ́тися; 2) звива ́тися 
(про червяка ́); 3) просува ́тися впере ́д; 
4) fig. ухилятися, викру́чуватися. 
wright — n. аг. ма ́йстер. 
wring — n. 1) викручування; скру ́чування; 
2) зди ́рство; вимага ́ння. 
wring consent, to — colloq. зму ́сити да ́ти 
зго ́ду. 
wringer — 1) машина для викру́чування 
біли ́зни; 2) fig. вимага ́ч; здирник, 
wring one's hands, to — fig. лама ́ти собі ́ 
ру ́ки. 
wring, to — 1) викру ́чувати; 2) вимага ́ти; 
здира ́ти. 
wrinkle — n. 1) змо ́ршка; 2) складка; 
3) корисна порада; на ́тяк; 4) colloq. нова ́ 
іде ́я; вигадка. 
wrinkled — adj. змо ́рщений, помо ́рщений. 
wrinkle, to — мо ́рщити(ся). 
wrinkly — adj. змо ́рщений, змо ́ршкуватий. 
wrist — n. 1) anat. за ́п'ясток; 2) tech. 
ца ́пфа; 3) attr. нару ́чний. 
wristband — аг. вилога, манже ́та. 
wristlet — 1) напульсник; 2) брасле ́т; 
3) реміне ́ць для годинника, 
wristlet watch — нару́чний годи ́нник. 
wrist-pin — tech. ца ́пфа. 
wrist watch — нару ́чний годинник, 
writ — n. 1) писа ́ння; 2) jur. наказ, розпо-
рядження; повідо ́млення, повістка, 
write a good hand, to — мати га ́рний по ́черк. 
write down, to — записувати, 
write in code, to — писа ́ти ко ́дом, зашифро ́-
вувати. 
write in verse, to — віршува ́ти. 
write-off — n. 1) comm. су ́ма, списана з 
раху ́нку; 2) comm. брак; непридатне майно ́. 
write off, to — comm. списувати з раху́нку. 
write out, to — виписувати, 
write poetry, to — віршува ́ти. 
writer — n. 1) письме́нник, а́втор, літе-
ра ́тор; 2) пи ́сар. 
write, to — 1) писа ́ти; 2) bank, написа ́ти, 
виписати (чек); 3) писа ́ти (музику, ві ́рші). 
write-up — n. colloq. 1) докладний о́пис 
(звіт); 2) вихваля ́ння в пресі, 
write up, to — colloq. 1) докладно опи ́су-
вати; 2) вихваля ́ти в пре ́сі. 

writhe, to — ко ́рчитися (від бо ́лю). 
writhe with shame, to — му ́читися від сб-
рому. 
writing — 1. n. 1) писа ́ння; 2) lit. літератур-
ний твір; 3) доку ́ме ́нт; лист; 4) по ́черк; 
2. adj. письмовий; для письма ́. 
writing-book — n. зошит, 
writing-case — n. скри ́нька для письмо ́вого 
прила ́ддя. 
writing-desk — n. письмо ́вий стіл, бюро ́. 
writing-master — n. вчи ́тель красно ́пису. 
writing-materials — n. р/. письмо ́ве при-
ла ́ддя. 
writing-pad — n. бльокно ́т. 
writing-paper — n. папі ́р до писа ́ння. 
writing-table — n. письмо ́вий стіл, бюрб. 
written — adj. напи ́саний. 
Wroclaw — geog. Вро ́цлав (мі ́сто). 
wrong — 1. n. 1) непра ́вильність; неспра-
ведли ́вість; 2) непра ́вда, кри ́вда, зло; 
2. adj. 1) непра ́вильний; несправедли ́вий; 
2) не той, що потрібний; 3. adv. непра ́-
вильно; несправедли́во. 
wrongdoer — n. 1) rel. грі ́шник; 2) той, хто 
кри ́вдить; 3) jur. правопору ́шник. 
wrongdoing — n. 1) rel. гріх; 2) jur. право-
пору ́шення. 
wrongful — 1) непра ́вильний; несправед-
ли ́вий; 2) шкідли ́вий; 3) jur. незако ́нний; 
злочинний. 
wrong-headed — adj. що помиля ́ється. 
wrongly — непра ́вильно; несправедли ́во. 
wrong-routed — adj. rly. що пройшо ́в не-
пра ́вильним маршру ́том (про по ́їзд). 
wrong, to — 1) бу ́ти несправедливим до 
ко ́гось; 2) обража ́ти; шко ́дити; завдава ́ти 
ли ́ха. 
wroth — adj. poet., jok. розгніваний. 
wrought — adj. оброблений; ви ́роблений. 
wrought iron — met. зва ́рювальна сталь, 
wrought-up — adj. збуджений, нерво ́вий. 
wry — 1) криви ́й, переко ́шений; 2) непра ́-
вильний; супере́чливий. 
wry face — переко́шене обли ́ччя; ґрима ́са. 
wryneck — 1) med. кривоши ́я; 2) orn. 
крутиголо ́вка. 
Wurtemberg — geog. Вю ́ртемберґ. 
wych-elm — bot. в'яз гі ́рськи ́й. 
wye — 1. n. 1) elect, зі ́рка; сполу́чення зі ́р-
кою; 2) rly. поворотний трику ́тник; 2. adj. 
1) зіркоподібний; 2) Y-поді́бний. 
Wyoming — geog. Вайо ́мінґ (штат США). 
wyvern — see wivern. 

х — n. 1) math., fig. ікс, невідо ́ма величина ́; 
2) colloq. десятидо ́лярова банкно ́та. 
Xanthippe — n. 1) hist. Ксанті ́ппа (дружи́на 
Сокра ́та); 2) fig. сварли ́ва жі ́нка. 
xanthous — adj. жо ́втий. 

X-axis — n. math, вісь абсци ́с. 
X-bit — n. tech. хрестоподі ́бна голо ́вка 
бу ́ра. 
xebec — n. hist, шебе ́ка (тип вітрильного 
судна ́на Середзе ́мному мо ́рі). 



X-engine уеИ 

X-engine — n. tech. двигун з Х-поді ́бним 
розташува ́нням цилі ́ндрів. 
xenial — adj. що стосу ́ється гости ́нности. 
xenial customs — n. pi. зако ́ни гости ́нности. 
xenogamy — n. bot. ксенога ́мія, перехре́сне 
запи ́лення. 
xenomania — n. при ́страсть до всьо ́го ́ 
чужозе ́много. 
xenon — n. chem. ксено ́н. 
xeroform — n. pharm. ксерофо ́рм. 
Xerxes — n. hist. Ксеркс. 
xiphoid — adj. anat. мечовидний. 
X-line — n. math, вісь абсци ́с. 
Xmas — n. rel. Різдво ́. 
X-rays — n. pi. 1) ре́нтґенівське промі ́ння, 
ікс-проміння; 2) attr. ре́нтґенівський. 

X-ray therapy — n. med. рентґенотерапі́я. 
X-ray picture — n. med. ре́нтґенівський 
зні ́мок. 
X-ray, to — med. просві́чувати ре́нтґенів-
ським промі ́нням. 
xylanthrax — n. деревне ́ ву ́гі ́лля. 
xylem — n. bot. ксиле ́ма. 
xylograph — n. ксило ́гра ́ф, ґравю ́ра на 
де ́реві. 
xylographer — n. ґраве ́р по де ́реву. 
xylography — n. ксилогра ́фія, ґравірува ́ння 
по де ́реву. 
xylonite — n. целюльо ́їд. 
xylophone — n. mus. ксилофо ́н. 
xyster — n. med. распа ́тор. 

у — n. math, і́грек, невідо ́ма величина ́. 
yacht — n. naut. вітри ́льний чо ́ве ́н, я́хта. 
yacht-club — яхтклю ́б. 
yachting — 1) n. sport, вітри ́льне човну-
ва ́ння; 2) adj. я́хтовий. 
yacht race — sport, перего ́ни вітри ́льними 
човна ́ми, я́хтами. 
yachtsman — 1) sport, яхтсмен; 2) вла ́сник 
вітри ́льного чо ́вна ́ , я́хти. 
yacht, to — naut. пла ́вати на вітрильному 
чо ́вні ́, я́хті. 
yaffle — orn. зеле ́ний дятел. 
yahoo — n. оги ́дна істо ́та. 
yak — zool. як, тібе ́тський бик. 
Yakut — n. яку ́т(ка). 
Yale lock — n. циліндри́чний (америка ́н-
ський) замо ́к. 
yam — n. 1) bot. ямс; 2) карто ́пля. 
Yangtze — geog. Янцзи ́ (рі ́чка). 
yank — n. риво ́к; сі ́пання. 
Yankee — n. 1) янкі, америка ́нець; 2) attr. 
америка ́нський. 
yank, to — наляга ́ти з розго ́ну на ва ́жіль; 
сі ́пати. 
yap — n. дзя ́вкання. 
уарр — n. палітурка з м'яко ́ї шкі ́ри. 
yap, to — дзявкати. 
yard — 1) ярд (мі ́ра довжини ́); 2) двір, 
подві ́р'я; 3) rly. сортува ́льна ста ́нція; 
парк; 4) naut. ре ́я; 5) склад де ́рева. 
yard-arm — n. naut. нок-ре ́я. 
yard-bird — n. mil. colloq. новобра ́нець. 
yardman — n. rly. працівни́к депо ́ або ́па ́рку. 
yard-master — n. rly. нача ́льник па ́ркових 
ко ́лій. 
yardstick — 1) вимірювальна ліні ́йка дов-
жино ́ю в 1 ярд; 2) fig. мірило; крите ́рій. 
yard, to — заганя ́ти худо ́бу (у двір), 
yard-wand — вимірювальна лінійка дов-
жино ́ю в 1 ярд. 
yarn — n. 1) ни ́тка; волічка, пря ́жа; 2) col-
loq. оповіда ́ння; 3) colloq. чу ́тка. 

yarn-beam — n. text, тка ́цький навій, 
yarn-dyed — adj. text, фарбо ́ваний у пря ́жі. 
yarn, to — colloq. розповіда ́ти істо ́рії; 
базікати. 
yarrow — bot. деревій. 
yashmak — n. чадра ́(запина ́ло на обли ́ччя 
у мусулма́нських жіно ́к). 
yataghan — ятага ́н, крива ́ турецька ша ́бля. 
yaw — n. av., naut. відхи́лення від ку ́рсу. 
yawl — n. naut. ял. 
yawl, to — крича ́ти. 
yawn — n. 1) по ́зіх, позіха ́ння; 2) tech. зазір. 
yawner — n. colloq. ґа ́ва, роззя ́ва. 
yawn, to — 1) позіха ́ти; 2) зя ́яти. 
Y-axis — n. math, вісь ордина ́т. 
yclept — adj. аг. jok. що імену ́ється, на-
зи ́ваний. 
ye — аг. poet. you. 
yea — adv. аг. 1) так; 2) більше то ́го; 
на ́віть більше. 
yeanling — n. аг. ягня ́, козеня, 
yean, to — ягни ́тися, коти ́тися. 
year — n. 1) рік; 2) р/. вік, ро ́ки ́ . 
year by year — щоро ́ку, ко ́жного ро ́ку. 
year in, year out — рік-у-рік. 
year-book — n. щорічник, 
yearling — 1) adj. однорічний; 2) однорічна 
твари ́на; однорічна рослина, 
year-long — adj. що трива ́є оди ́н (цілий) рік. 
yearly — 1. adj. щорічний; 2. adv. 1) щоро ́ку, 
ко ́жного ро ́ку; 2) раз на рік. 
yearning — n. 1) сильний по ́тяг, си ́льне 
бажа ́ння; 2) вели ́ка туга, 
yearn, to — 1) жада ́ти; пра ́гнути; 2) ту-
жити. 
yeast — дріжджі; за ́квас. 
yeasty — adj. 1) що гра ́є, шуму ́є; 
2) піни ́стий; 3) fig. поро ́жній, пусти ́й. 
yeasty words — n. pl. fig. пусті слова ́. 
yelk — see yolk. 
yell — n. ви ́крик, ви ́гук, пронизливий крик. 



yellow yours 

yellow— 1. adj. 1) жо ́втий; 2) fig. лякли ́вий, 
боягу ́зливий; 2. n. 1) жо ́втий ко ́лір; 2) жов-
то ́к (яйця ́); 3) fig. боягу ́зтво. 
yellow amber — n. бурпгги́н. 
yellowback — n. деше ́вий бульва ́рний 
рома ́н. 
yellow-band street — n. ву ́лиця, на які ́й 
паркува ́ння авт заборо ́нено. 
yellow-bark(ed) oak — n. bot. дуб оксамит-
ний. 
yellow dog — n. colloq. пі ́дла люди ́на; бо-
ягу ́з. 
yellow-dog fund — n. colloq. фонд для під-
купу, хабарі ́в. 
yellowed — adj. пожо ́вклий. 
yellow fever — n. med. тропі ́чна гаря ́чка 
(з жовтяницею). 
yellow hammer — n. orn. вівся ́нка звича ́йна. 
yellowish — adj. жовтува ́тий. 
yellowness — n. жовти ́зна ́. 
Yellow Sea — geog. Жо ́вте мо ́ре. 
yellow sickness — n. med. жовтяни ́ця. 
yellow soil — n. жовтозе ́м. 
yellowy — adj. жовтува ́тий. 
yell, to — прони ́зливо крича ́ти, репетува ́ти. 
yelp — n. скавуління, скавча ́ння. 
yelp, to — скавуліти, скавча ́ти. 
Yemen — geog. Йє ́мен. 
yen — є́на (япо́нська грошова ́ одини ́ця). 
Yenisei — geog. Єнісей (річка). 
yeoman — n. 1) hist, йо ́мен; 2) дрібни ́й 
землевла ́сник; 3) охоро ́нник королівського 
па ́ла ́цу. 
yeoman of signals — n. naut. старшина ́-
сиґна ́льник. 
Yeoman of the Guard — n. mil. англійський 
лейб-ґвардієць. 
yeomanry — n. 1) mil. територія ́льна добро-
во ́льча части ́на (в Англії); 2) hist, терито-
рія ́льна доброво ́льча кінно ́та (в Англії), 
yep — int. colloq. так. 
Yerevan — geog. Єрева ́н (місто), 
yes — 1) adv. так; 2) n. зго ́да; підтве ́р-
дження. 
yes-man — n. підлабу ́зник. 
yesterday — 1) adv. вчо ́ра; 2) n. вчора ́шній 
день. 
yesterday morning — adv. вчо ́ра вра ́нці. 
yester-evening — poet. 1) adv. вчо ́ра уве ́чері; 
2) n. вчора ́шній ве ́чір. 
yesternight — see yester-evening, 
yester-year — poet. 1) adv. мину ́лого ро ́ку, 
у мину ́лому ро ́ці; 2) n. мину ́лий рік. 
yestreen — see yester-evening, 
yet — 1. adv. 1) ще, все ще; 2) вже; 3) крім 
то ́го, ще, на дода ́ток; 4) на ́віть; 5) до 
цьо ́го ча ́су ́ ; до ́сі; 6) все ́ таки, проте ́; 
2. conj. проте ́, одна ́к. 
yew — bot. тис, тисо ́ве де ́рево. 
yew-tree — bot. тисо ́ве де ́рево. 
Yiddish — n. ідиш, новоєвре́йська мо ́ва. 
yield — n. 1) agric. врожа ́й; 2) есоп. кіль-
кість виро ́блюваної або ́ видобува ́ної про-
ду ́кції; 3) tech. кори ́сна робо ́та. 

yield a point, to — зроби ́ти по́ступку (в 
супере́чці). 
yielding — adj. пода ́тливий, поступливий, 
yield, to — 1) agric. родити, дава ́ти врожа ́й; 
2) піддава ́тися, кори ́тися; 3) погбджу-
ватися. 
yield up, to — відмовля ́тися (від прав то ́що). 
Y-line — n. math, вісь ордина ́т. 
yodel — n. йодль (мане ́ра спі ́ву тіро ́льців). 
yodel, to — співа ́ти йо ́длем. 
Yoga — n. йо ́ґа. 
yog(h)urt — n. юґу ́рт (ки ́сле молоко ́); bact. 
ляктобацилін. 
yogi — n. йоґ. 
yo-heave-ho — see yo-ho. 
yo-ho! — int. дру ́жньо!, гей-го ́! 
yoke — n. 1) ярмо ́ ; 2) па ́ра запря ́жених 
волів; 3) коромисло; 4) tech. скбба ́; 5) av. 
штурва ́льна коло ́нка; 6) fig. невбля, 
ра ́бство. 
yoke-fellow — n. colloq. 1) співпрацівн||и́к 
(и ́ця); 2) чоловік; дружи ́на. 
yokel — n. derog. мужла ́й. 
yokemate — see yoke-fellow. 
yoke, to — 1) впряга ́ти в ярмо ́ ; 2) fig. 
з'є ́днувати; парува ́ти. 
Yokohama — geog. Йокога ́ма (мі ́сто). 
yolk — n. жовто ́к (яйця ́). 
yolk-bag — n. biol. жовтко ́вий міше ́чок 
за ́родка. 
yolk-sac — see yolk-bag. 
yon — ar. yonder. 
yonder — 1) adj. он той; 2) adv. он там. 
yore — n. ar.t poet, мину ́ле. 
Yorkist — n. hist. прибічн||ик (иця) Йбрк-
ської дина ́стії. 
York pudding — see Yorkshire) 2). 
York(shire) — 1) geog. Йо ́рк(шір); 2) cul. 
пиріг зі зби ́того тіста, запе́чений під 
шматко ́м м'я ́са. 
you — pronoun ти, ви. 
you'd — abbr. colloq. you would; you had. 
you-know-what — n. ось це са ́ме (за ́мість 
незга ́дуваного пре ́дме ́та). 
you'll — abbr. you will, you shall. 
young — 1. adj. 1) молоди ́й; 2) неда ́вній; 
недосвідчений; 2. n. collect. 1) мо ́лодь; 2) 
маля ́та. 
young blood — n. colloq. 1) квіту ́ча ю́ність; 
2) світський молоди ́й чоловік,
younger — adj. моло ́дший. 
youngest, the — adj. наймоло ́дший. 
youngish — adj. моложа ́вий. 
youngling — n. 1) poet, дитинча ́, малії; 
2) недосвідчена люди ́на.
young man — молоди ́й чолові ́к, па ́рубок. 
young mare — лошиця. 
young people — n. pi. мо ́лодь. 
young pig — порося ́. 
youngster — n. хло ́пець, юна ́к. 
younker—n. 1) ar. юна ́к; 2) colloq. хлбпчик; 
3) hist, ю́нкер (у Німе́ччині).
your — pronoun твій, ваш. 
you're — abbr. colloq. you are. 
yours — pronoun твій, ваш. 



yourself zoological 

yourself — pronoun 1) сам, самі ́ ; 2) себе ́. 
yourselves — р/. yourself, 
youth — n. 1) мо ́лодість, ю́ність; 2) мо ́-
лодь; 3) хло ́пець, юна ́к. 
youthful — adj. 1) молоди ́й, ю́ний; 2) жва ́-
вий, енергійний. 
youth hostel — тури ́стський та ́бір для мо ́-
лоді. 
you've — abbr. colloq. you have, 
yowl — n. виття ́, завива ́ння. 
yowl, to — ви ́ти, завива ́ти. 
yperite — n. chem. іпри ́т. 

Y-shaped — adj. Y-поді́бний. 
ytterbium — n. chem. іте ́рбій. 
yttrium — n. chem. і́трий. 
yuan — n. юа ́нь (грошова ́ одини ́ця Кита ́ю). 
yucca — n. bot. ю́ка. 
yuft — n. юхт (вид шкі ́ри). 
Yugoslavia — geog. Юґосла ́вія. 
Yugoslav(ian) — 1) n. юґосла ́в(ка); 2) adj. 
юґосла ́вський. 
Yukon — geog. Юкон (рі ́чка). 
Yule — n. rel. Різдво ́. 
Yuletide — n. rel. Різдво ́. 

z — n. math. зет, невідо ́ма величина ́. 
Zaire — geog. Заї ́р. 
Zambezi — geog. Замбе ́зі (рі́чка). 
Zambia — geog. За ́мбія. 
Zanzibar — geog. о́стрів Занзіба ́р. 
zany — n. 1) аг. бла ́зень; фіґля ́р; 2) colloq. 
дурень. 
zar(e)eba — живоплі ́т; колю ́ча загоро ́жа. 
Z-bar — n. met. зе ́тове залі ́зо. 
Z-day — виріша ́льний день. 
zeal — за ́пал, запопа ́дливість, завзя ́тість. 
Zealand — geog. о́стрів Зеля ́ндія. 
zealot — фана ́тик, фанатичний прихильник. 
zealotry — фанатизм. 
zealous — adj. ревний, запопа ́дливий. 
zealously — adv. ре ́вно, запопа ́дливо. 
zebra — zool. зе ́бра. 
zebra-crossing — перехі ́д ти ́пу «зе ́бра». 
zebu — zool. зе ́бу. 
zemindar — n. землевла ́сник (а ́нгло-інді ́й-
ський те ́рмін). 
zenana — n. жіно ́ча полови ́на до ́му (а ́нгло-
інді́йський те ́рмін). 
Zend — n. мо ́ва Аве ́сти. 
zenith — n. 1) astron. зені ́т; 2) fig. ро ́зквіт, 
зені ́т, найвшца то ́чка. 
zenithal — adj. astron. зені ́тний. 
zenith-distance — n. astron. зені ́тна ві ́дстань. 
zeolite — n. geol. цеолі ́т. 
zephyr — n. 1) за ́хідній ві ́тер; 2) poet. 
ніжний вітре ́ць; 3) colloq. щось ле ́гке ́, 
прозо ́ре. 
Zeppelin — av. цеппелі ́н. 
zero — 1) нуль, зеро ́ ; 2) нульова ́ то ́чка 
температу ́рної ска ́лі. 
zero-gravity — n. phys. неваго ́мість. 
zero hour — n. 1) виріша ́льна годи ́на; 
2) тії. годи ́на поча ́тку ата ́ки.
zero setting — n. tech. наста ́влення при ́ладу 
на зеро ́. 
zest — n. 1) за ́пал; ене ́рґія; заціка ́вленість; 
2) те, що надає ́ смаку ́, піка ́нтности; 3) аг.
цитри ́нова це ́дра. 
zest, to — 1) надава ́ти смаку ́, піка ́нтности; 
2) fig. додава ́ти ене́рґЙ, заціка ́влености.

zeugma — n. lin. зе ́вґма. 
Zeus — myth. Зевс. 
zibet — 1) zool. цибе ́това віве ́ра; 2) цибе ́т 
(му́скусна речови ́на ́). 
zigzag — 1) n. зиґза ́ґ; 2) adj. зиґзаґоподіб-
ний; 3) adv. зиґзаґоподі ́бно. 
zigzag, to — роби ́ти зиґза ́ґи. 
zinc — n. 1) тіп. цинк; 2) attr. ци́нковий. 
zincify, to — met. оцинко́вувати. 
zincography — n. print, цинкогра ́фія. 
zinc, to — met. оцинко́вувати. 
zing — n. colloq. свист; висо́кий різки ́й звук, 
zing, to — colloq. свисті ́ти; рі ́зко звуча ́ти. 
zinnia — n. bot. ци ́нія, майо ́рці. 
Zion — n. Сіо ́н. 
Zionism — n. сіоні ́зм. 
Zionist — 1) n. сіоні ́ст(ка); 2) adj. сіоніст-
ський. 
zip — n. 1) тріск ткани ́ни (при розрива ́нні); 
2) свист ку ́лі; 3) за ́стібка-бли ́скавка;
4) colloq. ене ́рґія; темпера ́мент.
zip-fastener — n. за ́стібка-бли ́скавка. 
zipper — 1) за ́стібка-бли ́скавка; 2) череви́к 
з за ́стібкою-бли ́скавкою. 
zippered — adj. що застіба ́ється на за ́стібку-
бли ́скавку. 
zippy — adj. енергійний, спри ́тний, жва ́вий. 
zip, to — 1) застіба ́ти(ся) на за ́стібку-
бли ́скавку; 2) промайну ́ти; 3) colloq. бу ́ти 
енергійним, по ́вним завзя ́ття. 
zircon — n. тіп. цирко ́н. 
zirconium — n. chem. цирко́ній. 
zither(n) — n. mus. ци ́тра. 
zodiac — n. astron. зодія ́к. 
zodiacal — adj. astron. зодіяка ́льний. 
zone — n. 1) зо ́на, по ́яс; райо ́н; 2) attr. 
зона ́льний. 
zone, to — 1) розподіля ́ти на зо ́ни (райо ́ни); 
2) ото ́чувати, оперізувати; 3) есоп. вста-
но ́влювати зона ́льний тари ́ф або ́ зона ́льні 
ціни. 
Zoo — звіри́нець, зоопа ́рк. 
zoographer — n. зоо ́граф. 
zoography — зоогра ́фія. 
zoological — adj. зоологічний. 



zoological garden 

zoological garden — see Zoo. 
zoologist — зоо ́лог. 
zoology — зооло ́гія. 
zoom — n. av. colloq. різки ́й зліт вго ́ру. 
zoom, to — av. colloq. рі ́зко зліта ́ти вго ́ру. 
zoophyte — n. biol. зоофі ́т. 
zoster — n. med. опері ́зуючий лшпа ́й. 

zymotic disease 

Zulu — 1) n. зулу ́с(ка); 2) ad]. зулуський. 
Zurich — geog. Цю ́ріх (мі ́сто). 
zygoma — n. anat. ви ́лична кістка, 
zymosis — n. 1) шумува ́ння; 2) зара ́зли ́ва 
хворо ́ба. 
zymotic — adj. 1) що шуму ́є; 2) зара ́зли ́вий. 
zymotic disease — n. інфекційна хворо ́ба. 



ІНШІ ПРАЦІ МАРІЇ ДЕЙКО 
»0ЛЯ ПЕРЕВІЗНИКІВНА« 

П'єси для дітей і доросту. 

»БУКВАР« 

»РІДНЕ СЛ0В0« 
Перша читанка-підручник після »Букваря«. 

» в о л о ш к и « 
Друга читанка-підручник після »Букваря«. 

»РІДНИЙ КРАЙ« 
Третя читанка-підручник після »Букваря«. 

» ЄВШ AH-3IЛ ЛЯ« 
Четверта читанка-підручник після »Букваря«. 

»ПР0 щ о ТИРСА ШЕЛЕСТІЛА« 
П'ята читанка-підручник після »Букваря«. 
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9 2 21 Союз Української 
Молоді. 

Спі ́лка Украї ́нської 
Мо ́лоді. 

17 2 30 admiralty — Admiralty — 
20 2 24 ahoy — ahoy! — 
26 2 28 antiknock — anti-knock — 
41 2 22 beat - ax beat-ax(e) 
42 2 12 behaviour — 

поведінка, манери. 
behavior — 
see behaviour. 

42 2 11 behavior — 
see behaviour. 

behaviour — 
поведі ́нка, манє ́ри. 

55 1 19 briticism — Briticism — 
62 2 22 Кейптаун. Кейпта ́вн. 
72 2 5 christianize, to — Christianize, to — 

102 2 6 decomposed — 
adj. що розклався (згнив). 

move to top of 
this column. 

116 2 24 dissymetrical — dissymmetrical — 
116 2 22 dissymetry — dissymmetry — 
137 2 8 erroneus — erroneous — 
149 1 4 tigue — fatigue — 
170 1 17 садовод; 2) садово ́д;
171 2 19 gee! — 

int. оце здорово! 
Gee! — 
int. Оцє́ здо ́рово! 

172 2 26 germanize, to — Germanize, to — 
173 2 26 gillarco — gillaroo — 
176 2 11 golly! — 

exclam. collog. їйбо! 
Golly! — 
exclam. colloq. Їйбо ́ ! 

180 2 1 муріжо ́к. моріжо ́к. 
182 2 17 Гватемала. Ґватема ́ля. 
183 2 1 gyves, to gyve, to 
183 2 8 guttapercha — gutta — percha — 
187 2 7 обли ́чя обли ́ччя 
192 2 17 гор'я ́н||йн(ка), горя ́н||и ́н(ка), 
211 2 1 евда ́ча. невда ́ча. 
213 1 4 nfusorial — infusorial — 
213 1 14 nhalation — inhalation — 
213 1 1 nherent — inherent — 
225 2 17 тряськи ́й. тряски ́й. 
233 1 27 lamppost — lamp — post — 
266 1 1 molibdenum molybdenum 
270 2 3 muffie, to — muffle, to — 
279 2 9 Noah's ark — Noah's Ark — 
293 1 20 отіатрія. отіятрі ́я. 
293 1 14 отіатр отія ́тр 
315 2 14 pohotograph, to — photograph, to — 
321 2 28 pliocene — Pliocene — 
326 1 26 portcrayon — port — crayon — 
330 1 9 predetermine, predetermine, 
347 2 2 Ґватема ́ли). Ґватема ́лі). 
350 1 32 racoon — rac(c)oon — 
350 1 3 корення, ко ́реня, 
354 1 28 ratinalistic — rationalistic — 
355 2 23 про себе. само ́му собі ́ . 
369 2 2 retread, to — re — tread, to — 
376 1 13 roman Roman 
385 2 17 sandal wood — sandalwood — 
392 1 16 тих що, тих, що /
395 1 9 на самоті ́ . насамоті ́ . 



402 1 20 сімна ́цять. сімнадцять. 
410 1 10 side stroke side-stroke 
413 2 22 чима ́ ого чималого 
413 2 30 н на 
423 2 1 ув'я ́зненн ув'язнення. 
433 1 22 spotted typhus — 

med. висипни ́й тиф. delete. 
457 2 1 surg — surg. 
459 1 32 swiss roll Swiss roll — 
460 1 23 sybil — 

n. myth, пророчиця, віщунка. Sybil — see Sibyl. 
460 1 9 складам; складах; 
460 1 1 складам. складах. 
462 2 20 Ве ́лза. Ве ́лзу. 479 1 1 ime — fuse — time — f u s e —
501 2 4 unacountable — unaccountable — 
502 2 3 unbiased — unbias(s)ed — 
506 1 32 udersized — undersized — 
515 2 4 в ropy; вгору; 
542 1 19 Who 's Who — Who's Who — 
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