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П Е Р Е Д М О В А

Словник охоплює найуживанішу суспільно-політичну, літературну 
і побутову лексику сучасної української мови і має на меті допомогти читачам 
перекладати на англійську мову українські тексти середньої трудності. Нау
ково-технічну термінологію подано лише таку, яка широко вживається 
в нефаховому спілкуванні.

Укладачі словника користувалися, крім оригінальних текстів обома 
мовами, такими лексикографічними джерелами:

Українсько-англійський словник. Склав М. Л. Подвезько. Вид. 2-ге, 
випр. і доп. Київ, Радянська школа, 1957.

Словник української мови, тт. І—XI. Київ, Наукова думка, 1970—1980.
The Concise Oxford Dictionary of Current English. Edited by H. W. Fowler 

and F. G. Fowler. Oxford -Univ. Press, 1969.
A. S. Hornby, E. V. Gatenby, H. Wakefield. The Advanced Learner’s 

Dictionary of Current English. Oxford Univ. Press, 1971.
Webster’s New World Dictionary of the American Language. 2nd College 

Edition. Edited by D. B. Gurainik. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. Y., 
1972.

The American Heritage Dictionary of the English Language, W. Morris, 
Editor. American Heritage Publishing Co., Inc. Boston — New York, 
1970.

Над словником працювали: H. М. Биховець (літери В, Г, Д, Н, О, У), 
А. В. Шванц (літера С) і Ю. О. Жлуктенко (решта словника та загальна 
редакція)!

Усі зауваження й пропозиції просимо надсилати на адресу видавницт
ва «Освіта»: 254053, м. Київ-53, вулиця Юрія Коцюбинського, 5.
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ПРО КОРИСТУВАННЯ с л о в н и к о м

Усі заголовні українські слова подаються в словнику за алфавітом. 
Якщо при цьому слова одного кореня йдуть підряд, вони, як правило, 
об’єднуються в одну статтю.

Незмінювана частина загального слова статті відділяється від змінюва
ної двома вертикальними лініями [||].

Заголовне слово, яке далі повторюється в статті, а також ндемінювану 
частину слова до вертикальних ліній замінює знак тильда [~ ] .

Омоніми подаються в окремих статтях і позначаються цифровими ін
дексами, наприклад: веснянка веснянка2.

Якщо заголовне слово вживається тільки в певному сяолученні або 
не має окремого еквівалента в англійській мові, після нього ставиться дво
крапка і наводиться все сполучення з перекладом, наприклад: нанівець: 
зводити щось ~  set smth. at nought.

Різні значення українського слова виділяються арабськими напівжир
ними цифрами з крапкою (1., 2. та ін.). Курсивом подаються всі пояснення 
значень слова та умовні скорочення.

У дужках прямим шрифтом наводяться слова (частини слів), що є 
факультативними у даному вислові (слові), наприклад: виріб (manufactu
red) article, краватка (neck)tie, а також прийменникове керування: вислов
лювати...~  свою думку (про) give one’s view (on).

Коса лінія [/] означає, щочбудь-яке із слів, між якими стоїть цей знак, 
може вживатися в даному випадку, наприклад: виблйскувати... ~  прбти 
сонця shine /  glitter in the sun; це значить, що можна перекласти: shine in the 
sun і glitter in the sun.

Знак [=sd вказує на те, що англійський переклад лише приблизно від
повідає значенню українського вислову.

Близькі за значенням англійські відповідники відділяються один від 
одного комою, більш віддалені — крапкою з комою.

Фразеологізми і вислови, у яких значення заголовного слова відріз
няється від тих, що були наведені раніше, подаються в кінці статті за знаком 
ромба [ф ].

На всіх українських і англійських словах, крім односкладових, воставле- 
но основний наголос. У складних випадках після англійського слова вказано 
в квадратних дужках його вимову.

Коли український іменник і його англійський відповідник еквівалентні 
один одному в різних числових формах, то після них вказується форма 
числа, наприклад, гроші мн. money sg.; кросворд одн. crosswords pi.
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Форма множини англійських іменників латинського і грецького похо
дження дається в дужках, наприклад: hypothesis (pi. -ses).

Якщо англійський еквівалент українського прикметника вживається 
після означуваного ним слова, дається позначка після ім.

За традицією українські дієслова наводяться в формі недоконаного 
виду, після якої вказано форму доконаного. Якщо одна з видових форм діє
слова вживається рідко, вона опускається.

Коли український прикметник перекладається англійським іменником 
в його атрибутивному вживанні, то після перекладу подається позначка 
altr., наприклад: світловйй light attr.

Якщо український прикметник може вживатися в окремих значеннях 
як іменник, то в цих випадках англійський переклад наводиться за позначкою 
як і м наприклад: багатЦий... 2. як ім. rich man.

Займенник one в англійських перекладах означає, що замість нього 
в англійському реченні слід вжити відповідний особовий займенник; onesetf 
замінюється в реченні зворотними myself, yourself та ін.; one’s замінюється 
присвійними займенниками my, your, our та ін.

До словника додається список географічних назв і таблиця англійських 
дієслів, що відмінюються не за загальними правилами.



6

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

У к р а ї н с ь к і

ав. — авіація
авт.— автомобільна справа 
амер.— американізм 
анат.— анатомія 
архт.— архітектура 
астр.— астрономія 
бакт.— бактеріологія 
безос.— безособова форма або зво

рот
біол.— біологія
бот.— ботаніка
буд.— будівельна справа
бухг.— бухгалтерія
вет.— ветеринарія
виг.— вигук
вищ. ст.— вищий ступінь 
відносн.— відносний 
військ.— військова справа 
геогр.— географія 
геол.— геологія 
гірн.— гірництво 
грам.— граматика 
див.— дивись
дипл.— дипломатичний термін
діесл.— дієслово
додат.— додаток
док.— доконаний вид дієслова
друк.— друкарська справа
ек. — економіка
ел. — електротехніка 
жив.— живопис 
займ — займенник
зал .— залізнична справа 
запереч.— заперечення, заперечний 
заст.— застаріле слово 
збірн.— збірне значення

звик.— звичайно
зменш.— зменшувальне слово
знев.— зневажливе слово або вислів
зоол.— зоологія
ім.— іменник
інф.— інфінітив
ірон.— іронічне слово
іст.— історія
канц.— канцелярський термін
карт.— термін карточної гри
кіберн.— кібернетика
кін.— кінематографія
книжн.— книжне слово або вислів
кул.— кулінарія
лінгв.— лінгвістика
літ.— літературознавство
лог.— логіка
м.— місто
мат. — математика
мед.— медицина
метеор.— метеорологія
мисл.— мисливство
мист.— мистецтво
мін.— мінералогія
міф.— міфологія
мн.— множина
мор.— морська справа
муз.— музика
наказ, сп.— наказовий спосіб 
наук.— науковий термін 
невідм.— невідмінюване слово 
недок.— недоконаний вид дієслова 
неознач.— неозначений 
неол.— неологізм 
о-в — острів 
о д н однина



оз.— озеро
орн.— орнітологія
особов.— особовий
перев.— переважно
перен.— переносне значення
пестл.— пестливий вислів
пит.— питальний
п-ів — півострів
підсил.— підсилювальний
поет.— поетичний вислів
політ.— політика
прийм.— прийменник
прикм.— прикметник
присл.— прислівник
присуди.— присудковий
р. — річка
рад.— радіотехніка 
рел.— релігія 
речен.— речення 
риб.— рибальство
розм.— розмовне слово або вислів
с. г — сільське господарство 
скор.— скорочено, скорочення

А н г л і

attr.—  attributive атрибутивне вжи
вання

е. g .— наприклад 
etc.— і так далі 
inf.— infinitive інфінітив 
pi.— plural множина

сл.— слово
спец.— спеціальний термін
спол.— сполучник
спорт.— спортивний термін
та ін.— та інші
театр.— театральний термін
текст.— текстильна справа
техн.— техніка
тж.— також
77С.—  ТІЛЬКИ
торг.— торговельний термін
у різн. знач.— у різних значеннях
фіз.— фізика
фізл.— фізіологія
філос.— філософія
фін.— фінансовий термін
фольк.— фольклор
фот.— фотографія
хім.— хімія
наст.— частка
шах.— шаховий термін
шк.— шкільний термін
юр.— юридичний термін

й с ь к і

predic.— predicative присудкове вжи
вання

sg.— singular однина 
smb.— somebody хто-небудь, хтось 
smth.— something що-небудь, 

щось

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

А а Д д 3 з Й й Н н С с X X ІД щ
Б б Е е И и К к 0 0 Т т Ц ц Ю ю
В в Є е І і Л л П п У у ч ч Я я
Г г Ж ж І ї М м Р р Ф ф ш ш Ь
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A
a 1 1. тол. протиставний but; and; 

я прийду, а вона ні I’ll come but she 
won’t; не хочеться вставати, а треба 
I don’t want to get up but I have to; 
я тут, а вонй там I am here and they 
are there; 2. спол. приєднувальний 
and; він біг, а я за ним he ran, and I 
ran after him; 3. част. and; А це 
хто? And who is that?; часто не пере- 
кладається: А ви дістали квитки? 
Did you get the tickets? ф* а саме 
namely, that is; а проте however, 

a 2 виг. ah!, oh! 
абажур (lamp-) shade, 
абетка alphabet; ABC. 
абзац paragraph, 
абй if only; ~ д е  anywhere, wher

ever you like; ~коли whenever you 
like, any time; ~куди anywhere, 
wherever you like; ~ xto anybody, 
Anyone; ~щ о anything; ~ я к  any
how; ~який any ... (you like), 

або or; ~  ... ~  Either ... or. 
абон || емент subscription (to, for); 

(картка) subscription card; (у театр 
та ін.) season-ticket; ~ ен т  sub
scriber.

абревіатура abbreviation, 
абрикос, абрикоса (плід) apricot; 

(дерево) apricot-tree.
абсолютний absolute; ~  чемпіон 

over-all champion.
абстрйк || тний abstract; ~ ц ія  ab

straction.
абсурд absurdity; nonsense; ~ний 

absurd; ridiculous.

авангард 1 .військ, advance(d) 
guard; 2. перен. vanguard, van; в ~ i  
in the van.

аванс advance (payment), prepay
ment; одержувати ~  a) get money 
in advance /  beforehand; б) (заро
бітної плати) to receive an advance 
of one’s salary; ~ om in advance.

авантюр || a  adventure; (комерцій
на) venture; воєнна ~ a  military 
gamble; ~ й зм  adventurism; ~ й ст  
adventurer; ~йстка adventuress; 
~ний venturesome; adventure attr.

аварійний 1. emergency atir.; 
~  сигнал accident alarm; ~  стан 
critical condition; 2. (для усунення 
аварії) breakdown attr.

аварі II я wreck; (автомобіля) 
crash; (нещасний випадок) accident; 
(поломка машини) ЬгЄак-down; за
знати ~ ї  have an accident; (про суд
но) be wrecked, 

авжеж certainly, of eourse. 
авіа||б&за air-base; ~  десант (ви

садка) air landing; (війська) air
borne troops; ~констрУм*ор aircraft 
designer; ~носець aircraft carrier; 
~пбш та air mail; яосдати лист 
~  поштою send a letter by air 
(mail).

авіаційн||ий aviation attr., air
craft attr.; ~ий завод Aircraft facto
ry /  works; ~ a  промисловість air
craft industry.

авіація aviation; зОірн. mote, air
craft.
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авраЦл мор. all hands on deck; 
перен. all hands’ job, emergency job; 
оголосити ~ л  call all hands on deck; 
~льний emergency attr- 

австр ал ієц ь , ~йський Austral- 
ian.

австрієць, ~йський Austrian, 
автобаза motor depot, 
автобіографія autobiography, 
автобус (motor) bus; autobus 

амер.; їхати ~ом go by bus. 
автограф autograph, 
автозавбд motor works; automo

bile plant амер.
автом&т 1. (машина) (automatic) 

machine; 2. (торговельний) slot-ma
chine; 3. (про людину) automaton, 
robot; 4. військ, submachine gun; 
tommy-gun.

автоматизація automation, 
автоматйчний automatic, self-act

ing.
автомашйна (легкова) (motor-) - 

car; (вантажна) lorry, truck амер.
автомобіль (motor-) car; automo

bile; ~ний motor (-car) a ttr ;  auto
mobile attr. амер.

автонбм II ія autonomy, self-govern
ment; ~ний autonomous; ~на рес
публіка /  область autonomous re
public /  region, 

автопортрет self-portrait.
Автор author; (про жінку) author

ess; (літературного твору) writer; 
(музичного твору) composer.

авторитет authority; користувати
ся ~ом (серед) have authority 
(with)-, ~ний authoritative; (у якійсь 
справі) competent.

автор Н ства authorship; ~ський 
author’s; ~ський гонорар royalties; 
—ське право copyright.

авторучка fountain-pen 
автотранспорт motor transport, 
ага aha!; ah so!; oh, well! 
агент agent; ~ ctbo agency; ~ y p a  

збірн. agents pi.-, (розвідка) secret 
service.

агіта||тор propagandist, agitator; 
~ ц ія  propaganda, agitation; перед
виборна ~ція election campaign 
I-'pein],

агітпункт election campaign cen
tre.

агітувати, загітувати (за, проти) 
1. тк. недок. campaign (for, against), 
agitate (for, against); carry on pro
paganda (for, against); 2. (переко* 
ну вати) urge, persuade.

агонія agony; передсмертна ~  
death pangs pi. 

аграрний agrarian, 
агрегат aggregate; unit, 
агресйвний aggressive, 
arpec || ія aggression; ~ o p  aggres

sor
агроном agronomist; ~ ія  agrono

mies; ~ічний agronomical, 
агрус gooseberry, 
агротехніка agrotechnics, 
адаптація adaptation, 
адвокат lawyer; attorney амер.; 

(що виступає в суді) barrister, Advo
cate.

адже but, however; you see; you 
know; ~ц е всім відомо but-every
body knows it; ~  це він! why, it’s he; 
~  це неправда? it is not true, is it?

адміністр || атйвний administra
tive; ~атор  administrator; manager; 
~ ац ія  administration; management, 

адмірал admiral.
адрес || a address; ~A t addressee; 

~увати address; direct.
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ад'ютант adjutant; aide-de-camp 
J'eid da 'kag], aide амер.

аероИдром airfield, aerodrome; 
airdrome амер.\ ~клуб amateur fly
ing club; ~план  airplane, plane; 
~порт airport.

аж підсил. част. (the) very; ~  до 
ранку till the very morning; ~  три 
роки for three long years; ~  ніяк 
not a bit, not at all, by no means; 
~  ось and here, and suddenly.

аз&рт (запал) heat; (збудження) 
excitement; входити в ~  get excited; 
~ний passionate; reckless; ~н а гра 
game of chance.

азбука alphabet; ABO, «ф* ~  Мор
зе Morse code.

азіатський Asian ('eijan], Asiatic 
[eijYaetik].

азот nitrogen; ~ний nitric; nitro
gen attr. 

айстра aster.
академії ік academician, member 

of the Academy; вічний academic; 
~ ія  academy; Академія наук Acade
my of Sciences.

акація acacia; біла ~  black lo
cust.

акварель (картина) water-colour; 
(фарби) збірн. water-colours pi. 

акваріум aquarium. 
акліматизН ація acclimatization; 

~увати(ся) acclimatize (oneself).
акомпан || емент accompaniment; 

^іатор accompanist; жувати 
accompany.

акорд chord; заключний ~  finale 
[fi'nculi].

акордеон accordion, 
акробат acrobat; ~йчний acro

batic.
акт 1. act (тж.театр.); 2. top.

deed; 3. (документ) statement; 
скласти ~  draw up a statement.

актйв1 збірн. the most active 
members pl.\ ~ іст  activist, 

актйв 2 фін. assets pi. 
активізувати activate; stimulate. 
актйвн||ий active; ~ість activity; 

~ o  actively.
актор actor; ~ к а  actress, 
актуальний  urgent, actual; ~ e  

питання vital question /  problem, 
акула shark.
акумулятор accumulator, (storage) 

battery.
акуратнії ий (точний) punctual; 

(охайний) tidy, neat; ~ість (точ
ність) punctuality; (охайність) 
tidiness, neatness; ~ o  (точно) 
punctually; (охайно) neatly.

акустЦика acoustics; ~йчний 
acoustic, 

акцент accent.
акціонер shareholder; stockholder; 

~ний: ~ н е  товариство joint-stock 
company, 

йкція 1 ек. share, 
акція 2 (дія) action, 
алгебра algebra, 
алгорйтм мат. algorithm, 
але but.
алебастр alabaster, 
алег || орйчний allegorical; ~орія  

allegory.
алея avenue; alley; (паркова) 

path, walk.
алког||олізм alcoholism; ~олік  

alcoholic; ~ 6 л ь  alcohol; вольний 
alcoholic; ~ольні напої spirits, 
strong drinks, 

алло hullo!, hello! амер. 
алмаз 1. diamond; 2. (для різання 

скла) glazier’s diamond.
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алфавіт alphabet; ABO, ~ний 
alphabetical.

алюміні||й aluminium; aluminum 
амер.; ~євий aluminium attr., alu
minum attr. амер.

альбом album; (для малювання) 
sketch-book, 

альманах almanac. 
альпініЦзм mountaineering; ~ ст  

mountaineer.
аматор amateur; ~ський amateur 

attr.
амбулатор || ія dispensary; ~ний 

dispensary a ttr ■, ~ний хворий out
patient.

американ || ець, ~ к а , ~ський
American, 

амністія amnesty, 
аморальний amoral, immoral, 
амортизація І. техн. springing; 

shock absorption; 2. фін. amorti
zation; 3. (машини, будівлі та ін.) 
wear and tear, depreciation, 

ампер ел. ampere, 
амплітуда фіз. amplitude, 
ампут [|ація amputation; ~увати 

amputate.
амфітеатр amphitheatre; театр, 

тж. circle.
аналіз analysis (pi. -ses); ~  крові 

blood test; жувати analyse.
аналогічний analogous (to), sim

ilar.
аналогі||я analogy; за ~єю (з) 

by analogy (to /w ith ); проводити 
~ ю (з) draw an analogy /  a parallel 
(with).

ананас pine-apple. 
анархіЦзм anarchism; ~ ct anar

chist; ~чний anarchic(al). 
анархія anarchy, 
анатомія anatomy.

ангел angel.
ангіна quinsy, tonsillitis. 
англі||єць Englishman; ~ й ка 

Englishwoman; ~йці збірн. the 
English; ~йський English; ~йська 
мова English, the English language* 

анекдот joke, funny story; ~йчний 
fantastic, improbable, 

ані підсил. no, not; not any. 
анітрохи not in the least, 
анкет || a form, questionnaire; за

повнювати ~ y  fill in a form /  ques
tionnaire.

аномалія anomaly, 
анонім anonym; (автор) anony

mous author; ~ний anonymous, 
анотація abstract; annotation, 
ансамбль ensemble [an'scumbl]; 

(пісні та ін.) company.
антагоні||зм antagonism; ~стйч- 

ний antagonistic, 
антена aerial, antenna, 
антивоєнний anti-war, anti-mili

tarist.
антиімперіалістйчний anti-imper

ialist.
антиквар antiquary; ~ний anti

quarian; ~ний магазин curiosity 
shop.

антилопа antelope, 
антинародний anti-national, 
антинауковий anti-scientific; un

scientific.
антипатія antipathy (to, against); 

aversion (for, to), 
антирелігійний anti-religious, 
антисанітарний insanitary, 
антифашйст, ~ський anti-fascist, 
антйчний antique; ancient, clas

sical; ~  світ antiquity.
антракт interval; intermission 

амер.
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антрацит anthracite, hard coal, 
ану now then!; come on! 
анулювати annul; (борг, рішення) 

cancel.
апарат 1. apparatus; device; теле

фонний ~  telephone set; 2. (штат) 
staff; personnel; ф  державний ~  
State machinery; ~ y p a  збірн. ap
paratus, equipment.

апатйчний apathetic; (байдужий) 
indifferent; (млявий) listless.

апатія apathy; (байдужість) in- 
difference.

апелювати (до) appeal (to), 
апеляція appeal, 
апельсин orange, 
апендицит appendicitis, 
апетйт appetite; їсти з ~ом  eat 

with relish, eat heartily; ~ний appe
tizing.

аплодисменти mh. applause sg.■, 
бурхливі ~исменти storm of ap
plause Sg.) увати applaud.

апломб assurance; self-confidence, 
апогей астр. apogee; перен. cli

max, culmination; ~  слави summit 
of glory.

аполітйчний indifferent to poli
tics.

апологет apologist, 
апостроф apostrophe [-fi]. 
апте||ка chemist’s (shop), drug- 

-store амер.; ~ к а р  chemist, druggist 
амер.\ ~ ч к а  (домашня) medicine 
chest; (першої допомоги) first-aid 
outfit. ,

араб Arab; ~ський Arabian, Ara
bic.

арбітр arbiter; спорт, umpire; 
~ а ж  arbitration.

аргентін || ець Argentinean; ~ський 
Argentine.

аргумент argument; ~ ац ія  argu
ments pi.) argumentation; жувати 
argue; give reasons (for).

арена arena; ~  діяльності field of 
action; циркова ~  circus ring.

арешт arrest; перебувати під ~ ом 
be under arrest; ~ а н т  prisoner; 
~овувати, арештувати arrest, 

ар’єргард rear-guard, 
аристократ aristocrat; ~йчний 

aristocratic; ~ ія  aristocracy.
арифмет||ика arithmetic; ~йчний 

arithmetical; ~йчна задача sum. 
арія aria, air. 
арка arch, 
арктичний arctic, 
аркуш sheet, leaf, 
армійський army attr. 
армія army; регулярна ~  regular 

army.
аромат fragrance, perfume, aroma 

(тж. перен.)) ~ний  fragrant, 
aromatic.

арсенал arsenal; а площу (тж, 
перен.) . 

артерія artery.
артилер || йст artilleryman, gunner; 

мінський artillery attr. 
артилерія artillery, 
артйст actor, artist; оперний ~  

opera singer; ~  балету ballet- 
dancer ['baelei-J; ~йчний artistic; 
~ к а  actress; artiste |-'ti:st].

артіль artel; сільськогосподарська 
~  agricultural co-operative, 

арфа harp, 
архаїчний archaic. 
архе6л||ог archaeologist; ~ огія  

archaeology.
архів archives p l\ (матеріали) 

files pi.
архіпелаг archipelago.
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архітект||ор architect; ~ у р а  ar
chitecture; ~урннй architectural.

асамблея assembly; Генераль
на Асамблея (Організації Об’єдна
них Націй) the General Assembly 
(of the United Nations Organiza
tion).

асигнува || ння assignation, appro
priation; ~ ти  (на) assign (to /  for), 
appropriate (for).

асиміл || ювати(ся) assimilate; 
~ яц ія  assimilation, 

асистент assistant, 
аскет ascetic [o'setik]. 
асортимент assortment; (вибір) 

selection, choice, 
асоціація association, 
аспект aspect.
аспірант post-graduate, (student), 

graduate strident амер.\ ~ypa post
graduate course, graduate course 
амер.

астроном astronomer; ~ічний 
astronomic(al); ~ ія  astronomy, 

асфйльт asphalt; жувати asphalt, 
ат&к || a attack; (кінна) charge; іти 

в ~ y  rush to the attack; charge; 
жувати attack, charge. 

атеі||зм  atheism; ~ ct atheist, 
ательє 1. (художника, фотографа) 

studio; 2. (одягу) dressmaker’s; (чо

б див. би.
б&б||а знев. woman, old woman; 

(про чоловіка) milksop; ф  снігова 
~ а  snowman; ^и н : -ф- ~ине літо 
Indian summer.

ловічого одягу) tailor's; ~  мод 
fashion house.

атестат certificate; ~  про середню 
освіту school-leaving certificate, 

атлас геогр. atlas, 
атлас текст, satin, 
атлет athlete; ~ и к а  athletics рі.; 

легка ~ика track and field athletics 
pl.\ важка ~ика heavy athletics pi.; 

йчний athletic.
атмосфер||а atmosphere; ~ний 

atmospheric; ~ н і опади precipitation 
sg., rain-fall sg.

атом atom; ~ний atomic; ~ н а  
бомба atom bomb, A-bomb; ~ н а  
вага atomic weight; ~ н а  електро
станція atomic power station; ~на 
зброя atomic weapon; ~не ядро 
atomic nucleus.

аудиторія 1. (приміщення) lecture- 
hall, lecture-room; 2.збірн. (слу
хачі) audience.

афган||ець, ~ський Afghan, 
афер II a shady transaction; swin

dle; ~йст swindler.
афіш || a  bill, poster; (театральна) 

playbill; ~увати  parade, advertise, 
афорйзм aphorism, 
африкан || ець, ~ськнй African, 
ацетон хім. acetone, 
аякже розм. certainly, of course.

бйбка зоол. dragon-fly. 
бабуня, бабуся grandmother; 

granny розм.
бавити amuse; entertain; ~ с я  

amuse oneself; have fun; play.
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бавовн || a cotton; ~яний cotton 
atir.

бавовни || к cotton (-plant); ~цтво 
cotton-growing.

багаж luggage; baggage амер.; 
~ний luggage attr.

багат||ий ' 1. rich; (заможний) 
wealthy; (якого багато) abundant; 
plentiful; (про врожай) heavy; 2. як 
ім. rich man; ~ і  мн. збірн. the 
rich pi.

багатій rich man. 
багатіти, розбагатіти grow rich, 
багато I. much (з ім. в одн.); 

many (з ім. у мн.); a lot (of); 2. 
з діесл. і присл. much; a lot; a great 
deal.

багатовіковйй centuries old. 
багатозначн || ий significant; ~ е  

число мат. number of many figures, 
багатоколірний many-coloured, 
багатолітній див. багаторічний, 
багатолюдний crowded, 
багатомовн ||ий polyglot; (про на

селення, країну) polylingual, mul
tilingual; ~ість multi-lingualism.

багатонаціональний multinatio
nal.

багатоповерховий many-storeyed, 
багаторазовий repeated; fre

quent.
багаторічний 1. lasting many 

years; of long standing після ім.-, 2. 
бот. perennial.

багатоскладовий грам, polysylla
bic.

багатослівний loquacious, verbose 
t-s].

багатосторонній many-sided, 
багатотираж || ний large-circula

tion attr.\ ~ к а  розм. factory /  uni
versity, etc. newspaper.

багатотомний in many volumes 
після ім.

багатств ||o riches pi., wealth; rich
ness; природні ~ a  мн. natural re
sources.

багач rich man; ~ к а  rich woman, 
багнет bayonet.
багн ||о  mud, ooze; dirt; ~йстий 

swampy, muddy.
багрянЦець crimson; ~ и й  crim

son; purple.
бадйлля збірн. tops pl.\ stalks pi. 
бадьорії ий cheerful, animated; 
ість cheerfulness.
бадьорйти stimulate, brace up; 

~ ся  try to keep up one’s spirits.
бажаний desirable, desired, long 

wished for.
бажа || ння wish, desire; ~ ти , по

бажати wish, desire.
база 1 base; basis (pi. -es) (тж. 

ек., техн.); сировйнна ~  source 
of raw materials.

база 2 1. (склад) storehouse, ware
house; 2. (туристська) tourist inn /  
camp.

базар market; книжковий ~  book 
fair; ~ний market attr. 

базис basis, foundation, 
базіка, ~ л о  chatterbox, (idle) 

talker; ~ння chatter, jabber, twad
dle, (idle) talk; ~ти chatter, chat.

базувати (на) base (on /  upon); 
found (on /  upon); ~ с я  (на) rest 
(on /  upon); be based / founded (on /  
upon).

байдарка спорт, canoe, 
байдики: ~  бити розм. twiddle 

one’s thumbs, 
байдикувати idle, loaf, 
байдуже with indifference; мені 

~  it is all the same to me; 1 don’t care.
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байдуж || ий indifferent; ~ ість  in
difference.

б а й к ||а ’ текст, baize; ~овий 
baize attr

байк || а 2 літ. fable; ~ а р  fabulist,
fabler-

байрак ravine, gully, 
байт спец. byte, 
бак cistern, tank, 
бакалі || йний grocery attr., ~йна 

крамниця grocery; grocer’s; ~ я  
grocery; збірн. groceries pi. 

бакен buoy [boi]
баклажан egg-plant; aubergine 

['oubad3i:n]\ ~ний: ~ н а  ікра au
bergine paste.

бактері І) олог bacteriologist; 
оологія bacteriology, 

бактерія bacterium (p i -ia). 
бал 1 ball; (невеликий) dance, 

dancing-party; ^-маскарад fancy- 
dress ball, masked ball.

б а л 2 1. метеор, point-, вітер б 
~ ів  wind force 6; 2. (оцінка) mark, 
point.

балада ballad.
балаканйна (idle) talk, chatter 
балак||ати talk; ~учий talkative, 

loquacious, garrulous, 
балалайка balalaika, 
баламут disturber, mischief- 

maker; ~ити, збаламутити disturb, 
trouble.

баланс balance; підвести ~  strike 
a balance.

балансувати balance, keep one’s 
balance, 

баласт ballast.
балачкЦа розм. talk-, ~ й  мн. 

rumour sg.t talk s g розводити ~й  
talk idle.

балерйна ballet-dancer ['baeli-].

балет ballet ['baelei/ ~мейстер 
ballet-master ['baelei-J, ~ний ballet 
I'baeleiJ attr

балка 1 (яр) gorge, ravine; (не
велика) gully

балка * beam, joist; (металева) 
girder

балкон balcony; (в театрі) upper 
circle.

балон balloon, газовий ~  gas-con
tainer, gas-bag. 

балувати spoil; pamper 
балотувати ballot (for), vote (for) 

~ с я  (у) stand (for), be a candidate 
(for)

балюстрада balustrade; (сходів) 
banisters pi.

бальзам balsam ['bodsom], balm 
[bcuml

бальнЦий ball a ttr , ~ i  танці 
ball-room dances, 

бамбук bamboo.
банальні) ий commonplace; hack' 

neyed, trite; ~ість banality; com
monplace.

банан banana.
бандЦ a gang; ~ й т  bandit; gang

ster (тж. перен); ~итйзм gangster
ism; ~йтський gangsters’.

бандероЦль printed matter; по
слати ~ллю send by book-post.

бандур || a bandore; ~ й ст  bandore 
player.

банк bank; Державний Банк the 
State Bank; ~івський bank a ttr , 
banking; ~ ip  banker; ~н6та bank- 
-note.

бан к а1 l .ja r ; (бляшана) tin, 
can; 2.мед. cupping-glass.

банка2 мор. (мілина) (sand-) 
bank, shoal, 

банкет banquet.
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банкрут bankrupt; ~ство bank
ruptcy; failure, 

бант bow. 
бйня 1 bath house, 
баня 2 архт. cupola, dome, 
барабан drum; ~ити drum; ~ний: 

~н а перетинка анат. ear-drum; 
~щ нк drummer.

барак barracks pl.\ військ. hut. 
баран ram; sheep; ~ и н а  mutton, 
барбарйс збірн. barberries pi. 
барвЦа colour; (для тканин) dye; 

чистий flowery, florid; colourful; 
~нйк dye-stuff, 

барвінок periwinkle, 
барельєф bas-relief ['bcmlbf]. 
бар’єр barrier; (на бігах) hurdle; 

брати ~  clear a hurdle, 
баржа barge, 
барикада barricade, 
барй || ло barrel; ~льце keg, small 

barrel.
барй||тися linger, be slow; не 

~ся! be quick! 
барнтдн baritone, 
барйш profit, gain, 
барка bark, barque; Freight-boat, 
барліг den, lair, 
барокко muct. baroque, 
барометр barometer; ~йчний ba

rometric (al).
барон baron; ~ ec a  baroness, 
барс зоол. pard; panther, 
бас bass [bets].
басейн 1. pond; reservoir; ~  для 

плавання swimming-pool; 2. геогр. 
(ріки та ін.) drainage-basin.

баскетбо||л basket-ball; ~льний 
basket-ball attr.\ ~ліст, ~лістка 
basket-ball player.

батальйон військ, battalion; ~ний 
battalion atlr.

батарейка ел. (electric) battery, 
батарея l . e  різн. знач, battery; 

зенітна ~  anti-aircraft battery; 2. 
(центрального опалення) radiator, 

батйст cambric, 
батіг whip.
батон (хліб) long loaf. 
батраЦк, ~ ч к а  farm labourer, 

farm-hand, 
батькй мн. parents, 
батьківщина 1 motherland; father- 

land; native land; homeland, 
батьківщина 2 legacy, inheritance, 
батьківський fatherly; paternal, 
батько father, 
бахрома fringe, 
бацйла bacillus (pi. -li). 
бач 1. look!; ти ~ !  fancy that!; 

2. вставне сл. you see.
бачити, побачити see; ~  уві сні 

(щось) dream (of); ~ с я  see each 
other, meet.

башт || a tower; ~овий tower attr.; 
~овий кран tower crane.

баштан melon-field1; ~ник melon 
grower.

баян bayan (kind of accordion); 
~ ict bayan player.

бгати, зібгати crumple; ~ с я  
crumple; get crumpled.

бджільнй || цтво bee-keeping, api
culture; ~цький bee-keeping attr.

бджол || a bee; ~йний bee attr.\ 
~йний мед pure honey; ~ я р  bee- 
-master.

бегемот hippopotamus (pi. -ses, 
-mi [-mai]).

без without; ~  винятку without 
exception; ~  п’яти шоста (година) 
five minutes to six. 

безапеляційний peremptory, 
безбарвний colourless.
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безбілетний ticketless; ~  паса
жир st6waway; (у поїзді тж.) bilker 
розм..

безболісний painless, 
безборонний 1. free, unhampered; 

2. (беззахисний) defenceless, 
безвинний innocent, 
безвйхі Ц дний hopeless, desperate; 

~ дь  desperate situation; dead-lock; 
ф  зайтй в ~дь be at a dead-lock, 

безвідмбвно without a hitch. 
безвідповІд&льн || ий irresponsible; 

^Ість irresponsibility.
безві||лля weak wilt, lack of will; 

~льний weak-willed, 
безвість obscurity, 
безвладдя anarchy, 
безвфднмй arid; waterless, 
безглузді) ий senseless, absurd; 

~ я  nonsense.
безголовий (.headless; 2. перен. 

розм. (дурний) brainless; (неуваж
ний) scatter-brained.

безголосий voiceless; (про спі
вака) having no voice.

безгоспод&рн || ий thriftless; ~ість 
mismanagement, thriftlessness.

безд&рн||ий untalented, ungifted; 
~ість lack of talent; mediocrity.

бездітн Ц ий childless; ~ ість  child
lessness.

бездійльи || ий inactive, passive; 
~ість inactivity, inaction, 

бездоганний irreproachable, 
бездоглядний uncared-for; ne

glected.
бездоказов || ий baseless, ground

less; ~ e  обвинувачення unfounded 
accusation, 

бездомний homeless, 
бездонний bottomless; (про безо

дню) fathomless.

бездоріжжя lack of (good) roads; 
impassability of roads.

бездушн||ий heartless, callous; 
~ість heartlessness, 

безжалісний pitiless; ruthless, 
безжурн || ий care-free; light-heart

ed; ~ість carelessness; light-heart
edness.

беззаконний lawless, 
беззаперечний unquestioning; 

implicit.
беззастережн || ий unconditional; 

~ o  without reserve; unreservedly.
беззахисний defenceless, unpro

tected.
беззбройний unarmed, 
беззвучний soundless; (безшум

ний) noiseless.
безземе || льний landless; ~ л л я  

landlessness, lack of land, 
беззмінний permanent, 
беззмістовн || ий empty, dull; ~ісгь 

emptiness, 
беззубий toothless, 
безідейн || ий unprincipled, lacking 

in principles and ideas після ім.; 
~ість lack of principles and ideas.

безіменний nameless; anonymous; 
unknown.

безініціатйвн || ий unenterprising; 
lacking in initiative; ~ ість  lack of 
initiative.

безкарн||ий unpunished; ~ ість  
impunity; ~ o  with impunity.

безкласовий classless; ~ e  су
спільство classless society, 

безколірний colourless, 
безконтрольний uncontrolled, 
безкорйсливий disinterested, 
безкраїй boundless, 
безкровний bloodless, 
безлад || дя disorder/ (плутанина)
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confusion; ~ний disorderly; con
fused.

безліч a great number, multitude; 
a lot of, lots of.

безлюдЦдя: на ~ д і for want of 
(better) society; ~ниц lonely, soli
tary,- (малонаселений) thinly popu
lated.

безмежні) ий boundless; limitless; 
infinite; ~ o  immensely, infinitely 

безмірний immeasurable, bound
less; infinite, 

безмовний silent, 
безнадійн || ий hopeless; ~1сть 

hopelessness, 
безневйнний innocent, 
безногий 1. legless; 2. (на одній 

нозі) one-legged, 
безодня abyss, chasm ['kaezom]. 
безособовий грам, impersonal, 
безпартійний 1. non-Party attr- 

2. як ім. non-Party man.
безпек)! a safety; (громадська) 4 

security; техніка prevention of 
accidents; Рада Безпеки Security 
Council.

безперебійний uninterrupted, con
tinuous.

безперервн || ий continuous; ~ o  
continuously.

безперестанний unceasing, inces
sant.

безперест || ану, ~анку incessant
ly, continuously.

безперечн II ий doubtless; ~ий 
факт certainty; ~ о  undoubtedly, 
without doubt, 

безперешкодний free, 
безпечний safe; техн. secure; (при 

невмілому поводженні) foolproof.
безпідставний unfounded, ground

less.

безплановий planless, 
безплатн II ий free; free of

charge, gratis.
безплідний sterile, barren; перен. 

fruitless.
безповітряний airless; ~  простір 

фіз. vacuum.
безповоротний irrevocable, 
безпомилковий unerring, faultless, 
безпомічн || ий helpless; ~ість help

lessness.
безпорадний див. безпомічний, 
без посеред || ній 1. direct, imme

diate; 2. (природний) spontaneous; 
ingenuous; ~ність spontaneity, in
genuousness; ~ньо directly, 

безправний deprived of civil rights, 
безприкладний unprecedented, 

unexampled.
безпринцйпний unprincipled, un

scrupulous.
безпритульний 1. homeless; 2. як  

ім. waif, street-child.
безпричинний groundless; cause

less.
безпробудн || ий (про сон) deep, 

heavy; ~ o  without waking.
безпрограшн || ий sure; ~ a  лоте

рея all-prize lottery.
безпросвітн |i ий 1. pitch-dark; ~ a  

темрява utter darkness; 2, перен. 
hopeless, unrelieved; ~ i  злйдні un
relieved poverty, 

безрадісний joyless, 
безрезультатний futile; (дарем- 

ний) vain; ~ o  without result; (да
ремно) in vain.

безробіт Цний 1. unemployed; 
jobless амер.-, бути ~ним be out of 
work; 2. як ім. unemployed; ~ н і мн. 
збірн. the unemployed pl.\ ~ тя  
unemployment.
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безрозсудн || ий reckless; ~ о  rashly, 
безрукий harmless; 2. (з однією 

рукою) one-armed; 3. перен. розм. 
awkward, clumsy, 

безсердечний heartless. 
безсйл||ий weak; (про злість та 

in.) impotent; слова тут ~ і  words 
are inadequate here; ~ л я  feebleness, 
weakness.

безсистемний unsystematic, 
безславний inglorious, 
безслідн II ий traceless; ~ o  with

out leaving a trace.
безсловесний dumb, mute; tongue- 

tied.
безсмерт || ний immortal; ~ я  im

mortality.
безсовісний unscrupulous; (безсо

ромний) shameless.
безс6нн||ий sleepless; ~ я  sleep

lessness; insomnia, 
безсоромний shameless, 
безсторонній impartial, unbiassed, 
безстрашний fearless, intrepid, 
безстроковий permanent, 
безсумнівн || ий undoubted; (оче

видний) evident, manifest; ~ o  un
doubtedly, indubitably.

безтактн || ий tactless; ~ість tact
lessness; (безтактний вчинок) tact
less blunder.

безталанний unfortunate, miser
able.

безтурббтн || нй careless; light
hearted; ~ ість  carelessness; light
heartedness.

безугавний unrestrained; йпсоп- 
trollable.

безум || ний mad, insane; ~ ctbo 
madness.

безумовн || ий absolute; undoubted; 
~ o  undoubtedly, certainly.

безупйнний continuous, incessant, 
безуспішний unsuccesful. 
безформний shapeless, formless, 
безхарактерний weak-willed, 

spineless.
безхмарний cloudless; перен. un

clouded.
безхребетний зоол. invertebrate, 
безцеремонний unceremonious; 

(нахабний) impudent, 
безцільний aimless; idle, 
безцінний priceless, invaluable, 
безцінь: продати /  купити за ~  

sell /  buy for a song /  dirt-cheap.
безчес || ний dishonest, dishonour

able; ~ т я  dishonour, disgrace; ~ ти - 
ти, збезчестити disgrace, 

безшумний noiseless, 
белетристика fiction. 
бельгі||єць, ~йський Belgian, 
бельетаж 1. (будинку) first floor; 

2. театр, dress circle.
белькот (Іати, ~ іти  babble; ~іння 

babble.
бензин Х.хім. benzine; 2. (пальне) 

petrol; gasoline; gas амер.
бензоколонка filling station, petrol 

station; gas station амер.
бенкет banquet, feast; ~увати 

banquet, feast; (галасливо) carouse 
[ko'rauz].

бентежити, збентежити worry, 
trouble; perplex; ~ с я  be /  get upset; 
be uneasy, be worried.

берег shore; (морський) sea-shore, 
coast; (річки) bank; (пляж) beach; 
іти до ~ a  мор. make for the shore; 
зійтй на ~  go ashore; ~овйй coast 
a ttr , coastal, ~ова охорона coastal 
guards pi.

берегтй, зберегти take care (of); 
spare; (охороняти) guard, ~ ся



бер 20

недок. be careful; (стерегтися)  be
ware (of); бережись! look out!; 
take care!

бережлйвий thrifty; есопбшісаі. 
березЦ a birch; ~овий bfrch attr. 
берез||ень March; ~н£вий March 

attr.
берест elm. 
берет beret ['berei]. 
беркут golden eagle, 
беручкйй tenacious; (що чіпляє

ться) clinging, 
бесіда conversation, talk, 
бескид (скеля) rock; cliff, 
бетон concrete; ~ний concrete attr. 
бешЦкет row, scandal; ~кетник 

trouble-maker; ~кетувйти make /  
kick up a row.

бєлорЯІ c, ~ска, ~ський Byelo
russian; ~ська мова Byelorussian, 
the Byelorussian language.

би, б (після голосного): я писав 
би, колй б був вільний I would write 
if I were free; Хто б це міг бути? 
Who could that be? хто б не whoever; 
що б не whatever; як би не however; 
колй б не whenever; де б не wherever, 

бик 1 bull; ОХ. 
бик 2 техн. (мосту) pier, 
билйна blade (of grass). 
бйльц||е (крісла) arm; (ліжка) 

back; ~ я  мн. (поручні) railing sg.; 
banisters pi.

бинт bandage; ~увати, забинту
вати bandage; dress.

бйстрЦий quick, rapid, fast; swift; 
~ина, ~ ін ь  rapids pi. 

бйтва battle.
бйти 1. beat; (ударити) hit; (роз

бивати) break, smash; 2. (про годин
ник) strike; 3. (про воду) gush out;

«ф ~  відбій beat the retrfef; ~  три
вогу raise the alarm.

бйтий beaten; (про посуд) Ьгбкеп; 
•ф ~  шлях beaten track.

бйтися 1. fight; beat; 2. (об щось) 
knock (against); 3. (про серце)
beat; 4. (розбиватися) break, be 
broken; 5. (уперто працювати над 
чимсь) struggle (with), 

бич lash, whip, 
бичок bull-calf, young bull, 
біб bean.
бібліографія bibliography, 
бібліотб || ка library; ~квр librar

ian ; ~чний library attr• 
біблія the Bible.
біг run(ning); спорт- race; на ~ y  

while running; ~ 6 m runei»g; 
runner-

бігати run about, 
бігти 1. run; 2. (текти) run; (Про 

час) go by, fly; 3. (переливатися) 
boil over.

бід || a misfortune; trouble; «ф не 
— it doesn’t matter; потрапити в 
~ y  get into trouble; як на ~ y  un
luckily.

бідкатися complain (of), moan 
(about).

біди || ий 1. poor; 2. як ім. poor 
man; ~ i  мн. збірн. the poor pi.; 
~ість poverty; ~ я к  poor man; (оеля- 
нин) poor peasant, 

бідніти, збідніти grow /  beetae ptor. 
бідон can.
будувати live in (great) poverty, 

be destitute, 
біженець refugee, 
бій fight, battle; в 6oib in action; 

взяти з бою take by force, 
бійка fight, scuffle, 
бійнйця loop-hole.
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бік side; -ф- ~  у ~  side by side, 
•fcnfcr ticket; card, 
білизна linen; (для прання) wash

ing; постільна ~  bed-clothes pl.\ 
спідня ~  underwear. 

білнзн& whiteness. 
бІлЦнй white; —ий ведмідь polar 

bear; «ф на —ому світі in the wide 
world; серед —ого дня in broad day
light; — а ворона white crow, outsid
er; —І вірші мн. blank verse sg.

білйтн, нобілйти (будівлю, стіну) 
whitewash.

біліти 1. (ставати білим) become 
white; 2. (виднітися) show white, 

білка squirrel, 
білогвардієць white guard, 
білбк І. (яйця) white (of the egg);

2.ХІМ., біал. аІЬйтеп.
білоручки a розм. shirker; бути 

—ою be afraid of getting one’s hands 
dirty.

бмосінжітй snow-white, 
біля I. by, near; — мене near me; 

2. (приблизно) about; — сотні тон 
ab6ut 100 tons, 

білявий blond, fair(-halred). 
біль pain, ache [eik]; (гострий) 

pang; завдавати болю hurt.
більмо мед. wall-eye; ф  як — на 

оці розм. as an eyesore, 
більш див. більше, 
більшати increase; (про день) 

become longer.
більше, більш more; — не по 

more, по longer; якомога — as much 
as pbssible; не —, ніж no more than; 
(про час) no longer than; — за все 
most of all; тим — що all the more 
that, the more so that.

більш й ий greater, larger, big
ger; — а частина the greater part,

most (of); —Ість majority; most 
(of).

більш-менш more or less, 
більшовй || к іст. Bolshevik; 

—цький Bolshevist, Bolshevik attr. 
більярд billiards pi. 
бінокль (театральний) opera- 

-glassfes) pi.; (польовий) field- 
-glass(es) pi. 

біографія biography. 
бі6||лог biologist; —лбгія biology, 
біохімія biochemjstry. 
бір pine forest.
біржа exchange; — праці labour 

exchange.
біс театр, encore [op'ko:]; грати /  

співати на — play /  sing an encore, 
бісектриса мат. bisector, 
бісквіт sponge-cake, 
біснуватися rage, 
бічнйй side attr.; lateral, 
блага || ння entreaty; —льний en

treating; —ти entreat; beseech.
благодійн || ий charitable, benevol

ent; philanthropic; —ик benefactor; 
philanthropist; —ість charity, phil
anthropy.

благозвучний harmonious, 
благород || ний noble; generous; ф  

—ний метал noble /  precious metal; 
—ство nobility; generosity.

благословляти, благословити 
bless.

благотворний beneficial, salutary, 
благоустрій: — міст town plan

ning and organization of public 
services; city /  town improvement, 

блаженство bliss. 
блаз||ень fool; jester; buffoon; 

—нювати play the fool /  the buffoon.
блакй||тний azure ['аезз]-, sky- 

-blue; light blue; —ть azure.
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бланк form; заповнювати ~  Fill in 
a form.

блйжній near; neighbouring, 
близнюк twin, twin brother; ~ й  

мн. twins.
близьк II йй 1. near; на ~ ій  відста

ні at a short distance; 2. (подібний) 
like;- (про переклад) close to; 3. (про 
стосунки) intimate, close.

блйзькість І . (за місцем, тж. 
перен.) nearness, proximity; 2. (сто- 
сунків) intimacy; ~ о  Х.присл. near; 
перен. тж. close; 2. безос. it is not 
far; 3. прийм. about; ~ o  двохсот 
about two hundred.

блймати, блймнути twinkle; glim
mer

блйск lustre; brilliance; shine; 
~ати, блиснути flash.

блискучий shining; brilliant (тж. 
перен.) .

блиснути див. блискати, 
блищати shine; glitter, 
блідйй pale.
блід || ість pallor, paleness; ~нути, 

збліднути turn /  grow pale, 
бліндаж військ, shelter, 
блок 1 політ, bloc; жуватися form 

a bloc.
блок 2 техн. block, pulley 
блок Ц ада blockade; жувати block

ade.
блокнот note-book, writing-pad. 
блондйн fair-haired man; ~ к а  

blonde, 
блоха flea, 
блощйця bed bug. 
блудйти, заблуд йти roam, wander; 

lose one’s way. 
блуза, блузка blouse, 
блукати, заблукйти wander, 
блювати vomit.

блюдце saucer; (для варення) jam 
plate.

блях II а (листове залізо) tin 
(-plate); roofing iron; ~ a p  white
smith, tinsmith, 

бляшаний tin (-plate) attr. 
бо 1. спол. because, for; as; 2. 

част. (не перекладається): ідй-бо 
сюдй! (do) come here! 

бобер beaver, 
бобовий bean attr. 
бобровий beaver attr. 
бовваніти loom.
бовкати, бовкнути 1. (про дзвін) 

toll; 2.розм. (непродумано сказати) 
blurt out.

бовтати, бовтнути stir, shake up. 
бог God.
богатйр 1. (epic) hero; 2. (силач) 

Hercules; ~ський Herculean, giant, 
богйня goddess.
бодай: ~  на хвилйну even for 

a minute; ~  не казати it would be 
better not to say it.

боєздатн||ий efficient; capable of 
fighting; ~ість fighting efficiency.

боєприпаси мн. військ, ammuni
tion sg.

боєць 1. (рядовий) private, man; 
2. fighter, warrior (тж. перен.).

божеві||лля madness; ~льний 1. 
mad; 2. як ім. madman, 

божеволіти, збожевбліти go mad. 
бойкот boycott; ~увати boycott, 
бойов || йй fighting; battle attr.; 

~йй порядок battle formation; ~ a  
підготовка combat training, 

бокал glass, goblet, 
боковйй side attr. 
боком sideways.
бокс спорт, boxing; ~ ep  boxer; 

~увати box.
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боксйт мін. bauxite, 
болгар И ин, ~ к а , ~ський Bulgar

ian; ~ська мова Bulgarian, the 
Bulgarian language, 

болільник спорт, розм. fan. 
болісний painful, sad. 
бол || іти ache [eik], hurt; у мене 

~йть голова I have a headache; 
у нього ~йть горло he has a sore 
throat; що у вас ~йть? What do you 
complain of?

болот||о swamp, marsh; ~йстий, 
~яний swampy, marshy, 

болт техн. bolt, 
болючий painful.
боляче 1 безос. it hurts; вам буде 

~  it will give you pain.
боляче 2 присл. badly, hard; вда

ритися ~  hurt oneself badly.
бомб || a bomb; осколочна ~ a  per

sonnel bomb; скидати ~ и  drop 
bombs; ~йти bomb, 

бомбосховище bomb shelter- 
бондар cooper.
борг debt; взяти у ~  borrow, 

дати у ~  lend; бути у ~ y  be in
debted (to), owe.

бор||ець 1. fighter (for)-, cham
pion (of); ~ ц і за мир the cham
pions of peace; 2. спорт- wres
tler.

боржнйк debtor, 
борня поет. struggle, fight, 
борода beard; ~тий  bearded, 
бородавка wart.
борознії a furrow; ~йти  furrow, 

make furrows (in), 
борона harrow.
боронйти defend, guard, stand up 

(for); ~ с я  defend oneself.
боротися 1. struggle, fight; 2. 

спорт. wrestle.

боротьба 1. struggle, fight; 2. 
спорт, wrestling.

б6рошн||о meal; flour; ~яний 
mealy; of meal після ім.

борсатися struggle (to get free); 
toss.

борсук badger.
борт 1. (судна) side; board; на 

~ y  on board; за ~6м overboard; 
з ~ y  пароплава from the deck of 
a steamer; 2. (одягу) coat-breast.

борщ borshch (kind of vegetable 
soup).

бос||ий barefooted; (про ноги) 
bare; на ~ y  ногу with no stockings /  
socks on; ~оніж  barefoot; ~оніжки 
мн. (взуття) sandal shoes, open-toe 
sandals; ~оногий barefooted.

ботан || іка botany; вічний botan
ic (a 1); ~ічний сад botanical gar
dens pi.

ботйнок boot; high shoe амер. 
боцман boatswain ['bousn]. 
боч || ка barrel, cask; ~ 6 hok keg, 

small barrel.
боягуз coward; ~ливий cowardly, 
боязкий timid, nervous; cow- 

afdly.
боязкЦість timidity; ~ o  присл. 

timidly; 2. безос.-. мені ~ o  I am 
frightened.

боятися be afraid (of), fear, 
бравий gallant; daring, 
браво well done!, bravo! 
брак 1 (на виробництві) spoilage; 

waste.
брак 2 (відсутність) lack, absence; 

за ~ом часу for lack of time, 
браконьєр poacher, 
бракороб slipshod worker, 
бракувати 1 (визнавати незадо

вільним) reject, condemn.
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брак ||ув&ти 2 (не вистачати) lack; 
be missing; мені ~ у є  I lack; чого 
нам ~уе? what do you need? 

брама gate(s) pi. 
брйнець prisoner (of) war. 
браслет bracelet, bangle, 
брат brother, дати ся fraternize; 

верство brotherhood; fraternity; 
~6рський brotherly, fraternal; ~сгво 
іст. bratstvo (a brotherhood, a socie
ty), fraternity.

брати, взяти take; -ф* ~  верх 
get the upper hand; ~  за живе sting 
to the quick; ~  напрокат hire; 
~  початок originate (in /  from); 
~  зобов’язання pledge oneself (to); 
~  приклад з когось follow smb.’s 
example; ~  слово take the floor; 
~  участь take Paft (in).

братися, взятися l.take  up, set 
to; ~  до роботи set to work (on); 
~  за розум become reasonable; 
2. (руками) touch; ~  за руки join 
hands.

брезент tarpaulin; ~овий tarpau
lin attr.

бренькати, бренькнути 1. jingle; 
2 .недок. розм. (невміло грати) 
strum (on).

брестй make one’s way, go; 
trudge.

брех || ати, збрехйти 1. lie, tell lies; 
2. (про собаку) bark, ~лйвий lying, 
false [fo:ls] v ~ н я  lie, falsehood 
['fodshud]; ~ун liar, fibber.

бригад || a team; brigade; зал. crew; 
~ a  відмінної якості top-quality 
team; ~ й р  team leader- 

бридкйй disgusting- 
бриз || кати, брйзнути splash, 

sprinkle; spatter; ~ки мн. splashes 
pi.; spray sg

брикати (ся), брикн$гти(ся) kick, 
брйла block; (землі) clod, 
брйль straw hat. 
брильянт diamond; brilliant, 
брйнза brynza (sheep's milk 

cheese).
бриніти ring; hum; buzz, 
брйтва razor; безпечна ~  safety 

razor; електрична ~  electric ra
zor j  shaver.

брйти, побрйти shave; ~ й  
(clean-)shaven; ~ ся  shave (oneself); 
have a shave, 

брід ford, 
бріфінг briefing, 
брова eyebrow; brow, 
бродйти 1 (мандрувати) wander; 

(прогулюватися) stroll.
бродйти2 (про вино, пиво) fer

ment.
бронебійний armour-piercing, 
броне Н машйна armoured саг; 

~поїзд armoured train.
бронз II a bronze; 0ВЛЙ bronze 

attr.; (про колір) bronzed.
бронх Н и мн. bronchi ['brogkai]; 

~ іт  bronchitis [brog'kaitis].
бронювати1 (вкривати бронею) 

йгтоиг.
бронювати 2 (залишати за кимсь) 

reserve; book, 
броня 1 військ, armour, 
броня2 (на місце та ін.) reser

vation; reserved place.
брость 1. bud; 2. збірн. (гілки) 

branches.
брошка brooch [broutfj. 
брошура booklet, pamphlet, 
бруд dirt; filth (тж. перен.); ~нй- 

ти, забруднйти dirty; soil; найтися, 
забруднйтися get dirty, 

брук, бруківка pavement; paved road.
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брук || ований paved; ~увати pave, 
брунька bud.
брус І.буд. beam; 2. (точильний) 

whetstone; 3. bar; ~  мила bar of 
soap; 4.: паралельні ~ й  мн. спорт. 
parallel bars, 

брусок whetstone, 
брухт scrap.
брюнет dark (-haired) man; ~ к а  

brunette.
бряжчати clank, clink; jingle; 

~  зброєю rattle the sabre, 
брязк, брязкіт jingle; clink, 
бризкати див. бряжчати, 
бублик ring-shaped roll, 
бубн Ця карт, diamonds pi.; 

~овий of diamonds після ім. 
бубнявіти swell, 
бубон tambourine, 
бубоніти mutter.
бувй(е) вставне сл. by chance; 

ви, не знаєте? do you by any 
chance know?; якщо ви, його
побачите if you (should) happen to 
see him.

бувйлий worldly-wise; (досвідче
ний) experienced.

був&ло вставне сл.: він, часто
туди ходив he would often go there, 
he often used to go there.

бува||ти  \. (перебувати) be; 
вранці вона завждй ~ є  вдома she 
is always at home in the morning; 
він ^ є в  інституті з 3-ї до 4-ї годйни 
he attends the institute from three 
to four; 2. (траплятися) happen; 
з ким цього не ~ ло  it’s common 
enough; 3. (відбуватися) be held, 
take place; 4. (відвідувати) go, visit; 
я тепер ніде не I never go
anywhere; -ф ~й(те) здоров(і) 
good-bye.

бугай bull.
буденн || ий everyday; ~ість перен. 

commonplace.
будень week-day; w6rk-day. 
будильник alarm clock, 
будйнок house, building; ~  від

починку rest home; дитячий ~  
children’s home.

будйти, розбудити wake, call; 
перен. arouse, awaken.

будівельн || ий building attr.; ~ i  
матеріали building materials; ~ик 
builder.

будівля (споруда) bOilding, con
striction.

будівнй II к builder; ~цтво  build
ing; construction.

б^гдка box, cabin; собача ~  ken
nel; телефонна ~  telephone box /  
booth амер.

будні мн. week-days; work-days; 
перен. everyday life sg.

будова 1. building; 2. (місце бу
дівництва) construction (site).

будувати, збудувати build, con
struct; ~  плани make plans; ~ с я  
be built; be under construction, 

будяк thistle.
будь || -де anywhere, йпу place you 

like; ~-колй any time; ~-кудй 
anywhere, to any place; ~-хтб 
Anybody, anyone; ~ -щ 6  Anything; 
~ -я к  anyhow; ~-якнй any. 

бузина elder, 
бузок lilac, 
буй мор. buoy [boij. 
буйвол buffalo.
б$йн || ий violent, wild; boisterous» 

impetuous; ~ий вітер boisterous 
wind; ~ a  рослинність lush vegeta
tion.

бук бот. beech.
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буква letter, 
буквально literally, 
буквар ABC-book; school primer, 
букет bunch of flowers, nosegay, 

bouquet ['bukei].
букініст second-hand bookseller; 

~йчний: ~йчна книгарня second- 
-hand bookshop.

буксйр 1. (судно) tug, tug-boat; 
2. (канат) tow-line; брати когось 
на ~  take smb. in tow.

булава іст. mace. 
ч булка roll; bun. 

булб див. бувало, 
бульба 1. (на воді та ін.) bubble; 

2. бот. tuber; ~ ш к а  bubble.
бульвар boulevard ['budva]; 

~ний 1. boulevard attr.\ 2.: ~ний 
роман trashy /  cheap novel; ~ н а  
преса gutter press, 

бульдог bulldog ['buldog]. 
бульдозер bulldozer ['bul-]. 
бульйон broth; clear soup, 
булька bubble.
булькати gurgle; splutter, bubble, 
булькот || ати, ~ іти  див. булькати, 
бундюч II итися swagger, be puffed 

up; ~ний pompous; (про мову) 
bombastic, highflown.

бунт riot; rebellion; ~ й р , ~івнйк 
rioter; rebel; жувати riot; rebel.

бур техн. drill; (для грунту, дере
ва) auger; ~ а в  техн. gimlet, 

буран snow-storm, 
буревій поет, strong wind, storm, 
буревісник зоол. (stormy) petrel, 
буржуй bourgeois ['bua3wcu|; 

~ЗІЯ bourgeoisie [bU33WCU'zi:j ; 
~ЗНИЙ bourgeois t'bU33WCu].

бурйти drill, bore; ~  свердловину 
sink /  drill a weil. 

бурка kind of a felt cloak.

буркот||ати, ~ іт и  grumble, 
snarl; ~лйвий grumbling; ~ у н  
grumbler.

бурлак іст. barge hauler; ~ a  
заст. lone man, vagabond, tramp; 
~увати live a life of a tramp /  
vagabond.

бурний stormy; (про море) rough, 
буров II йй: ~ a  вйшка derrick; ~ a  

свердловйна bore-hole.
бурхлйв||ий 1. (про море та ін.) 

stormy, heavy; 2. (сповнений подій) 
eventful; 3. (палкий) wild, enthu
siastic; 4. (стрімкий) rapid, vigo
rous; ~ е  зростання промисловості 
rapid growth of industry, 

бурчати grumble, 
буря storm, tempest, 
буряк beet, beetroot; цукровий 

~  sugar-beet, 
бур’ян weed.
буряний stormy, tempestuous, 
бусол орн. stork.
бутафорія 1. театр, properties 

pl.\ 2. (у вітрині) dummies pi.
бутерброд sandwich; (хліб з мас

лом) slice of bread and butter.
бути 1. (відбуватися, траплятися) 

be, happen; він був тут he was here; 
що буде, колй він про все довідає
ться? what will happen if he learns 
everything? 2.: у мене є I have; 
у нього було he had; «ф» не ~  вдома 
be away /  absent; ~  саме в міру 
fit; ~  в змозі be able; ~  зму
шеним be obliged, have to; ~  пиль
ним be on the alert; ~  свідком 
witness; будь ласка be so kind as; 
please.

бутси мн. спорт: football boots.
буття existence, being.
буфер buffer; ~ний buffer attr•
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буфет 1. (про меблі) sideboard; 2. 
buffet ['bufei]; (закусочна) (snack
bar, refreshment room; ~ник bar
man; bartender амер.

бу х гал тер  book-keeper, account
ant; головнйй ~ep  accountant gen
eral; ~ ер ія  I. book-keeping; 2. (при
міщення) accountant’s office; 
перський book-keeping attr.

бухйкати, бухикнути cough; give 
a dry /  hoarse cough, 

бухта bay.
буцати, буцнути butt. 
буцім(то) розм. as if, as though, 
буч II а: збйти ~ y  raise hell, 
бучнйй 1. (пишний) magnificent; 

(про мову) high flown; 2. (гйлас- 
ливий) noisy, 

бушлат pea-jacket, 
бушувати storm, rage, 
буяти grow in abundance; abound 

(in, with); seethe (with).

бюджет budget; ~ний budgetary; 
~ний рік budget /  fiscal year; ~н а 
комісія budget committee.

бюлетень 1. bulletin; report; ВЙ- 
борчий ~  voting-paper, ballot-pa
per; 2. (лікарняний листок) sick-list, 
medical certificate.

бюро 1. (назва керівного органу) 
bureau ['bjurouj; 2. (засідання) 
meeting of the bureau; 3. (установа) 
bureau, office; ~  знахідок lost-prop
erty office; ~  обслуговування 
service bureau; ~  погоди weather- 
bureau; ~  ремонту repairs service; 
довідкове ~  information Ьйгеаи, 
inquiry office.

бюрократ bureaucrat; ~йзм  red 
tape, bureaucratism; ~йчний bu
reaucratic; ~ ія  bureaucracy, 

бюст bust.
бюстгальтер brassiere ['braesleoj.

В
в, тж. у 1. (позначає місце: десь, 

в чомусь) in; (в.установі, невели
кому місті) at; в Англії in England; 
в інституті at the institute; 2. (позна
чає напрям: всередину чогось) into; 
увійтй в кімнату come into the room;
3. (позначає рух) to; for (про місце 
призначення); поїхати в Кйїв leave 
for Kiev; go to Kiev; пітй в школу go 
to school; 4. (позначає час) in (з по
значенням року, місяців); on (з 
назвами днів тижня, чисел місяця); 
в 1978 році in 1978; в січні in Jan
uary; в середу on Wednesday; в 
минулому місяці last month; в цьому

році this year; 5. (позначає зміну 
стану) to, into; перетворйти в щось 
turn into smth.; 6. при порівнянні 
не перекладається: в п’ять раз(ів) 
більше five times as much; в п’ять 
раз(ів) менше five times less.

вабити, прив&бити attract, lure; 
fascinate.

ваг II a weight; перен. тж. influ
ence; питома ~ a  specific weight /  
gravity; центр ~ й  centre of gravity.

вагання hesitation; без ~  un
hesitatingly.

вагатися hesitate.
ваги мн. balance sg., scales.
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вагітнії a  pregnant; ~ість preg
nancy.

ваговитий heavy, pdnderous; пе- 
рен. weighty, ponderable.

вагон carriage; саг амер.; м'я
кий ~  upholstered carriage; спіль
ний ~  sleeping-car; багажний 
luggage van; товарний ~  van; 
freight-car; поштовий ~  mail van; 
mail саг амер.; ~-рестор&н dining- 
car.

вагонетка trolley, truck, 
вагоновод tram-driver, 
вйда defect, shortcoming, 
вади II ти 1. injure, harm; 2. безос.: 

не ~ л о  б прочитати цю кнйгу it is 
(well) worth reading this book.

важити, зважити 1. weigh; 2. тк. 
недок. (мати Значення) be of im
portance (to); ~ с я , зважитися 1. 
weigh oneself; 2.тк. док. venture, 

важіль lever.
важкіїйй 1. heavy; 2. (який вима

гає великих зусиль) hard, difficult; 
3. (серйозний) serious; ~ий стан 
grave condition; 4. (сумний, безра
дісний) painful; ф  з ~йм почут
тям with a heavy heart; ~ е  повітря 
close air; ~йй характер difficult 
disposition.

в&жко І. heavily; 2. безос. it is 
hard /  difficult; ~  це бачити it 
is painful to see it.

важлйв || ий important, significant; 
~ o  безос. it is important; це не 
~ o  it is of no importance, 

важок small weight, 
ваза (висока) vase [vcuz]; (широ

ка й низька) bowl, 
вазелін vaseline, 
вазон flower-pot. 
вакан И сія vacancy; ~тний vacant.

вакса blacking, (shoe) polish, 
вакцина vaccine j-si:n]. 
вал 1 1. (насип) bank; військ, ram

part; 2. (хвиля) billow, roller, 
вал 2 техн. shaft, 
валет карт, knave, Jack, 
валик 1. техн. shaft, cylinder; 2. 

(диванний) bolster.
валити, повалйти, звалйти І. 

throw down; (перекидати) over
turn; 2. (зрубувати) fell; 3. (безлад- 
но, на купу) heap up, pile up; ~ся" 
fall down, tumble down.

валов II йй вк. gross; ~ a  продукція^ 
gross output. ]

валун boulder. j
валбта currency, 
валянки мн. felt boots, 
валятися (про речі) lie about; b&! 

scattered about; (про людину) lie;  ̂
loll about. 1

вальс waltz. ]
вам див. ви. I
вйми див. ви. <
ваніль vanilla.
ванн Н a  bath; сонячна ~ а  sun

bath; приймати ~ у  take a bath; ~ а  
кімната bath-room.

вантаж 1. load; (морський) freight,; 
cargo; 2.перен. burden, weight.

вантажити, навантажити load;: 
(товар на судно) ship; (людей на 
судно) embark. j

вантажн | |ий cargo attr.\ freight 
attr.\ ~ий автомобіль lorry; truck 
амер.; ~ e  судно cargo ship, freighter; 
~ и к  loader, freight handler; 
(портовий) stevedore. і

вапнЦ6 lime; ~ я к  limestone, 
вар pitch.
варвар barbarian; ~ський bar

barian; псрен. barbarous; ~ство |
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barbarism; (жорстокість) barbar
ity.

варений boiled.
вареник varenik (meat, fruit or 

curd dumpling), 
варення jam.
варйти, зварйти 1. (відварювати) 

boil; 2. (готувати їжу) cook, make; 
~  варення make jam; ~  сталь 
make steel; ~ ся  boil, be b6iling; 
be cooked.

варі&||нт version; (тексту тж.) 
variant, reading; ~ц ія  variation, 

варт див. варто.
вйрт ||а  guard; стояти на ~ і  be 

on guard.
вартий deserving, worthy, 
вартіст IIь cost; ек. v£lue; ~ ю  (в) 

to the value (of).
в&рто безос.: це ~  прочитати it 

is worth reading; це нічого не ~  
it is worthless.

вартовйй 1. guard attr., watch 
a ttr ; ~  пост sentry post; 2. (черго
вий) on duty після ім.; військ. 
orderly; 3. як ім. sentry, sentinel; 
watchman.

вартувати 1. guard, watch; 2. 
(чергувати) be.on duty, 

вас див. ви. 
ват ел. watt.
вата cotton wool; cotton амер.; 

(для підбивки) wadding.
ватйга band, crowd; (збройна 

група тж.) gang, 
ватажок leader; chief, 
ватерлінія мор. water-line, 
ватерпас техн. water-level, 
ватйн sheet wadding, 
ват || ний, ~яний  wadded, 

quilted; ~ян а ковдра quilt, 
в&фля wafer.

вахт На мор. watch; нести ~ у , 
стояти на ~ і  keep watch; на ~ і  
on dlity.

ваш (з ім.) your; (без ім.) yours; 
це ~ а  книга this is your book; ця 
книга ~ а  this book is yours.

вбачати 1. (бачити) see; 2. (вва
жати) consider, find, perceive.

вбивати \  вбйти (цвях та ін.) 
drive in; knock in: ф  ~  собі в гбло- 
ву take /  get into one’s head.

вбивати , вбйти (на смерть) kill; 
(навмисне) murder; (з політичних 
міркувань) assassinate.

вбйвЦство murder; (з політичних 
міркувань) assassination; ~ ц я  kil
ler; murderer; (найманий) assassin; 
~чий murderous, deadly.

вбиральня 1. lavatory; toilet амер:, 
rest-room амер.; 2. театр, dressing- 
room.

вбирати \  вбр&ти 1. (одягати) 
dress (up); 2. (прикрашати) decor
ate, adore.

вбирати2, ввібрати, тж. вбрати
(в себе) absorb; drink in; перен. тж. 
imbibe, suck in. 

вбйти див. вбивати !»2. 
вбігати, вбігти come running 

(into), run (into), 
вбік sideways; to the side, 
вбрання attire; clothes pi., dress; 

перен, attire, 
вбрйти див. вбирати ’. 
вбрід: переходити ~  ford, 
вважати think, believe; consider; 

guess амер.
введення introduction; ~  в дію 

putting into operation, 
ввезтй див. ввозити, 
ввестй див. вводити, 
вверх див. вгору.
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ввечері in the evening; сьогодні 
~  tonight; вчора ~  last night; 
завтра — tomorrow night; пізно ~ ■ 
late in the evening.

ввижаЦтися: безос. йому ~єть- 
ся, що it seems to him that, 

ввібрати див. вбирати 2. 
ввігнати див. вганяти, 
ввіз import; ~нйй imported, 
ввійтй див. входити. 
ввічливЦий polite, civil; ~ість 

politeness, civility; ~ о  politely.
вводити, ввестй lead in, intro

duce; ~  в кімнату bring into the 
room; ~  в дію put into operation /  
commission; ~  в курс чогось ac
quaint with smth.; ~  в оману mis
lead, deceive.

ввозити, ввезтй bring, in; import, 
вгадувати, вгадати guess, 
вгамовувати, вгамувати calm, 

quiet; soothe; (біль) assuage; (го
лод, спрагу) appease; ^ с я  grow 
quiet, (про бурю, біль) abate, die 
down; calm down.

вганяти, ввігнати drive in (to); 
(щось гостре) thrust, 

вгинати, угнути bend in (wards), 
вгледіти see, notice, 
вглиб (вниз) deep down; (всере

дину) deep into; (країни) inland.
вгодовувати, вгодувати fatten 

(up).
вголос aloud.
вгорі above; (над головою) over

head.
вгору up, upwards, 
вгрузати, вгрузнути stick (in), 
вдаватися, вдатися 1. (щастити) 

turn out well, be a success; йому 
вдалося перекласти це he succeeded 
in translating it, he managed to |

translate it; 2. (бути схожим на 
когось із родичів) take after smb.; 
у кого він вдався? where does he get 
it from? ф  ~  в подробиці go into 
details; ~  до хйтрощів resort to 
cunning.

вдавлювати, вдавйти press in, 
force into. '

вдалий 1. (успішний) successful; 
2. (гарний) good; 3. (влучний) apt; 
~  вйбір happy choice.

вдалин || і in the distance; ~ y  into 
the distance.

вдало successfully; well, 
вдаряти, вдарити strike; ~  в го

лову (про вино) go to one’s head; 
~ с я  1. (об щось) strike (against); 
hit (against); 2. (поринути у щось) 
plunge (into), fall (into), give one
self up (to).

вдатися див. вдаватися, 
вдача nature, disposition, temper, 

character.
вдвічі double, twice; ~  більше 

(з ім. в одн.) twice as much; (з їм. 
у мн.) twice as many; ~  менше 
half; збільшити ~  double; зменши
ти ~  halve.

вдвох the two of us /you/ them; 
вонй пішли ~  they both went to
gether.

вдень in the day-time, by day; 
(після полудня) in the afternoon; 
~  і вночі day and night, 

вдертися див. вдиратися, 
вдивлятися,вдивйтися peer (into); 

look intently /  narrowly (at).
вдиратися, вдертися burst (into), 

break (into).
вдихати, вдихнути 1. inhale; 2. ne- 

рен. inspire; вдихнути в когось 
мужність inspire smb. with courage.
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вдівець widower, 
вдова widow, 
вдовж див. вздовж, 
вдоволений satisfied, content, con

tented.
вдома at home; вона ~ ?  is she 

in?; його немає ~  he is out. 
вдосвіта at dawn, at daybreak, 
вдосталь to one’s heart’s content; 

усього було ~  there was plenty of 
everything.

вдруге for the second time, 
вдувати, вдунути, тж. вдути blow 

(into).
вдуматися див. вдумуватися, 
вдумливий thoughtful, serious, 
вдумуватися, вдуматися consider, 

think over.
вдунути див. вдувати.
вдУти див. вдувати.
вдягати, вдягти, тж. вдягнути

1. (когось) dress; 2. (на себе) put on; 
~ ся  dress (oneself); ~ с я  у щось 
put smth. on.

вдйчн||ий grateful, thankful; 
~ість gratitude.

ведмедиця she-bear; Велика 
Ведмедиця the Great Bear; Мала 
Ведмедиця the Little Bear.

ведмНежа bear-cub; ~еж ий bear 
attr.\ ~ ідь  bear, 

вежа tower.
вез||тй 1 .див. возити; 2. док. 

иовезтй безос. (щастити): йому ~ е  
he is lucky /  in luck; йому не ~ e  he 
is out of luck.

вексель promissory note; (nepe- 
казний) bill (of exchange).

веле||тень giant; ~тенський gi
gantic.

велйкЦий l.big, large; 2. (знач
ний визначний) great; prominent;

3. (важливий) important; надавати 
~ого значення attach great im- 
ortance (to); ~ою мірою largely, 
ighly; ф  —ий палець (руки) 

thumb; (ноги) big toe; —а рогата 
худоба cattle; ~ a  літера capital 
letter.

великодушн || ий generous, mag
nanimous; ~ ість  generosity, mag
nanimity.

велич grandeur ['graencfee]. 
величезн || ий huge, enormous; (про 

простір) vast; ~ a  більшість over
whelming /  vast majority.

величний size; мат. quantity, 
value; стала ~  constant.

велйчн || ий majestic, grand; (вра
жаючий) imposing; ~)сть majesty.

велосипед bicycle; cycle, bike 
розм.: їздити на ~ i  cycle; ~ й ст  
cyclist.

вельмишановний highly respected; 
(у листі) dear.

вен | |а анат. vein; ~озний анат. 
venous.

вентилювати, провентилювати ven
tilate, air.

вентиля || тор ventilator, fan; 
~ ц ія  ventilation, 

верйнда verandah, 
верба (pussy-)willow. 
верблюд camel.
вербЦовка recruitment жувати, 

завербувати recruit, enlist.
вередлйвий capricious; (перебір

ливий) fastidious.
вередувати be capricious; (бути 

перебірливим) be hard to please, 
be fastidious, 

верес бот. heather, 
верес II ень September; ~невий 

September attr.
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верещати squeal, screech; shriek, 
верзтй недок. talk nonsense; ~  

нісенітницю talk nonsense /rot. 
верн^ти(ся) див. вертати (ся), 
версія version.
верстат machine-tool; друкар

ський ~  printing-press; ткацький 
~  loom; токарний ~  lathe; п обу
дування machine-tool construction.

верства 1. layer; 2. геол., тж. 
перен. stratum (pi. -ta); широкі 
верстви населення wide sections of 
the population.

верстка друк, imposition; page- 
-proofs pi.

вертати, вернути 1. (віддавати 
назад) return, give back; (гроші) 
repay; 2. розм. див. вертатися 1; 
~ ся  1. return; (кудись) go back; 
(звідкілясь) come back; 2. перен. 
(до чогось) revert (to); recur (to) 
(тж. про хворобу). 

вертикальний vertical, 
вертіти turn (round), twirl; 

(швидко) spin; ~ ся  turn (round), 
revolve; (швидко) spin; «ф ~ с я  на 
думці /  в голові run in one’s head; 
~ ся  на язиці be on the tip of one’s 
tongue.

верткйй fidgety, 
вертоліт helicopter, 
верф shipyard, dockyard, 
верх (верхівка) top; (верхня час

тина) upper part; ф  брати ~  (над) 
gain /  get the upper hand (over).

верхи (на коні) on horseback; 
їздити ~  ride (on horseback).

верхівка top; ~  суспільства the 
upper crust; правляча ~  ruling 
clique [kli:k].

верхів’я (ріки) upper reaches pi. 
~  Дніпра the Upper Dnieper.

верхній top, upper; ~  одяг 
street /  outdoor clotnes.

верховйна uplands, highlands 
(in Carpathian mountains). 

верховіття top, crown (of a tree), 
верховнії ий supreme; Верховний 

Суд Supreme Court; ~ a  влада 
supreme power; Верховна Рада 
України Supreme Soviet of 
Ukraine.

верховод розм. leader ~ити  be 
the leading spirit (among).

вершйна 1. top; (гори тж.) sum
mit; (гостра) peak; 2. мат. (геомет
ричної фігури) apex; (кута) vertex.

вершйти carry out, fulfil; <ф ~  
чиюсь долю decide one’s fate.

вершк||й мн. cream sg.% ~6внй 
creamy; cream attr. 

вершник rider, horseman, 
веселий merry, gay; ~  настрій 

high spirits pi.
веселити, звеселйти amuse, di

vert; (підбадьорювати) cheer (up); 
~ ся  enjoy oneself, make merry, 
have fun. 

веселка rainbow.
весело 1. merrily, gaily; ~  про

водити час have a good /  jolly time; 
як ~ !  what fun!; 2.безос.: мені ~  
I’m enjoying myself.

веселощі мн. merriment sg., (роз
ваги) merry-making sg.; fun sg., 
(шумливі) hilarity sg.

весі||лля wedding; ~льний wed
ding attr.

весл || 6 oar; (парне) scull; ~овйй 
rowing attr.\ ~овйй спорт rowing; 
~овйй човен row(ing)-boat; ~ я р  
rower, oarsman.

веслуваЦння rowing; ~ ти  row, 
pull; (парними веслами) scull.
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весн Ц a spring; ~янйй spring аііг.; 
~ою in spYing.

веснянка 1 (пісня) vesnianka (Uk
rainian ritual spring song).

веснянк || a 2, звич. ~ и  мн. 
freckles; уватий freckled.

вести I. lead, conduct; 2. (керу
вати) conduct, direct; ~  збори pre
side over a meeting; 3. (машину та 
ін.) drive; ф  ~  боротьбу (з) carry 
on a struggle (against, with); ~  вій
ну (з) wage war (on / upon); ~  л і
нію pursue a policy; ' ~  розмову 
hold a conversation; ~  переговори 
carry on negotiations.

вестибюль (у театрі, готелі та 
ін.) . lobby; (у будинку, установі) 
(entrance-) hall.

весь, вся, все, всі 1. all, the whole 
(of); на всю довжину at full length; 
по всьому місту all over /  through
out the town; 2. як ім. все every
thing, all; він все знає he knows 
everything; 3. м н я к  ім. everybody, 
everyone; він всіх бачив he has 
seen everybody /  everyone; на 
весь голос at the top of one’s voice; 
незважаючи на все це for all that; 
все одно (байдуже) it is all the same; 
it does not matter; (незважаючи на 
щось) all the same; на все добре 
good-bye; всі до одного all to a man. 

ветеран veteran.
ветеринар veterinary; ~ ія  veterin

ary science; ~ний veterinary.
вето v£to; накласти ~  на щось 

veto smlh.
вечеря supper; ~ ти  supper, take /  

have supper.
веч || ip 1.-Evening; 2. (вечірка) 

party; літературний ~ ip  literary 
soiree [’swcurei] ~ ip  пам’яті Шев

2 Укр. апч"л. словник

ченка Shevchenko memorial meeting; 
~орами in the evening, every 
evening.

вечір || ка (evening-) party; ~ній  
evening attr.\ — ня зоря afterglow; 
sunset; glow; ~ня зміна night shift; 
~н і курси night classes; ~ня школа 
evening school.

вечорі || ти безос.: —є dusk is fall
ing, night is coming on.

вештатися loaf, roam, idle about, 
вжалити (про комаху) sting; (про 

гадюку) bite.
вжахнутися be horrified, 
вже already; вона ~  не дитйна 

she is no longer a child; вони ~  до
рослі they are grown-up now.

вживаний 1. common; in com
mon use після ім.; широко ~  widely 
used, wide-spread; 2. (що вже був 
у вжитку) second-hand.

вживання 1. use, usage; (засто
сування) application; 2. (їжі, ліків 
та ін.) taking; для внутрішнього 
~  (про ліки) for internal use.

вживати, вжити use; (застосову
вати) apply; ~  всіх заходів take 
every measure; (ліки та ін.) take; 
(їжу) eat, use.

вжй Н ток use, usage; речі домаш
нього ~тку household articles /  
utensils; речі широкого ~тку a r
ticles of general consumption.

взагалі 1. generally, in general; 
(у цілому) on the whole; 2. (зав
жди) always; він ~  такий he 
is always like that; 3. at all; 
він ~  не прййде he won’t come 
at all; ф  ~  кажучи generally 
speaking.

взаєм || ний mutual, reciprocal; 
~ини мн. mutual relation sg., in
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terrelation sg.; юність mutuality, 
reciprocity.

взаємодія interaction, co-opera
tion. .

взаємодопомог || a mutual aid; до
говір про ~ y  mutual assistance pact 
/  treaty.

взаємозв’язок correlation, 
взвод військ, platoon, 
вздовж, вдовж 1. присл. length

wise, lengthways; 2. (чогось) прийм. 
along; -ф ~  і впоперек (в усіх на
прямках) far and wide; (грунтовно) 
thoroughly.

взймку in winter. 
взір||ець 1. (приклад) standard, 

model, example; брати за ^ець 
imitate, follow the example (of); 
2. (виробу та ін.) specimen, sample; 
на ~ець after /on / upon a model 
~цевий model attr.

взувати, взути (черевики та ін.) 
put on; ~ с я  put on one’s shoes.

взут||тя збірн. foot-wear; boots 
pi., shoes pi.; ~тєвий shoe attr.; 
~тєвий магазин boot-shop; shoe- 
-store амер.

взяти(ся) див. брати(ся). 
ви you; я не розумію вас I don’t 

understand you; він дав вам книгу 
he gave you the book, he gave the 
book to you; це написано вами 
this has been written by you; що 
з вами? what is the matter with 
you?

вибачати, вйбачити excuse, par
don; вибач (те) (мені) excuse me!; 
(I am) sorry розм.; I beg your par
don!; ~ ся  apologize, beg pardon.
' вйбачення excuse, apology; про

сити ~  у когось beg smb.’s par
don.

вйбачити(ся) див. вибачати(ся). 
вибивати, вибити 1. knock out; 

(двері та ін.) break; 2. (речі)_ beat 
(out); ~  килим beat a carpet; ф  
~  з колії unsettle; ~  з рівноваги 
upset (smb.’s) equanimity; ~  про
тивника військ, dislodge the enemy; 
~ся: вибитися з сил exhaust one
self; be exhausted; вибитися в люди 
make one’s way in the world.

вибирати, вибрати 1. choose, 
pick out, select; 2. (голосуванням) 
elect; 3.: ~  картоплю dig potatoes.

вибиратися, вйбратися 1. (з чо
гось) get out; find one’s way out 
(of); 2. розм. (переїжджати) move. 

вйбити(ся) див. вибивати(ся), 
вибігати, вйбігти 1. run out; 2. 

(виливатися при кипінні) boil over.
вйбій гірн. face; (вугільний) 

coal-face.
вибійник гірн. coal-cutter; face- 

- worker.
вйбір choice; (відбір) selection, 
вйблиск reflection, gleam, 
виблйскувати sparkle, twinkle; 

~  проти сонця shine /  glitter in 
the sun.

вибоїна (на дорозі) pot-hole, 
вйбор II и мн. election sg.; загаль

ні ~ и  general election sg.; додатко
ві ~ и  by-election sg.; ~ ец ь  elector; 
voter; ~ці мн. збірн. the electorate 
sg.; ~чий electoral; election attr.; 
~ ча  дільнйця electoral district; 
~ ча  кампанія election campaign;* 
окружна —ча комісія district elec
toral commission; ~че право suf
frage, vote.

вйбранЦий select(ed); ~ i  твори 
selected works.

вйбрати(ся) див. вибирати(ся).
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вибрик trick; prank, 
вибрйкувати gambol, frisk 

(about).
вибувати, вйбути leave, quit; «ф* 

-  з гри leave the field; quit the 
ranks; ~  зі строю військ, become 
a casualty.

вйбух explosion; перен. ( o u t 
burst; ~  гніву burst of anger; ~  
сміху burst of laughter; ~овий ex
plosive; ~ова хвиля blast (wave).

вибухати, вйбухнути 1. burst, 
blow up; (про заряд) explode; 2. 
(про війну та ін.) break out, burst 
out; -ф- ~  сміхом burst out laughing.

вйван || таження unloading; (з ко
рабля) disembarkation; ~тажувати, 
~тажити unload, 

вйвезти див. вивозити, 
вивергати, вйвергнути throw out; 

(лаву та ін.) erupt, 
вйверження eruption. 
вйвернути(ся) див. вивертати (ся), 
вивертіти, вйвернути У. (з ко

ренем) uproot; 2. (навиворіт) turn 
inside out.

вивертатися, вйвернутися (звіль
няючись від чогось) twist out, wrench 
oneself free; перен. evade; ~  зі 
скрутного становища wriggle /  get 
out of a difficulty. 

вйвести(ся) див. виводити(ся), 
вйвих dislocation; ~нути dislo

cate, put out of joint.
вивідувати, вивідати find out, 

worm out. 
вйвіз export.
вивіряти, вйвірити check, verify; 

(годинник) regulate, 
вйвісити див. вивішувати, 
вйвіска sign, signboard, 
визітрюва j| ння геол. weathering,

(wind) erosion; ~ ти , вивітрити 1. 
(провітрювати) fcir; 2. геол. weather, 
erode; ~тися, вивітритися 1. (про
запах) evaporate; 2. геол. be weath
ered, be eroded.

вивішувати, вйвісити hang out 
(об'яву та ін.) put up, post up.

виводити, вйвести 1. (звідкись) 
take out; lead out; (силою) turn 
out; (військо) withdraw; 2. (пля
ми) remove; 3. (вирощувати) grow, 
raise; 4. (курчат) hatch; -ф- ~  з 
терпіння когось exhaust smb.’s 
patience; ~  з ладу put out of ac
tion; — когось із себе exasperate 
smb.

виводитися, вйвестися 1. (змен
шуватися в кількості) decrease (in 
number); (зникати) disappear; 2. 
(про курчат) hatch.

вйводок brood; (про птахів тж.) 
hatch.

вивозити, вйвезти 1. take out, 
carry out; (звідкись) bring; (сміття 
та ін.) remove; 2. (за кордон) 
export.

вйворіт the wrong side, 
вивчати, вйвчити study, learn; 

(оволодівати) master.
вивчитися (здобути освіту) be

come /  get educated.
вйвчення study; (наукове) inves

tigation.
вйвчити див. вивчати, 
вйгадан || ий invented, made-up; 

~ е  ім’я assumed name, 
вйгадати див. вигадувати, 
вйгадка invention; (брехня) fib 

розм.
вигадувати ', вйгадати 1. (щось 

нове) invent; 2. (створювати в уяві) 
make up.

2*
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вигадувати2, вйгадати (дістава
ти вигоду) gain; (заощаджувати) 
save.

виганяти, вйгнати 1. drive ouit 
turn out; 2. (виключати з школи) 
expel; 3. (з роботи) sack; dismiss, 
fire (out) амер.

вигвйнчувати, вйгвинтити screw 
out, unscrew, 

вйгин bend, curve, 
вигинати, вйгнути bend, curve; 

~  спину (про тварин) arch one’s 
back.

вйгідн || ий advantageous; (який 
дає прибуток) profitable; (який 
добре оплачується) paying, remune
rative; (зручний) comfortable; 
(сприятливий) favourable; ~ о  без- 
ос. it is advantageous; it is profi
table; it pays розм. 

вигін pasture (land), 
вйгляд appearance; look; air; зов

нішній ~  appearance; у нього по
ганий ~  he does not look well; йому 
на ~  років 20 he looks about twenty; 
під ~ом чогось under the pretext /  
guise of smth.

вигляд йти \  вйглянути look out; 
(крадькома) peep out.

виглядйти2 (мати вигляд) look; 
~  молодим look young, 

вйглянути див. виглядати 
вигнанії ня banishment, exile; 

~ець exile.
вйгнати див. виганяти, 
вйгнути див. вигинати, 
вйпіутий bent, curved; (про бро

ви) arched.
виговорювати (докоряти) ге- 

pr6ve, rebuke.
вйгода (перевага) advantage; 

(прибуток) gain, profit.

вигбда comfort; convenience; 
квартйра з усімй ~ми flat with all 
modern conveniences /  accommo
dations.

вигодбвувати, вйгодувати (дітей) 
bring up; (тварин) rear, raise.

виголошувати, вйголооити de
liver; ~  промову deliver /  make a 
speech.

вигоряти, вйгоріти 1. (від вогню) 
burn down /  away; 2. (вицвітати) 
fade (in the sun), 

вигострювати, вйгострити sharpen, 
виготовляти, вйготовитн make, 

manufacture, produce.
вигравати ', вйграти win; gain 

(тж. час).
вигравати 2 1. (грати на- музич

ному інструменті) play; 2. перен. 
(барвами) sparkle.

вйграш 1. prize; (виграні гроші) 
winnings pl.\ 2. (вигода) gain; 
~ний (про квиток, позику) lottery 
attr.; (вигідний) advantegeous.

вигрівати, вйгріти warm; ~ с я  
warm oneself.

вйгук 1. exclamation, ejacula
tion; 2. грам, interjection.

вигукувати, вйгукнуш exclaim, 
ejaculate; cry out.

вид 1 І. (обличчя) face, 2. (крає
вид) view; ф  ~ и  на майбутнє 
prospects of /  views for the future; 
бути нй ~ y  be conspleeous; для 
~ y  розм. for form’s sake, 

вид21. (різновид) kind,sort, form;
2. біол. species; З.лінгв. Aspect.

видавати1, вйдати 1. (на руки) 
give; ~  заробітну вябту pay 
wages /  a salary; 2. (зраджувати) be
tray; give away; ф  ~  заміж marry; 
~  себе за когось pretend to be smb.
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видавати 2, видати 1. (друкувати) 
publish, -issue; 2. (наказ та ін.) 
promulgate, issue.

видаватися, видатися 1. (здава
тися) seem; look; 2. (траплятися) 
happen; 3. (виступати) protrude, 
jut out.

видав ||ець publisher; ~нйцтво 
publishing house; ~нйчий publishing.

видавлювати, вйдавити press out, 
squeeze out; <$► ~  усмішку force a 
smile.

видання 1. (дія) publication, 
issue; 2. (те, що видано) edition, 

видати див. видавати '•2. 
видатися див. видаватися, 
видати Я йй outstanding, remark

able, eminent, prominent, distin
guished; ~ a  перемога signal /  no
table victory,

ви дат Я bk І. бухг. expenditure; 2.: 
~ки мн. expenses; ~ новий expense 
atlr.

вйдача 1. giving out; (виплата) 
payment; 2» (злочинця) extradition, 

виделка fork.
видертися) див. видирати (ся), 
вйдим Н ий visible; (очевидний) ob

vious; ф  ~ а  річ it is obvious; ~ість
1. visibility; 2. (зовнішня схожість) 
appearance, semblance; ~ість друж
би semblance of friendship.

видирати, видерти pull out, tear 
out; ~ с я  І . див. вириватися 1.; 2. 
(вилазити нагору) climb up.

видих&ти, вйдихнути exhale, 
breathe out; ~ с я  1. (втрачати запах) 
lose its fragrance /  smell; 2. перен. 
be used up,

виділяти, виділити 1. (відбирати) 
pick out; select; 2. (вирізняти) 
distinguish; ~  курсивом друк, put

in italics; italicize; 3. (частину май
на) apportion; 4. фізл. sacretc; 5. 
хім. educe; ~ с я  (вирізнятися) 
stand out (for); be distinguished 
(by).

вйдний 1. (доступний зору) vis
ible; 2. (значний) eminent, promi
nent.

виднітися be visible, be discern
ible; (з-за) show from behind.

видно f. безос. one can see, перен. 
it is clear; ~  село the village is in 
sight; 2. вставне сл. (очевидно) 
evidently, obviously.

видобувати, вйдобути extract; 
(про мінерали тж.) mine.

вйдобуток 1. (процес) extraction;
2. (видобуте з надр) output.

видовбувати, вйдовбати hollow out. 
видовище 1. sight, spectacle; 2. 

(вистава) show.
видозмінювати, видозмінйти mod

ify, alter, 
вйдра зоол. otter, 
видряпувати, вйдряпати scratch 

out; ~ с я  (вгору) climb (up /  upon), 
clamber (up /  upon).

вйдужання, видужування recov
ery, convalescence.

видужувати, вйдужати get better, 
recover.

видумувати, вйдумати див. вига
дувати '.

видурювати, вйдурити (щось у 
когось) fool /  swindle smb. out of 
smth.; swindle smth. out of smb.

виживати, вйжити 1. (залишити
ся живим) survive; (після хвороби) 
live; він не виживе he won’t live /  
pull through; 2. (виганяти) drive 
out; get rid of; ф  вйжити з розуму 
become a dotard.
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визволення liberation, release, 
визволитель liberator, 
визволяти, вйзволити 1. liberate, 

release, set free; 2. (виручати) res
cue, come to help; ~  когось із біди 
help smb. out of trouble; ~ с я  make 
oneself free, get free.

визвольн || ий liberation attr.; liber
ating; ~ий pyx liberation move
ment; ~ a  місія liberating mission, 

визирати, вйзирнути look out. 
визйскувач exploiter, 
визнавати, вйзнати 1. (законним 

таін.) recognize; 2. (погоджуватися) 
admit, own, acknowledge; треба 
вйзнати, що ... it must be admitted 
that...; 3. (вважати) consider.

визнання recognition; acknowl
edgement; здобути ~  win the rec
ognition (of).

визначати, вйзначити 1. (вста
новлювати) fix, determine; (місце
знаходження) locate; ~  наперед 
predetermine; ~  день зборів fix a 
date for a meeting; 2. (розкривати 
суть) define.

вйзначений fixed, determined, 
вйзначення 1. (встановлення) de

termination; 2. (формулювання) defi
nition.

визначнйй notable, impbrtant, 
prominent; див. тж. видатний.

визубрювати, вйзубрити розм. 
cram, learn by rote.

виїжджати, вйїхати go away; 
leave (for); (від’їжджати) depart; 
(переїжджати) move.

вйїзд departure; віза на ~  exit 
visa.

виймати, вййняти take out; (скал
ку, кулю та ін.) extract, 

вййти див. виходити.

виказувати, вйказати 1. (вислов
лювати) express; say; tell; 2. перен. 
(виявляти) manifest, display; 3. 
(зраджувати) betray; (таємницю 
та ін.) give away.

вйкапаний див. вйлитий. 
викачувати, вйкачати pump out. 
викидати, вйкинути throw away, 

throw out; -ф- — з головй put out 
of one’s mind; ~  колос ear-

вйклад account-, (фактів і т. ін.) 
exposition; короткий /  стйслий ~  
summary.

викладання (навчання) teaching, 
викладати, вйкласти 1. lay out; 

2. (чимсь) lay (with); ~  дерном 
turf; 3. (висловлювати) set forth, 
state; 4. (навчати) teach, 

викладач teacher; instructor, 
вйкласти див. викладати, 
вйклик 1. call; (до суду) sum

mons; 2. (на бій, змагання) chal
lenge; -ф- з ~  ом defiantly.

викликати, вйкликати 1. call, 
send (for); (до суду та ін.) sum
mon (s); ~  по телефону call up on 
the phpne; ~  лікаря send for the 
doctor, call the doctor; 2. (на бій, 
змагання) challenge; 3. (призводи
ти до чогось) evoke, cause, rouse; 
~  підозру- до себе draw suspicion 
upon oneself; не викликає сумніву 
it is beyond doubt.

виключати, вйключити 1. exclude; 
except; (з навчального закладу 
та ін.) expel; (зі списку) strike off; 
2. див. вимикати; ~  мотор shut /  
switch off the engine.

вйключнЦий exceptional; (єди
ний) sole, exclusive; ~ e  право 
patent /  exclusive right; ~ o  як част. 
(лише) solely, exclusively.
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виковувати, вйкувати forge, ham
mer (into shape); перен. mould, 

виколювати, виколоти prick out. 
виконав II ець 1. doer, executor;

2. театр, performer; ~чий executive; 
~чий комітет executive committee.

виконання 1. fulfilment, carrying- 
out; (наказу) execution; приступйти 
до ~  своїх обов'язків enter upon 
one’s duties; 2. театр, performance; 
(музичного твору) execution; амер. 
тж. rendition.

виконувати, виконати 1. fulfil, 
carry out, execute; ~  обіцянку keep /  
fulfil one’s promise; ~  свій обов’язок 
do one’s duty; 2. театр, perform; 
~  роль act, play the role (of).

виконуючий: ~  обов’язки дирек
тора acting director.

вйкопати див. викопувати. % 
викопний fossil.
викопувати, вйкопати 1. (яму та 

ін.) dig; 2. (відкопувати) dig up, 
dig out.

вйкоренити див. викорінювати, 
використовувати, вйкористати use, 

make use (of); utilize.
викорінювати, вйкоренити root out; 

eradicate; (знищувати) exterminate.
викорчовувати, вйкорчувати root 

out.
вйкосити див. викошувати, 
вйкоти^и див. викочувати, 
викохувати, вйкохати bring up; 

cherish.
викочувати, вйкотити roll out; 

(велосипед та ін.) wheel out. 
викошувати, вйкосити mow down, 
викрадати, вйкрасти steal, 
викривальний accusatory, 
викривати, вйкрити expose, re

veal, unmask.

вйкривити див. викривляти, 
вйкривлення 1. (викривлене міс

це) bend, twist; ~  хребта spinal 
curvature; 2. перен. distortion.

викривляти, вйкривити 1. bend, 
twist; 2. перен. distort; ~  факти 
misrepresent the facts; ~ ся  become 
twisted; become distorted, 

вйкрити див. викривати, 
вйкрійка, вйкройка pattern, 
викроювати, вйкроїти cut out. 
вйкрут trick; evasion, subterfuge, 
викручувати, вйкрутити 1. un

screw; 2. (білизну) WTing out; ;3. 
(руку та ін.) twist, wrench; ~ ся
1. come unscrewed; 2. get out of a 
difficulty /  a scrape; wriggle out.

вйкувати див. виковувати, 
вйкуп ransom.
вйкупати bathe; ~ ся  bathe; (у 

ванні) take a bath.
викуповувати, викупити redeem; 

(полоненого) ransom.
викурювати, вйкурити smoke out; 

перен. get rid (of), 
вила мн. pitchfork sg. 
вилазити, вйлізти 1. (звідкись) 

get out; climb out; 2. (нагору) 
climb; 3. (про волосся) come out, 
fall out.

вйлетіти див. вилітати, 
виливати, вйлити 1. (воду та 

ін.) pour out; (відро та ін.) empty;
2. перен. р. ur out, give vent (to); 
~  гнів give vent to one’s anger; 
~  душу unburden one’s heart; 3. (з 
металу) cast, found; ~ ся  1. run out; 
flow out; 2. перен. find expression 
(in).

вйлитий: ~  батько the very
image /  picture of one’s father, 

вилицюватий high-cheekboned.
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вйлиця cheek-bone, 
вилізати див. вилазити, 
вйлізти див. вилазити, 
виліковний curable.

. виліковувати, вйлікувати cure,- 
~ с я  get cured.

вйліт (птахів) flight; (літака) 
take-6ff; start.

вилітати, вилетіти 1. (про птахів) 
Иу out; 2. (про літак) take off; start
3.: у нього це вилетіло з голови he 
has clean forgotten it. 

вйлка техн. (штепсельна) plug, 
вйлов catch, take, 
виловлювати, вйловити catch; 

(рибу) fish out.
вилога (на піджаку) lapel; (на 

рукаві) cuff.
вилучати, вйлучити withdraw; (від

окремлювати від цілого) separate.
вимагати 1. demand; (домагати

ся силоміць) extort, wring; 2. (по
требувати) need, require.

вимазувати, вймазати smear, soil, 
dirty; ~ ся  get dirty; (be)smear 
oneself.

вимальовуватися, вймалюватися
be visible; stand out (against).

виманювати, вйманити 1. (здо
бувати хитрощами) coax (smth. 
out of smb ); 2. (викликати звід
кись) entice, lure out, lure away.

вимерзати, вймерзнути (гинути 
від морозу) be destfoyed (killed) 
by frost.

вимерти див. вимирати, 
вймести див. вимітати, 
вимивати, вймити l.wash; 2. 

(розмивати) hollow out; 3. (змива
ти) wash aw&y.

вимикати-* вимкнути (воду, газ) 
turn off, shut off; (світло) turn out;

(струм) switch off; ~  мотбр shut /  
switch off the engine, 

вимикач switch.
вимирати, вймерти 1. die out; 

(про плем'я, вид тварин та ін.) 
become extinct; 2. (про ливто та ін.) 
become desolate.

вймити див. вимивати, 
вймір 1. (дія) measuring; (тем

ператури, висоти та ін.) taking; 2. 
мат. dimension.

вимірнйй measurable, 
вимірювальний measuring, 
вимірювати, тж. вимМти, вй- 

міряти measure; (землю) survey; 
(глибину) sound; ~  комусь темпе
ратуру take smb.’s temperature, 

вимітати, вймести sweep, 
вймкнути див. вимикати, 
вимов || a pronunciation; ~ляти, 

вимовити pronounce; say; fttter.
вимог || a demand; claim; (потре

ба) requirement; (прохання) re
quest; за першою ~ою at the first 
request; ~ливий exacting; (суворий) 
strict; ~ливість insistence, 

вимбїна excavation, gbtty, ravine, 
вимокати, вимокнути, тж. вй- 

мокти be drenched, get wet through, 
виморений worn-6ut, exhausted, 
вймостити див. вимбіцувати. 
вимочувати, вймочиги 1. (дощем) 

drench; soak; 2. (у рідині) soak, 
вимощувати, вймостиім pave, 
вимпел мор. pennant. 
вймушен||ий (en)f6reed; по

садка ав. forced landing, emergency 
tending; ~ a  пбсмішка forced /  
strained smile, 

вйм’я udder.
вин||а fault, guilt; з ^ й  ко

гось through smb.’s faubb, звйлюва-
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ти ~ у  на когось shift the blame 
on smb.

винагород Ha reward, recompense; 
(плата) pay; remuneration; за ~ y  
for a consideration.

винагороджувати, вйнагородити 
reward, recompense, 

винайти див. винаходити. 
вйнах||ід invention; уїдливий in

ventive; resourceful; УЇДЛИВІСТЬ ІП-  
ventiveness; resourcefulness; у  ІДНИК 
inventor.

винаходити, винайти invent, 
винен див. винний *. 
винести див. винбсити. 
виникати, вйникнути arise; (по

чинати існування) come into being; 
виникають питання questions arise; 
у нього вйникла думка it has ос- 
cijred to him; у  на горизонті ap
pear on the horizon, 

виникнення rise, 
вйникнути див. виникати, 
вйнищити див. винйщувати. 
винйщувальн || ий 1. destructive;

2. ав. fighter attr -, у  а авіація 
fighter aviation.

винйщувати, вйнищити destroy, 
exterminate, 

винищувач ав. fighter, 
вйнний \  вйнен 1. guilty; я ви

нен it is my fault; він не вйнен it 
is not his fault; 2.: він мені вйнен 
п’ять карбованців he owes me five 
roubles.

вйнний 2 wine attr.\ winy; «ф ~  
камінь tartar, 

вино wine.
виноград 1. (рослина) vine; 2. 

вбірн. (ягоди) grapes p/.-, y a p  
vine-grower; viticulturist; уарство 
viticulture; у  ний vine attr.\ grape

attr.\ у н а  лоза vine; у н и к  vine
yard ['vinjad]..

виноробство wine-making, 
виносити, вйнести !. carry out, 

take out; (прибирати сміття та ін.) 
take away; 2. розм. (витримувати) 
stand, endure; «ф у  вйрок pass 
a sentence; у  резолюцію pass а 
resolution; у  на розгляд submit to /  
for consideration.

вйноска (на полях) marginal 
note; (під текстом) f6ot-note. 

винуватець culprit; перен. cause. 
винятков||ий І .(який становить 

виняток) exclusive; 2. (особливий) 
exceptional; у  о exceptionally.

вйнят ||ок exception; без у  ку With
out exception; за уком with the 
exception (of); як у о к  as an excep
tion, by way of exception.

виорювати, вйорати c. г. plough, 
till.

вйпад 1. спорт, thrust; 2. (eopo- 
жий виступ) attack.

випадати, вйпасти I. fall out, 
drop out; (вислизати) slip out; 2. 
(про волосся) come out, fall out;
3. (про сніг та ін.) fait; -ф- у  на 
долю fall to one’s lot; випала нагбда 
an opportunity presented itself.

випадков || ий 1. accidental; casual; 
chance attr.; у  а зустріч chance 
meeting; 2. (непередбачений) (inex- 
p£cted; /Чі' ість chance; /ч/Q by 
chance, accidentally.

вйпад || ok 1. (те, що сталося) 
event, incident; (нещасний) acci
dent; 2. (можливість) occasion, 
chance; (нагода) opportunity; 3. 
(обставини) case; «ф- на у  ок чогось 
in case of smth.*, в крайньому у к у  
at the worst; на /  про всякий уок
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to make sure; (щоб чого не сталося) 
to be on the safe side.

випалювати, вйпалити 1. (зни
щувати) burn out; burn down, 

вйпари мн. fumes; vapour sg. 
внпаровува || ння evaporation; 

~ ти (ся ), вйпарувати(ся) evaporate, 
exhale.

вйпас pasture, 
вйпасти див. випадати, 
вйпекти див. випікати, 
випереджати, вйпередити out

strip; (залишати позаду) leave be
hind; (встигати раніше) forestall.

випивати, вйпити drink; (чай, 
каву) take; ~  до дна drain, empty; 
вйпити склянку чаю have a glass 
of tea.

випйлювати, вйпиляти saw out, 
cut out.

вйписати див. виписувати, 
виписка 1. (з тексту) extract; 

2. (з лікарні) discharge.
випйсувати, вйписати 1. (роби

ти виписки) extract, write out; 
(переписувати) copy out; 2. (за
мовляти) order; 3.: ~  з лікарні 
discharge from hospital, 

вйпитати див. випитувати, 
вйпити див. випивати, 
випйтувати, вйпитати pump; elicit, 
випікати, вйпекти. 1. (вогнем) 

burn out; 2. (у печі) bake:
вйплав || ка 1. smelting; 2. (ви

плавлений метал) smelted metal; 
~ляти, вйплавити smelt; ~ляти 
сталь make steel, 

вйплата payment, 
виплачувати, вйплатити pay; 

( цілком)  pay off; ~  в розстрочку 
pay by in sta llm en ts, 

вйплекати cherish, foster.

виплива||ти, вйплисти, тж. вй- 
пливти l.swim out; emerge; ~ ти  
на поверхню come to the surface; 
перен. тж. соте to light; 2. (бути 
наслідком) follow; звідси ~ є , що ... 
it follows that ... .

виплйгувати, виплигнути jump 
out.

вйплисти див. випливати.
виплутувати, вйплутати disen

tangle, extricate; ~ ся  extricate one
self; ~ся  з біди get out of a scrape.

виповзати, вйповзти creep out, 
crawl out.

виполіскувати, вйполоскати rinse 
out.

вйправдання 1. justification; (по
яснення, вибачення) excuse; 2. юр. 
acquittal.

виправднйй: — вирок verdict of 
“not guilty”; ~  документ covering 
voucher.

виправдовувати, тж. виправду
вати, вйправдати 1. justify; (ви
бачити) excuse; вйправдати до
вір’я когось justify smb.’s con
fidence; 2. юр. acquit; ~ с я  justify 
oneself.

вйправити див. виправляти.
вйправка: військова ~  military 

bearing.
вйправлення correction.
виправляти, вйправити 1. (роби

ти прямим) straighten; 2. (робити , 
правильним) correct; (співбесідни
ка) put smb. right; ~  становище 
improve the situation; ~ с я  1. (ви
правляти сказане) correct oneself; 
2. (робитися кращим) improve, 
reform.

виправний correctional; correct-' 
ive; ~  будйнок reformatory.
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випрасовувати, випрасувати iron,
press.

випрати wash.
випробовувати, тж. випробувати, 

випробувати try, test. •
випробування 1. test, trial; вйтри> 

мати ~  stand the test; 2. {тяжке) 
ordeal [or'did].

випробувати див. випробовувати, 
випромінюва Н ння (е) radiation; 

emanation; ~ ти  (е)radiate, emit, 
випросити див. випрошувати, 
випростувати, випростати straigh

ten; ~ с я  straighten up; ~ ся  на пов
ний зріст draw oneself up.

випрошувати, випросити ask, 
solicit, wheedle.

випручувати, вйпручати free; ~ с я  
free oneself.

випрягати, вйпрягти unharness, 
випрямляти, вйпрямити straight

en; (зігнуте) unbend; ~ с я  straight
en one’s back, straighten up.

випуск 1. (продукції) output; 2. 
(грошей, журналів та ін.) issue; 3. 
(група випускників) graduates pl.\ 
(про школярів) school leavers.

випускати, вйпустити 1. let out; 
(відпускати) let go; (на волю) 
release, set free; 2. (позику та ін.) 
issue; 3. (продукцію) produce, put 
out, turn out; 4. (виключити з текс
ту) omit; 5. (публікувати) publish, 
issue; «ф* вйпустити з уваги lose sight
(of).

випуски || йй: ~йй клапан техн. 
exhaust valve; ~ і  екзамени final 
examinations, finals, 

вйпустити див. випускати, 
вир whirlpool; (невеликий) eddy, 
виражати, вйразити express, con

vey; ~  незадоволення show displeas

ure; ~  словами put into words; 
~ с я  be expressed; manifest itself.

вйраз expression; ~  облйччя look, 
expression.

вйразити див. виражати, 
вйразка ulcer.
виразний 1. expressive; 2. (чіт

кий) distinct, clear.
виразник (думки) spokesman, 

mouthpiece.
виразно expressively; (чітко) dis

tinctly, clearly.
вираховувати, вйрахувати 1.

(обчислювати) calculate, compute; 
2. (утримувати) deduct.

виривати вйрвати pull out, tear 
out; (з рук) snatch out; ~  з корінням 
uproot; перен. тж. root out.

виривати2, вйрити 1. (відкопати) 
dig out, dig up; 2. (викопати) dig.

вириватися, вйрватися 1. (звіль
нитися) tear oneself away; wrench 
oneself free; 2. (про стогін та ін.) 
escape.

виринати, вйринути 1. emerge, 
come up to the surface; 2. перен. 
turn up.

вйрити див. виривати 2. 
вйрЦіб (manufactured) article; 

~оби мн. wares; goods; кустарні 
~оби handicraft wares; промислові 
~оби industrial goods; власного 
~обу of one’s own making.

вирівнювати, вйрівняти even; (ро
бити гладеньким) smooth out; (ви
прямляти) unbend; ~ с я  straighten 
out; become even; become smooth.

вйріз cut; сукня з велйким ~ом  
a low-cut dress.

вирізати див. вирізувати, 
вйрізка (з газети) clipping, cut

ting.
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вирізувати, вирізати cut out, (з 
дерева) carve (out); (на металі) 
engrave.
. вйрій поет, hot countries (where 

birds fly for winter).
вирішальний decisive; ~  голос 

deciding vote.
вирішувати, вирішити 1. decide;

2. (питання та ін.) settle, solve; 
це не вирішує справи it does not 
settle the question. 

вйробити(ся) див. виробляти(ся). 
виробіток 1. (дія) production; 2. 

( кількість виробленого) output.
виробляти, вйробити 1. (виго

товляти) . manufacture, produce;
2. (план та ін.) work out, draw 
out, elaborate; 3. (звичку та 
ін.) form, develop; ~ся  form, 
develop.

внробнй II цтво 1. production, manu
facture; засоби ~цтва means of
production; вітчизняного ~цтва of 
home /  domestic manufacture; 2. 
розм. (підприємство) factory, works; 
~чий production attr.\ industrial; 
~чий стаж record of service; ~чі 
відносини production relations; ~че 
навчання industrial training; ~ ча  
практика студентів practical training 
for students; ~че завдання output 
programme.

виродження degeneration, 
вироджуватися, вйродитися de

generate.
виродок degenerate; monster, 
вирок sentence; виносити ~  sen

tence, condemn.
виростати, вйрости l.grow; (ста

вати дорослим) grow up; (з одягу) 
grow out (of); 2. (поставати) arise, 
appear.

вирощувати, вйростити 1. (ді
тей) bring up; (тварин) rear, raise; 
(рослини) grow; 2. перен. tram, 
form.

вирубувати, вйрубати (ліс) cut 
down; (дерева) fell.

вирувати seethe; перен. be in full 
swing.

виручати, вйручити 1. help out;
(рятувати) rescue; 2. (гроші) make, 
gain.

вйручка 1 .розм. (допомога) aid, 
rescue; 2. (виторг) gains, takings pi.

вирушати, вйрушити start, de
part; ~  в подорож set off /  out on 
a journey, start on a journey.

виряджати, вйрядити 1. (вбира
тиг причепурювати) dress up; 2. 
(споряджати) equip, fit out; 3. 
(проводжати) see off.

висаджувати, вйсадити 1. (на 
берег) put ashore; disembark, land 
(тж. військо); (з автомобіля) drop, 
set down; 2. (рослини) plant out, 
transplant; 3.: ~  в повітря blow up.

висадка І. (на берег) disembar
kation; 2. (десанту) landing; 3. 
(рослин) transplanting.

висвітлювати, висвітлити light 
up; перен. throw light (upon), elu
cidate; ~ ся  light up, brighten; be 
lighted.

виселення eviction, 
виселяти, вйселити evict; ~ с я  

move.
висйджувати, вйсидіти 1. sit out; 

stay, remain; ~  всю ніч за книж
кою sit up all night over a book; 
2. (пташенят) hatch.

висилати, вислати I. send; 2.. 
(відправляти примусово) exile, ban
ish; (з країни) deport.



45 вис

висипати, вйсипати 1. pour out; 
(ненавмисне) spill; (спорожняти) 
£mpty; 2. (про сип) break out, 
come out; 3. розм. (вибігати) pour 
out.

висипатися, висипатися pour 
out, spill out.

висиплятися, виспатися have 
a good sleep, have a good night’s 
rest.

висипний мед.: ~  тиф typhus, 
spotted fever.

висихати, вйсох(ну)ти 1. dry up;
(про рослини) wither; 2 .перен. 
(про людину) waste away 

висівки мн. siftings; bran sg. 
висікати, вйсікти 1. carve, hew; 

(скульптуру) sculpture, cut; 2. tk. 
док. (бити різками) flog, whip.

вйсіти hang; ф  ~  на волосині 
hang by a thread.

вискакувати, вискочити l.jum p 
out; (раптово з*являтися) spring 
out; 2* (на щось) jump on; jump 
into; 3. (про прищ) come up.

вискалювати, вйскалити: ~  зуби 
show /  bare one’s teeth, 

вйскочити див. вискакувати, 
вискочка розм. upstart, parvenu, 
вйслати див. висилати, 
вислизати, вйслизнути slip out, 

slip off, slip away; (непомітно ви
ходити) steal away, 

вйслів expression, 
висловлювати, висловити express; 

~  свою думку (про) give one’s 
view (on); ~  припущення make a 
supposition /  surmise; ~ с я  (тіро) 
speak (about), express one’s opinion 
(about); ~ ся  за support, declare 
for; ~ ся  проти oppose, declare 
against.

вислухувати, тж. вислуховувати, 
вйслухати Ь listen (to), hear out; 
2. мед. sound, auscultate.

висмйкуватися pull out, snatch 
out.

висміювати, вйсміяти ridicule, 
make fun (of).

вйснажен || ий exhausted; worn out; 
~ н я  exhaustion.

виснаж || ливий exhausting; gruel
ling; ~увати, вйснажити exhaust, 
wear out.

вйснов || ok conclusion, inference; 
(з)робити ~ ок  draw a conclusion; 
conclude, infer; приходити до ~ку  
come to /  arrive at a conclusion, 

висовувати див. висувати, 
висок II ий І. high; (про людину) 

tall; 2. (вишуканий) 16fty, elevated; 
~ а  мета high /  lofty aim; 3. (про 
звук) high (-pitched).

вйсоко high; (у повітрі) high up, 
aloft.

високовольтний ел. high-voltage 
attr.

високосний: ~  рік Ifcap-year. 
високошановний див. вельмиша

новний.
високоякісний high-quality attr.\ 

of high quality після ім.
висот II a I. height [hail]; (над рів

нем моря) altitude; 2. (звуку та 
ін.) pitch; 3. (підвищення) emi
nence, hill; (вершина) summit; 
-ф» бути на ~ і  (становища) rise to 
the occasion.

висотний 1. high-altitude attr.; 
2. (про споруду) tall, multi-story, 
many-storeyed. 

вйсох(ну)ти див. висихати, 
височина 1. height [hail] ; 2. hill; 

summit.
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височінь поет• height [hait]. 
височіти (над) 1. rise (above), 

tower (above); 2. перен. surpass 
(above).

виспатися див. висиплятися, 
виспівувати sing, (про птахів)

warble.
вистава performance, show; денна 

~  matinee ['maetinei]. 
виставити див. виставляти, 
виставка 1. exhibition, show; ~  

квітів flower-show; 2. (у магазині) 
exposition, display; show window.

виставляти, виставити 1. (назов
ні) put out; 2. (вперед) put for
ward; 3. (для публічного показу) 
exhibit; (про товари) display, show; 
■ф- ~  чиюсь кандидатуру propose /  
put forward smb.’s candidature, 
nominate smb.-, ~  па посміх когось 
make a laughing-stock of smb.
, вистачати, вистачити suffice, be 

suindent /  enough; цього вистачить 
this will suffice, this will be suffi
cient /  enough.’

вистрйбувати, вистрибнути 1.
(звідкись) jump out, leap out; 2. 
(кудись) jump (on), jump up (on), 

вистромлювати, вйстромити put
out, thrust out.

виструнчуватися, вйструнчитися
stand erect, stand at attention.

вйступ 1. projection; (скелі тж.) 
ledge, jut; (берега тж.) prominence; 
2. (промова) speech; (заява) state
ment; 3. (на сцені) performance, 
appearance; 4. військ, march, de
parture.

виступати, вйступити 1. (вихо
дити наперед) come forward; 2. 
(видаватися наперед) project, pro
trude, jut out,- 3. (прилюдно) come

out, appear; (про актора та ін.) 
perform; ~  на зборах take the floor; 
make a speech; ~  по радіо broad
cast a speech; ~  в ролі take the 
part (of).

висувати, тж. висовувати, вису
нути 1. pull out, move out; ~  шух
ляду open a drawer; 2. перен. (кан
дидатуру, думку) advance, put 
forward; (для обрання) nominate; 
(на вищу посаду) promote; ф  ~  на 
передній план push into the fore
ground.

висуватися, вйсунутися 1. (по
казуватися) show oneself; (перемі
щатися вперед) move (forward); 
lean out; (видаватися) protrude; 
jut out; 2. перен. (виділятися серед 
інших) be distinguished; (досягати 
вищого положення) rise; ф  ~  на 
передній план come to the fore, 
advance to the forefront, 

висувнйй sliding. 
вйсунути(ся) див. висувати(ся), 
висушувати, * висушити 1. dry; 

drain; 2. (виснажувати) emaciate, 
waste.

висхіднйй ascending, rising, 
вйтвір creation, work, 
витекти див. витікати, 
витерти див. витирати, 
вйти 1, завйти (про собаку та ін.) 

howl; (про вітер тж.) wail, moan.
вйти ’, звйти (нитки та ін.) 

twine, twist.
витирати, вйтерти wripe (dry), 

dry; ~  пил dust; ~ ся  dry oneself; 
rub oneself dry.

в йтися 1. (про рослини) climb, 
twine; 2. (про гадюку) writhe; 3. 
(про волосся) curl; 4. (про річку, 
дорогу) wind.
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витівати 1. (пустувати) be up 
to mischief; play a prank /  trick; 
2. (вигадувати) contrive.

витівка (вчинок) trick, prank; 
(весела) escapade; (вигадка) con
trivance.

витікати, витекти 1. flow out, 
run out; 2. (брати початок — про 
річку) have its source.

витісняти, витіснити 1. force out; 
oust; 2.0/з. displace.

витісувати, витесати hew out, 
cut out.

виткати weave, 
вйтовкти trample down, 
вйтончеиий refined, subtle [sAtl], 

exquisite.
витоплювати ', вйтопити (піч) 

heat.
витоплювати2, вйтопити (сало) 

melt; (масло) clarify.
вйтрата expenditure, expense, 

outlay.
витрачати, вйтратити spend; 

~  марно waste.
витривалий enduring, hardy; of 

great endurance.
вйтриманий 1. (послідовний) sus

tained, consistent; 2. (стриманий) 
self-controlled.

витрймувати, витримати bear, 
stand; перен. тж. endure; ~  іспит 
pass an examination; — кілька 
видань (про книгу) run into several 
editions; його нерви не витримали 
his nerves failed him. 

витрушувати, вйтрусити shake out. 
виття howl(ing); (про плач) wail; 

~  вітру wail(ing) of the wind, 
вйтяг, extract; excerpt, 
витягати, вйтягти 1. (у довжину) 

stretch (out); 2. (нагору) drag

(up /  on); (звідкись) drag out, draw 
out; (з силою) pull out; (кулю, ска
лку) extract; 3. перен. (примушу
вати дати) extort, force out; ф  
~  (всі) жили з когось wear smb. 
out; ~  когось із біди help smb. out 
of trouble; витяг(ну)ти ноги turn 
up one’s toes.

витягатися, вйтягтися 1. (розтя
гатися) stretch (oneself); 2. (ви
прямлятися) stand erect.

вихваляти praise, (be) laud, eulo
gize; ~ с я  (кимсь, чимсь) boast 
(of /  about), brag (of /  about).

вйхватка (жарт) trick, prank, 
escapade; (ворожа) attack.

вйхід 1 .(дія) going out; 2. (міс
це виходу) exit; outlet; way out 
(тж. перен.): З.театр. entrance;
4. (книги та ін.) appearance, publi
cation; «ф- дати ~  почуттям give vent 
to one’s feelings.

вихідн||йй 1.: ~йй день day off; 
rest-day; 2. (початковий): ~ a  точка 
starting-point; ~ a  позйція військ. 
initial position; ~ i  дані кіберн. out
put.

вйхлоп техн. exhaust.
вихлюпувати, вйхлюпнути splash 

out, throw out.
вихован || ець, ~ к а  pupil; (годо

ванець) ward.
вйхован II ий well-bred; well 

brought up; погано ~ий ill-bred; 
badly brought up; ~ість (good) 
breeding.

вихова || ння 1. education; (дити
ни тж.) upbringing; (підготовка) 
training; 2. (сукупність навиків, 
поглядів та ін.) (good) breeding; 
~тель, ~телька teacher, tutor, 
educator.
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виховувати, виховати 1. bring 
up; rear; 2. (давати освіту) educate.

виходити, вийти 1. go out, come 
out; (з вагона та ін.) alight, get 
out; 2. (підніматися) mount, as
cend; 3. (базуватися на чомусь) 
proceed (from); 4. (публікуватися) 
be out, be published; 5. (витрача
тися) run out; 6. (мати успіх) come 
out, make; нічого не вийде it will 
come to nothing; з нього вийде 
гарний учитель he will make /  be 
a good teacher; 7. (про вікна та 
ін.) look out /  at /  on; ~  з бе
регів overflow the banks; ~  у від
ставку resign [-'zam], retire; ~  з 
моди go out of fashion; — з ужитку 
go out of use, fall into disuse; ~  з 
положення find a way out; ~  з ладу 
be out of action; ~  заміж marry; 
~  в люди make one’s way in life; 
виходить, (що) it seems /appears /  
follows (that).

вихоплювати, вихопити 1. (ви
смикувати) snatch out; 2. (рвучко 
виймати) get out, take out; (про 
зброю) draw.

вихор 1 (вітер) whirlwind; перен. 
тж. vortex.

вихор 2 (пасмо волосся) tuft; (на 
лобі) forelock.

вицвітати, вицвісти fade, 
вичавлювати, вичавити squeeze 

out, press out.
вйчерпати див. вичерпувати, 
вичерпний exhaustive, 
вичерпувати, вйчерпати І . scoop 

out; (воду з човна) bail out; 2. пе
рен. exhaust; ~ ся  be exhausted, 

вйчесати див. вичісувати, 
вичйнювати, вйчинити (шкіру) 

dress, curry.

вичищати, вйчистити clean, (щіт
кою) brush.

вичікувати wait (for); (без додат. 
тж.) bide one’s time.

вичісувати, вйчесати comb out. 
вйшйваний embroidered, 
вишйванка embroidered shirt /  

blouse.
вишивати, вйшити embroider, 
вйшивка embroidery, 
вишиковувати, вйшикувати військ. 

draw up, line up; form up; ~ ся  
військ, draw up; line up; form up.

вйшка tower; бурова ~  derrick; 
нафтова — oil-derrick.

вишкіряти, вйшкірити: — зуби 
grin; show one’s teeth.

вишневий cherry attr.; (про ко
лір тж.) cherry-coloured; ~  сад 
cherry orchard.

вйшня (ягода) cherry; (дерево) 
cherry-tree.

виштовхувати, вйштовхати 1. (ви
ганяти) force out; 2. (витискати 
поштовхами) push out.

вйшуканий exquisite, subtle [sAtlJ, 
refined.

вишукувати, вйшукати 1. тк. не-
док. (шукати) look for, try to find 
out; 2. тк. док. (знайти) find out.

вищати squeal; screech; (про пил
ку та ін.) whine; (про собаку) уеір.

вище II вказаний, ^згаданий 
aforesaid, afore-mentioned, above- 
mentioned; ^наведений above- 
-cited, cited above.

вйщ || ий (більш високий) higher; 
(за станом, якістю) superior; ~ий 
ступінь грам, comparative degree; 
~ а  освіта higher education.

вищиряти, вйщириїи див. ви
шкіряти, вйшкірити.
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вияв, ~лення manifestation, dis~ 
play; expression.

виявляти, вйявити 1. (показува
ти) show, display, manifest; 2. 
(знаходити) discover, find out; 
~ с я  1. (ставати видним) show;
2. (проявлятися) manifest itself;
3. (бути таким, як насправді) turn 
out, prove (to be); виявилося, що 
it was found that, it turned out that.

виясняти, вйяснити elucidate, 
make clear, clear up; (встановлюва
ти) find out, ascertain; ~ ся  1. (з'я
совуватися) turn out-, come to light-, 
2. (про погоду) clear up; виясни
лося sky lias cleared.

вібрНація vibration; ~увати vi
brate.

вівсян||ий oat attr.\ ~ a  крупа 
oatmeal; ~ к а  (каша) (oatmeal) 
porridge, 

вівтар attar, 
вівторок Tuesday, 
вів || ця sheep; ~ ч а р  shepherd, 
вівчарка sheep-dog. 
вівчарство sheep-breeding, 
від І. у різн. знач, from; ~  Києва 

from Kiev; ~  одного до десятй from 
one to ten; лист від сина a letter 
from the son; 2. (з причини) with, 
of, from, тремтіти ~  страху 
tremble with fear; ~  радості for 
joy; 3- (проти) for; against, from; 
засіб ~  a remedy for; захищати ~  
defend from /  against, ф  час ~  
часу from time to time; ~  імені 
on behalf (of).

відбивати, відбйти 1. (відламу
вати) break off; 2. (атаку, напад) 
beat off, beat back; repulse; ~  м’яч 
return a ball; 3. (відображати) 
reflect; 4. (відбирати) win over;

~  охоту (до) discourage (from)-, 
~  такт beat time.

відбиватися, відбйтися 1. (відла
муватися) break off; 2. (захищаю
чись) defend oneself (against); beat 
off, repulse; ~  від ворога beat off 
the enemy; 3. (залишати слід) 
leave an imprint; 4. (відображатися) 
be reflected; 5. (впливати) affect, 
have an effect (on)-, це відіб’ється 
на його здоров’ї that will tell on 
his health; — від рук розм. get /  
be out of hand.

відбиви || йй кул.І ~ a  (котлета) 
chop.

відбирати, відібрати 1. (відніма
ти) take away; (про час) take; 
2. (вибирати) choose, pick out; ф  
йому відібрало мову he has lost 
the use of his tongue. 

відбйти(ся) див. відбивати (ся). 
відбйток 1. imprint, mark; ~  

пальця finger-print; 2. (відображен
ня предмета) reflection, 

відбігати, відбігти run off. 
відб || їй І. військ, retreat; бйти 

~ ій  (тж. перен.) beat a retreat; 
~ ій  повітряної тривоги the «аП 
clear» signal; 2. військ. (рушниці) 
recoil, kick-, -ф- від них немає 
there is no getting rid of them.

відбійний гірн.: ~  молоток
miner's pick, pneumatic pick, 

відбір selection; choice, 
відблиск reflection, gleam, 
відбувати, відбути serve; ~  вій

ськову повйнність serve as a soldier, 
serve in the army; ~  кару serve 
one’s sentence.

відбуватися, відбутися 1. happen; 
take place; occur; 2. тк; док. (чимсь) 
escape (with), get off (with); дешевв
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відбутися get off cheap; ~  жар
тами turn off with a joke.

відбудов || a re-establishment, res
toration; (промисловості та ін.) 
reconstruction; ~ний, ~чий res
toration attr.; ~чий період period 
of reconstruction.

відбудовувати, відбудувати re-es
tablish, restore, rehabilitate.

відбути (ся) див. відбувати (ся), 
відва || га courage, bravery; 

^жний courageous, brave, fearless.
відвалювати, відвалйти (відки

дати вбік) heave off.
відвантажувати, відвантажити dis

patch; (водяним транспортом) 
ship.

відвар (м'ясний) broth; (ліку
вальний) decoction; рисовий ~  
rice-water.

відвезти див. відвозити, 
відвертати, відвернути 1. (убік) 

turn aside; (обличчя, погляд) avert; 
~  носа (від) turn up one’s nose 
(at) ; 2. (зсувати набік) heave
aside; turn away; 3.: ~  небезпеку /  
війну та ін. avert danger /  war, 
etc:, 4. (відгвинчувати) unscrew, 
turn on, turn off.

відвертатися, відвернутися turn 
away (from) (тж. перен.); avert 
one’s face / eyes.

відверт || ий frank; outspoken; 
downright; ~ість frankness; direct 
manner; ~ o  frankly, candidly, 

відвести див. відводити, 
відвідання visit, call; (лекцій 

та ін.) attendance.
відвідати див. відвідувати, 
відвід Нини мн. visit sg.; call sg.; 

жування див. відвідання; ~увач, 
~увачка visitor; (гість) guest.

відвідувати, відвідати visit, call 
on; (лекції) attend; часто відвіду
вати frequent.

відводити, відвестй 1. lead, take; 
~  вбік take aside; ~  війська 
withdraw the troops; 2. (кандида
туру) reject; ф  ~  очі look aside; 
~  душу розм. unburden one’s 
heart.

відвозити, відвезтй drive /  take 
(to a place); ~  назад drive back, 
take back.

відволікати, відволіктй 1. drag /  
pull away / aside; 2. (про увагу 
та ін.) distract; ~  когось від чо
гось attract smb. away from smth.;
3. (відтягати виконання та ін.) 
delay.

відв’язувати, відв’язати untie; 
(тварин тж.) untether; ~ с я  соте 
untied, get loose, 

відгадувати, відгадати guess, 
відгалуження offshoot; (гілка) 

branch.
відганяти, відігнати 1. drive 

away /  off; (про думки тж.) fight 
back; 2.хім. distill off.

відгинати, відігнути (назад) 
turn back; unbend, 

відгодівля fattening, 
відгодовувати, відгодувати fat

ten.
відгомін echo ['ekou] (тж. ne- 

рен.)
відгонити (чимсь) (мати при

смак) taste (of); (мати запах) 
smell (of); перен. savour (of), smack 
(of).

відгорнути див. відгортати, 
відгороджувати, відгородити (пар

каном) fence off; (перегородкою) 
partition off.
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відгортати, відгорнути (відсува
ти) move aside; (граблями) rake 
away /  off.

відгризати, відгрйзти bite off, 
gnaw off.

відгук 1. див. відгомін; 2. (відпо
відь на поклик та ін.) response;
3. (рецензія) review; (судження; 
думка) reference; opinion; (офіцій
ний) testimonial.

відгукуватися, відгукнутися 1.
(на поклик) answer, respond (to); 
2. перен. (виражати ставлення до) 
comment (on)-, 3. (відлунювати)
echo ['ekou].

віддавати, віддати 1. (поверта
ти) give back, return; (передавати) 
give; 2. див. відгонити; *ф* ~  до 
школи put /  send to school; ^  за 
між (за) give in marriage (to); 
~  належне комусь render smb. 
his due; ~  останню шану pay the 
last honours (to)*, ~  перевагу give 
preference (to)*, ~  честь військ. 
salute; ~  під суд prosecute.

віддаватися, віддатися (комусь) 
give oneself up (to); (чомусь) de
vote oneself (to)-, (у вухах) ring, 

віддавна long since, 
віддалік І. (здалека) from far 

away, from afar; 2. (на далекій 
відстані) in the distance, far off; 
(осторонь) aloof.

віддалей || ий remote, distant; ~н я
1. (відстань) distance; 2: (дія) 
removal; перен. estrangement.

віддал||ь distance; на ~ i  п’яти 
метрів (від) at five metres’ distance 
(from)-, па далекій ~ i  a long way off.

віддай || ий devoted, loyal, faith
ful; ~ість devotion; loyalty, faith
fulness.

віддати(ся) див. віддавати (ся), 
віддирати, віддерти tear off /  

away.
віддихатися recover one’s, breath, 
відділ 1. (частина цілого) part;

2. (установи) department; 3. (жур
налу, газети) section; ~  мілі
ції local militia station,* машинний 
— engine room.

відділення 1. (дія) separation; 
2. див. відділ; 3. військ, section.

відділяти, відділити separate; ~  
перегородкою partition off.

віддячувати, віддячити 1. repay; 
геїйгп smb.’s kindness; 2. (містити
ся за вчинене зло) requite.

від’ємн II ий маг- negative; ~ и к 
мат. subtrahend.

відживати 1. (відмирати) be
come obsolete; ~  свій вік (про лю
дей) have had one’s day; (про звичаї 
та ін.) go out of fashion; 2. (ожива
ти) come to life, 

відзив див. відгук 3. 
відзнаку a 1. (ознака) sign; 2. 

(нагорода) decoration; військ, in
signia; ф  диплом з ~ою  honours 
diploma,* на ~ у  to mark the occa
sion (of); (про минулу подію) in 
commemoration (of).

відзначати, відзначити 1. (від
мічати) mark; 2. (звертати увагу) 
note; 3. (святкувати) celebrate;
4 . (похвалою, нагородою) honour 
(with); Б. (вирізняти) distinguish.

відзначатися, відзначитися І. 
(відрізнятися від) differ (from); 
2. тк. недок. (характеризуватися 
чимсь) be notable (for); 3. (діями, 
вчинками) distinguish oneself, 

відібрати див. відбирати, 
відігнати див. відганяти.
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відігнати див. відгинати, 
відігравати, відіграти: ~  роль 

play a part, 
відійтй див. відходити, 
відімкнути див. відмикати, 
відіпхнути див. відпихати, 
відірвати див. відривати, 
відіслати див. відсилати, 
від’їжджати, від’їхати 1. (вибу

вати) go away, depart, leave (for); 
2. (на певну відстань) go off, drive 
off.

від’їзд departure, leaving, 
від’їхати див. від’їжджати, 
відкараскатися get rid (of), 
відкидати, відкйнути 1. throw 

off /  away/ aside; 2. (ворога та 
ін.) throw back; thrust back; re
pulse; 3.перен. (відмовлятися, від
хиляти) give up, reject; ~  Про
позицію reject an offer; ~ ся  lean 
back.

відкиди || йй folding; сидіння 
fblding /  hinged seat; ~йй верх (ав
томобіля) folding hood, collaps
ible top.

відкйнути (ся) див. відкидати- 
(ся).

відкладати, відкласти 1. put /
lay aside; 2. (запасати) lay by, 
put aside /  by; 3. (відстрочувати) 
put off, postpone; top. suspend.

відк | |лик 1. (посла та ін.) recall; 
2. див. відгук 2, 3; ~лйкання re
call.

відкликати, вщклйкати І. (віді
звати вбік) call /  take aside; 2. 
(посла та ін.) recall.

відкбли Х.присл. since when; 
2. спол. (ever) since.

відкопувати, відкопати 1. dig up; 
2.розм. (відшукувати) unearth.

відкочувати, відкотити 1. roll
away; (убік) roll aside; 2л ~  ру
кава turn back the sleeves.

відкривати, відкрити I. open; 
~  шлях clear the way; ~  кран turn 
on a tap; 2. (робити відкриття) 
discover; 3. (таємницю та ін.) reveal; 
disclose; 4. (установу, заклад) 
inaugurate; (пам'ятник) unveil;
~  свої наміри lay бреп one’s 
designs; ~  засідання open a sitting; 
~своі карти show one’s hand /  
game; ~ с я  1. open; 2. (виявлятися) 
come to light; 3. (признаватися 
комусь) confide (in smb.), 

відкрйтЦий l.open; 2. (відвер
тий, щирий) frank; (неприхова
ний) undisguised; ф  вййти у ~ е  
море put to sea; під ~им  небом 
in the open (air), 6ut-of-d6ors. 

відкрйти(ся) див. відкривати (ся), 
відкриття 1. (дія) dpening; (па

м'ятника) inauguration; unveiling; 
2. (наукове) discovery, 

відкушувати, відкусйти bite off. 
відламувати, відлам&ги break off. 
відлетіти див. відлітати, 
відлйга thaw.
відліт flying away; ав. тж. take- 

-off, start.
відлітати, відлетіти fly away; 

ав. тж. take off.
відлюдний 1. lonely, solitary; 2. 

(про людину) unsociable.
відмежовуватися, відмежуватися 

dissbeiate oneself (from), 
відмерти див. відмирати, 
відмивати, відмйти wash (off), 
відмикати, відімкнути бпібск, un

bolt.
відмирати, відмерти die off;, пе

рен. (зникати) disappear, die out.
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відмити див. відмивати, 
відмінна 1. (Несхожість) differ

ence; на ~ у  від unlike, in contrast 
to; 2. (скасування) abolition; 3. 
грам, declension, 

відмінити див. відміняти, 
відміни Я ий 1. (інший) different 

(from); 2* (дуже гарний) excellent, 
perfect; ~ о і якості of high quality; 
~ и к  (учень, студент) excellent 
pupil /  student; ~ o  1. excellently, 
perfectly; 2. як ім., невідм. (оцінка) 
excellent.

відмін || ювання грам, (іменників) 
declension; (дієслів) conjugation; 
~ о к  грам. case.

відмінювати, провідміняти грам, 
(іменник) decline; (дієслово) con
jugate.

відміняти, відмінйти ( скасовува
ти) abolish; (закон) abrogate; (на
каз) countermand, 

відмітити див. відмічати, 
відмітний distinctive, 
відмічати, відмітити 1. mark; 2. 

(звертати увагу) note.
відмов Ця refusal, rejection; одер

жати ~ у  be refused.
відмовляти, відмовити 1. refuse; 

deny; 2. (відповідати) answer, re
ply; 3. (відраджувати) dissuade 
(from); ^ с я  1. refuse, decline, 
repudiate; give up; 2. (переста
вати діяти —- про частини людсько
го тіла, зір та ін.) fail, refuse to 
obey.

вгднестн(ск) див. відносити (ся). 
віднині henceforth, hencefor

ward.
віднімати, відняти 1. take away; 

(надіт) bereave (of); 2. мат. sub
tract.

відновлювати, відновйти 1. re
store, rebuild; 2. (знову починати) 
renew, resume; 3. хім. reduce, 

відносини мн. relations, 
відносити, віднестй 1. take (to); 

— щось па місце put smth. in its 
place; 2. (вітром, течією) carry 
away; 3. (до розряду, групи) refer 
(to), attribute (to).

відноситися, віднестйся 1. (ста
витися) treat; добре /  погано ~  до 
когось treat smb. kindly /  badly; 
2. (стосуватися) concern, have to 
do with.

відноснії ий relative (тж. грам.); 
~Ість relativity; теорія ~ості 
(theory of) relativity; ~ o  І.присл. 
relatively; 2. прийм. concerning; 
about.

відношення 1. (причетність, зв ’я 
зок) relation; relationship; мати 
~  (до) bear a relation (to)-, це не 
має ~  (до) it has nothing to de 
(with), у всіх ~ x  in every respect; 
2 .мат. ratio; 3 .канц . (лист)
(official) letter, memorandum, 

відняти див. віднімати. , 
відображати, відобразйти reflect, 
відображення reflection, 
відобразйти див. відображати, 
відозва appeal; proclamation, 
відокремлювати, відокремити sep

arate (from).
відома: з / без — когось with /  

without the knowledge of smb.; до
водити до ~  когось bring to smb.’s 
notice, notify smb.

від6м||ий (знайомий) known; 
2. (знаменитий) well-known, fa
mous; (з негативного боку) notori
ous; ф  ~ a  річ naturally; of 
course.
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відомо 1 .безос. it is known; йому 
~» що he knows that, he is aware 
that; 2. вставне сл. naturally, of 
course, як ~  as is generally known.

відомість list; ~  на зарплату 
pay-sheet; pay-roll амер.

відомЦ ості мн. news sg., informa
tion sg.

відомство (government) depart
ment.

відпадати, відпасти fall off, fall 
away; -ф- у нього відпала охота 
до цього his desire to do it has passed.

відпйсувати, відписати 1. (відпо
відати на лист) answer (a leifer); 
(повідомляти) write back; 2. (за
повідати) leave by will, bequeath.

відпихати, відіпхнути push away, 
(ногою) kick.

відплат || a repayment, перен. 
retribution, requital; час ~ и  
day of reckoning.

відплачувати, відплатити repay; 
(метатися) requite; ф  ~  комусь 
тією ж монетою pay smb. in his own 
coin.

відплив ebb, ebb-tide, 16w4ide 
тж. перен.

відпливати, відплистй sail, (про 
людей, тварин) swim off.

відповзати, відповзтй crawl away, 
відповідальн || ий 1. responsible; 

~ий редактор editor-in-chief; 2. 
(важливий) crucial; ~ий момент 
crucial point; ~ість responsibility; 
притягати до ~ості hold respon
sible, call to account.

відповідати, відповістй 1. answer, 
reply; 2. (нести відповідальність) 
answer (for), be responsible (for); 
3. (відповідати чомусь) correspond 
(to); ~  призначенню answer the

purpose; <$>■ ~  урок say /  recite 
амер. one’s lesson.

відповідн || ий corresponding; 
(який підходить) suitable; ~им 
чином accordingly; ~ість accord
ance, conformity; у ~ості з in ac
cordance /  conformity with ~ o  1. 
присл. accordingly, corresponding
ly; 2. прийм. ~ o  до according to, 
in accordance with.

відповідь answer, reply; у ~  на 
in answer to.

відповісти див. відповідати, 
відпочивати, відпочйти rest, have 

a rest; take a holiday.
відпочйнЦок rest; holiday; (до

звілля) recreation; будинок ~ку  
holiday home,- день ~ ку  day off, 
rest day.

відпочйти див. відпочивати, 
відправляти, відправити send, 

forward; ~  поштою post, mail, 
відправник sender, 
відпрошуватися, відпросйтися ask 

for leave.
відпускати, відпустйти 1. let go;

(звільняти) release; set free; 2. 
(послаблювати) slacken; turn loose;
3. (видавати) supply; (товар у ма
газині) serve; 4. (бороду, вуса) 
grow.

відпускнйк man on holiday; військ. 
serviceman on leave.

відпустйти див. відпускати, 
відпуст || ка leave, holiday; vaca

tion амер.; у ~  ці on leave.
відраджувати, відрадити dis

suade.
відрадний pleasant, comforting, 
відраз Н a aversion, disgust; почу

вати ~ у  (до) feel an aversion (for); 
loathe; ~ливий repulsive, disgusting.
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відразу at once.
відраховувати, відрахувати І.

count off; 2. (утримувати частину 
суми) deduct, keep back.

відрахування І. (з зарплати) 
deduction; добровільне ~  sub
scription; 2. (асигнування) .assign
ment.

відрахувати див. відраховувати, 
відрекомендувати introduce, pre

sent; ~ ся  introduce oneself, 
відректйся див. відрікатися, 
відрйв (дія) tearing off; перен. 

alienation, isolation; без ~ у  від 
виробництва without giving up 
one’s work; з ~ом від виробнйцтва 
work being discontinued.

відривати, відірвати 1. tear off; 
2. (від роботи та ін.) disturb, in
terrupt.

відріз (тканини) length (of stuff); 
~  на костюм suit length, 

відрізати див. відрізувати, 
відрізняти, відрізнйти distin

guish; discern; ~  одне від одного 
tell one from the other; ~ ся  1. (бути 
іншим) differ (from); 2. (характе
ризуватися чимсь) be distinguished 
(by); be notable (for).

відрізок 1. piece; ~  часу period 
of time; ~  шляху section /  length 
of road; 2. мат. segment.

відрізувати, відрізати l.cut off; 
(ножицями) snip off; (м’ясо та 
ін.) carve; 2. тк. док. розм. (різко 
відповісти) snap out, cut short.

відрікатися, відректйся renounce; 
(не визнавати своїм) repudiate;' 
~  від престолу abdicate.

відро pail; bucket; повне ~  (чо
гось) a pailful (of), 

відродження revival; regener

ation; епоха В. іст. Renaissance 
[re'neisns].

відроджувати, відродйти revive; 
regenerate.

відрубувати, відрубати l.c u t
off, chop off; 2. тк. док. розм. (різко 
відповісти) snap out.

відряджати, відрядйти send on 
an official journey /  trip.

відрядженн || я mission, business 
trip; у ~ i  on a mission, on a busi
ness trip.

відрядйти. див. відряджати, 
відсахнутися start back, recoil 

(тж. перен.) 
відсвяткувати celebrate, 
відсилати, відіслати send off; 

(назад) send back; (поштою) post, 
mail.

відсипати, відсйпати (сипуче) 
pour out.

відсів sifting out; перен. тж. 
elimination.

відсіч rebuff, repulse; давати ~  
repulse.

відскакувати, відскочити 1.
(стрибком) jump aside /  away; 2. 
(про м’яч) rebound, recoil; 3. (від
риватися) come off; (відпадати) 
break off.

відсовувати див. відсувати, 
відсоток per cent, 
відставання lag, lagging behind, 
відставати, відстати 1. (відділя

тися, відпадати) come off; 2. розм. 
(відчепитися) leave /  let alone; 3. 
(залишатися позаду) fall /  lag be
hind; перен. be behind; не ~  (від) 
keep up (with)-, 4. (про годинник) 
be slow.

відстав || ка (залишення посади) 
resignation; (звільнення) dismissal;
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піти у ~ ку  retire; одержати — ку 
be dismissed; у —ці retired, on the 
retired list.

відстань див. віддаль, 
відстати див. відставати, 
відстібати, відстебнути unfasten, 

undo; (гудзик) unbutton; (ганок) un
hook; ~ ся  come unfastened /  undone.

відстоювати, відстояти (захища- 
ти) stand up (for), defend; (погля
ди та ін.) advocate; — свої права 
assert one’s rights; — свою думку 
persist in one’s opinion; — справу 
Миру champion the cause of peace.

відстоюватися, відстоятися (про 
рідину) settle.

відступ 1. retreat; 2. (від правил 
та ін.) deviation; 3. (від теми) 
digression [dai'grejn].

відступати, відступйти 1. step 
back*, 2. військ, retreat; fall back; 
3. (від правил та ін.) deviate; 4. 
(від теми) digress; ~ с я  give up, 
renounce.

відсувати, відсунути move asid e / 
away; перен. (відкладати) put off; 
~ с я  move as'ide /  away; — назад 
draw back.

відсутнЦій 1. absent; 2. як ім. 
absentee; ~ість 1. absence; під час 
його —ості in hi-s absence; 2. (брак 
чогось) lack (of); через — ість 
часу /  грошей for lack of time /  
money.

•ідтав&ти, відтанути thaw out. 
відтак then, afterwards, 
відтанути див. відтавати, 
відтворювати, відтворйти 1. re

produce; 2.: — в пам’яті recall to 
mind /  to one’s memory.

відтепер henceforth, hencefor
ward; from now on.

відтинати, відтяти cut off, chop off. 
відт||іля, ~ іл ь  from there, 
відгін Цок 1. shade, tinge; (про 

колір) hue; tint; з сірим — ком 
with a touch of grey; 2, перен. 
nuance, shade, 

відтоді since then, 
відтягати, відтягтй 1. drag /  pull 

aside /  away; 2. військ. draw off; 
3. перен. distract (from);, divert 
(from); 4. (відкладати) deter, delay; 
щоб відтягтй час to gain time, 

відтяти див. відтинати, 
відучувати, відучйти (від) break 

of the habit of, train not (-jc to inf.); 
—ся док. break oneself of the 
habit (of-|--ing) ,grow fcnused 
(to +  -ing).

відхил див. відхилення, 
відхйлення deflexion; deviation; 

^  вбік перен. devergenoe; — від 
теми digression.

відхиляти, відхилйти 1. (убік) 
deflect; turn aside; 2. (првжннн 
та ін.) decline.

відхилятися, відхилйодся move 
aside; — вбік diverge; deviate; 
— від теми digress from the sub
ject; — від курсу swerve from one’s 
course.

відхід 1. setting off, (gjtoteda) 
departure,* (судна) seeing; 2. 
військ, withdrawal; 3, (розрив з 
чимсь) breaking away, 

відходи мн. waste (material) sg. 
відходити, відійтй 1. move away /  

off, go away; (про Tided) leave, 
depart; (про судно) se l; військ. 
withdraw, draw off*, fail back; 3. 
перен. (від когось) break away 
(from); (від теми та Ін,) digress 
(from).
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відцвітати, відцвісти (про квіти, 
тж. перен.) fade; (про дерева) shed 
its blossom.

відцентровий centrifugal, 
відцуратися renounce, repudiate, 
відчай despair; впадати у — give 

way to despair; ~  душний despe
rate.

відчалювати, відчалити push 
off, move off.

відчепйти(ся) див. відчіплювати
ся ).

відчиняти, відчинити open, 
відчіплювати, відчепйти unhook; 

зал. uncouple; ~ ся  І. get loose; 
come uncoupled; 2 .розм. leave smb. 
аібпе.

відчувати, відчути feel; sense, 
have a sensation (of); ~ ся  тк. недок. 
be felt; б е з о с відчувається, 
ідо there is a feeling (that), it is 
Evident (that).

відчутний 1. perceptible, tangible, 
palpable; 2. (помітний, значний) 
appreciable.

відчуття feeling, sensation, 
відшкодбвувати, відшкодувати

make up (for), compensate (for); 
repay; ~  вйтрати pay /  refund ex
penses; reimburse; ~  збитки re
cover losses.

відшкодування compensation; re
compense; indemnity; ~  збитків 
top. damages pi.

відшкодувати див. відшкодову
вати.

відштовхувати, відштовхнути 1.
push away; (ногою) kick; 2. перен. 
alienate; repel; ~ ся  push off.

відшукувати, відшукйти find; не
док. тж. look for- 

відьма witch.

віжки мн. reins.
віз cart; (чогось як міра) cart- 

-load.
віз | |a visa ['vi:za]; надати ~ у  

grant a visa; одержати ~ у  get а 
visa.

візерунЦок pattern, design; ^ ч а 
стий figured, patterned.

візйт visit; (короткочасний) call, 
візнйк cabman; їхати ~ом 

drive in a cab.
візувати, завізувати visa; ~  пас

порт stamp /  visa a passport.
війн U a war; Велика Вітчизняна 

~ а  the Great Patriotic War; гро
мадянська ~ a  civil war; парти
занська ~ a  guerilla warfare; хо
лодна ~ a  cold war; зоряні війни 
star wars; перебувати в стані ~ й 
(з) be at war (with).

війська мн. troops, forces; сухо
путні ~  land forces; наймані 
~  mercenary army sg., mercenaries; 
регулярні ~  regular troops; інже
нерні ~  engineer troops.

військком (військовий комісар) 
military commissar.

військкомат (військовий комі
саріат) recruitment office, 

військо army.
військовIIий І. military; ~ий  

поїзд troop train; ~ а  служба mili
tary service; ~ а  форма service 
hniform; ~ а  частйна йгту unit; 
2.як  ім, military man, serviceman.

військовозобов'язаний як їм. 
person liable to military, service; 
(що перебуває в запасі) reservist.

військово-морськйй: ~  флот4
the N£vy.

військовополонений як їм. prison
er of war.
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військовослужбовець m ilitary 
man, serviceman.

вік 1. (сторіччя) century; 2. (епо
ха) age; середні ~ й  the Middle 
Ages; 3. (людини) age; (трива
лість життя) lifetime; на моєму ~ у  
in my day / lifetime; доживати віку 
spend the rest of one’s day; на 
наш ~  вистачить it will last our 
time; ф  на —и вічні for ever (and 
ever).

вікно window.
віковйй 1. age attr.\ ~  ценз age 

qualification; 2. (давній, старий) 
ancient; (про дерево) secular.

віконни||й window attr.\ ~ ц я  
(window) shutter.

віл ox, bullock; ф  працювати, 
рк ~  work like a horse, 

вілла villa.
вільн || ий 1. free; 2. (не зайня

тий) vacant; (про час) spare; 3. 
(про одяг) loose; ф  ~ий слухач 
externe; ~ о  1. freely; 2. (легко, без 
зусиль) easily; ~ о  читати /  гово- 
рйти read /  speak fluently; 3. військ, 
(команда) ~о! stand easy! 

вільха alder (-tree), 
він he; (про тварин, неживі 

предмети, явища) it; я його не 
бачив I have not seen him; я дав 
йому кнйгу I gave him the book, 
I gave the book to him; це зроблено 
ним it is made by him.

вінегрет Russian salad, mixed 
salad; перен. medley.

вінець 1. (корона) crown (тж. 
перен.); 2, поет, (вінок) wreath; 
ф  кінець — ділу ~  all is well that 
ends well.

віник besom [ bi:zam]. 
вінок wreath.

вінчати 1 (увінчувати) врізн.знач. 
crown; ~ с я  1 be crowned.

вінчати 2, повінчати (про шлюбний 
обряд) marry; ~ с я 2 be married.

, віолончель violoncello; ’cello 
скор.

вір II a 1. faith, belief; 2. (довір'я) 
trust, faith; приймати на ~ y  take 
on trust.

вірити, повірити (у) believe (in); 
(довіряти) trust.

вірн||ий 1. (відданий) faithful, 
loyal, true; 2. розм. (правильний) 
correct, right; 3. (надійний) re
liable, sure; 4. (неминучий) cer
tain; ~ a  смерть certain death; 
~ість (відданість) faithfulness* 
loyalty; ~ o  1. (віддано) faithfully, 
loyally; 2. розм. (правильно) cor
rectly, right.

вірогідний trustworthy, reliable, 
authentic.

віролом || ний treacherous ['tre- 
t.f(o)ros], perfidious; ~ ctbo treach
ery ('tretJT(з) ri], perfidy.

віртуоз virtuoso; ~ний masterly. 
віруЦвання belief, creed; ~ючий 

believer.
вірус бакт. virus; ~ний virus attr. 
вірш poem, verse; rhyme; білий 

~  blank verse; ~ i  mh. verses, 
poetry sg.\ ~ований written in 
verse; poetical; ~увати  write 
poetry.

вісім eight; ~десят eighty; ^ д е 
сятий eightieth; ~десяті рокй the 
eighties; ~ к а  1. (цифра) eight; 
2. карт, the eight; ~надцятий 
eighteenth; ~надцять eighteen; 
~ cot eight hundred, 

віск wax. 
віскоза rayon.
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вісник herald, messenger, 
вісп || a smallpox; вітряна ~ а  

chicken-pox; щепити ~ у  vaccinate, 
вістка див. вість, 
вістря point, edge (тж. перен.). 
віст Н ь news, a piece of news; 

(повідомлення) information; остан
ні ~ і  мн. the latest news sg.\ без 
~ i  пропасти be missing- 

вісь l.axis (pi. axes |'aeksi:z]); 
2. техн. axle.

вітальн || ий welcoming; ~ a  теле
грама telegram of congratulation, 

вітальня drawing-room, 
вітамін vitamin.
вгґання 1. greeting; salute (тж. 

військ.); 2. (поздоровлення) con
gratulation.

вітати, привітати 1. greet; sa
lute (тж. військ); 2. (поздоровля
ти) congratulate (on); 3.(гостей) 
welcome; ~ ся  greet.- 

вітер wind; зустрічний ~  head 
wind; попутний ~  fair wind; -ф- 
кйдати слова на ~  waste words; 
у нього ~  у голові he is gidcfy- 
-brained.

вітерець (light) breeze.
вітка: залізнйчна ~  branch line.
вітрйло sail.
вітрйна (вікно) shop-window; 

(ящик) show-case, 
вітряк windmill.
вітряний (про погоду) windy, 

gusty.
вітрянка мед. розм. chicken-pox. 
вітчйзн||а motherland, home

land; mother /  native country; ~яний 
native; home attr-; Велйка Віт- 
чйзняна війна the Great Patrio
tic War.

вітчйм stepfather.

віха stake; landmark (тж. пе
рен.).

віхола snow-storm, blizzard, 
віхоть (соломи та ін.) wisp, 
віце-адмірал vice-admiral, 
віце-президент vice-president, 
вічко 1. (у дверях) peep-hole, 

spy-hole; 2. бот. eye; 3. (сітки та 
ін.) cell.

віч-на-віч in private, confiden
tially.

вічн || ий eternal, everlasting; 
(безперервний) perpetual; ~ість 
eternity; я не бачив його цілу 
~ість I have not seen him for 
ages; ~ o  eternally.

вішалка 1. (для одягу) peg, rack, 
hat-and-coat-stand; 2. (на одязі) 
tab, hanger.

вішати, повісити у різн. знач. 
hang, hang up. 

вія eyelash.
віялка winnowing-machine, 
віяло fan.
віяти, повіяти 1. (про вітер) 

blow, breathe; 2. (про пахощі та 
ін.) соте; 3. (розвіватися) wave, 
flutter; 4. (зерно) winnow.

в’їдатися, в’їстися 1. bite (into) ; 
2. (про дим та ін.) cat (into).

в’їдливий 1. (про людину) cap
tious, carping; 2, (про запах та ін.) 
acrid, pungent.

в’їжджати, в’їхати 1. enter; (вер
хи) ride in /  into; (в машині) drive 
(into); 2. (у квартиру) move in /  
into.

в’їзд entrance, entry; (дорога) 
drive.

в’їстися див. в’їдатися, 
в’їхати див. в’їжджати, 
вказати див. вказувати.
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вказівкЦа 1. (дія) indication; 2. 
(інструкція) instructions pl.\ дава
ти ~ й  give instructions.

вказівний indicating, indicatory; 
~  займенник грам, demonstrative 
pronoun; ~  палець forefinger.

вказувати, вказати show, indi
cate; (звертати увагу) point out; 
(давати вказівки) give instructions, 

вкидати, вкинути throw in. 
вклад (до банку та in.) deposit; 

investment; ~ення 1.: лист із
~енням letter with enclosure; 
2. ек. investment; ~ник depositor.

вкладати, вкласти 1. put in; (у 
конверт) enclose; 2. (гроші) invest; 
deposit.

вклеювати, вклеїти paste in. 
вклонятися, вклонйтися bow (to); 

(вітатися) greet.
включати, включити 1. include; 

(до списку) inscribe, insert; 2, 
(уводити в дію) start; (радіо, 
електрику) switch on; ~ ся  join 
(in), be included (in), 

включно including; inclusive, 
вкорінювати, вкорінйти у різн. 

Знач, enroot, root in; перен. incul
cate; ~ ся  take root, 

вкорочувати, вкоротйти shorten, 
вкочувати, вкотйти roll in; (на 

колесах) wheel in; ~ ся  come roll
ing (into).

вкрадатися, вкрастися steal in /  
into, slip in /  into; ф  ~  в довір’я 
когось worm oneself into smb.’s 
confidence.

вкрадливий ingratiating, insinu
ating.

вкрай quite.. altogether, utterly, 
вкрасти steal.
вкрастися див. вкрадатися.

вкривати, вкрйти cover (up /  
with); ф  ~  славою cover with 
glory; ~ ся  cover oneself (up); be
come /  be covered (with).

вкручувати, вкрутйти screw in /  
into.

вкупі together.
вкусйти bite; (про бджолу) 

sting.
влада pow'er, authority; rule; 

державна ~  state power /  
authority.

владний imperious, authorita
tive.

влазити, влізти get in /  into, 
вл&сне І .вставне сл. (тж. ~  

кажучи) as a matter of fact, strict
ly speaking; 2. наст, (у власному 
розумінні) proper, in the full sense.

власні) ий own; ~ e  ім’я грам. 
proper name; ~ою персоною in 
person; ~ик owner, proprietor; ~ик 
землі landowner; ~ицький pro
prietary; owner’s; of ownership піс
ля ім.\ ~Ість property; ownership.

власноручн І) ий autographic; ~ий 
підпис one’s own signature; auto
graph; ~ o  with one’s own hand.

властйв || ий peculiar, character
istic, inherent; ~ість (предмета) 
property, quality; (людини) characte
ristic feature /  trait.

влаштовувати, влаштувати 1. 
(організовувати) arrange, organ
ize, establish; 2. (кудись) place; 
«ф* ~  свої справи settle one’s af
fairs; це мене не влаштовує it does 
not suit me. 

влетіти див. влітати, 
влізати див. влазити, 
влітати, влетіти fly in /  into; пе

рен. (вбігати) dash (into).
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влітку in summer, 
влучати, влучити strike, hit; ~  

в ціль hit the mark.
влучн||ий 1. (про постріл та ін.) 

well-aimed; accurate; 2. перен. apt; 
~ість 1. (вогню) accuracy; 2. перен. 
aptness.

влягатися, влягтйся lie down, 
вмерти див. вмирати, 
вмикати, увімкнути (пускати в 

хід) start; (радіо, електрику) 
switch on, turn on. 

вмикйч ел. switch, 
вмирати, вмерти die. 
вмить in a moment, in an instant. 
вйі||лий skilful; ~ння skill, 
вміст contents pi. 
вмістити див. вміщати.
■міIIти be able (-[-to inf.), know 

(how-j-to inf.); вона ~ є  читати 
she can read.

вміщйти, вмістйти hold, con
tain; (про приміщення, транспорт) 
accommodate; (про зал та ін.) 
seat; ~ ся  (про людей) find room 
(for); (про речі) go in. 

вмочати, вмочйти dip, sop. 
внаслідок because of, on account 

of, in consequence of, owing to.
внесок 1. payment; (членський) 

fee, dues pi.; вступнйй ~  entrance 
fee; членський ~  membership dues 
pi.; 2. перен. contribution, 

внестй див. вносити, 
вниз down, downwards; ~  по схо

дах downstairs.
внизу below; (на нижньому по

версі) downstairs.
внічию: закінчитися ~  end in а 

draw.
вносити, внестй 1. carry in, 

bring in; 2. (гроші) pay in; 3. (y

список) enter; 4. (виправлення та 
ін.) insert; ~  поправки insert 
amendments; ф  ~  ясність make 
things clear; ~  пропозицію bring 
forward a motion, move а ргорб- 
sal; ~  добрива apply fertilizers, 

вночі at /  by night, 
внук див. онук.
внутрішній 1. inside, inner; пе

рен. inward; 2. (про політику, 
торгівлю та ін.) home, inland, in
ternal.

внучка див. онука, 
вовк wolf; ~уватий unsociable, 
вовн || а 1. wool; 2. (пряжа) wor

sted; ~яний woolen. 
вовч||ий wolfish; ~йця she-wolf. 
в6гк||ий humid, moist; damp; 

~ість humidity, moisture; damp
ness.

вегневйй fire attr. 
вогнегасник fire-extinguisher, 
вогненний fiery, igneous, 
вогнетриви || йй fireproof; ~ a  це

гла fire-brick.
вбгнище camp-fire; bonfire; роз

кладати ~  make a fire; «ф домашнє 
~  home.

вог||онь 1. fire; відкривати ~онь 
військ, open fire; 2. (світло) light; 
-ф боятися як ~ню fear like death; 
з ~ню та в полум’я ^  out of 
the frying-pan into the fire; про
йти ~онь і воду go through fire 
and water.

вод|| a water; прісна ~ a  fresh 
water; морська ~ a  salt water, sea- 
-water; проточна ~ a  running 
w£ter; стояча ~ a  stagnant water; 
-ф товкти воду в ступі beat the 
air; (схожі) як дві краплі ~ й  
as like as two peas; багато ~ й
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утекло (з того часу) much water 
has flown under the bridge (since 
then); виходити сухйм з ~ н  to come 
off clear.

водевіль vaudeville, comic sketch, 
водень хім. hydrogen, 
водити lead; conduct; (автома

шину) drive; (літак) pilot; (кора
бель) navigate, steer; ~  за ніс 
make a fool (of); ~  компанію
з кимсь keep company -with smb., 
be friends with smb.; ~  очима let 
one’s eyes rove.

водитися X. розм. (з кимсь) as
sociate (with); (дружити), keep 
company (with); (про дітей) play 
(with); 2.; тут водиться риба there 
is fish here, fish is found here; 3.; 
так у нас р о д и т ь с я  it is our custom, 
it is the custom here; як водиться 
вставне сл. as usual, 

водій driver.
води II нй water attr.\ ~ий спорт 

aquatics; ~ий шлях waterway; 
— ий розчин хім. aqueous solution; 
~ е  поло спорт, water polo, 

водограй fountain, 
вододіл геогр. watershed.

* водойм П а, ~ище reservoir, stor
age lake.

водокачка pump-house, 
водолаз diver.
водолік || ування hydropathy; 

water-cure; ~арня hydropathic (es
tablishment) . 

водопад див. водоспад, 
водопровід water-pipe; (водо

постачання) water-supply; (у квар
тирі) running^water; ~ник plumb
er-

водорість water-plant; (морська) 
seaweed.

водоспад waterfall; falls pl.\ (не- 
великий) cascade.

водостічний drain attr.\ drainage 
attr.y ~  жолоб gutter-

водосховище (storage) reservoir, 
водян || йй water attr.% (що живе 

у воді) aquatic; ~йй млин water- 
-mill; ~ е  опалення hot-water 
heating.

водянйк міф. water-sprite* 
merman.

воєнн || ий war attr. \ military; —a 
промисловість war industry; ~ий 
корабель warship; —і дії /  опера
ції military operations; ~ий кому
нізм іст• war communism.

возз’єднання reunion, reunifica
tion.

возз’єднуватися, возз’єднатися re
unite.

возйти, везтй І. carry; (на авто
машині) drive, take; (возом) cart; 
(перевозити) transport; (привозити) 
bring; 2. (тягти воза та ін.) draw; 
~ ся  Х.розм. (вовтузитися) .stir 
restlessly; 2. (з кимсь, чимсь) be 
busy (with).

вбїн soldier, warrior, 
войовнйчий 1. (схильний воюва

ти) warlike; bellicose; 2. перен. 
(який веде непримиренну боротьбу) 
militant.

вокальний vocal, 
вокзал (railway) station, 
волейбол volley-ball; ~ к т  volley- 

-ball player-
вол елюбн || ий freedom Moving; 

~ість love of freedom.
воліти X. (бажати) wish, want; 

2. (вважати за краще) prefer- 
воло (у птахів) crop, craw; розм. 

(у тварин, людей) dewlap.
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волог || a moisture; ~ий moist, 
humid, damp; ~Ість humidity; 
dampness.

володар 1. lord, master, ruler, 
sovereign I'sovnn]; 2. (власник)
owner, possessor.

володіння 1. (дія, стан) posses
sion, ownership; 2. (майно) proper
ty; (земельне) estate, domain.

володіти, оволодіти l.own, pos
sess; 2. тк. недок.: ~  іноземною 
мовою speak /  know a foreign lan
guage; ф  ~  собою control oneself.

волоки J| йстий fibrous; ~ o  fibre, 
filament.

волоктй drag, trail; ~ ся  drag 
oneself.

волос hair; ~атий hairy; ~йна 
hair; ф  вйсіти /  триматися на ~йні 
hang by a thread [0red}; ~6к hair; 
(в електричній лампі) filament.

волосся збірн. hair; ф  ~  стає 
дйбом one’s hair stands on end. 

волоський: ~  горіх walnut, 
волохатий hairy; shaggy, 
волоцюга vagrant, tramp, 
волочйти l.d rag , trail; 2. (боро

ною) harrow; ~ ся  l.d rag  oneself, 
trail; 2, розм. (блукати) roam, 
wander.

волошка cornflower, 
вол || я 1 (бажання) will; сйла ~ i  

will-power; з своєї (власної) ~ i  
of one’s own (free) will.

вол || я 2 (свобода) liberty, free
dom; відпускати на ~ ю  set free, 
liberate.

вольовйй strong-willed, 
вольт фіз. volt.
вона she; (про тварин, неживі 

предмети, явища) it; я її не ба
чив I have not seen her; я дав їй

кнйгу I gave her the book, I gave 
the book to her; це зроблено нею 
it is made by her. 

вонй they, 
воно it.
воркотати, тж. воркотіти coo. 
ворог enemy; foe поет. 
ворогувати be at enmity (with); 

have a feud (with).
ворож || ий enemy’s; hostile; inimi

cal; ~ість hostility, animosity; ~не- 
ча enmity, hostility; (довгочасна) 
feud.

ворожйти tell fortunes, 
ворожка fortune-teller, 
ворон raven.
ворона crow; ф  біла ~  гага 

avis ['reoro'eivis].
ворота мн. gate sg.; (у футболі) 

goal sg^
воротар 1. (сторож біля воріт) 

doorkeeper, gate-keeper; 2. спорт. 
goal-keeper, 

вороття return.
ворс, ~ a  (сукна) пар; (оксами

ту, килима) pile; ~йстий fleecy.
ворушйтися, поворушйтися move, 

stir-
восенй in autumn, 
восковйй wax attr.; перен. waxen, 
воскресати, воскреснути rise from 

the dead, come back to life; перен. 
revive.

воскрешати, воскресйти raise from 
the dead, resuscitate; перен. revive; 
(у пам'яті) recall, 

востаннє for the last time, 
восьмигодйнний eight-hour atir, 
восьмий eighth, 
восьмикутний octagonal, 
вотум vote; ~  довір’я vote of 

confidence.
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воша louse (pi. lice), 
воювати (з кимсь) wage Avar 

(against), make war (upon), be at 
war (with).

вояЦка warrior (тж. ірон.); 
~ччина збірн., знев. military 
clique IkliikJ.

впадати \. (в певний стан, тж. 
про річку) fall (into); 2. (ввалювати
ся — про щоки, очі) sink in, become 
hollow /  sunken, 

впасти fall (down), 
впевнен || ий І. (про людину) a s

sured, sure, certain,; 2. (про голос, 
рухи) confident; ~ість confidence 
(in); ~ o  with confidence.

вперед on, forward, onward; 
ahead; ~  і назад to and fro; ідіть 
прямо ~  go straight on.

вперемГж, ~ку by turns, alter
nately.

впереміш, ~ку  pell-mell; mixed 
up.

вперт||ий 1. obstinate, stubborn; 
2. (наполегливий) persistent; ~ість 
1. obstinacy; stubbornness; 2. (на
полегливість) persistence, 

впертися див. впиратися, 
вперше for the first time, first, 
впиватися, впитися (про гострі 

предмети) dig (into).
впиратися, впертися stretch 

(against), press (against); ~  нога
ми (у щось) plant one’s feet (against 
smth.).

вписувати, вписати 1. (у текст) 
insert; (до списку) enter; (робити 
запис) put down; 2. мат. inscribe, 

впитися див. впиватися, 
впихати, увіпхнути push in /  

into; shove in /  into; (із зусиллям) 
stuff in /  into; squeeze in /  into.

впізнавати, впізнати (за яки
мись ознаками) recognize, know 
(again).

вплестй див. вплітати.
вплив influence; ~ати, вплинути

influence, have an influence 
(on /  upon /  over); ~овий influen
tial.

вплітати, вплестй intertwine 
(with); (у косу) plait (into).

вплутувати, вплутати (у щось) 
розм. involve (in); entangle (in); 
~ ся  (у щось) розм. be /  become 
involved (in); get mixed up (in).

вповзати, вповзтй crawl in, creep 
in.

вподоб || а: бути до ~ и  please one, 
be to one’s liking /  taste.

впоперек across; -ф» вздовж і ~  
far and wide.

впоратися (з чимсь) cope (with); 
manage.

впорскувати, впорснути inject, 
впорядковувати, впорядкувати 1.

put in order; regulate; 2. (про лі
тературну та ін. роботу) compose, 
compile.

впотіти sweat, perspire, 
вправа exercise.
вправляти, вправити і. (встав

ляти) fit (in), fix (in); 2. мед.: ~  
вивих set a bone.

вправлятися (у чомусь) exercise 
(in); practise; ~  в співах practice 
singing.

вправи || ий skilful; proficient; 
~ість skill; proficiency; ~ o  skil
fully; proficiently, 

впритул close, closely, 
впровадж || ення inculcation; ~ен- 

ня сучасної техніки introduction of 
modern technique; жувати, впро-
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вадити ieculcate; establish; (у дію) 
introduce.

виряг&гя, впрягти harness, 
впускати впустити (дозволяти

увійти, в'їхати) let in, admit.
впускати2, впустити (з рук) let 

fall /  drop.
впхати, впхнути дав. впихати, 

увіпхнути.
вп’ястися dig into; ~  зубами 

sink one’s teeth (into); ~  пазурами 
dig its claws (into).

вражати, вразити 1. (дивувати) 
strike; amaze; 2. (завдавати ду- 
шевкого болю) hurt, sting, wound; 
3. (ударяти) strike; ф  вразити 
когось у саме серце cut smb. on 
a raw /  to the heart, 

враження impression, 
враз suddenly, all of. a sudden, 

all at once.
вразити див. вражати, 
вразливий 1. (чутливий)sensi

tive, susceptible; (з реакцією на 
зовнішні подразнення) touchy, quick 
to take offences; 2. (який завдає 
болю) offensive; 3. (слабкий, не 
захищений від нападу) vulnerable.

вранці in the morning; сьогодні 
~  this morning; завтра ~  tomor
row morning; учора ~  yesterday 
morning.

враховувати, врахувати take in
to account /  consideration.

врегулювати regulate; (питання 
та ін.) settle, 

врешті at last.
вриватися, увірватися (кудись) 

burst (into).
врівноваж || ений well-balanced, 

(про людину) event-minded, steady; 
~увати, ~итн  balance.

З у

врізувати, врізати l.cu t in; 2. 
(вкорочувати) cut down, curtail; 
3. тк. док. (порізати) cut.

врізуватися, врізатися cut into; 
ф  ~  в пам’ять become engraved 
on one’s memory; ~  в натовп run 
into the crowd.

врода 1. (зовнішність) appearance; 
2. (краса) beauty.

вродйЦти (дати врожай) yield; 
пшениця ~ л а  цього року there 
is a good wheat crop this year.

вродливий beautiful; (про чоло
віка) handsome.

врожай harvest, crop; ~ний: 
~ний рік good year for the crops; 
~ н і сорти high-yielding varieties; 
~ність crop capacity.

врозбрід separately, in all direc
tions; in disdnity; перен at six 
and sevens.

вроздріб торг, at retail; прода
вати ~  sell (by) retail, 

врозріз contrary (to), 
врозсип, врозтіч: кинутися ~

scatter in all directions.
вростати, врости grow in; перен. 

take root.
вручати, вручйти hand in, de

liver; (комусь нагороду, премію) pre
sent smb. with.

врятовувати, врятувати save; (від 
небезпеки) rescue.

всаджувати, всадйти (встромляти 
у щось) stick (into), thrust (into).

всадовйти seat; (просити сісти) 
ask to sit down.

все 1 everything; ф  ~  одно all 
the same; на ~  дббре good-bye.

все 2 присл. 1. (весь час) always; 
2. (до цього часу) still; 3. (лише): 
~  через вас all because of you;

кр.-ашя. словник



68

вторгатися, втбргнутися (в краї
ну) invade; (в чужі володіння) 
trespass.

вторгнення invasion, 
втбргнутися див. вторгатися, 
второван И ий beaten, driven-over; 

(протоптаний) well-trodden; ф  ітй 
~им шляхом keep to the beaten 
track.

втрат || а 1. loss; (часу) waste; 
тяжка ~ a  bereavement; 2 . ж :  
~ и  військ, casualties.

втрачати, втратити 1. lose [lu:z]; 
~  свідомість lose consciousness, be
come unconscious; 2. (залишати
ся без когось) be bereaved (of), 

втретє for the third time, 
втрймувати, втрймати 1 . (не ви

пускати, зберігати) retain, hold; 
~  в руках hold, keep fast; 2. (не 
пускати) not let go; 3. (не давати 
зробити) hold back; ~ ся  1. (вистоя
ти) hold one’s ground; (на ногах) 
keep one’s feet; 2. (від чогось) keep 
(from), retain (from).

втрйчі, втроє three times as 
much; збільшувати ~  treble; ~  
менше a third (of); скласти ~  fold 
in three.

втручатися, втрутитися inter
fere; intervene; (у чужі справи) 
meddle (with).

втрьох the three of them /  you/ 
us; all three.

втуплювати, втупити: ~  очі / '
погляд у щось fix one’s gaze (on) 
smth.

втягувати, втягтй 1. pull (in /  
into), draw (in /  into); 2. (нагору) 
draw up; 3. перєн. involve, entangle;
4. (усмоктувати): ~  повітря draw 
/  breathe in the air; ~  рідину suck up

/  absorb a liquid; ~ с я  (звикати до 
чогось) get used /  accustomed (to), 

вуаль veil.
вугі||лля (кам'яне) coal; (дерев

не) charcoal; ~льний coal attr.; 
~льний басейн coal-basin; coal 
field (s); ~льна промисловість coal 
industry.

вуглеводень хім. hydrocarbon, 
вуглекйсл || ий хім.: ~ н й  газ car

bon dioxide; ~ о т а  хім. carbonic 
acid.

вуглекоп (coal-)miner, 
вуглець хім. carbon, 
вугбр 1 (риба) eel. 
вугор2 (на шкірі) black-head, 
вудйла мн. bit sg. 
вудЦити fish; ~ к а , ~дищ е fish

ing-rod, rod.
вуж grass-snake, 
вуз higher educational institution, 

university, institute; (у США, Англії 
тж.) college, 

вуздечка bridle, 
вузлуватий knotty, 
вузол 1. (на мотузці; тж. перен.) 

knot; 2. (клунок) bundle; 3.: заліз
ничний ~  railway junction.

вузьк||йй narrow; (про одяг) 
tight; ~ а  спеціальність particular 
speciality; ~ е  місце weak point, 
bottle-neck.

вузькоколійн || ий: ~ а  залізниця 
narrow-gauge [geidbj line, 

вулик hive.
вули||ця street; на ~ ц і in the 

street; (надворі) outside; out of 
doors; ~чний street attr; ~чний 
pyx street traffic, 

вулкан volcano; ~іч»ий volcanic, 
вульгарний vttlgar. 
вундеркінд infant prodigy.
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вус moustache [m ss 'ta jj; (тва
рини) whisker; (комахи) feeler; ф  
китовий ~  whalebone; ~атий with 
a long /  bushy moustache; mous
tached; (про тварин) whiskered.

вух І*  ear; ф  пропускати повз 
~ а  turn a deaf ear (to).

вушко 1. зменш., див. вухо;
2. (голки) eye.

вушнйй ear atir.; книжн. aural, 
вхід entrance; entry; ~  заборо

нено no entrance; no admittance; 
плата за ~  etrance fee; ~нйй 
entrance atir.

входити, ввійтй 1. enter; go in, 
come in; 2. (до організації та ін.) 
be a member (of); 3. (вникати у 
щось) enter (into), go (into), ф  ~  
в чиєсь довір’я gain smb.’s confi
dence; ~  в моду /  у вжиток come 
into fashion /  into use; ~  в чиєсь 
становище put oneself in smb.’s 
place.

вхопйти catch, grip; ~ с я  seize, 
snatch; get hold (of), 

вціляти, вцілити hit. 
вчадіти be poisoned by fumes, 
вчасні)ий timely, opportune; ~ o  

in (good) time.
вчащати (до когось) call at smb. 

often /  regular.
вчен || ий 1. (науковий) scientific; 

~ a  рада academic council; ~ий 
ступінь science-degree; 2. (освіче
ний) learned; 3. як ім. scientist; 
scholar; ~ н я  1, (навчання, вивчен
ня) learning; studies pi.; 2. військ. 
exercise; 3. (філософське та ін.) 
teaching, doctrine; ~ ість  learning.

вчепйтися (вхопитися за щось) 
hold on (to), cling (to); ф  ~  до 
слова розм. pick on a chance remark.

вчетверо four times (as much), 
вчинйти див. вчиняти, 
вчинок action, deed, 
вчиняти, вчинйти act, do; (злочин)

commit; ~  тісто make dough, 
вчитатися див. вчитуватися, 
вчйтель, ~ к а  teacher, 
вчйти 1. (когось) teach; 2. (вивча

ти щось) learn, study; ~  напам’ять 
learn by heart; ~ с я  learn, study.

вчйтуватися, вчитатися read very 
attentively.

вчор II a yesterday; ~ a  ввечері last 
night; ~ашній yesterday’s; last 
night’s.

вшановувати, вшанувати 1. (ко
гось) honour; do homage (to); give /  
pay honour (to); ~  когось у зв’язку 
з річнйцею celebrate smb.’s anni
versary; 2.: ~  чиюсь пам’ять hold 
the memory of smb.

вшивати, вшйти 1. (усередину) 
sew in, stitch (in); 2. (укорочувати, 
звужувати) take in.

вштовхувати, вштовхнути push 
(into), shove (into), 

вщент utterly, completely, 
вщерть: повний ~  full to the brim, 

brimful.
вщипнути pinch.
вщухати, вщухнути (про біль, 

бурю) subside; abate; (про вітер 
тж.) fall; die down; (припинятися) 
stop.

в’ючн||ий: ~ а  тварина beast of 
burden, 

в’яз elm.
в’язати, зв’язати 1. (зв'язувати) 

tie up, bind; 2. (спицями) knit; 
(гачком) crochet ('kroujei]; ~ ся  
(з чимсь) tally (with), 

в’язень prisoner.
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в’язи the nape (of one’s neck; 
скрутити собі ~  break one’s neck, 

в’язка (ключів) bunch; (паперу) 
sheaf; (соломи) truss.

в’язкий viscous; (грузький) 
swampy, miry, 

в’язниця prison.

ra 1 наст., розм. eh? 
r a 2 скор. див. гектар, 
гава 1. crow; 2. перен., знев. 

роззява) booby; ф  гав ловйти 
stand and gape, 

гавань harbour, 
гавкати, гавкнути bark, 
гад зоол. reptile.
гаданий supposed; hypothetical, 
гадати 1 (думати, вважати)

think, believe; guess амер.
гадати2 заст. (ворожити) tell 

fortunes.
гадкЦa thought, idea; ф  я й ~ и  

не мав I did not mean that for 
a moment, it never crossed my mind, 

гадюка adder; viper- 
газ gas.
газет || a newspaper; paper розм.; 

стінна ~ a  wall newspaper; ~ний 
newspaper attr.; ~ний кіоск news
-stand; ~н а замітка paragraph.

газован||ий aerated; ~ a  вода 
aerated water; soda-water.

газов||ий gas attr.; ~ a  колонка 
geyser; ~ a  плита gas-stove, gas- 
-cooker. 

газон lawn.
газопровід gas-main, gas-pipe, 
гай grove, copse, coppice.

в’язнути stick.
в’ялий 1. (про рослину, шкіру 

та ін.) withered; 2. (млявий) slack, 
languid; lifeless.

в’янути, зав’янути fade, wither; 
«ф* вуха в’януть (від) = i t  makes one 
sick to hear.

Г
гайворон rook, 
гайда розм. come on! 
гайка (screw-) nut. 
гайнувати (час та ін.) waste; 

(гроші) squander.
гак hook; ф  дати ~ у , тж. зро- 

бйти ~  make a detour, go a long 
way round; сорок кілометрів з ~ом 
over forty kilometres.

галантере || йний: ~йний магазин 
haberdasher's (shop); ~ я  haber
dashery.

таланти || ий gallant; ~ість gal
lantry.

галас noise, hubbub, uproar; г л и 
вий noisy.

галасувати make a noise /  hubbub, 
галерея gallery; картйнна ~  pic

ture-gallery, 
галка (jack)daw. 
галоп 1. (біг коня) gallop; 2. 

(танець) gallop; ~ом at a gallop; 
мчати ~ом gallop, 

галстук (neck)tie. 
галузь у різн. знач, branch; (науки 

та ін. тж.) field.
галушка (small boiled) dumpling, 
галюцинація hallucination, 
галявина forest meadow, glade, 
галька pebbles pi-, shingle.
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гальм Н 6 brake; перен. hindrance; 
~увати, загальмувати 1. brake, 
apply the brakes (to); 2. (сповільню
вати pyx) slow down; перен. тж. 
retard; 3. перен. (заважати) hinder, 
hamper.

гам hubbub, uproar, 
тама муз. scale; перен. range, 

gamut.
гамак hammock, 
гаманець purse.
гамір hubbub, uproar; noise; з а й 

вий noisy; uproarious.
гамувати, вгамувати 1. (стримува

ти) subdue; 2. (заспокоювати) quiet, 
гандбол handball, 
ганебн II ий disgraceful, shameful; 
прикувати до ~ого стовпа put /  

set in the pillory.
ганити 1. (гудити) disparage, 

decry; run down розм.; 2. (докоряти) 
curse, abuse.

ганок the steps pi.; (з покрівлею) 
porch.

гантелі мн. dumb-bells, 
ганчі II рка 1. rag; (для підлоги) 

floor-cloth; (для пилу) duster; 2. 
перен., знев. (про людину) wet rag, 
softy; ~ р ’я збірн., rags pi.

ганяти 1 .див. гнати; 2. (гасати) 
run (to and fro); (верхи) gallop 
about (up and down); ~ ся  див. 
гнатися.

ганьба shame, disgrace, infamy, 
ганьбйти, зганьбйти 1. (безчес

тити) disgrace, dishonour; 2. (ви
ражати осуд) blame (for).

гаптувати embroider (with gold 
or silver).

гараж garage ['gaerasj. 
гаразд 1. част. all right, very well; 

2.присл. well; -ф- усе ~  all is well.

гарантійний guarantee attr.\ ~  
лист fetter of guarantee.

гаранті || я guarantee; з ~єю 
на два роки guaranteed for two 
years.

гаран II тований guaranteed; ~ту- 
вати guarantee; ensure; (охороня
ти від чогось тж.) safeguard 
(against). 

гарба cart, 
гарбуз pumpkin.
гардероб І. (шафа, тж. одяг, 

збірн.) wardrobe; 2. (роздягальня) 
cloak-room; ~ник, ~ниця cloak
room attendant, 

гардйна curtain.
гаркавії ий (про людину) burring; 

(про вимову) burred; ~ити burr; 
~ість burr.

гармат И a gun; cannon; ~ний gun 
attr., cannon attr.\ ~ н а  стрілянй- 
на gun-fire; «ф* ~не м’ясо cannon- 
fodder.

гармонійний 1. (милозвучний) har
monious, concordant; 2. (сповнений 
гармонії) harmonic.

гармоніювати (з чимсь) harmonize 
(with), be in harmony (with); (про 
колір) go (with).

гармонія 1 harmony; перен. тж. 
concord.

гармонія2 (муз. інструмент) ac
cordion; губна ~  mouth-organ.

гарн И ий 1. good; (про погоду) 
fine; ~ий настрій high spirits pi.; 
~ і  слова fine words; 2. (про зов
нішність) beautiful, lovely; pretty; 
good-looking; handsome (про чоло
віка).

гарнізон garrison, 
гарнір кул. garnish; (овочевий) 

vegetables pi.
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rapHitjrp (комплект) set; ж  меб
лів suite [swut] of furniture; спаль
ний ~  bedroom suite 

гйрно l.well, ^  пахнути smell 
nice /  good; 2. безос. it’s nice, it’s 
a good thing.

гарт 1. (гартування) hardening, 
tempering; 2. (стан) temper; 3. 
перен. training; жувати 1. harden, 
temper; 2. перен. steel, temper; 
жувати волю steel one’s will; жува
тися become tempered.

гарч&ти (про тварин) growl, snarl; 
(бурчати) grumble.

гаряче hotly, with heat; перен. 
тж. fervently, eagerly, passionately; 
ж  братися за справу take up 
a matter .with zeal; ж говорити 
speak with fervour.

гаряч || ий I. hot; ~ a  обробка heat 
treatment; 2.перен. (пристрасний) 
ardent, fervent; (запальний) hot- 
-tempered; 3. (про час) busy; ф  ж а 
голова . hothead, fervent nature; 
потрапити під ~ y  руку run into 
a squall; по ~ Их слідах while 
the scent is hot; впіймати когось 
на жому take /  catch smb. red- 
handed.

гарячйтися get /  become excited. 
гарячк||а 1 .мед. fever; 2. перен. 

rush; (поспіх) rush and tear, hot 
haste; ф  пороти ж у do things in 
a rush.

гарячкбвий 1. febrile; 2. (нерво
вий, поспішний) feverish (тж. ne- 
pen.).

гас kerosene, 
гасати rush about, 
гасити, погасйти 1. (світло та 

ін.) put out; extinguish; (електрику 
тж.) switch off, turn off; (коливан

ня) damp; (свічку) blow out; 2. 
(марку) cancel.

г&сло 1. (заклик) stogan, watch
word; 2. (сигнал)  signal.

гіснути, погаснути t. go out, 
die out; 2. перен. (втрачати сили) 
weaken, fade away, 

гасовий kerosene attr. 
гастрол || ер 1. guest-performer; 

actor on tour; 2. перен. знов, bird of 
passage.

гастролювати tour, be on tour, 
гастрол || ь guest-performance; ж і 

мн. tour sg.; на ~ Ях on tour.
гастроном (магазин) food store (s) 

(pi.); delicatessen (store) амер.; 
жічний gastronomical; food attr.; 
жія 1. gastronomy; 2. (продукти) 
groceries and provisions pi.; delica
tessen pi. амер.

гатйти 1. (греблю) dam up; pond 
back (up); 2. розм. (ударяти no) 
thump (on), bang (at); strike.

гатунок 1. (сорт за якіетю) grade, 
quality; 2. (різновид) kind, 

гауптвахта військ, guard-house, 
гачкуватий hooked, 
гачок hook; (на дверях) catch; 

ф  піймати когось на ж catch smb. 
neatly; спійматися на ж swallow the 
bait.'

г&яти: ж час lose /  waste time; 
жся (баритися) linger.

гвалт розм. 1. hubbub, row; зчи
няти ж raise a hullaball6o /  uproar; 
2. виг. (рятуйте!) help!

гвард Ц ієць guardsman; жійський 
Guards attr.; жійська дивізія 
Guards division, division of 
Guards.

гв&рдія Guards pi.; стара ж 
перен. the old guard.
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. гвинт screw, 
гвинтівка rifle.
гвинтов || йй spiral; техн. screw 

attr.\ сходи spiral staircase.
гвіздНок nail; прибивати ~ками 

nail.
гвоздика 1 (квітка) pink; (садова) 

carnation.
гвоздика 2 (прянощі) clove, 
гегемон hegemon, leader; ~ ія  

hegemony, leadership, 
гедзь gad-fly. 
гей (оклик) hey!, hi! 
гейзер geyser, 
гектар hectare ['hektcu]. 
гелгіт 1. (гусей) cackling; 2. розм. 

(галас) hum, noise.
гелготати, тж. гелготіти (про 

гусей) cackle, 
гелій хім-. helium, 
гемоглобін фізл. haemoglobin, 
ген 1 присл.: ~  там there, over 

there; аж ~  за північ fgr /  well 
into the night, 

ген 2 біол. gene.
генеал І) огічний genealogical; 

~огічне дерево family-tree; ~огія 
genealogy.

генерал general; ~-лейтенант lieu
tenant-general [lef'te-J; ~-майор 
major-general; ^-полковник co
lonel-general ['kanl-J.

генеральн Н ий у різн. знач, ge
neral; (основний тж.) basic; ~  штаб 
General Staff; ~ а  репетиція театр. 
dress rehearsal, 

генератор generator, 
генерація generation, 
генетика genetics, 
геніальний great, brilliant; (про 

людину тж.) of genius після ім.; 
~  твір work of genius.

гбній у різн. знач. gfceius; (про 
людину тж.) man of glnius.

географ geographer; ^гчнвй geo
graphical), 

географія geography, 
геодезія geodesy, 
геолог geologist; ~ічиий geo

logical.
геологія geology.
геологорозвідувальний (geologi

cal) prospecting.
геометричний geometric(al). 
геометрія geometry, 
герб coat of arms; державний 

~  State Emblem, National Emblem, 
гербарій herbarium. 
гербов||ий: ~ий збір stamp duty; 

~ий папір officially stamped 
paper; ~ a  марка revenue stamp.

геркулес І. (силач) Hercules; 
2. (вівсяні крупи) rolled oats pi., 
porridge oats pi.

германськ || ий Germanic, Teutonic; 
~ i  мови Germanic languages.

герметйчн || ий hermetic, airtight, 
leak-tight; ~ a  кабіна ae. pressurec&bin.

героїзм heroism ['he-J; (у бою 
тж.) valour.

repot|| ня heroine [’he-J; ~чний 
heroic; valiant.

герой l.hero; 2. літ. (твору) 
character; ~ство heroism [rhe-J; 
~ський heroic.

герцог duke; ~йня duchess; 
~ c t b o  dukedom; ~еький ducal, 

герундій грам, gerund, 
гестапо gestapo [ges'tccpouj. 
геть 1 присл. 1. (кудись) away, 

off; забирати ~  take awiy /  off; 2. 
(далеко) див. ген '.

геть2 виг.: ~  звідси! get outl 
руки ~  ! hands off!
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гетьман іст. hetman, 
гидкий (огидний) disgusting, 

loathsome, offensive, 
гидливий fastidious, squeamish, 
гидув&ти (чимсь) be squeamish /  

fastidious (about), 
гикавка hiccough ['Ьіклр], hiccup, 
гикати hiccough, hiccup, 
гинути, загйнути (від хвороби, 

злиднів) die (of), perish (from); (від 
посухи, морозу) be killed (by); (по
биватися) pine (for), 

гирлига shepherd’s crook, 
гирло mouth (of a river), 
гйря weight, 
гйчка tops pi. 
гібрйд hybrid ['hai-J. 
гігант giant; ~ський gigantic, 
гігіен || a hygiene [rhaid3^n]; Р іч 

ний hygienic [hai'dfci:-]; (про заходи 
та ін.) sanitary.

гігроскопічн || ий hygroscopic; ~ а  
вата absorbent cotton wool, 

гід guide.
гіди || ий 1. (вартий чогось) wor

thy (of), deserving; ~ий уваги note
worthy; бути ~им чогось be wor
thy of smth.; deserve, merit; 2. (на
лежний) proper, fitting; ~ість dig
nity;. почуття власної ~ості self- 
respect.

гідравлічний hydraulic, 
гідро II електростанція hydroelec

tric power station; ~літак  seaplane, 
hydro(aero) plane; ^турбіна water- 
turbine, hydroturbine. 

гієна hyena [hai'imoj. 
гілка branch.
гілля збірн. branches; ~стий 

branchy.
гільза (патрона) cartridge-case; 

(снаряда) shell-case.

гімн anthem; hymn; державний 
national anthem.

гімназія іст. gymnasium (pi.-si- 
ums, -sia); high school.

гімнаст, ~ к а  gymnast; ~ и к а  gym
nastics pl.\ спортивна ~ика gymnas
tics pL; художня ~ика free cal
listhenics pi.; ~йчний gymnastic; 
~йчний зал gymnasium (pi. -siums, 
-sia); gym розм.

гіпербола 1 .літ., тж. перен. 
hyperbole [-її]; 2. мат. hyperbola.

гіпертонія мед. hypertension, high 
blood pressure.

гіпноз (стан) hypnosis; (сила 
впливу) hypnotism, 

гіпнотизувати, загіпнотизувати
hypnotize.

гіпотеза hypothesis [hai-] (pi. -ses
1-й]).

гіпотенуза мат. hypotenuse, 
гіпотонія мед. hypotension, low 

blood pressure.
гіпс І.лсш. gypsum; 2. (в скульп

турі й хірургії) plaster (of Paris); 
~овий І .мін. gypseous; 2. (з гіпсу) 
plaster ( of-Paris) attr.

гіркйй у різн. знач, bitter; (тяж
кий тж.) sad; ф  ~  п’яниця hopeless 
drunkard.

гірко 1. bitterly; 2. безос.: ~  мені 
чути такі слова it pains me to hear 
such words- мені ~  на душі I am 
sick at heart.

гіркота bitter taste; перен. bit
terness.

гірлянда garland, festoon, 
гірн || йк (робітник) miner; (Ін

женер) mining engineer; ~йчний 
mining; ~йча справа mining.

гірськЦйй 1. mountain attr.; (po- 
ристий) mountainous; ~ a  країна
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з надр землі) mineral; — а порода 
rock; -ф* ~йй кришталь rock crystal.

гірчйти taste bitter, have a bitter 
taste.

гірчи || ця mustard; —чник mus
tard plaster.

гіршати be getting worse; (про 
становище) become aggravated; (про 
якість) deteriorate.

гірш||е 1. worse; — e, ніж not so 
well as; 2. (більше): ще — e still 
worse; 3. безос. it is worse; йому 
від цього не — е he is none the worse 
for it; тим — e so much the worse.

гірш || ий worse; у —ому випадку 
at the worst.

гість guest, visitor; незваний — 
uninvited guest; іти у гості go on a 
visit; бути в гостях у когось be on 
a visit to smb.

гітар || a guitar; —йст guitarist, 
guitar player.

глава (керівник) head; chief розм.\ 
— уряду head of the government, 

гладенький змениі., див. гладкий, 
гладити, погладити 1. (вирівню

вати) smooth out; 2. (пестити) 
stroke; — когось по голові stroke 
smb.’s hair; перен. розм. pat smb. 
on the head; -ф» — когось проти 
шерсті stroke smb. the wrong way.

гладк||ий (рівний) smooth; (про 
волосся) straight; (про тканину) 
plain, unfigured; —o smoothly.

гладкйй (товстий) fat, plump, 
stout.

гладшати, погладшати grow stout; 
get fat.

гланди мн. анат. tonsils, 
гласність glasnost. 
глевкий underbaked.

глек, глечик jug. 
глибин If a depth; перш. тж. pro

fundity, intensity; п’ять метрів у —у 
five metres deep.

глибокий deep; перен. тж. pro
found.

глйбоко 1. deeply; перен. тж. 
profoundly; 2. безос. it is deep; 
—думний profound, graye. 

глибочінь див. глибина, 
глйбшати become /  get deeper, 

deepen; перен. be intensified, 
глйбше deeper.
глйн||а clay; біла —a kaolin; 

—истий clayey; — який clay attr., 
earthen; — яний посуд earthenware
pottery.

глист (intestinal) worm, helminth, 
глйця бот. pine-needles pi. 
глід hawthorn, May-bush, 
глісер hydroplane, 
глобус globe, 
глотка анат. gullet, 
глузд 1. (розум) mind, intellect; 

з — у з’їхати go out of one’s head /  
mind; 2. (рація, смисл) sense; здо
ровий — common sense, mother wit.

глузЦлйвий derisive, mocking; 
—увати (з когось, чогось) mock (at), 
taunt, make fool (of).

глум sneer, taunt; mockery; —йти
ся (з когось, чогось) mock (at), jeer 
(at).

глух || йй 1. deaf (тж. перен.); 
2. (приглушений — про звуки) dull, 
muffled; 3. (непрохідний, дикий) 
wild, overgrown; 4. (віддалений) 
remote; (безлюдний) lonely; 5. (зов
сім закритий, без отворів, суціль
ний) blind; —а стіна blank wall.

глухнути 1. (втрачати слух) 
grow / become deaf; 2. (затихати —
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про звуки), die away; 3. (про мотор)
stall.

глухо (нечітко, тихо) softly, 
indistinctly.

глухонімий 1. deaf-and-dumb; 2. 
як ім. deaf-mute.

глухотй deafness.
глушині remote place; (зарослий 

ліс) remote woodlands pi. /  forest; 
backwoods pi.

глушйти 1. (оглушувати) stun;
2. (заглушати звук) muffle, deafen;
3. (не давати рости) choke; 4. перен.
(придушувати, стримувати) stifle;
5.: ~  мотор throttle down the
engine.

глюкоза glucose.
глядач 1. (спостерігач) onlooker, 

spectator; 2. (у театрі, кіно) member 
of the audience; ~ \  мн. збірн. 
audience sg.

глядіти 1. (дивитися) look; 2. 
(берегти) take (good) care (of); 
3. (доглядати) look after; гляди ж 
(мені)! look out! take care!; гляди ж 
не робй цього take care not to do.it.

глянець gloss; (на дереві, шкірі) 
polish.

глянути (на) glance (at); cast a 
glance (at).

глянцевий glossy, lustrous; ~  па
пір glossy paper.

гнати \ .y  різн. знач, drive (on); 
urge (on); ~  щосили drive at full 
speed; (верхи) ride at full speed; 
2. (виганяти) drive away; ~  з дому 
turn out of the house; ~ с я  (за кимсь) 
chase, pursue.

гнида nit
гнилйй 1. rotten, decayed; 2. (про 

погоду) foul, damp.
гниль 1. rot; 2. (цвіль) mouldy

гнйти rot, decay, 
гниття rotting, decay, 
гнів anger; wrath [ro:0] поет. 
гніватися (на когось) be angry /  

cross (with).
гнівйти anger, make angry, 
гнівний angry; wrathful ['гз:0-] 

поет.
гнідйй bay.
гніздйтися nest, make one’s nest; 

перен. (розміщуватися) nestle.
гніздо 1. nest (тж. перен.); вити ~  

build a nest; 2. техн. seat; socket.
гній 1. мед. pus; matter розм.; 

2. (добриво) manure, dung; ~ний 
purulent; ~ н а  рана festering /  sup
purative wound; ~нйк gathering, 
abscess.

гн іт1 weight, press; (пригноблен
ня) oppression.

гніт ' -(свічки та ін.) wick; (шнур) 
fuse.

гнітйти 1. (спресовувати) press; 
2. перен. (про почуття) oppress, 
depress.

гнітючий oppressive; (про на
стрій, почуття) depressing.

гнобйтЦель oppressor; ~ и  op
press.

гноїти rot, let rot; decay; ~ с я  
suppurate; (про рану) fester.

гнути l.bend; (згинати) curve; 
(нахиляти) bow; перен. (підкоряти 
своїй волі) force; 2. перен. розм. 
(спрямовувати до чогось) drive (a t); 
«ф» ~  спину toil /  labour hard; ~  
коліна /  шию перед кимсь cringe 
to smb.; ~ с я  l.bend; (про людину 
тж.) stoop; 2. перен. (підкорятися) 
give way, obey.

гнучкйй flexible, supple; (про 
тіло тж.) lithe.
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говір I. sound of talking /  voices; 
2. див. говірка.

говірка лінгв. dialect, patois ['pae- 
tw a ].

говіркйй talkative, 
говорйти 1. (розмовляти) speak, 

talk; 2. (розповідати) tell; (сказа
ти) say; ~ ся  be said; ф  як (то) 
говориться as the saying goes.

говорун розм. great talker, chat
terbox.

годин || a 1 1 .(60 хвилин) hour; 
п’ята ~ a  it is five (o’clock); котра 
~ a ?  what is the time?; what time 
is it?; о котрій ~ i?  (at) what time?, 
when?; 2. (період часу, пора) time, 
hour; лиха ~ a  hard times pi.-, ф  з 
~ и  на ~ у  every moment.

годйна2 (гарна погода) fine 
weather.

годинник (настільний, стінний) 
clock; (кишеньковий, наручний) 
watch; сонячний ~  sun-dial; піс
ковий ~  sand-glass; ~ а р  watch
maker; ~овий clock attr., watch attr.; 
~овий механізм clockwork; ~ова 
стрілка hour-hand; за ~овою стріл
кою clockwise; проти ~ової стрілки 
cbunter-clockwise.

годити, догодити please, 
гвдйтися, згодйтися (на щось) 

be fit (for), do (for); (про людину 
тж.) be fitted /  stiited (for), be fit 
(-J- to inf.); це нікуди не годиться 
that won’t do at all. 

годі enough; that’ll dol 
год || івля feeding; (власним моло

ком) suckling, nursing; ~ованець, 
~6ванка adbpted child, foster-child; 
~увальник (у сім’ї) bread-winner; 
~увальниця (дитини) wet-nurse, 
foster-mother-

годув&ти 1. feed; 2. (дитину своїм 
молоком) suckle, nurse; 3. (утриму
вати) keep.

гоїти, загоїти heal; ~ с я  heal; 
(про рану тж.) close.

гойдалка swing.
гойдати 1. sway, rock,, swing; 

(дитину на руках) dandle; ~ ся  
sway, rock; (на гойдалці) swing 
oneself.

гол спорт, goal; забйти ~  score 
a goal.

голений clean-shaven; shaved, 
shaven.

гол || ий 1. (про людину) naked, 
nude; 2. (про речі, дерева) bare; 
-ф- ~ а  правда the naked truth; ~ і  
факти bare facts; ~ими руками 
with bare hands.

гол йти, поголйтн shave; ~ ся  
shave, have a shave.

толк || a needle; -ф сидіти як на 
~ ах  be on tenter-hooks.

голландець Dutchman; ~ц! мн. 
збірн. the Dutch; ~ський Dutch; 
~ська мова Dutch, the Dutch lan- 
guage.

голобля shaft.
гол Ob || a 1 1. head; 2. перен. (ро

зум) mind; (розумові здібності) 
brains pi., світла ~ a  lucid mind; 
ф  у мене ~ a  йде обертом my head 
is in a whirl; викинути з ~ й  put 
out of one’s head; братися /  хап йтися 
за голову, clutch at one’s head, 
grasp one’s head; голову ламати 
(над) puzzle (over), rack one’s brain 
(over); мати голову на плечах be 
able to think for oneself; бути на 
голову вище когось be far superior 
to smb.; на свою голову to one!s 
own misfortune; ~ою відповідати
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(за) take full responsibility (for); 
з ~6ю  поринати (у) become utterly 
absorbed J  engrossed (in).

голова^ (керівник) chairman; 
(жінка тж.) chairwoman; Speaker 
(Палати громад в Англії і Палати 
представників у СІЛА); Голова 
Верховної Ради України President 
of the Supreme Soviet of 
Ukraine.

головатий розм. l.w ith a big 
head після ім.\ 2. (розумний) brainy, 

головешка fire-brand, 
головка (цибулі, часнику) bulb, 
голови || йй 1. (найважливіший) 

chief, main, principal; ~ а  вулиця 
main street; ~ е  речення грам, prin
cipal clause; 2. (старший) head attr., 
chief; ~йй хірург head surgeon; 
~йй інженер chief engineer; 3. 
(який рухається попереду) leading; 
~йй загін vanguard; 4. (що має 
відношення до голови) head attr.; 
~йй біль headache; ~йй мозок 
brain, cerebrum (pi. -bra); ~йй 
убір head-dress; ф  ~йм чином 
mainly, in the main.

головнокомандуючий Comman- 
der-in-Chief; Верховний Головноко
мандуючий Supreme Commander-in- 
-Chief.

головоломка puzzle; teaser, poser, 
головоріз 1. (шибеник) dare- 

-devil; 2. (бандит) cut-throat.
головувати be chairman (of); (на 

зборах та ін.) preside (at /  over).
голод 1. hunger; (голодування) 

starvation; відчувати ~  be hungry; 
вмирати з ~ y  die of starvation; 
2. (стихійне лихо) famine.

гол одн II ий 1. (який відчуває го
лод) hungry, на ~ий шлунок on

an empty stomach; 2. (викликаний 
голодом) hunger attr.; famine 
attr.; ~ a  смерть starvation; 3. (не
врожайний) famine attr,; ~ий край 
barren region; ~ий рік year of fam
ine.

голодовка 1. (недоїдання) star
vation; 2, (відмовлення від їжі) 
hunger-strike.

голодувати starve; go hungry.
голос 1. voice; 2. муз. part; пісня 

на два ~ н  two-part song; для ~ у  
та хору for solo voice and chorus; 
3.: — совісті voice /  appeal of con
science; 4. (при голосуванні) vote; 
віддати свої ~ й  (за) vote (for), 
give one’s vote (for)-, «ф в один ~  
in one voice, unanimously; на пов
ний ~  at the top of one’s voice; 
~йстий loud-voiced; (дзвінкий) ring
ing.

голосйти wail, lament.
голослівн || ий unfounded, ground

less, proof less; ~ e  твердження mere 
allegation; ~ o  without proof, blank-
iy-

голоснйй 1. loud; 2.лінгв., як ім. 
vowel.

голосно loud, loudly.
голосов||йй vocal; ~ i  зв’язки 

анат. vocal chords.
голосування voting; (під час ви

борів) poll; відкрйте ~  open vote; 
повторне ~  revote; поіменне ~  
roll-call vote, vote by roll-call; таєм
не ~  (secret) ballot; поставити на 
~  put to the vote.

голосувати, проголосувати vote 
(for); ~  за /  проти vote in favour 
of /  against.

голуб pigeon; dove [dAv] поет.; 
~  миру the dove of peace.
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голубий Hght-ЬІйе.
голубити, приголубити fondle,

caress.
голубка female pigeon, dove [dAvJ 

поет; (як звертання) dear.
голубник dove-cot(e) ['dAV-J, 

pigeon-loft.
голубці мн. кул. stuffed cabbage- 

-rolls.
голуб’ятник pigeon-fancier, pi

geon-flyer.
голчастий 1. (який має вигляд 

голки) needle-shaped; 2. (вкритий 
голками) covered with needles, 

гольф golf, 
гомілка shin, shank, 
гомін 1. (звучання розмови) hum 

(of voices); 2. (гамір) noise; ~лйвий 
talkative.

гомоніти 1. (тихо розмовляти) 
speak /  talk in an undertone /  in a 
low voice; 2. (шуміти) make a noise, 

гонець messenger. 
гонйтвЦа (переслідування) pur*^ 

suit; chase; -ф- у ~ i  за щастям in 
pursuit of happiness /  luck.

гонка див. гонитва; ~  озброєнь 
armaments /  arms race /  drive.

гонки мн. спорт, race sg.; авто
мобільні ~  motor race sg.; — чов
нів regatta sg., boat-race sg.\ парус
ні ~  sailing regatta sg.

гонор розм. arrogance; з ~ом 
arrogant, 

гонорар fee.
гоночний racing; ~  автомобіль 

racing car.
гончак (собака) hound, 
гончар potter; ~ний potter’s; 

~ н і вироби earthenware sg., pot
tery sg.

гонщик спорт, racer.

гоп виг. hoop-la!
гоп&к hopak (Ukrainian folk 

dance).
гора 1. mountain; (невисока) hill; 

на ropy uphill; під ropy downhill; 
2. (велика кількість чогось) heap 
(of); ф  — з плечей впала /  звали
лася (it’s) a load off one’s mind; 
золоті гори обіцяти promise a for
tune; не за ~ми not far off.

горб І. (пагорок) hillock; 2. (у 
людини) hump; ф  своїм ~ом by 
one’s own hard toil; ~ а н ь  hunch
back; ~астий uneven, hilly; ~атий
1. (з горбиком): ~атий ніс aquiline 
nose; 2. (з горбом — про людину) 
hunched, humped; 3. як ім. hunch
back.

горбити, згорбити bend; ~  спину 
hunch one’s back; ~ ся  stoop.

гордий 1. proud; 2. розм. (пиха
тий) haughty, arrogant.

гордйтися 1. (пишатися чимсь) 
be proud (of), take pride (in); 2. 
розм. (бути пихатим) show pride, 
have a high opinion of oneself.

гордії ість pride; (пихатість) 
haughtiness; ~овйтий proud; (пиха
тий) haughty; ~оіц і мн. pride sg.\ 
(пихатість) haughtiness sg. 

гордувати 1 .див. гордйтися 1, 2;
2. (нехтувати) scorn, ignore; look 
down (on).

ro p ||e  grief, distress; (смуток) 
sorrow (лихо, нещастя) trouble, 
misfortune; у ~ i  sorrow-stricken, 
in great.grief; завдавати комусь ~ я  
cause smb. pain; -ф- ~ e  мені з тобою 
what a trouble you are; йому і ~ я  
мало what does he care! 

горезвісний notorious, 
горець mountaineer.
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горизонт horizon; лінія ~ у  sky
line; ~альний horizontal, 

гористий mountainous, 
горище attic; garret, 
горілий burnt.
горілйць on one’s back; лежати 

~  lie supine, 
горілка 1 vodka.
горілка 2 (прилад для спалюван

ня) burner; газова ~  gas-burner.
горіЦння burning; (спалювання) 

combustion; ~ти 1. burn (тж. пе- 
рен.); (палати) blaze; (про пожежу) 
be on fire; ~ти бажанням burn 
with desire; 2. (про світло) be 
burning, be on; світло горить the 
light is (switched) on; 3. (блищати) 
flash, blaze, shine; очі ~ли гнівом 
the eyes blazed with anger; ф  робота 
горйть у нього в руках he works 
like lightning.

горіх 1. (дерево) nut-tree; 2. (де
ревина) walnut; 3. (плід) nut; во
лоський ~  walnut; земляний ~  
(арахіс) peanut; лісовий ~  hazel- 
-nut; ~овий 1. nut attr.; 2. (з дере
вини горіха) walnut attr. 

горішній upper.
горлиця зоол. turtle-dove [ dAVj. 
горло throat; дйхальне ~  wind

pipe; у мене болйть ~  I have a sore 
throat; ~ вйна техн. (звужений 
отвір) neck.

горн муз. bugle; ~ іс т  bugler, 
гбрно техн. furnace; hearth; (у 

кузні) forge.
горностай І. (тварина) stoat; 

2. (хутро) ermine, 
горобець sparrow, 
горобина 1. (дерево) rowan-tree, 

mountain ash; 2. (ягоди) rowan, 
ashberry.

город kitchen-garden, vegetable 
garden; ~ и н а  vegetables, garden- 
-stuff.

городити 1. (обгороджувати) fence 
in, enclose (with a fence); 2. розм.: 
~  небилиці /  дурниці talk (a lot 
of) nbnsense.

городни || к market-gardener;
truck gardener амер.\ ~ ц тво  mar
ket-gardening; truck gardening амер.

горо || x 1. (рослина) pea; 2.збірн. 
(насіння) peas pi.; ~ховий 1. pea 
attr.; 2. (про колір) pea-green; 
~ш йна pea; ~ш ок 1.: зелений 
~шок green peas pi.; 2. (цяточки 
на тканині) spots pi.

горта||нний guttural; ~ н ь  анат. 
larynx.

гортати розм. (сторінки) turn 
(over), go through, 

горщик зменш., див. горщок, 
горщок pot.
горювати (за кимсь) mourn (for), 

grieve (over); live in poverty.
горючий combustible; (що спа

лахує) inflammable.
госпіталь (military) hospital", 
господ || ар 1. master; boss розм.; 

(хто веде господарство) manager; 
(власник) owner, proprietor; (сто
совно гостей) host; ~ ар  становища 
master of the situation. 2. (глава 
сім'ї, господарства) head of the 
house; ~ ар к а  1. mistress; (хто веде 
господарство) manager; (власниця) 
proprietress, owner; (стосовно гос
тей) hostess; 2. (хто здає кварти
ру) landlady; домашня ~арка 
housewife; ~арник business manag
er, manager; ~арство А.ек. econo
my; сільське ~арство agriculture, 
farming; лісове ~арство forestry;
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2. c. e. farm; колективне ~ap- 
ctbo collective farm; домашнє 
~арство household, housekeeping; 
~арський 1. economic; 2. (що вико
ристовується у господарстві) house
hold attr.j 3. (про людину) econom
ical; practical, thrifty; ~арчий 
див. господарський; ~арчі товари 
household goods.

господарювати 1. manage; 2. (вес
ти домашнє господарство) keep 
house; 3. (розпоряджатися) do as 
one likes, boss the show, 

господиня див. господарка, 
госпрозрахунок cost accounting; 

перейтй на повний ~  go over to 
full-scale cost accounting, 

гостйнець present, gift, 
гостини || ий hospitable; ~ ість  

hospitality; виявляти- ~ість show 
hospitality (to).

гострЦий sharp; (загострений) 
pointed; (про почуття тж.) acute, 
keen; (про смак, пахощі) pungent, 
strong; ~ий з і ) keen eyesight; ~ий 
кут мат. acute angle; —е слівце 
witticism.

гострйти sharpen; (на точилі тж.) 
grind.

гострота sharpness; (почуттів, 
зору, слуху) keenness; ~  вражень 
freshness of impressions.

гостювати (у когось) stay (with)-, 
be on a visit, 

гостя guest, visitor. 
готелЦь hotel; зупинятися в ~ i  

put up /  stay at a hotel, 
готйчний Cothic.
готівк || a ready money, cash; пла

тити ~ою pay in cash.
готовальня set /  case of drawing 

instruments.

готовий I. ready (for); (підготов
лений) prepared (for); 2. (закінче
ний) finished; ~  одяг ready-made 
clothes pi.: ф- завжди ~ !  (девіз 
піонерів) ever ready!

готов || ність readiness; (бажан
ня зробити тж.) willingness; з юні
стю willingly, readily; (стан готов
ності) preparedness; ~ о  безос. 
ready!

готувати, приготувати I. prepare, 
make ready; ~  кадри train workers /  
personnel; 2. (виготовляти) make; 
3. (іжу) cook, make; ~ ся  (до) pre
pare (for), make ready (for)-, make 
preparations (for).

гра 1. (дія) play; 2. (вид гри, тж. 
спорт.) game; Олімпійські ігри 
Olympic games; 3. (на сцені) act
ing, performance; 4. (на муз. інстру
менті) playing; ф  ~  слів play on 
words, pun. 

граб бот. hornbeam, 
грабіж robbery, plunder; ~ник 

robber; ~ницький rapacious, pred
atory.

граблі мн. rake sg. 
грабувати, пограбувати rob; plun

der.
гравер engraver; (офортист) 

etcher-
гравець player; (в азартні ігри) 

gambler, 
гравій gravel.
грав || ірувати engrave; (травлен

ням) etch; ~ ю р а engraving, print; 
(офорт) etching.

град hail; перен. тж. volley; 
іде ~  it is hailing.

градус degree; десять ~ ів  вище /  
нижче нуля ten degrees above/ 
below zero; ~ник розм. thermome
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ter; поставити ~ник комусь take 
smb.'s temperature, 

грайливий (пустотливий) playful, 
грак rook, 
грам gram (me).
грамат||ика grammar; ~йчний 

grammatical.
грамзапис (gramophone) record- 

ing; у ~ y  recorded.
грамот | |a '  (письменність) read

ing and writing; вчитися ~ и  learn 
to read and write.
. грамота2 (документ) deed; по

чесна ~  (honorary) diploma.
грамоти || ий 1. (письменний) lit

erate; 2. (без граматичних помилок) 
grammatical; 3. перен. (обізнаний) 
competent, skilled; ~ість 1. lite
racy; 2. (обізнаність) competence, 
skilfulness.

грампластйнка (gramophone) rec
ord.

гранат 1 бот. pomegranate, 
гранат 2 мін. garnet, 
граната військ, grenade; (ручна) 

hand-grenade.
грандіозний grand, grandiose, 

imposing; (величезний) vast, huge, 
tremendous.

гранйчн II ий (крайній) maximum 
attr.; ~ a  точність utmost accu
racy; ~ a  швидкість maximum /  top 
speed.

граніт granite; ~ний granite attr. 
гранка друк, (galley-)proof. 
гран[|ь \. (межа) border, brink, 

verge; на ~ i  смерті on the verge 
of death; 2. (плоска поверхня) side, 
edge; (дорогоцінного каміння) facet
Г М -

грати мн. bars; «ф* посадити за 
~  put behind bars.

грати2 1 .(у різн. знач.) play; 
~  на роялі play the piano; ~  в 
шахи play chess; 2. (на сцені) act, 
play; ~  роль когось play ) take 
the part of smb.; 3. (переливатися) 
sparkle; (про рум'янець) play; *<£ 
~  на нервах комусь get /  play on 
smb.’s nerves; ~  на руку комусь 
play into smb.’s hands; ~ ся  play 
(with).

граф count; (англійський) earl
i*ii-

графа (колонка) column, 
графйн (для води) water-bottle, 

carafe [ka'rcuf]. 
графйня countess, 
графити rule (make lines). 
графік 1 1. (схема) chart, graph; 

2. (план роботи) schedule, time
table; за ~ом according to schedule.

графік 2 (художник) pencil artist, 
black-and-white artist; ~ a  drawing, 
black-and-white art.

графіт 1 .мін. plumbago, graphite; 
2. (стрижень олівця) lead (led), 

графічний graphic, 
графство (в Англії) country, shire, 
граціозний graceful, 
грація (витонченість) graceful

ness, grace.
гребець (весляр) oarsman, rower, 
гребінець 1. (small) comb; 2. (y 

птахів) comb, 
гребінка comb.
гре||бінь l.comb (тж. у пта

хів); 2. (гори) ridge; (хвилі) crest, 
гребля dam.
гребнйй: ~  спорт rowing, boating, 
гребтй 1. (веслами) row; pull; 

(парними) scull; 2. (граблями) rake..
гребувати 1. (почувати огиду) 

have /  feel an aversion (for /  to); 2.
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перев. з запереченням disdain, не 
~  нічим stop at nothing; не ~  ні
якими засобами be completely un
scrupulous.

гре || к Greek; ~цький Greek; 
~цька мова Greek, the Greek lan
guage.

гречаний buckwheat attr. 
гречка (рослина і крупа) buck

wheat.
гриб (їстівний) mushroom; (не

їстівний) toadstool; збирати ~ й  
go mushroom-picking, 

грйва mane.
гризти 1. (зубами) gnaw; 2. пе- 

рен. розм. (надокучати причіпками) 
nag; (мучити, непокоїти) torture, 
torment; ~ ся  1. (про тварин) 
fight; 2.перен. розм. (сваритися) 
squabble.

гризун зоол. rodent, 
грим (актора) make-up. 
гримас Н a grimace; робити ~ и  

make /  pull faces, grimace.
грймати, грймнути 1. (сильно сту

кати) bang; 2. (лаяти) shout (at).
грим || іти 1. thunder; (посудом 

та ін.) rattle; 2. розм. (голосно 
говорити) roar; 3. перен.: слава
про нього ~йть по всьому світу 
his fame resounds / '  reverberates 
throughout the world.

гримувати, загримувати make up; 
~ ся  make oneself up.

гримуч||ий: ~ий газ jкім. fire- 
-damp; ~ a  змія rattlesnake, 

грип grippe, influenza; flu(e) розм. 
грізний menacing, threatening; ~  

погляд fearsome gaze; (який викли
кає страх) formidable, terrible.

грілка hot-water bottle; елек- 
трйчна ~  heating pad.

грім thunder; ~  оплесків storm /  
thunder of applause; *ф як ~  з 
(ясного) неба like a bolt from the 
blue.

грінка кул. toast, 
гріти 1. warm, heat; give warmth /  

heat; (про теплий одяг та ін.) 
keep warm; сонце гріє the sun is 
warm; 2. (нагрівати) warm up, heat 
up; ~ся  warm oneself; ~ ся  на сонці 
bask in the sun. 

гріх sin.
грішйти sin; ~  проти правди err 

from the truth, sin against the 
truth.

грішний sinful; (про думки) 
guilty, culpable, 

гробнйця tomb [tu:m]. 
гроз || a thunderstorm; перен. 

storm; terror; ~овйй storm attr.\ 
~ова хмара thunder-cloud, storm- 
-cloud.

громада community, 
громадськ || ий social, public; 

.~ий діяч public figure, civic leader; 
~ий обов’язок public duty; ~ a  
думка public opinion; ~ a  робота 
social work; work for the commu
nity; ~ i  організації social organi
zations; ~ість the public; наукова 
~ість the scientific world.

громад || янйн, ~янка citizen; 
~янство citizenship; здобути право 
~янства be admitted to citizenship; 
перен. win recognition; ~янсь*ий 
(властивий громадянину) civic; (ци
вільний) civil, civilian; ~янська 
війна civil war; ~янський шлюб 
civil marriage; позбавити ~янства 
deprive of citizenship.

громити 1. raid, break up, smash 
up, destroy, wreck; 2. (ворога)
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defeat, smash; 3. перен. (викривати) 
flay.

громіздкий cumbersome, bulky, 
unwieldy.

громовідвід lightning-conductor, 
гроно cluster; — винограду bunch 

of grapes.
гросмейстер шах. grandmaster, 
грот (печера) grotto {pi. -oes, 

-os).
гроші мн. money sg.; «ф ні за 

які ~  — not for (all the money in) 
the world.

грошов||йй money attr.\ — йй 
обіг ек. money circulation; — йй 
знак currency note; — а допомога 
financial aid. 

груба stove.
грубЦий \ .y  різн. знач, rough, 

coarse; 2. (некультурний, неввіч
ливий) rude; rough; —e слово bad 
word, swear-word; 3. (приблизний) 
rough; 4 . (який виходить за межі 
елементарних правил) gross, glar
ing; — а помйлка gross mistake, 
blunder; —ість, —оіці rudeness, 

грудень December, 
груди мн. 1. (частина тулуба) 

chest sg.; поет breast sg.-, bosom sg., 
2. (жінки) breasts, 

грудка lump, 
грудневий December attr. 
грудн || йй 1. chest attr,\ — а клітка 

anat. thorax; — йй голос deep /  
resonant voice; 2.: — а дитйна baby, 
infant in arms.

грузйн, ~ ка , Georgian; ~ський 
Georgian, —ська мова Georgian, 
the Georgian language.

гризнути, загрузнути stick, get 
stuck.

грузовйк розм. lorry; truck амер.

грузькйй miry; (про грунт тж.) 
swampy.

грунт 1. soil; (дно річки та ін.) 
bed, ground; піщаний ~  sandy soil; 
2. перен. (основа) ground, founda
tion; ~овйй: —ова дорога unmetal- 
Ied road; dirt road амер.; ~ові води 
subsoil waters; ~овний (повний) 
detailed; (глибокий) solid, thbrough; 
(вичерпний) exhaustive.

грунтуватися (на чомусь) be based 
(on).

група group; cluster; — крові 
біол. blood group.

групувати, згрупувати group; 
(класифікувати) classify; ~ ся  
group; —ся навколо когось form а 
group round smb.

груша 1. (дерево) рйаг-trce; 2. 
(плід) pear.

грюк knocking; bang, slam; —ати, 
грюкнути (дверима та ін.) bang, 
slam; —іт bang, slam.

грядка (городини) (vegetable) 
bed; (квітів) (flower-)bed. 

грязюка розм. див. грязь І. 
грязЦь 1. (розм'якли від води 

земля) mud; 2. (бруд) dirt; 3.: 
~ і  мн. мед. mud sg.

губа lip; копйлити губу pout 
(one’s lips), 

губернатор governor, 
губернія іст. province, 
губйти, загубйти 1. lose; 2, (при

зводити до загибелі) ruin, destroy; 
~ ся  1. be lost; 2. (зникати) disap
pear; (про звуки, запахи) fade; 
губйтися в здогадках be lost in 
conjecture, be at a loss, 

г г̂бка (для миття) 9ponge. 
губи II йй l.lip  a ttrt ~ a  помада 

lipstick; 2.лінгв. labial.
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гудзик button.
гидити disparage, decry; run down 

розм.
. гудіти, тж. густи 1. hum, buzz; 
(про низький звук) drone; 2. (вида
вати сигнали) hoot; (про автомобіль 
тж,) honk.

гудок (автомобіля) horn; (паро
плава) siren; (паровоза) whistle; 
(фабричний) siren, hooter.

гукати, гукнути І. (кликати) 
call; 2. (голосно вимовляти) cry, 
shout.

гуля bump, lump.
гуляти І. (прогулюватися) have/ 

take a walk; stroll; 2. розм. (роз
важатися) enjoy oneself, make 
merry; 3. розм. (бути вільним від 
роботи) have time off, have free 
time.

гульвіса, гультяй розм. reveller, 
rake.

гума rubber.
гуман І) ізм humanism; ~ іст hu

manist; гітарний humanistic, hu
mane, ~ітарні науки the humani
ties.

гуманні) ий humane; ~ість hu
manity.

гум II ка eraser, rubber; жувальна 
~ ка  chewing gum; ~овий rubber 
attr.

гумор humour; ~истйчний hu
morous; comic.

гупати (глухо стукати) thump, 
thud; ~  ногами stamp one’s feet; 
(з шумом падати) thump down.

гуркіт rumble; ~  грбму crash 
of thunder-

гуркотати, гуркотіти rumble, 
грім гуркоче thunder roars /  
crashes.

гурт 1. (людей) group; crowd; 
2. (тварин) herd, drove, 

гуртожиток hostel; dormitory, 
гурток group, circle, 
гуртом jointly, together, 
гуртувати, згуртувати unite, 

rally.
гусак gander, goose. 
гусени||ця Х.зоол. caterpillar; 

2. техн. track, caterpillar track; 
~чний: ~чний: трактор caterpillar /  
crawler tractor.

гусеня gosling [ z-]. 
гуси мн. geese, 
гусінь див. гусениця 1. 
гуска goose, 
густи див. гудіти, 
густий 1. thick, dense; 2. (при 

колір, голос) deep, rich; ~  бас deep 
bass.

густішати get /  grow thicker, 
густо thickly, densely, 
густота thickness, density, 
гуцул Hutsul (highlander of Car

pathian region)\ ~ к а  Hutsul woman, 
гучнйй loud, sonorous, 
гучномовець loud speaker, 
гуща 1. (осад на дні) dregs pi.; 

sediment; 2. (густий ліс) див. гу
щавина.

гущавин || a thicket; в -—- і in the 
heart /  thick /  depths of the forest.
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д
давальний: ~  відмінок грам, dat

ive (case).
давати, дати І. у різн. знач, give; 

2. (надавати можливість щось ро
бити) let; дайте мені подумати let 
me think; 3. наказ, сп.: давай (те) 
підемо /  зробимо та ін. let’s go /  do, 
etc.\ давай (те)! (заклик до дії) go 
ahead! ф  ~  врожай yield a har
vest; ~  знати комусь let smb. 
know; ~  себе знати (бути відчут
ним) make itself felt; ~  раду man
age, cope (with); ~ с я  1. розм.: не 
~ ся  в руки dodge; 2. (бути легким 
для засвоєння та ін.) come easy 
(to); це йому легко дається it comes 
easy /  naturally to him.

давити 1. press; lie heavy; weigh 
down (on); (вичавлювати) squeeze; 
2. перен. (гнобити; гнітити — про 
почуття) oppress; (пересилювати у 
собі) suppress.

давйтнся, подавйтися (чимсь) 
be choked (by); (від чогось) choke 
with; давитися від кашлю choke 
with coughing; подавйтися кісткою 
get a bone in one’s throat.

давнйм-давно розм. ever so long 
ago, ages ago.

давнина antiquity; (минуле) the 
.past, old times pi.

дави || ій (колишній) past; (ста
рий, стародавній) old, ancient; ф  
з ~іх-давен since olden days; for 
a long time, for ages; ~ість remote
ness; antiquity; (довгочасне існу
вання) long duration /  standing; де
сятилітньої ~ості of ten years’ 
standing; ~ o  1. (у далекому минуло

му) long ago, a long time ago; 2. 
(протягом тривалого часу) for a 
long time, for ages; ф  отак би й 
~ 6 , ~ 6  б так and high time it is!

далекії ий 1 .у  різн. знач, distant; 
remote; (про подорож, шлях) long; 
~ е  минуле distant /  remote past; 
2. перен. (від чогось) far (from), by 
no means inclined (to); він не ~ий 
від істини he’s not far wrong; 3.: ~ий 
родич distant relative; ~ o  1. far 
(off); (про віддаль тж.) a long way 
(off); 2. (набагато) much, far; ~ o  
краще much /  far better; 3,безос. 
(про віддаль) it’s a long way; 4. 
безос. (не зрівнятися з кимсь, 
чимсь): йому далеко до когось he is 
far from being smb.; ф  ~ o  за північ 
far /  well into the night; йому ^ о з а  
тридцять he is well over thirty; ~ o  
не... (зовсім не) not a bit, not at all. 

далекобійний long-range, 
далекоглядн || ий far-seeing, far- 

-sighted; ~ість foresight.
далекозор || ий long-sighted, far- 

-sighted, ~ість long sight, far
sightedness, 

далечінь distance, 
далі 1. вищ. ст. від далеко farther; 

further; 2. (потім) then; ф  ~  буде 
to be continued; і так ~  and so on, 
et cetera (скор. etc.).

дальший further; subsequent; (на
ступний) next.

дама 1. lady; 2. розм. (у тани) 
partner; 3. карт, queen, 

дамба dam; dike. 
ддмк||а (у шашках) king; прове

сти в ~ и  crown.
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дан||ий given; (наявний) pres
ent; у ~ому разі in the present 
instance.

данйна tribute; (вияв пошани до 
когось тж.) homage.

дані мн. 1. (відомості) data, 
facts; information sg.\ 2. (здібності, 
якості) makings.

дар 1. (подарунок) gift [д-]; 2. 
(здібності, хист) gift (of), power 
(of); ~  слова power of speech.

даремнії ий (марний) vain; (не
потрібний) unwarranted, unfound
ed, unnecessary; ~ o  1.: ~ o  ви так 
зробили you should not have done 
so!; 2. як присудк. сл. (марно) in 
vain; все було ~ о  it was no use /  no 
good; 3. (незаслужено, невиправда
но) without reason.

дарма 1 .див. даремно; 2. як при
судк. сл., розм. (все одно, байдуже) 
all the same; та ~ !  it’s all the same!; 
3.: ~  що although, though; 4. як 
присудк. сл. (гаразд, хай) never 
mind.

дармоїд знев. sponger ('spAn-], 
drone.

даровий free (of charge), 
даром розм. 1. (безкоштовно) 

free of charge, for nothing; дістатися 
~  cost nothing; 2. (марно) in vain; 
ф  це тобі ~  не пройде you will 
pay for that.

дарувати, подарувати 1. give, 
present (with); 2.розм. (вибачати) 
forgive, pardon, 

дарунок gift, present. 
дарч||ий donative; ~ий лист; 

~ a  грамота deed, settlement.
д ат | |a date; без ~ и  undated; по

ставити ~ y  date. 
дати(ся) див. давати (ер).

датськії ий Danish ['dei-]; ~ a  
мова Danish, the Danish lan
guage.

датувати date, 
датчан || ин, ~ к а  Dane, 
дах roof..
дач || а (будинок) country house, 

house in the country; жити на ~ i  
live in the country; ~ний country 
attr.\ ~ний поїзд suburban train; 
~н а місцевість out-of-town resort; 
~ник, ~ниця summer resident, 

дбайлйвий thorough; careful, 
дбати, подбати (про, за) show /  

display concern (for)-, look after; 
take care (of), 

два two.
двадцятії ий twentieth; йому ~ий 

рік he is in his twentieth year; ~ i  
роки the twenties.

двадцять twenty; ~  один twenty- 
-one; ~  перший twenty-first, 

дванадцят || ий twelfth; ~ ь  twelve, 
двері мн. door sg.; (отвір) door

way; в дверях in the doorway, 
двигун motor, engine, 
двійка 1. (цифра) two; 2. (оцінка) 

two, «poor», 
двійнйк double, twin, 
двійня, двійнята мн. twins, 
двір 1 І. (біля будинку) yard, 

courtyard; 2. (садиба) homestead; 
•ф» монетний ~  mint.

двір2 (королівський) court; при 
дворі at court.

двірнйк 1. yard-keeper, caretaker; 
janitor амер. 2. розм. (автомашини) 
windscreen wiper.

двірцевий palace attr.\ ~  пере
ворот palace revolution, 

двісті two hundred, 
двічі twice.
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двобій duel.
двобортний double-breasted, 
двовладдя diarchy, 
двогорбий: ~  верблюд Bactrian 

camel.
дводенний two-day attr. 
двоє two.
двозначний 1 ambiguous, equivo

cal.
двозначн (І ий 2: ~ е  число two- 

-digit number.
двоїтися 1. (роздвоюватися) split 

apart; fork; 2. (розпливатися) go out 
of focus; become blurred; у мене 
в очах двоїться I am seeing double, 

двокрапка colon, 
двократний two-fold; ~  чемпіон 

twice champion.
дволй || кий, ~чний two-faced, 

double-faced.
двомовн || ий bilingual; ~ість bi

lingualism.
двоповерховий two-storey aitr. 
дворушни || к double-dealer; ~цтво 

double-dealing.
двор || янйн nobleman, noble; 

~йнка noblewoman; ~янство 1. 
(стан) nobility; 2. збірн. nobility; 
nobles pi.; (середнє і дрібне) gentry; 
~янський nobleman’s, noble.

двосторонній 1. double; (про тка
нину) double-sided; 2.: ~  радіозв’я
зок two-way radio communication; 
~  договір bipartite /  bilateral agree
ment.

двохсотий two-hundredth, 
двохсот І) ліття, ~річчя bicen

tenary.
двочлен мат. binomial, 
двоюршн || ий: ~ий брат, ~ а  се

стра (first) cousin, 
де where; ~  б не було wherever;

•ф* ~  вже йому зрозуміти! how сап 
he understand? 

дебати мн. debate sg. 
дебелий розм. robust, sturdy, 
дебет бухг. debit, 
дебют 1. debut pdeibu:]; 2. шах. 

opening.
девальвація ек. devaluation, 
девіз motto.
дев’яност || ий ninetieth; ~ і  рокй 

the nineties; ~ о  ninety, 
дев’ятії ий ninth; ~ к a nine, 
дев’ятнадцят Н ий nineteenth; ~ ь  

nineteen.
дев’ятсот nine hundred, 
дев’ять nine.
деград || ація degradation; жува

ти become degraded. 
дегустаЦтор taster; ~ц!я tasting, 
дедалі Х.присл. (чим далі) fur

ther, farther; 2. як пШсил. наст. 
more and more; ~  краще better 
and better; ~  менший less and less.

де-де 1. fro там, то тут) here 
and there; 2. (ледь) just a little.

дезинформ || ація misinformation; 
~увати misinform, 

дезорганізація disorganization, 
дезорієнт II ація disorientation; 

жувати disorient, confuse, 
декабрйст іст. Decembrist, 
декада (десять днів) ten day pe

riod; ~  літератури і мистецтва 
Ten-Day Literature and Art Festi
val; (десять років) decade, 

декан dean; ~ а т  dean's office, 
декілька several, some; (небагато) 

a few.
деклам || ація recitation; перен. 

(пишномовні слова) harangue [ho- 
Taeob ~увати 1. recite; 2. (говорити 
пишномовно) declaim.
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деклар&ція declaration; урядова 
~  government statement.

декоратйвний decorative; (при- 
значений для оздоблення) ornamen
tal.

декораціН я set, stage set; ~ ї  мн. 
scenery sg. 

декрет decree.
делегаЦт, ~тка delegate; ~ц ія 

delegation.
делегувати send as a delegate, 
делікатес dainty, delicacy, 
делікатнії ий у різн. знач, deli

cate, ticklish; (тактовний) con
siderate, tactful; ~ість delicacy, 
tact.

дельта (річки) delta, 
дельфін dolphin.
демагог demagogue; ~ ія  dema

gogy-
демаркаційн || ий: —а лінія line 

of demarcation.
демілітаризація demilitarization, 
демісезони || ий; ~ е  пальто over

coat.
демобіліз Н&ція demobilization; 

~ований 1. demobilized; 2. як ім. 
бх-serviceman; ~увйти demobilize.

демократ democrat; ~изація de
mocratization; ~йчний democratic; 
^ ія  democracy.

демонстр Цант demonstrator, mar
cher; ~атйвний demonstrative, 
ostentatious; ~атйвний вихід walk- 
6ut in protest; ~атйвна відмова 
pointed refusal /  rejection; ~ація 1. 
demonstration; організувати ~ацію 
make a demonstration; 2. (показ) 
display, show; (фільму) showing.

демонструвати 1. demonstrate; 2. 
(показувати) display; ~  фільм 
show a film.

демораліз || ація demoralization; 
~уватй demoralize.

де-небудь somewhere; (у num . ре
ченнях) anywhere; ще ~  somewhere 
else.

де-не-де here and there. 
денн||ий 1. day attr.\ —а зміна 

day shift; ~ a  вистава matinee 
['maetinei]; —e світло daylight;
2. (який припадає на один день) 
daily, day’s; -ф- порядок ~ий 
agenda.

день day; ~  народження birth
day; День Перемоги Victory Day; 
робочий ~  working day; добрий 

good afternoon!; серед (білого) 
дня in broad daylight; на днях, 
(цйми) днями (у найближчому май
бутньому) in a day or two, one of 
these days; (про минуле) a few days 
ago, the other day.

депо depot ['depouj; пожежне 
~  fire-station, 

депресія depression, 
депутат deputy; ~ський deputy 

attr., deputy’s.
деревний wood; (лісоматеріал 

тж.) timber, 
деревнйй wood attr. 
дерево 1. tree; 2. (матеріал) wood; 

~обр6бний: ~ обробна промисло
вість timber industry, 

дерев'яний wooden, 
дерен turf.
держав || a state; (країна) coun

try, nation; ~ний State attr.; 
(національний) national; ~ний 
лад political system; ~ний діяч 
statesman; ~н а влйда State po
wer; ~ н а  мова official lang
uage; ~ н а  служба public service; 
~ н а  таемнйця state secret.
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держак handle, holder; (ножа) 
haft.

держати 1. (тримати; не відпуска
ти) hold; 2. (бути опорою) support, 
hold (up); 3. (змушувати перебува
ти десь) keep, hold; ~  когось у поло
ні hold /  keep smb. prisoner; 4. (збе
рігати десь, бути власником) keep; 
<ф — курс (кудись) set one’s course 
(for), steer (for); ~  себе в руках 
keep oneself in hand; ~ ся  1. (за 
щось) hold on (to); cling (to) (тж. 
перен.); ~ ся  за поручні hold on 
to the rails; 2. (утримуватися) stay 
on, keep on; (зберігати певне поло
ження тіла) hold oneself; 3. перен. 
(дотримуватися чогось) adhere (to), 
hold (by, to), stick (to); «ф ледве 
на ногах ~ ся  be scarcely able to 
stand.

Держбанк (Державний банк) the 
State Bank.

дерзаЦння daring, enterprise; 
~ти dare.

дерматйн текст, leatherette, imita
tion leather.

дермато||лог dermatologist; ~  
логія dermatology.

дерн||йна sod; piese of turf; 
~йстий turfy, soddy.

дерти, здерти 1. (рвати) tear;
'2 . (відривати) strip; 3.розм. (бра
ти надто дорого) charge exor
bitant prices (for), overcharge;
4. розм. (дряпати) scratch; «ф- у 
мене дере в горлі I feel a tickle 
in my throat, I have a dry throat; 
~ ся  1. (розриватися) tear; 2. док. 
вйдертися (вилізти на гору) clam
ber (up); 3. (пробиратися крізь 
щось) force /  shoulder one’s way 
(through).

десант 1. (висадка) landing; land
ing operation; 2. (військова група) 
landing /  raiding party; ~ник com
mando (pi. -os, -oes).

десерт dessert [di'zat]; ~ний 
dessert attr.; ~ н а  ложка dessert
spoon.

деспот despot; ~йзм despotism; 
йчний despotic, 
десятий tenth, 
десятикратний tenfold, 
десятиріччя І. (період) decade; 

ten years pi.; 2. (річниця) tenth 
anniversary.

десятка 1. ten; 2. (десять карбо
ванців) ten-rouble note.

десятковий мат. decimal; ~  дріб 
decimal (fraction).

десятії ok ten; ~ки мн. (велика 
кількість) dozens, scores; -ф* йому 
вже п’ятий ~ок he is past forty, 
he is in his forties, 

десять ten.
деталь 1. (подробиця) detail; 2. 

(механізму) part; ~ний detailed; 
elaborate; ~ ho in detail.

детектйв 1 . (агент служби роз
шуку) detective; 2. (твір) detec
tive story /  novel /  film, 

дефект defect; ~йвний defective, 
дефіс hyphen.
дефіцйт \.ек. deficit; 2. (нестача) 

shortage; ~ний І.ек. unprofitable; 
running at a loss після ім.; 2. (якого 
не вистачає) scarce, 

дехто some people pi.; somebody, 
дешевий cheap, 
дешево cheap.
дешевшати, подешевшати become 

cheaper, fall in price.
дещо 1 . something; 2. як присл. 

(трохи) slightly, somewhat, a little.
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деяк || ий some; ~ий час for some 
time; до ~ о ї міри to a certain ex
tent.

джаз 1. (вид музики) jazz; 2. 
(оркестр) jazz band, 

джем jam.
джемпер jumper; (чоловічий) pul 1- 

-over.
джер || ело 1. spring; 2. перен. 

source; ~ельний: ~ельна вода
spring water, 

джміль bumble-bee. 
джунглі мн. jungle sg. 
дзвеніти ring; (чимсь) clink, jin

gle.
дзвін 1 (на дзвіниці та ін.) bell, 
дзвін2 (звук) sound of bells; 

(металу) ringing; (монет та ін.) 
jingling.

дзвінйця belfry, bell-tower, 
дзвінкйй ringing, ' clear; лінгв. 

voiced.
дзвінок у різн. знач, bell; (звук) 

ring; телефонний ~  telephone 
call.

дзвонйти, подзвонйти 1. ring; 
(про дзвін тж) toll; 2. (по теле
фону) ring up, (теїе) phone (to), 
call up.

дзерк||ало looking-glass, mirror; 
~альний mirror attr./перен. smooth, 
unruffled.

дзйга l.lop; 2 .перен. (про лю
дину) fidget.

дзнжча||ння hum, buzz; ~ти 
hum, buzz.

дзюр || кіт murmur, babbling; ^ ч а 
ти murmur, babble, 

дзьоб beak; bill.
дйби мн.: ставати на диби (про ко

ней) rear up; перен. (чинити опір) 
rear up, kick.

дйбом: волосся ~  встало one’s 
hair stood on end.

дивак eccentric, crank, strange 
person.

диван sofa.
див&цтво eccentricity; (дії, вчин

ки) funny ways pi.
диверс||ант saboteur; diversion- 

ist; ~ійний: ~ійний акт act of 
sabotage [-tcu3j .

диверсія 1. (шкідництво) sabo
tage (-tag]; 2. військ, diversion
[da!-).

дивйтися, подивитися - 1. (на, у) 
look (at, into); (пильно) gaze (at, 
into) (тж. перен.); ~  вдалину 
gaze /  stare into the distance; ~  
(прямо) в очі look (straight) in the 
eye; ~  в майбутнє face the future, 
look ahead; ~  в телескоп look 
through a telescope; 2. перен. (звер
тати увагу, зважати на щось) 
take notice (of); 3. перен. (стави
тись певним чином) regard, look 
(at); 4. (піклуватися) look (after), 
take care (of); 5.: ~  (на себе) у 
дзеркало look (at oneself) in the 
glass; 6. (фільм та ін.) see; 7. (огля
дати — хворого та ін.) examine; 
дивись!, дивіться! а) (застережен
ня) take care!; (погроза) look 
out!; дивйсь, не забудь mind you 
don’t forget; б) (подив) well; див
лячись де /  коли it depends where /  
when.

дивізія division.
дйвн II ий 1. strange, curious, odd; 

queer, funny розм.; 2. (гарний, чу
довий) fine; marvellous, wonderful 
нічого ~oro  no wonder; 1. stran
gely; 2. безос. it is strange /  curious /  
odd.
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диве wonder, marvel; <}> не ~  по 
wonder; на ~  to everyone’s sur
prise, marvellously.

дивовйжний odd, bizarre; (над
звичайний) wonderful, striking.

дивувати, здивувати astonish; 
amaze, surprise; ~ ся  w6nder (at); 
be surprised /  astonished / amazed 
(at).

дйзель техн. Diesel engine, 
diesel.

дизентерія мед. dysentery. 
дйк||ий 1. wild; 2. (дикунський 

тж.) savage; 3. (відлюдкуватий) 
shy, unsbciable; ~ість 1. wildness;
2. (дикунство) savagery, 

диктант dictation, 
диктатор dictator; —ський dic

tatorial.
диктатура dictatorship; ~  itpo- 

летаріату dictatorship of the pro
letariat.

дйктор announcer, broadcaster, 
диктувати, продиктувати dictate, 
дикун savage; перен. shy person, 
дйкція enunciation, diction, 
дилетант amateur; (поверховий 

знавець) dilettante [-ti ] (pi. -ti 
[-ti:]); dabbler розм.; ~ський ama
teurish [ ta:-] . 

дим smoke; ~ a p  chimney, 
димйти, тж. диміти smoke; ~ся

1. smoke; 2. перен. (виділяти пару) 
steam.

дйм II ний smoky; ~овйй smoke 
attr.

димохід flue, 
динаміка dynamics, 
динаміт dynamite, 
динамічний dynamic, 
династія dynasty, 
дйня melon.

диплом diploma; (університет
ський тж.) degree.

дипломат diplomat; ~йчний diplo
matic; ~йчні відносини diplo
matic relations; ~ ія  diplomacy.

диплбмнНий: ~ий проект grad
uation /  diploma design; ~ а  ро
бота graduation /  diploma essay /  
work.

директйвЦа directive; ~ний di
rective; — ний лист letter of instruc
tions.

директор director, manager; (шко
ли) principal, (чоловік тж.) head 
master, (жінка тж.) head mistress.

дирекція management; (примі
щення) director’s /  manager’s office.

диригент conductor; (хору) choir- 
-master ['kwaio-]; ~ський conduc
tor attr.; —ська паличка conduc
tor’s baton ['bae-]. 

диригувати conduct, 
дисертація thesis (pi. -ses [-si:z])f 

dissertation; кандидатська — can
didate’s thesis.

диск 1. disk, disc; 2. спорт, discus, 
дискета floppy disk, 
дискредитувати bring discredit 

(on), discredit.
дискримін || ація discrimination; 

жувати discriminate (against), 
дискусія discussion, debate, 
дискутувати discuss, debate, 
дисонанс discord, dissonance, 
диспансер prophylactic centre, 

dispensary
диспетчер controller; зал. dis

patcher.
дисплей display, 
дйспут disputation, debate, 
дистанційн || ий remote; — e управ

ління remote control.
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дистанц Н ія І. distance; 2. військ. 
range; ф  зійти з ~ і ї  спорт. fall 
out of the гасе, 

дистилювати distil, 
дистил Ц яцІя distillation; ~ь6ва- 

ний distilled.
дисциплін И а 1. discipline; 2. 

(галузь науки) branch of science; 
~ований disciplined.

дитбудинок (дитячий будинок) 
children’s home.

дитйн II a child; (немовля) infant; 
baby; ~ство childhood.

дитсадок (дитячий садок) kinder
garten, nursery school.

дитя див. дитина; ~чий child
ren’s, child’s; (властивий дитині) 
childlike; (незрілий, наївний) child
ish; ~ ч а  іграшка plaything, toy; 
~ ч а  книга book for children, child
ren’s book; ф  ~чий будйнок див. 
дитбудинок; ~чий садок див. дит
садок; ~чі ясла nursery, creche 
[kreif].

диференціал мат. differential; 
~ьний differential; ~ьне числен
ня мат. differential calculus.

диференці || ація differentiation; 
~ювати differentiate.

дйхальн Н ий respiratory; ~ е  гор
ло анат. windpipe.

дйха||ння breathing, respiration; 
~ти  breathe; respire; важко ~ти 
breathe hard, pant, 

дичина збірн. game, 
дйчка бот. wilding, 
диявол devil; ~ьський devilish, 

diabolic (al).
діагноз diagnosis (pi. -oses) [i:z]; 

поставити ~  give a diagnosis.
діагонал||ь diagonal; no ~ i  di

agonally; ~ьний diagonal.

діагр&ма diagram, chart, graph, 
діалект dialect.
діалект || ика dialectics; матеріа

лістична ~ика materialistic dia
lectics; ~йчний dialectical; ~йчний 
метод dialectical method, 

діалог dialogue [-hg]. 
діамант diamond, brilliant, 
діаметр diameter, 
діапазон range, scope; (інстру

мента тж.) compass, 
діапозитйв slide, 
діафільм slide film, 
діброва oak-grove, 
дівати, діти put; де ти дів книгу? 

where did you put the book?; ф  
ніде правди діти there is no con
cealing the fact (that); ~ ся  go, get; 
де ділася кнйжка? where on earth 
is the book?, whore has the book got 
to?; ф  ніде дітися there Is no get
ting away from it.

дівоч || ий girl’s; girlish; ~ e  прі
звище maiden name.

дівчин || a girl; lass, lassie розм.; 
~ к а  (little) girl.

дід I. grandfather; 2. (стара лю
дина) old man; ф  Дід Мороз Santa 
Claus; ~усь grandfather; grandad, 
grandpa [-cu].

діевідмі|| на грам, conjugation; 
~нювати грам, conjugate, 

дієвість efficacy; effectiveness, 
дієприкметник грам, participle; 

~овий participial; ~овий зворбт 
participial construction.

дієприслівник грам, adverbial 
participle.

дієсл||івний verbal; ~ово verb* 
дієт || a diet; бути на ~ і  be on 

a diet; ~йчний dietetic, dietary, 
діждати (ся) див. дожидйти(ся).
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діжка tub.
дізнаватися, дізнатися 1. (одер

жувати відомості) learn; get to 
know; 2. (довідуватися) find out, 
ascertain.

діймати, дійняти pester. 
дійн||ий: ~ a  корова milking

cow; milch cow (тж. перен.). 
дійняти див. діймати, 
дійов II йй effective, efficacious, ac

tive; ~ а  особа театр., літ. 
character.

дійсн || ий 1. (реальний) real, ac
tual; 2. (який має повноваження) 
valid; ~ий член Академії наук 
(full) Member of the Academy of 
Sciences: ~ий спосіб грам, indic
ative mood; ~ість reality; у ~ості 
in reality; ~ o  1. really, actually;
2. вставне сл. indeed, 

дійти див. доходити, 
ділення division (тж. мат.). 
ділйти, поділити у різн. знач. 

divide; ~  навпіл divide in half, 
halve; (на число) мат. divide (by); 
~  щось з кимсь share smth. with 
smb.; ~ ся  1. divide (into); (на чис
ло) мат. divide by; be divisible by;
2. : ~ ся  враженнями compare notes;
3. (звірятися) confide (to).

діл || о розм. affair;, (заняття) 
work, business; ф  до —a to the 
point; на ~ i  in practice.

діловЦйй 1. business attr.; busi
ness-like; ~ a  людина business man; 
2. (який стосується суті) practical, 
realistic.

ділянка 1. (землі) lot, plot; 2. 
(частина поверхні чогось) area; 3. 
перен. (галузь, сфера) field, depart
ment.

дільник мат. divisor.

дільниця district, division; pre
cinct амер.

дім 1. (будівля) building; house; 
2. (житло) home; вийти з дому 
leave the house, go out; 3. (госпо
дарство) house, household, 

діра, дірка hole.
дірявий holey; full of holes після 

ім.
діставати, дістати 1. (брати звід

кись) get (out of), take (out of); 
(знімати) get (from); 2. (доторка
тися до чогось) reach, touch; 3. 
(долаючи труднощі) get, obtain;
4. (одержувати) receive, get; ~ ся
1. (ставати чиєюсь власністю) fall 
to smb.'s share; 2. (добиратися) 
reach, get (to); ~ ся  додому get 
home; 3. безос. (про покарання): 
йому дісталося he caught it.

дітвора збірн. розм. див. діти, 
діти мн. children; kids розм. 
діти(ся) див. дівати (ся). 
діюч||ий acting; ~ий вулкан 

active volcano; ~ а  армія Army in 
the Field; Field Forces pi. амер.

д і||я  1. action; (діяльність тж.) 
activity; activities рЦ 2. (механіз
му та ін.) operation, functioning; 
у ~ ї  in operation; 3. (вплив) in
fluence; effect; 4. театр, act; п’єса 
на три ~ ї  three-act play; 5. мат. 
operation; чотири арифметичні ~ ї  
the four rules of arithmetic; ф  бойо
ві ~ I  hostilities.

діяльні) ий active; ~ість 1 .(д ії 
людей) activities pi., work; 2. (функ
ціонування чогось) activity; action; 
~ість серця action /  functioning of 
the heart.

діяти I. act; operate (тж. військ.);
2. (функціонувати) work, func
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tion; (про машину тж) run; 3. 
(впливати) influence; have an ef
fect (on); ~ с я  (відбуватися) be 
going on, happen.

діяч figure; ~  науки scientist, 
man of science; державний ~  
statesman; громадський ~  public 
figure; ~  мистецтва artist.

для у різн. знач, for; ~  неї for 
her; ~  вивчення for the purpose 
of studying; ~  нього це пусте it’s 
nothing to him; ~  того, щоб in 
order (—{- to inf.)% (перед підметом 
або додатком) in order that, so 
that.

днйще bottom (судна тж) bilge. 
дн ||о  bottom; (моря, річки тж) 

bed; на ~ і  at the bottom; ф  догорй 
~ом upside-down; topsy-turvy.

до 1 1. (напрямок дії) to, towards; 
ІТЙ ~  лісу go to the forest; 2. (межа 
поширення дії) to, up to; as far as; 
~  колін up to the knees; 3. (часова 
межа дії) till, until, up to, to; з 
ранку ~  вечора from morning till 
night; 4. (про час) before; ~  рево
люції before the revolution; 5. (кіль
кісна межа) as much as; (менше) 
tinder; (не більше) up to; (приблиз
но) about; ~  двохсот карбованців 
as much as two hundred roubles; 
~  ста чоловік about the hundred 
people; 6. (призначення) for; готува
тися — іспитів prepare for the exami
nations; 7. (ступінь вияву дії або ста
ну) to, to the point of; (повністю) 
to; мокрий ~  рубця wet to the skin; 
ф  ~  того (ж) moreover, besides.

доба l.day, twenty-four hours; 
2.(епоха) epoch ['irpok], age. 

добавляти, добавити add. 
добивати, добити kill, finish

(off); (розбивати) break, finish off.
добиватися, добйтися І.тк. док. 

achieve, obtain; 2. тк. недок. (праг
нути) strive (for-f-to inf.); try to 
get; 3. (допитуватися) try to find 
out.

добирати, добрати І. (закінчува
ти брати) finish gathering; 2. (під
бирати) choose, select.

добиратися, добратися reach, get 
(to).

добйти див. добивати, 
добйтися див. добиватися, 
добігати, добігти run up (to), 
добір selection; природний ~  

natural selection; ~ к а  1. selection; 
2. (у газеті) box, section.

добірний select (ed), choice; 
picked.

доблес||ний valiant; ~ ть  valour, 
добовйй daily, 
добраніч! good night! 
добрати див. добирати, 
добратися див. добиратися, 
добре 1. well; от ~ !, як ~ !  how 

nice!; дуже ~ !  splendid!; що ви 
прийшли it’s a good thing you came; 
2. безос. it s nice, it’s a good thing; 
З .як наст, (гаразд) all right, very 
well; 4. як ім. (оцінка) good 
(mark).

добрйвечір good evening! 
добриво fertilizer; (гній) manure, 
добрйдень good afternoon! 
д6бр||ий good; kind; ~ий зна

йомий close acquaintance; ~ a  поло- 
вйна a good half; .ф ~ий вечір! 
good evening!; ~ий день! good af
ternoon!

добрії6 l.good; бажати комусь 
~ a  wish smb. well; це до ~ a  не 
доведе nothing good will come of
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it; 2. (майно) things pi., property; 
~обут well-being, prosperity.

добро || вільний voluntary; ^в іль
но voluntarily; of one’s own free 
will; ~вбледь volunteer.

добро || дій заст. gentleman; (у 
звертанні) sir; шановний ~дію! 
Dear Sir!; ~дійка заст. lady; (у 
звертанні) Madam.

доброзйчлйвий well-meaning, ben
evolent; (приязний) friendly, well- 
-disposed.

добро II сердечний розм. kind-heart
ed; -^сусідський neighbourly; ~ -  
сусідські відносини good-neighbour 
relations.

доброта kindness, goodness, 
доброякісний 1. good-quality attr.; 

of good quality після ім.; 2. мед. 
benign [-am], non-malignant.

добувати, добути 1. (діставати) 
manage to get, obtain, gain; (зароб- 
ляти) earn; 2. гірн. extract; mine;
3. : ~  корінь мат. extract the root;
4. get (out of).

добувн||йй: ~ a  промисловість
extractive /  mining industry, 

добуток мат. product, 
довбати ' I. gouge, hollow (out); 

2. (дзьобом) peck; ~ ся  розм. (до
шукуючись) rummage (in), 

довгастий oblong. 
довг||ий long; ~ o  long, (for) a 

long time.
довго || вічний long-lived; (міцний) 

lasting, durable; ~жданий long- 
awaited, long-expected; ~літній 
long; of many years після ім., 
of long standing після ім.; ~літ- 
тя longevity; ^строковий long
term.

довгота геогр. longitude.

доведення лог мат.  demonstra
tion.

довезти див. довозити, 
доверху (up) to the top. 
дов&рш І) ений perfect; ~увати, 

довершйти complete, accomplish, 
довестй див. доводити, 
довестйся див. доводитися *. 
довжин || a length; у —у length

wise; десять метрів у ~  у ten metres 
long.

довідатися див. довідуватися, 
довідк Ц а \. (відомості) informa

tion, reference; 2. (документ) cer
tificate; ~овий reference attr.; ~ова 
література reference books pi.; ~ове 
бюро information bureau; inquiry 
office.

довідник reference book; заліз
ничний ~  railway guide; телефон
ний — telephone directory.

довідуватися, довідатися learn; 
find out; (розпитувати) inquire 
(about).

довіку (завжди) for ever; (у за
переч. речен.) never.

довільний arbitrary; free; (необ
грунтований) unfounded, 

довіра див. довір’я. 
довірен||ий 1. confidential; ~ а  

особа (confidential) agent; 2. як 
ім. proxy, agent.

довірити(ся) див. довіряти (ся), 
довірливий trusting, trustful, con

fiding; (легковірний) credulous.
довір’я confidence, trust; почу

вати ~  (до) have confidence (in); 
виявляти ~  комусь put confidence 
in smb.

довіряти, довірити \.тк. недок. 
(вірити) trust, have confidence/ 
faith (in); 2. (доручати комусь щось)
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entrust (smb. with /  smth. to); (та- 
ємниці) confide to; ~ ся  trust (in), 
put one’s trust (in).

довічний life attr., for life; (віч
ний) eternal.

доводити, довести 1. (до певного 
місця) bring (to), take (to); lead 
(to); довести когось до рогу (вули
ці) take smb. to the corner (of the 
street); 2. (фактами, доказами) 
prove, demonstrate; тк. недок. ar
gue, seek to prove; довести щось на 
практиці prove smth. in practice;
3. (завершувати) bring; довести 
воду до кипіння bring water to the 
boil; ~  щось до кінця see smth. 
through, go through with smth.;
4. : ~  когбсь до розпачу drive smb. 
to despair; ~  щось до відома 
когбсь bring smth. to smb.’s, notice.

довбдитися \  довєстйся 1. безос/. 
have (-(-to i/t/.); йому доводиться 
все робити самому he has to do 
everything by himself; 2. безос. 
(мати можливість) happen; чи до
водилось вам (~j~ інф.) ? did you 
ever happen (-}-to inf.)?

доводитися 2 (бути родичем) be 
related (to); він доводиться мені 
дядьком he is my uncle, 

довоєнний pre-war. 
довозити, довезти 1. (доставляти) 

take there; 2. ек. (імпортувати) im
port.

довшати lengthen, become /  grow 
longer.

довше 16nger.
догадатися див. догадуватися. 
догадНка surmise, conjecture, 

guess; ~ливий quick-witted.
догадуватися, догадатися guess; 

surmise.

доган || а (осуд) censure; (офіцій
на) reprimand; оголошувати ~ y  
комусь give smb. an official repri
mand. .

доганяти, догнати overtake, catch 
up (with) (тж. перен.) 

догідливий obsequious, 
догляд l.care; attendance; ~  за 

дітьми care of the children; залиши
ти когбсь без ~ y  leave smb. without 
attendance; 2. розм. (нагляд) su
pervision, surveillance; бути під 
~ом когось* be under smb.’s sur
veillance.

доглядати, доглянути (за кимсь) 
keep an eye (on); (піклуватися 
про когось) look (after), take care 
(of).

доглядач supervisor, 
доглянути див. доглядати, 
догма dogma; етичний dog

matic.
догнати див. доганяти, 
договір agreement; юр. contract; 

(між державами) treaty, pact; ~  
про ненапад non-argession pact; 
~  про взаємну допомогу treaty of 
mutual assistance; торговий ~  com
mercial agreement /  treaty.

договорювати, договорити (закін
чувати говорити) finish telling; 
(висловлювати до кінця) speak out; 
«ф* не ~  чогось keep smth. back; 
~ ся  1. (до чогось) go as far as to 
say; 2. (домовлятися) make arrange
ments (with, about); док. come to 
an agreement.

догод || жати, ~йти please; всім 
не ~йш you can’t satisfy everybody.

догори up, upward(s); ~  дном 
upside down; перен. topsy
turvy.

4 Укр.-англ. словник
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догоряти, догоріти burn out, burn 
down; (погаснути) go out.

доДава||ння addition; ~ти, до
дати 1. add (тж. мат.); 2. (збіль
шувати) increase.

додатков||ий 1. additional; (який 
доповнює) supplementary; ~ а  від
пустка extra leave, extension of 
leave; 2. грам.: ~ e  підрядне речення 
object clause; ~ o  in addition.

додаток 1. addition; 2. (до га
зети, журналу) supplement; (do 
книги, доповіді та ін.) appendix 
(pi.-ices); 3.грам, object; ф  у /  на 
~  (до) in addition (to).

додержувати (ся), додержати(ся) 
(виконувати обіцяне та ін.) keep; 
observe; ~  (свого) слова keep one’s 
word.

додивлятися, додивйтися 1. (при
глядатися) look attentively (at)-, 
watch closely; 2. (до кінця) stay 
to the end (of), sit out; (книгу, жур
нал та ін.) look through to the end, 
3,док. (помітити) notice.

додолу (на землю) to the ground; 
(вниз) down, downwards, 

додому home.
додумуватися, додуматися (до чо

гось) hit upon (an idea of).
доживати, дожити live (till); до- 

жйти до старості live to an old 
age.

дожидати (ся), діждати (ся) wait 
(for).

дожйти див. доживати, 
доза dose.
дозв||іл 1. permission; з вашого 

~олу with your permission; 2. (до
кумент) permit.

дозвілл||я leisure; на ~ і  # at 
leisure.

дозволений permissible; permit' 
ted; (законний) legal.

дозволяти, дозволити allow, per
mit; (давати можливість) make 
it possible (for), enable; -ф- ~  собі 
venture, take the liberty (of).

дозор patrol; бути /  стояти в ~ i  
be (out) on patrol; ~ець patrol man; 
scout.

дозрівати, дозріти ripen; mature 
(тж. перен.).

дозрілий ripe; mature (тж. ne- 
рен.).

дозріти див. дозрівати, 
доісторйчний prehistoric, 
доїдати, доїсти eat up. 
доїжджати, доїхати (до) arrive 

(at); reach; не доїжджаючи десяти 
кілометрів до міста within ten kilo
metres of the town, 

доїсти дме.,доїдати, 
доїти, подоїти milk, 
доїхати див. доїжджати, 
док dock.
доказ proof, evidence; argument; 

речові ~ и  мн. юр. material evi
dence sg. 

докер docker-
доки 1 .присл. how long; 2,спол. 

till, until.
докидати, докйнути (до) throw 

(as far as); не докйнути not to throw 
far enough, 

докір reproach, 
докірливий reproachful, 
докладати, докласти add, attach; 

■ф- ~  зусиль do all one can.
докладний detailed, circumstan

tial.
докласти див. докладати, 
доконаний: ~  вид грам, perfect

ive aspect.
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доконати розм. finish; це його 
доконало that finished him. 

докопуватися, докопатися І. (до
чогось) dig down (to); 2. перен. розм. 
try to find /  to worm out; док. find 
out, worm out.

докорінний fundamental, radical, 
докоряти (за) reproach (for), 
доктор 1 .розм. див. лікар; 

2. (учений ступінь) doctor, 
доктрйна doctrine, 
документ document; ~ и  мн. тж. 

papers; ~альний documentary; 
~альний фільм documentary (film).

докучати bother, pester; ~  комусь 
проханнями pester; smb. .with re
quests; (про почуття) trouble.

докучливії ий tiresome, importu
nate; ~ a  людйна bore, 

долар dollar.
долати, подолати (ворога) over

power; (труднощі та ін.) overcome, 
долетіти див. долітати, 
доливати, долити top up, fill 

(up); долити чайник fill up a kettle, 
долйна valley, 
долйти див. доливати, 
долітати, долетіти 1. fly (to, as 

far. as); reach; не ~  fail to reach; 
(про камінь та ін.) fall short (of); 
2. (про звуки) reach (one’s ears), 
be heard, 

долоня palm, 
долото chisel.
дол || я 1 (людська) fate, lot; випа

дати на ~ю  комусь fall to smb’s lot.
доля 2 (частина чогось) part; (на

лежна комусь частина) share, quota; 
«ф* ~  правди a grain of truth.

дома at home; він ~ ?  is he in?, 
is he at home?; його немає ~  he’s 
not at home, lie's out..

домагатися, домогтйся try /  strive 
to get; док. succeed in doing smth.

домаиїн І) ій home attr., house attr.: 
~ я  адреса home address, 

домени || ий: ~ a  піч див. домна, 
домисел conjecture, invention, 
домівка home, 
домініон dominion, 
доміно (гра) dominoes pi. 
домінувати predominate, prevail, 
домішати див. домішувати, 
домішка admixture, 
домішувати, домішати mix, add. 
домкрат техн. (lifting) jack; під

німати щось ~ом jack smth. up. 
домна blast-furnace, 
домоведення housekeeping; (дис

ципліна у школі) domestic science, 
домовйна coffin.
домовлятися, домовитися (з кимсь 

про щось) arrange (with smb. about 
smth.); agree (upon); ми домовилися 
зустрітись о п’ятій we arranged to 
meet at five.

домогосподарка housewife, 
домогтйся див. домагатися, 
донедавна until quite recently, 
донесення report; (письмове) dis

patch.
донестй(сяХ див. доносити (ся), 
донйзу down, downwards, 
донор donor, 
донос denunciation, 
доносити, донестй 1. bring, carry; 

донести речі до вагона take the 
luggage as far as the carriage; 2. (по
відомляти) report; 3. (робити донос) 
inform (against), denounce; ~ с я  
(про звуки) reach (one’s ears), 
be heard.

донощик informer, 
допекти див. допікати.

4*
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допивати, доп йти drink up. 
допис report, item; article, 
допйсувати, дописати finish writ

ing; (писати додатково) add.
допит юр. interrogation, examin

ation; перехресний ~  cross-examin
ation.

допитати(ся) див. допитувати (ся), 
доп йти див. допивати, 
допйтлив II ий curious, keen, search

ing; ~ий розум keen /  searching 
mind; ~ ість  love of knowledge.

допйтувати, допитати 1. (розпи
тувати) question; 2. (робити до
пит) interrogate, question, examine; 
~ с я  (дізнаватися) find out, недок. 
тж. inquire (into), 

допізна till late at night, 
допікати, допекти 1. (пекти до 

готовності) bake to a turn; 2.перен. 
(дошкуляти) pester, wear out, annoy, 

доплата additional payment, 
доплатйти див. доплачувати, 
доплатнйй: ~  лист unstamped 

letter.
доплачувати, доплатйти (решту) 

pay the rest /  remainder (of); (до
датково): я доплачу ПІ make up the 
difference.

допливати, доплистй (уплав) swim 
to /  as far as; (про предмети) float 
to /  as far as; (на пароплаві та ін.) 
sail to /  as far as; reach; come to the 
shore.

доповідати, доповістй 1. (про 
щось) report (on); 2. (про відвіду
вача) announce.

доповіді!ач, ~ ач к а  speaker, lec
turer; нйй: ~ н а  записка report, 
memorandum (pi. -da).

доповідь 1 .(усна) lecture; (пи
сьмова) paper; звітна ~  report; ро

бити ~  (про) speak (on); lecture 
(on), give a lecture (on); 2. (офі
ційне повідомлення керівникові) re
port.

доповістй див. доповідати, 
доповнення 1. (дія) addition; 

2. (те, що доповнює) complement.
доповнювати, доповнити supple

ment; add.
допомагати, допомогтй 1. help, 

assist, aid; 2. (робити певний вплив) 
be effective; ліки не допомоглй їй 
the medicine did her no good.

допоміжн || йй auxiliary; ~ e  діє
слово грам, auxiliary verb.

допомог|| a help, assistance, aid; 
медична ~ a  medical aid; з ~ою 
with the help /  aid (of); by means 
(of).

допомогтй див. допомагати, 
допризовн || ий pre-conscription 

aitr', ~ и к pre-conscription trainee.
допускати, допустйти І. (давати 

змогу увійти та ін.) admit (to); 
не ~  (до) keep (from); ~  когось 
до конкурсу allow smb. to enter 
a competition; 2. (дозволяти) allow, 
permit; (терпіти) tolerate; 3. (вва
жати за можливе) admit.

допустймий admissible, permis
sible.

допустйти див. допускати, 
дорадчий: ~  голос deliberative 

voice.
дореволюційний pre-revolu

tionary
доречн || ий opportune; appropri

ate; pertinent*, to the point predict 
~ o  to the point, 

дорівнювати be equal (to), 
дорідний (про людину) portly, 

corpulent.
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доріжка (.path; walk; 2. спорт. 
track; 3. (килимок) strip of carpet.

доріка||ння reproach, reproof; 
~ ти  reproach.

доробляти, доробйти (закінчува
ти робити) finish, put the finishing 
touch (to).

доробок (усе створене) work, 
creation.

доро ||га l.road; way; шосейна 
~ ra  highway; край ~ги by the 
roadside; 2. (місце для проходу, 
проїзду) way, path; стояти на ~ з і 
be in the way; stand in smb.’s path; 
3. (подорож) jburney; втомитися з 
~ ги  be tired from the journey; да
вати ~ ry  make way (for); перен. 
give smb. a free hand.

дорог||йй у  різн. знач, dear; 
(який дорого коштує) expensive; 
costly; по ~ ій  ціні at a high 
price.

дорого dear; перен. тж. dearly; 
~  заплатити pay dear (for).

дороговказ 1. hand, pointer; 
2. перен. guide.

дорогоцінн II кй precious (тж. пе
рен.) ~ е  каміння precious stones; 
(гранчасте) gems, jewels; ~ ість  
(.jewel; 2. ~ості мн. jewelry sg.

дорожити (цінувати) value, prize; 
treasure; не ~  життям place по 
value on one’s life; ~  кожною хвили
ною treasure every minute, 

дорожнеча high prices pi. 
дорожній l.road attr.; of the 

road після ім.; ~  знак road-sign;
2. (для подорожі) travelling attr.;
~  одяг travelling clothes pi. 

дорожчати rise in price, 
дорослий тж. як ім. adult; 

grown-up розм. I

доручати, доручйти charge (with), 
commission (with); entrust (with).

доручення 1. mission, com
mission, assignment; (дрібне) errand; 
за ~ м  когось on instructions 
from smb.-, 2. (довіреність) le tte r/ 
power of attorney, 

доручйти див. доручати, 
досада vexation, annoyance, 
досвід experience; життєвий ~  

knowledge of the world; ~  новато
рів виробництва the know-how of 
worker innovators, 

досвідчений experienced, 
досить 1. rather, fairly; він ~  

сильний he is rather strong; ~  добре 
fairly good; ~  довго rather a long 
time; 2. (доволі) enough після 
прикм.; sufficiently; 3. безос. (ви
стачає) it’s enough; -ф- ~ !  enough!; 
that’s enough!; that’ll do! 

досі up to now; till this moment, 
досконалії ий perfect; ~ їсть per

fection; ~ o  perfectly, 
дослівн || ий literal; ~ o  literally, 
досл || ід experiment; ~ідж ення 

research (into); investigation (of); 
(географічнетаін.) exploration (of).

досліджувати, дослідйти research; 
investigate; (вивчати) study (кра
їну та ін.) explore.

досліди || ий (.research  attr.; 
2. (призначений для дослідів) experi
mental; test attr.; ~ а  ділянка ex
perimental plot.

дослідни||к researcher; investi
gator; (країни) explorer; ~цький 
research attr.

дослухатися 1. (напружувати 
слух) listen attentively (to);
2. перен.(брати до уваги) listen (to), 
pay attention (to).
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доставити див. доставляти, 
доставка delivery; (на велику від

стань) carriage.
доставляти, доставити deliver, 
достатній sufficient. 
достат||ок 1. prosperity; жити 

в ~ку  be in easy circumstances, be 
comfortably off; 2. (велика кількість 
чогось) sufficiency.

достигати, достигнути ripen; док. 
тж. be ripe.

достиг || лий ripe; ~нути див. 
достигати.

достовірн Н ий trustworthy; re
liable, authentic; з ~их джерел 
from reliable sources.

достроков || ий ahead of schedule 
після ім.; ~ е  виконання плану 
fulfilment of the plan ahead of 
schedule /  time, 

доступ access.
доступний у різн. знач, accessible; 

available; (який відповідає силам, 
можливостям когось) within the 
capacity (of), within reach (of); 
(для розуміння) simple, intelligible.

досхочу to one’s heart’s content; 
(вдосталь) enough, sufficiently; ф  
fсти / пйти ~  eat /  drink one’s 
fill.

досягати, досягтй 1. reach; (дохо
дити до певного рівня тж.) amount 
(to); 2. (успіхів, мети та ін.)
achieve, attain.

досягнення (успіх) achievement, 
досягтй див. досягати, 
досяжний attainable, 
дотація subsidy, 
дотеп witticism, quip, sally, 
дотепер till the present day. 
дотепи || ий witty, sharp; ~ість 

wit.

доти: ~  поки till, until, 
дотик touch; (відчуття) sense 

of touch.
дотикатися (до) touch, 
дотла utterly, completely; згоріти 

~  be burned to the ground, 
доторк || атися, тж. доторкуватися

(до) touch; ~нутися док. give а 
touch (to).

дотрймувати, дотрймати (викону
вати без відхилень) observe; — слова 
keep one’s word; ~ с я  1. (діяти від
повідно до чогось) adhere (to), fol
low, stick (to); 2. тк. недок.:
~  правого /  лівого боку keep to 
the right /  left.

дохідливий understandable, easily 
understood.

доход income; (державний) rev
enue.

доходити, дійтй 1. (до) у різн. 
знач, come (to), reach, go /  get as 
far as; 2. (зберігатися до наших 
часів) come down (to); 3. (досягати 
якоїсь межі) reach, соте up (to); 
~  до колін reach to the knee; 4. 
розм. (додумуватися до чогось) 
reach, arrive (at); ф  у мене руки не 
доходять до цього I have no time 
for that.

доцент (university) reader; assist
ant professor амер. 

доцільний expedient, reasonable, 
дочекатися wait (till), 
дочйтувати, дочитати finish read

ing; (до) read (as far as); дочитати 
книгу finish a book, come to the end 
of a book, 

дочка daughter.
дошка 1. board; (товста) plank; 

2. (шкільна) blackboard; 3.: ~  по
шани roll of honour.
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дошкільнії ий pre-school; діти 
—'ого віку children under school 
age; ~ик, ~ и ц я  child under school 
age.

дошкуляти, дошкулити pester, 
annoy; (спричиняти фізичний біль) 
sting, prick.

дошкульний caustic, biting; (дуже 
відчутний — про холод, вітер) pen
etrating, piercing.

дощ rain; іде ~  it rains, it is 
raining; ~  перестав the rain has 
stopped, it has stopped raining.

дощенту completely; розбити ~  
rout, utterly defeat.

дощов || йй 1. rain attr.\ ~ a  вода 
rain-water; 2. (багатий дощами) 
rainy; ~ a  погода rainy weather; 
~й к розм. (плащ) raincoat, water
proof; (гриб), puff-ball, 

доярка milkmaid, 
драбйна ladder, 
драглйстий boggy, swampy, 
драговина bog, quagmire, 
дражнйти 1. tease; 2. (давати 

прізвисько) nickname, 
дракон dragon.
драма drama; ~тйчний dramat

ic; етичний гурток dramatic circle; 
~тург playwright, dramatist; ~тур- 
гія dramatic art; збірн. (драматичні 
твори) plays pi. 

драний torn.
драт II івлйвнй irritable; ~увати, 

роздратувати irritate.
древній 1. див. стародавній; 2. 

розм. (дуже старий — про людину) 
aged, very old.

дрезина trolley; (railroad) hand- 
- с а г  амер.

дрейф мор. drift; (дія) drifting; 
жувати drift.

дресирований trained; (для цир
ку) performing.

дресируваль || ник, ~ниця ani
mal-trainer, 

дресирувати train, 
дрижати 1. tremble, shiver; shake; 

quiver; ~  від холоду shake /  
shiver with cold; ~  від страху 
shake /  tremble with fear; 2. перен. 
(тривожитися за когось) tremble 
(for); 3, перен. (боятися втрати
ти): ~  над кожною копійкою grudge 
every copeck.

дріб \. збірн. мисл. shot; 2. пе
рен., збірн. (часті, переривчасті 
звуки) tap (ping); барабанний ~  
tattoo; 3. мат. fraction; простйй 
~  vulgar fraction.

дрібн || йй у різн. знач, small; 
~йй виноград small grapes; ~ і  
діти little children; ~йй дощ fine 
rain, drizzle; ~ i  гроші (small) 
change; ~ e  селянське господарство 
small farming, 

дрібнйця trifle.
дрібно || буржуазний petty-bour

geois; ~ власницький small proper
ty-owner attr.

дріб’язковий trifling; (про лю
дину) small-minded.

дріб’язок збірн. small articles 
p/., small things p/.; (щось незначне) 
trifle.

дріжджі мн. yeast sg. 
дрізд thrush; чорний ~  black

bird.
дрізки мн. розм.: розбитися на 

~  go /  come to bits.
дрімати doze; nod; перен. slum- 

her; не ~  be on the alert, 
дрімота drowsiness, somnolence, 
дріт wire.
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дробйти 1. (ламати) crush, pound;
2 .перен. (поділяти) divide up,
split up.

дрова мн. firewood sg. 
дроворуб woodcutter, 
дрож trembling, shivering, 
друг friend.
другий 1. second; 2. (інший) 

6ther, another; (відмінний) different; 
на ~  день the next day.

другоріч || ник, ~ниця pupil re
maining in the same class for 
another year.

другорядний secondary; of minor 
importance після ім. 

дружба friendship, 
дружйна 1. (жінка) wife; 2. (за

гін) squad, group; народна ~  vol
unteer public order squad; 3. іст. 
body-guard; fighting men pi.

дружйти be friends (with); be on 
friendly terms (with).

дружи || ий 1. harmonious, friend
ly; ~ий колектйв harmonious group; 
~ a  сім’я united family; 2. (злаго
джений) concerted; (з участю всіх) 
general.

дружній friendly, amicable, 
дружи ||o  l.in  a friendly way /  

manner; жити ~ o  live in harmony /  
concord; 2. (одночасно) in unison, 
(all) together; ~ ьо  friendly; amic
ably.

друк print(ing); press; готувати 
до ~ y  prepare for the press; вийти
3 ~ y  appear in print, come off the 
press; ~ a p  printer; ~ ар к а  typist; 
~арський printing; ~арська ма
шинка typewriter; ~ арська помил
ка misprint; ~ований printed; 
~ований аркуш printer’s sheet; 
ховані літери block letters.

друкувати, надрукувати 1. print;* 
(на машинці) type; 2. (публікува
ти) publish; ~ ся  (публікуватися) 
have one’s works published; почати 
~ ся  недок. get into print, 

дрюк, дрючбк cudgel, 
дряпатися scratch, 
дуб oak.
дублер 1. (космонавта) back-up 

man; 2. театр understudy; 3. кін. 
dubbing actor.

дублікат duplicate, replica. . 
дублювати 1. duplicate; 2. театр. 

understudy; 3. кін. dub.
дубовий oak attr.; of oak після 

ім.; перен. wooden.
дуга 1. arc; 2. (кінської упряжі) 

shaft-bow.
дудк || a pipe; ф  танцювати під 

чиюсь ~ у  dance to smb.’s tune, 
дуель duel, 
дует duet.
дуже very; (з дієсл.) very much; 

мені це ~  подобається 1 like it 
very much.

дужий strong; healthy. 
дуж к ||а  грам, bracket; в ~ ax  

in brackets, in parenthesis; брати 
слово в ~ й  put a word between 
brackets.

дужчати grow stronger; (про ві
тер) blow harder; (про мороз) in
crease in severity.

дума і. див. думка; 2 .літ. £legy, 
ballad; 3. іст. council, duma.

думати, подумати у різн. знач. 
think (about /  of); (мати намір 
тж.) intend.

думкЦa thought; idea; (намір) 
intention; (погляд) view; громад
ська ~ а  рйЬІіс opinion; на мою ~ у  
in my view /  opinion.
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дупло hollow, 
дурень fool.
дурйти, обдурйти deceive; cheat; 

(не виконувати обіцянки) let down.
дурість І. stupidity, foolishness; 

2. (вчинок) foolish /  silly thing.
дурнйй stupid, silly; (про вчинок) 

foolish.
дурнйця розм. 1. (дрібниця) 

trifle; ~  ! never mind that!; 2. (без
глуздий вчинок) foolish /  silly thing, 

дути blow.
дут||ий 1 .(п р о  скло) blown; 

2. перен., розм. (перебільшений) 
exaggerated; ~ і  ціни inflated 
prices.

дух 1. (внутрішній стан) spirit; 
courage; падати ~ом lose heart, 
become down-hearted; підносити ~  
raise morale [mo'ral]; 2. (надпри
родна істота) spirit, ghost.

духівнйцтво збірн. clergy.
• духов||йй: ~йй оркестр brass

band; ~ i  інструменти wind-instru
ments.

духовка oven.

духовн II ий 1. spiritual; 2. (цер
ковний) ecclesiastical; —а особа 
clergyman, cleric.

духота sweltering heat; (у примі
щенні) stuffiness.

душ shower; приймати ~  have 
/  take a shower.

душ || k soul; -ф на душу населення 
per head of the population; припада
ти до ~ i  suit one’s taste.

душйти І. (на смерть) strangle, 
throttle; 2. (гнобити) strangle, 
crush, suppress; ~  свободу strangle 
freedom; 3. (ускладнювати про
цес дихання; тж. перен.) choke, 
suffocate; «ф ~  в обіймах hug.

души || ий close, stuffy; ~ о  
безос.: тут ~ о  it’s stuffy here; мені 
~ о  I can hardly breathe, 

дюжина dozen, 
дюна dune, 
дядько uncle.
дяку || вати, подякувати thank; 

~ю  (вам) thank you, thanks, 
дятел woodpecker, 
дьоготь tar.

Е
евакуНація evacuation; ~юватн-

(ся) evacuate.
евол || юційний evolutionary; ~юці- 

онувати evolve; ~ю ція evolu
tion.

ero II ізм selfishness; ~ іс т  selfish 
person; ~їстйчний selfish; ~ істка 
див. егоїст.

ей! hi!; I say!; look here! 
екватор equator; ~іальний equa

torial.

еквівалент equivalent; ~ н и й  
equivalent; ~ність equivalency.

екзамен examination; exam розм.; 
не витримати ~  fail at an exam
ination; скласти ~  pass an 
examination; випускні ~ и  мн. 
finals, graduation examinations; 
~атор  examiner; ~увати exam
ine.

екземпляр specimen; (книжки, 
газети та ін.) copy.
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екзот || ика exotic objects; local 
colour; ~йчний exotic.

екіпаж 1 (для їзди) carriage.
- екіпаж 2 (особовий склад корабля 

та ін.) crew.
екіпір Цовка equipment; ~увати 

equip.
економити economize; save, 
економ ||іка economy; (наука) 

economics [Ьк-1; (лад тж.) econo
mic system; ~ іст  economist; в іч 
ний economic.

економ || ія economy; saving; 
~ний economical; (про людину) 
thrifty.

екран screen.
екскаватор техн. excavator; кро

куючий ~  walking excavator; ~ник 
excavator operator.

екскурсант, ~ к а  excursionist, 
екскурс || ія excursion; пішохідна 

~ ія  walking tour; ~овод guide.
експансйвн || ий expansive, effu

sive; ~ість effusiveness, 
експансія expansion, 
експедиція 1. expedition; ряту.- 

вальна ~  rescue party; 2. (відділ 
відправлень) dispatch office.

експеримент experiment; в а л ь 
ний experimental; ~атор experi
menter; ~уват* experiment.

експерт expert; ~ й за  examina
tion, investigation; ~ний expert 
attr.\ ~ н а  комісія commission of 
experts.

експлуат II атор exploiter; ~атор- 
ський exploiter attr.\ ~аторські 
класи exploiting classes; ~ація 
exploitation; (родовищ, машин та 
ін.) operation; здавати в ~ацію 
put into operation; ~ований ex
ploited; ~овані класи exploited

classes; жувати exploit; (родовище, 
машину та ін.) operate, run.

експозйція 1 .літ., муз. exposi
tion; 2. (показ тж.) display, lay
out; 3. фот. exposure.

експон||ат exhibit; ~увати 1. 
exhibit; 2. фот. expose.

експорт export; ~ний export 
attr.; ~увати export, 

експрес express.
експромт impromptu [im'prom- 

tju:]; ~ом  impromptu, without, pre
paration.

експропріа || тор expropriator; ~ція 
expropriation, 

екстаз ecstasy, 
екстенсйвний extensive, 
екстерн external student, 
екстравагантний eccentric, ex

travagant, 
екстракт extract.
екстрен || ий special; (терміно

вий) urgent; ~ий вйпуск special 
edition; ~ o  urgently.

ексцентрик (артист) clown, 
comic(-actor).

ексцентричний eccentric, 
ексцес excess.
еластйчн || ий elastic; ~ість elas

ticity.
елеватор техн. elevator. 
елеіантн||ий elegant, smart; 

~ість elegance, 
елегія elegy.
електризувати (ся) фіз., тж.перен. 

electrify.
електр || ик electrician; ~ и ка  

electricity; (освітлення тж.) elec
tric light; ~йчний electric(аі); з и ч 
ний ліхтарик electric torch.

електрифік || ація electrification; 
~увати electrify.
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електровоз electric locomotive, 
електрод electrode, 
електродвигун див. електромотор, 
електроенергія electrical energy, 
електрозвар || ювання electric 

welding; ~ник electric welder.
електрокардіограма electric car

diogram.
електроліз хім. electrolysis, 
електромагніт electromagnet; 

~ний electromagnetic.
електромережа electrical trans

mission network, 
електромонтер electrician, 
електромотор electric motor, 
електрон фіз. electron; ~ ік а  

electronics; ~ний electron attr.; 
electronic; ~ н а  лампа electron tube; 
~ н а  лічильна машина (electronic) 
computer.

електропередача electrical trans
mission.

електропоїзд electric train, 
електропровідн || йй electrocon- 

ductive; ~ість electrical conduc
tivity.

електрорушійн || ий electromotive; 
~ a  сила electromotive force.

електростанція (electric) power 
station.

електротехнік electrician; ~ ік а  
electrical engineering; ~ічний elec
trical, electrotechnical, 

елемент element; ел. cell, 
елементарний elementary, simple, 
еліпс мат. ellipse [flips], 
еліта elite [ei'lid] 
емаЦлевий enamel attr.-, ~леві 

фарби enamels; ~ ль  enamel; к л ь о 
ваний enamel (led) *, ~льований по
суд enameKware. 

емансипація emancipation.

емблема emblem, 
емігр (І ант, ~ан тка emigrant; (по

літичний тж.) emigre I'emigrei]; 
~ ац ія  emigration; жувати emigrate.

емоційн || ий, емоціональн || ий 
emotional; ~ість emotionality, 

емоція emotion, 
емульсія хім. emulsion, 
енергет II ик power engineer; ~ и к а  

фіз. energetics; power engineering; 
/V/ йчний power attr.

енергійнЦий energetic, vigorous; 
~ o  energetically, vigorously, 

енергія energy; power. 
ентузіа||зм enthusiasm; ~ ct, 

~ стка enthusiast.
єн цикл o || педйчний encyclopaedic; 

~педія encyclopaedia, 
епіграма epigram, 
епіграф epigraph, 
епідемія epidemic, 
епізод episode; ~йчний episod

ic (a 1J
епілепЦсія мед. epilepsy; ~ ти к  

epileptic, 
епілог epilogue, 
епітет літ. epithet, 
епічн II ий epic; ~ а  поема epic, 
епопея epopee, 
епос літ. epos.
епох||а epoch [-k]; age; period; 

вальний epochal, epoch-making.
ера era; до нашої ери В. С. 

|'bi:'si:]*, нашої ери A. D. I'ei’di:]. 
ерозія геол. erosion, 
ерудй || т erudite; ~ ц ія  erudition, 
есенція essence, 
ескадра squadron, 
ескадрйлья ав. squadron, 
ескадрон військ, squadron, 
ескалатор escalator, moving 

stairway



еск 108

ескіз sketch; draft, 
ескімо || с Eskimo; ~ський Eski

mo attr.
. ескорт escort; жувати escort, 

есмінець destroyer, 
естакада trestle; (причал) pier 

[ріа].
естамп print, plate, 
естафет || а спорт, relay-race; пере

дати ~ у  pass on the baton (to); при
йняти ~ y  take up the torch, (from).

естет || ика aesthetics; ~йчний aes
th e tic ^ ) .

естон ||ець, ~ к а  Estonian; ~ський 
Estonian; <^ська мова Estonian, 
the Estonian language.

естр&д || a 1. (поміст) platform;
2. (вид мистецтва) variety; ~ний 
variety attr.\ ~ний концерт variety 
show.

етажерка bookstand, 
еталон standard, 
етап stage, 
бтика ethics.

e 1 .див. бути; 2 .безос. there is, 
there are; перекладається тж. осо- 
бов. формами дієсл. have; у тебе е 
час? have you time?; у неї є брат 
she has a brother; «ф так і є! and 
there you are! 

євангеліє gospel, 
єврбй Jew; ~ський Jewish. 
європбЦєць European; ~йський 

European, 
erep huntsman.
єгйп І)етський Egyptian; ~тянин 

Egyptian.

етикет etiquette, 
етикетка label, 
етимологія etymology, 
етйчний ethic(al). 
етнічний ethnic.
етногр || афічний ethnographic(al); 
афія ethnography, 
етюд 1 .літ., мист. essay; study;

2. муз. study, etude [ei'tjud].
ефект effect; викликати ~  pro

duce an effect.
ефектйвн||ий effective, efficient; 

~ i  заходи effectual measures; ~ ість  
effectiveness.

ефектний spectacular, effective; 
showy.

ефір у різн. знач, ether [ri:0oj; 
передавати в ~  broadcast; в ~ і  on 
the air; ~ний  ethereal (i-.'GiariolJ 
(тж. перен.). 

ешафот scaffold.
ешелон і. військ, echelon ['efa- 

lon]; 2 .зал. train; ~  вугілля train- 
load of coal.

€
один II ий 1. only, sole; ~ a  дитина 

the only child; 2. (об'єднаний) 
united; indivisible; ~ий фронт 
прихильників миру united front of 
supporters of peace.

єдиноначальність one-man man
agement, undivided authority.

єднальний 1. connecting, uniting;
2. грам, (про сполучник) copu
lative.

єдна||ння unity; у тісному ~нні 
in close unity; ~ ти (ся ), з ’єднати (ся) 
unite.
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єдність unity; ~  дій unity of 
Action.

єзуїт іст. Jesuit; ~ський Jesuit 
attr.

ємк || ийcapacious; ~ість capacity, 
єнот rac(c)6on. 
єпйскоп bishop.

єресь heresy; перен. розм. rub
bish, rot.

єретй || к heretic; ~чний hereti
cal.

єство nature.
єфрейтор військ, lance-corporal, 
єхйдний malicious, sarcastic.

Ж
ж див. же; якщо ж if, however; 

абб ж or, perhaps; це ж зовсім інша 
справа (but) that’s quite different, 

жаба зоол. frog, toad. 
ж аг ||а  thirst; ~ a  до знань thirst 

for knowledge; перен. тж. longing 
(for); ~учий ardent.

жада||ний 1. longed-for, welcome; 
~ний гість welcome guest; 2, (лю
бий) darling, dearest; ~ти wish; 
(пристрасно) long (for).

жадібн||ий greedy (for), hungry 
(for); ~ість greed (for /  of); ~ o  
greedily; Eagerly.

жадоба thirst (for /  of); craving, 
longing (for), 

жайворонок (sky) lark, 
жакет jacket.
жалйти(ся) sting; (про змію) bite. 
жалібнЦйй (сумний) mournful, 

sad, sorrowful; plaintive; ~ o  
mournfully, sadly, sorrowfully.

жалісливії ий pitiful, compassion
ate; (співчутливий) sympathetic; 
~ o  pitiously.

жал || їсть див. жаль; ~іти, по
жаліти 1. (когось) pity; be sorry 
(for); 2. (берегти) spare; 3. розм. 
(скупитися) grudge, 

жалітися complain (of).

жалкувати regret; be sorry (for), 
жало 1 (бджоли та ін.) sting. 
жйло2 (бритви) edge, blade, 
жалоб || a mourning; ~ний mourn

ing attr.; mournful.
жалюгідний pitiful, pitiable; 

(нікчемний) miserable.
жаль l.pity, sorrow, grief; re

gret (of); на ~  unfortunately; на 
превеликий ~  to my high regret; 
2. безос. it is a pity; якйй ~ !  what 
a pity!

жандарм gendarme [^cundam]. 
жанр літ. genre [заг)г]. 
жар \ .y  різн. знач., тж. перен. 

ardour; 2. мед. fever; 3. (у печі) 
embers pi.; -ф чужйми руками ~  
загрібати ^ m a k e  a cat’s paw of 
other people.
. жаргон jargon, slang. 
жар||ений (на сковороді) fried; 

(у духовці) roast; ~ити(ся) fry; 
roast; ~ йтися на сонці розм. roast 
in the sun. 

жарйна ember.
жаркйй hot; перен. тж. Ardent, 
жарко 1. hotly; 2. безос. it is hot; 

мені ~  I am hot.
жарознйжуюч || ий febrifugal; ~ i  

ліки febrifuge.
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жаро Н стійкйй, ~тривкйй техн. 
heat-resistant, heat-proof.

жарт joke; jest; у ~  in jest, for 
fun; розсердився не на ~  he is down
right angry; ~івлйвий jocular; play
ful; ~івлйва пісня comic song; ~ ів- 
нйк wag; joker; ~ома 1. jokingly; 
in jest, for fun; 2. (дуже легко) easi
ly; ~увати joke; jest; (сміятися) 
make fun (of), quip, 

жасмйн jasmine.
ж ат||и  с.-г. reap; (серпом) cut, 

crop; ~ к а  harvester.
жах terror, horror; датися be hor

rified; be appalled; ~лйвии terrible, 
horrible; awful; ~ойво terribly, 
horribly.

жвав||ий animated, lively; active; 
brisk; ~ість animation, liveliness; 
activity; ~ o  quickly, briskly.

ждати wait (for); await; expect; 
«ф- час не жде time presses; вона 
жде не діждеться she is on tenter
hooks.

ж е 1, ж (після голосних) спол. 
1. (при протиставленні) and; but; 
as for; я лишаюсь, він же іде I shall 
stay here and he will go; 2. (у зна
ченні «адже») це ж вона why, it’s 
she.

ж е 2, ж (після голосних) част. 1. 
(підсилювальна) коли ж ви будете 
готові? aren’t you ever going to be 
ready; 2. (у значенні «самий, са
ма, саме» та ін.) той же, такий же 
the same; там же in the same place.

жебра||к beggar; ~ кувати beg; 
~цький beggarly.

жевріти 1. (тліти) smoulder; 2. 
(світитися) glow, 

жезл rod. 
желатйн gelatine.

желе jelly.
женй II ти, оженйти marry; ~тися9 

оженйтися marry, get married (to); 
~ x  fiance [fi'cunsei]; (на весіллі) 
bridegroom, 

жердйна pole, 
жеребець stallion, 
жеребчик foal, colt, 
жерло 1. (гармати) muzzle; 2. 

(вулкана) mouth, crater; З.техн. 
orifice.

жерст||янйй tin attr.; ~яник 
tinman, tinsmith, 

жерсть tin.
жертв || a 1. sacrifice; приносити 

в ~ y  sacrifice; 2. (потерпілий) vic
tim; ~увати, пожертвувати 1. (да
рувати) endow; 2. (приносити в 
жертву) sacrifice.

жерти, зжерти devour, 
жерці мн. див. жрець, 
жест gesture; ~икулювати ges

ticulate; ~икуляція gesticulation, 
жетон counter.
живець 1 .риб. bait; 2. бот. slip, 

cutting; graft.
живйй 1. living, alive; ~  і здоро

вий safe and sound; 2. див. жвавий;
ні — ні мертвий more dead than 

alive.
живй||льний nourishing; ~ти  I. 

nourish; 2. техн. feed; ~тися feed 
(on).

живіт stomach, belly; у нього бо
лить ~  he has a stomach-ache.

жйвлення 1. nourishment; 2. техн. 
feeding.

жйвність збірн. living creatures 
pi.

живо||пис painting; ~пйсець 
painter.

живопліт hedge.
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живучий of great vitality- 
живцем alive.
жйла 1. анат- (сухожилля) sinew; 

(судина) vein; 2. гірн. vein; ~вий  
sinewy.

жилет waistcoat, vest, 
жилка 1. у різн. знач, vein; перен. 

flair; 2. бог- fibre.
жир fat; grease; риб’ячий ~  cdd- 

-liver oil; ~ іти  grow fat; ~ний fat; 
(про страву) rich; ~овйй fatty; 
~овйк мед. fatty tumor, lipoma. 

жираф(а) зоол. giraffe, 
жйтель inhabitant, resident [-z-]-, 

міський ~  townsman, citizen; сіль- 
ськйй ~  villager-

ж йти live; (мешкати) dwell; ~ с я  
безос.\ як вам живеться? how are 
you getting on?

житло dwelling; home; ~вйй 
housing; ~ве будівнйцтво housing 
(schemes), house building; ~ в і умо
ви living conditions; ~ ва  площа 
dwelling space, 

жйтниця granary, 
жйтній rye attr.'y ~  хліб rye- 

-bread.
ЖЙТО rye.
життєвий vital; ~  рівень living 

standard; ~шлях life; road in life.
життєздатний viable, of great vi

tality
життєпис biography- 
життєрадісний cheerful, buoyant 

I'boi-l.
життя life; спосіб ~  way of life; 

на все ~  for life.
жінка 1. woman; 2. (дружина) 

wife.
жіночий female; womanlike, wom

anly.- feminine; woman’s; ~  рід 
грам, feminine gender; Міжнарод

ний Жіночий день International 
Women’s Day. 

жменя handful.
жмурити: ~  очі (тж. ~ ся ) screw 

up one’s eyes; (від сонця, світла) 
blink.

жмурки мн. (гра) blind-man’s- 
-buff sg.

жмут bundle, 
жнець, жнйця reaper- 
жнива мн. harvest; ~ р к а  har

vester
жовкнути, пожовкнути turn yel

low-
жовте || нь October, 
жовтець бог- buttercup, king-clip, 

crow-foot, yellow-gold.
жовтизна yellowness, yellow 

colour.
жовт||ий yellow; ~ іти  show yel

low; (ставати жовтим) turn yel
low; ~уватий yellowish, 

жовтнев || ий October attr■ 
жовтогарячий orange, 
жовток yolk.
жовторотий yellow-beaked; перен. 

розм. callow-
жовтянйця мед. jaundice, 
жовч 1. bile; gall; 2. перен. spleen, 

bile, bitterness; ~ний bilious; перен. 
bitter

жодЦен, ~ний no, not any, none, 
жокей спорт, jockey, 
жолоб chute, shoot, trough [trof]-, 

(на даху) gutter- 
жолудь acorn, 
жонатий married. 
жонгл||ер juggler; ~ювати jug

gle.
жоржйна dahlia ['deiljaj 
жорно millstone.
жорсткЦйй hard; stiff; перен.
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strict, rigid; ~ e  волосся coarse 
hair.

жрець іст перен. priest, 
жриця іст., перен. priestess, 
жувати chew; (про жуйних тва

рин) ruminate.
ж уй ||ка  cud; жувати ~ку  rumi

nate; chew the cud; ~ний: ~н а 
тварина ruminant (animal), 

жук beetle; bug амер. 
журавель ї.зоол. crane; 2. (коло

дязний) weel-sweep. 
журавлйна cranberry. 
журавлйн||ий crane attr.; ~ a  

зграя flock of cranes, 
журба grief, sadness, sorrow.

ж урлйв ||ий  sad, sorrowful, 
mournful; ~ o  sadly, sorrowfully, 

журнйй sad, melancholy, 
журйтися, зажурйтися be sad, 

be grieved.
журнал I. magazine, journal; ~  

мод fashion-magazine; 2. (книга для 
записів) diary; journal, register; 
класний ~  class register; вахтенний 
~  мор. log-book; ~ьний magazine 
attr.

журналіст journalist; pressman; 
~ и к а  journalism, 

журчати ripple, babble, 
жюрі jury.

3
з, із, зі 1. (звідки) from; (зсере

дини) out of; упасти з дерева fall 
from the tree; дізнаватися з газет 
learn from the papers; вййняти з 
кишені take out of one’s pocket; 
приїхати з Москвй come from Mos
cow; 2. (починаючи з)  from, with; 
з початку до кінця from beginning 
to end; почнімо з вас let us begin 
with you; 3. (з числа) of, out of; 
(у запереч. речен.) in; одйн з моїх 
друзів one of my friends; жоден зі 
100 not one in a hundred; 4. (про ма
теріал) of; зроблений з дерева made 
of wood; будйнок з каменю a house 
built of stone; 5. (про час) from, 
since; з дитйнства from child
hood; з тих nip since that time;
6. (з причини) for, out of, through; зі 
страху for /  out of fear; з ненависті 
through hatred; 7. (приблизно)

about; (про час) (for) about; з кіло
метр about a kilometre; з тйждень 
for about a week; 8. (з кимсь, чимсь) 
with; and; з друзями with friends; 
з усмішкою with a smile; з задово
ленням with pleasure; ми з вами 
you and І; Що з тобою? What is 
the matter with you?

за 1 1. (про місце перебування) 
(позаду) behind; (по той бік) be
yond, the other side of, across, 
over; (поза) out of; за хатою be
hind the house; за річкою across/ 
over the river, the other side of 
the river; за містом out of town; 
за горами beyond the mountains; 
за бортом overboard; за рогом round 
the corner; 2. (слідом за) after; 
одйн за одним one after the other;
3. (коло, навколо) at; сидіти за сто
лом sit at the table; 4. (для позна
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чення мети) for; послати за лікарем 
send for a doctor; 5. (внаслідок): 
за браком (чогось) for want of; 
за відсутністю (когось, чогось) in the 
absence of; 6. (протягом) at; за 
обідом at dinner; 7. (напрямок дії 
або ргуху) behind; across, over; 
at; поїхати за річку go away across 
the river; вийти за двері go outside 
the door; поставити за шафу put 
behind the wardrobe; сісти за стіл 
sit down to /  at table; 8. (більш, по
над) over, past; йому за 40 (років) 
he is over / past forty; 9. (на відста
ні) at a distance of; за 100 кіломет
рів від Києва a hundred kilometres 
from Kiev; 10. (у проміжок часу) 
within, in, for; зробйти за годину 
do. within an hour; за останні 10 
років for the last ten years; 11. 
(замість) for; я розписався за 
нього I signed for him; він працює 
за трьох he does the work of three; 
12. (при позначенні ціни) for; ку
пити за 5 карбованців buy for five 
roubles; 13. (заради) for; боротися 
за волю fight for freedom; -ф- за 
здоров'я to the health; ні за що on 
no account; за рахунок когось at 
smb.’s expense; я за це I am for 
this.

за 2 п р и с л за і проти for and 
against; pro and con; є багато за 
і проти there are many pros and 
cons.

заарештовувати* заарештувати
arrest.

забав || a amusement; ~ляти 
amuse; ~лятися amuse oneself; 
~ний amusing, funny.

забагато too much.
забажати wish; want.

забалотувати black-ball, 
забарвл ІІення dyeing; colours pi.; 

~ювати paint, colour; (матерію, 
волосся) dye. 

забарйтися stay too long. 
забаст||овка strike; ~увати go 

on strike.
забезпечся || ий 1. secured; pro

vided; 2. (заможний) well-to-do; 
comfortably off; ~ість 1. provid
ing (with); provision (with); 2. (до
статок) security; ~ н я  1. (дія) 
ensuring; securing; providing (with); 
provision (with)-, 2. (гарантія) 
guarantee, security; 3. (засоби do 
життя) maintenance; соціальне 
~ н я  social maintenance.

забезпечувати, забезпечити 1. en
sure, secure; 2. ( постачати) pro
vide (with).

забивати, забйти 1. drive in, ham
mer in; 2. (убивати) kill.

забирати, забрати take; ~ ся  розм. 
(іти геть) clear out. 

забйти див. забивати, 
забйтися 1. (ударитися) hurt 

oneself; 2. (почати битися) begin 
to beat; (про серце) begin to thump;
3. (забратися кудись) hide, 

забіг спорт, heat, 
забігати, забігти (до когось) call 

(on); drop in (at); ~  вперед перен. 
forestall events.

забій гірн. coal-face; ~ник coal- 
-cutter, face-worker.

заблуд йти (ся) lose one’s way, get 
lost.

заблукати 1. wander; 2. див. за
блудити (ся).

забобон prejudice; superstition; 
~ний superstitious, 

заболіти begin to hurt /  ache.
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заборгованість debts pi., (зобо
в ’язання) liabilities pi., академічна 
ж  failure to take examination, 

заборгувати run into debt; owe. 
заборон || a prohibition; ban; ~ a  

ядерної зброї prohibition / banning 
of nuclear weapons; ~ений forbid
den, prohibited, banned.

забороняти, заборонити forbid; 
(законом та ін.) ban. 

забракувати reject, 
забрати див. забирати, 
забрйзкувати, забрйзкати splash, 

bespatter
забруднювати, забруднити soil, 

make dirty; (середовище) pollute.
забувати, забути 1. forget; ж 

образу forgive an injury; 2. (зали
шати десь) leave (behind) -, я забула 
у вас книжку I left my book at your 
place.

забудова building- 
забудькЦо розм. absent-minded 

person-, ~уватий forgetful, absent- 
-minded.

забуття 1. (втрата спогадів) 
forgetfulness; 2. (неповна притом
ність) semi-consciousness; (непри
томність) unconsciousness.

завад || a hindrance; obstacle; сто
яти на ~ і  hinder.

заваж а||ти  hinder'; be in smb.’s 
way; не ~й! leave me alone.

завалювати, завалйти 1. block 
up (with); 2.розм. (постачати у 
великій кількості) flood.

завалюватися, завалйтися 1. (па
дати) fall; 2. (обвалюватися) срі- 
lapse, tumble down.

завантаж || єний loaded; жувати, 
завантажити load; ~увати когось 
роботою give smb a full-time job.

завбачати, завбачити foresee; 
forecast.

завбач U ення prediction, proph
ecy; ~ливий foreseeing, far-seeing; 
(обережний) prudent, 

завбільшки as large J  big as. 
заввйшки as high /  tall as. 
завгодно 1. безос.: як вам ~  just 

as you like; 2. наст-: хто ~  any
body-, де /  куди ~  wherever you like; 
коли ж whenever you like; скільки 
~  any amount (of).

завдавати, завдати cause; ~  шко
ди do harm / injury (to).

завдання task-, assignment-, (пла
нове) target-, домашнє ~  homework.

завдаток advance, deposit; дати 
~  leave a deposit.

завдовжки as long as-, ~  10 мет- 
рів ten metres long, 

завдякй thanks to, owing to. 
завдячувати, завдячити (комусь) 

be indebted (to), 
завезтй див. завозити, 
завелйкий too big /  large, 
заверш II ення consummation, com

pletion; на ~ення in conclusion; 
~альний final, concluding; в а л ь 
ний удар finishing stroke; жувати, 
~йТи complete, accomplish; ж ува
тися, жйтися 1. недок. (наближа
тися до кінця) be near completion; 
2. (чимсь) end (with), 

завестй див. заводити 1’2’3- 
завестйся див. заводитися 1,2. 
завждй always-, як ж as usual, 

as ever.
завзятЦий ardent, enthusiastic; 

persistent; жтя ardour, enthusiasm; 
persistency.

завивати \  завити (волосся) wave, 
curl; жся (витися) wave, curl;
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(робити завивку) wave /  curl one’s 
hair.

завивати 2, завити howl, 
завивка hair-waving, 
завидна before dark /  nightfall, 
завинйти I. be guilty (of) ; 2. (за

боргувати) be in debt; get into 
debt.

завйти див. завивати *Л 
завідувач, завідуючий manager, 

chief, head.
завідувати manage, be the head 

(of).
завір Нений certified; ~ена ко

пія certified copy; ~ яти , завірити 
1. (запевняти) assure; 2. (підпис 
та ін.) witness, certify, 

завірюха snow-storm, blizzard. 
за в іс а 1 curtain (тж. театр.); 

димова ~  smoke-screen.
за в іс а2 (шарнір на дверях та ін.) 

hinge.
завісити див. завішувати, 
завітати visit, drop in. 
завішувати, завісити cover; (за

вісками) curtain off.
завмирати, завмерти (не руха

тися) stand still; ~  на місці stop 
short /  dead.

завод works; factory, mill; plant; 
машинобудівний ~  engineering 
works /  plant.

заводити1, завестй (кудись) 
bring; (далеко; не туди, куди потріб
но) take, lead.

заводити2, завестй (щось) (при
дбати) acquire; (запроваджувати) 
establish.

заводити3, завестй (механізм) 
wind up; ~  мотор start the engine.

заводитися *, завестйся (з'явля
тися) appear.

заводитися 2, завестйся (про ме
ханізм) be wound (up) ; (про мотор) 
be started.

завозити, завезтй carry; (про 
товари — привозити) supply (with), 
deliver (to).

завойовн||ик conqueror; ~ и ц ь- 
кий conqueror attr.; (загарбниць
кий) predatory.

завойовувати, завоювати con
quer; ~  перше місце win the first 
place.

заволодівати, заволодіти take pos
session (of); seize, 

заворожйти cast a spell (over), 
заворушення unrest; riot, dis

turbances pi.
завоювання 1. conquest; . 2 .mh . 

(досягнення) achievements, gains, 
завоювати див. завойовувати, 
завтовшки as thick as; 20 санти

метрів ~  twenty centimetres thick.
завтра tomorrow; ~шній the next 

day’s, tomorrow’s, 
завуч director of studies, 
завчасний l.done in good time; 

2. (передчасний) premature.
завчати, завчити learn; memorize; 

~  щось напам’ять learn smth. by 
heart.

завшйршки as wide as; 2 метри 
~  two metres wide, 

зав’язати див. зав’язувати, 
зав’язка string, lace, 
зав’язка літ. (твору) plot, 
зав’язувати, зав’язати tie (up); 

(вузлом) knot; ~  галстук knot а 
(neck)tie; ~  очі blindfold; ~ с я  
(починатися) begin, set in. 

зав’язь бот. ovary, 
зав’янути wither, 
загадати див. загадувати.
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загад ||ка  riddle; перен. тж. enig
ma; mystery; ~ковий enigmatic; 
mysterious.

загадувати, загадати 1.: ~  за 
гадку set a riddle; 2. (задумувати) 
think (of).

загальні) ий universal, general; 
common; ~ий страйк general strike; 
~ a  справа common cause; ~ i  
збори genera! meeting, 

загалом on the whole; in general, 
загальмувати brake, put on the 

brakes.
загальновжйваний in general use 

predic.
загальновизнаний generally ac

knowledged /recognized, 
загальновідомий well-known, 
загальноосвітн || ій of general edu

cation після ім.\ ~ i  предмети gen
eral subjects.

заганяти, загнати 1. (примуси
ти ввійти) drive in; 2. док. (за
мучити) tire out; exhaust; (коня) 
overdrive.

заганьбйти dishonour, disgrace, 
загар sunburn, tan. 
загарб || ання seizure; capture; 

~н и к  occupant, invader; ~ниць- 
кий predatory, rapacious; ~увати, 
~ати capture; seize.

загартовувати, загартувати tem
per; перен. тж. harden; ~ ся  be 
tempered /  hardened.

загартован || ий tempered; hard
ened; seasoned; ~ ість  hardening, 
•tempering; (тж. ідейна) training, 

загартувати див. загартовувати, 
загасйти put out, extinguish; ~  

світло turn out /  switch off the light, 
загата weir (wio), dam. 
загачувати, загатйти dam up.

загвйнчувати, загвинтйти screw 
up, tighten up.

загйб||ель death; ruin, destruc
tion; ~лий  lost, perished; ruined.

загинати, загнути turn up; bend; 
~ ся  turn up; (вниз) turn down, 

загинути perish, be killed, die. 
загін1 (група людей) detachment; 

(особливого призначення) detail; 
санітарний ~  medical company.

за г ін 2 (для худоби) enclosure; 
(для овець) sheep-fold.

загладжувати, загладити 1. 
smooth over; 2. перен. (провину та 
ін.) make amends (for); make up 

. (for).
заглйблен || ий deepened; перен. 

(зайнятий чимсь) absorbed (in); 
~ н я  (западина) depression; hollow.

заглйблювати, заглйбити make 
deeper; deepen; ~ с я  (заходити 
вглиб) go deep; sink; перен. become 
absorbed (in).

заглухати, заглухнути (про мо
тор) stall; (про звук) die away.

заглушати, заглушйти (звук) 
muffle, drown; (почуття) suppress; 
(біль) still.

заглядати, заглянути look in, 
peep in; ~  в словник consult a dic
tionary.

загнати див. заганяти, 
загнивати, загнйти rot, decay, 
загнути див. загинати, 
заговорювати, заговорити (почи

нати говорити) begin to speak; ф  
~  зуби fool smb. with smooth talk. 

загоїти(ся) див. загоювати (ся), 
заголовн || ий title attr•; ~ а  буква 

capital letter.
заголовок title, heading; (газет

ний) head-line.
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загордитися become proud; get 
a swelled head (over) розм. 

загоріти див. загоряти, 
загорітися див. загорятися, 
загорнути див. загортати, 
загорода (для худоби) enclosure, 
загородження barrier, barrage; 

дротяне — wire entanglement.
загоро || джувати, загородйти 1. 

(ставити огорожу) enclose, fence 
in; 2. (перегороджувати) bar, block 
up; ~ ж а  fence.

загортати, загорнути wrap up; 
~ с я  wrap oneself up (in).
' загорілий sunburnt.

загор||яти, загоріти become sun
burnt; недок. тж. sunbathe; як він 
~ів! how brown he is!

загорятися, загорітися catch fire; 
перен. burn (with). ' 

загострений pointed, 
загострювати, загострити sharp

en; перен. stress, emphasize; ~ ся  
become pointed; перен. become 
acute.

загот || івельний: —івельний пункт 
purveying centre; —івля 1. (дія) 
laying in, stocking up; 2. (державна) 
State purchasing /  purveyance.

заготовляти, заготовити \. (готу
вати заздалегідь) prepare in ad
vance; 2. (записати) lay in, store 
up.

загоювати(ся), загоїти (ся) heal; 
(про рану тж.) close, 

заграва glow.
загравати 1. (підлещуватись) 

make advances (to); 2. (фліртувати) 
flirt (with).

заграти (почати грати) begin 
to play; (про оркестр) strike up. 

загребущий greedy.

загребтй див. загрібати, 
загрйвок withers pi. 
загризати, загрйзти bite to death, 
загрібати, загребтй rake up; пе

рен. rake in.
загро У жувати threaten, menace; 

йому ніщо не —жує he is in no 
danger; —за threat; menace; поста
вити під —зу endanger; —зливий 
threatening, menacing; —зливе ста
новище perilous situation.

загс (запис актів громадянського 
стану) Registry Office, 

загубйти lose; —ся get lost, 
зад 1. (задня частина) back; 

rear, 2. (сідниця) seat; backside.
задавати, задати; — урок set а 

hometask.
задав йти crush; (про екіпаж та 

ін.) run over, knock down.
задарма free of charge, gratis; 

(дуже дешево) for nothing розм. 
задати див. задавати, 
задаток див. завдаток, 
задач І) а мат. problem; (арифме

тична) sum; —ник (book of) prob
lems.

задирака bully.
задирати, задерти розм. (підні

мати догори) lift up; — голову 
crane one’s neck; -ф* — носа turn 
up one’s nose, put on airs.

задихатися ‘, задйхатися (від бі
гу та ін.) pant; be out of breath.

задихатися 2, задихнутися (через 
нестачу повітря) choke, suffocate.

задишка lack of breath, short 
wind.

задкувати move backward (s); 
back.

задн||ій back; rear; —я нога 
hind leg; — і місця seats in the
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back; давати ~ій  хід go into re
verse.

задобрювати, задобрити cajole; 
coax.

задовго long before.
задовільн || ий satisfactory; ~ о

1. satisfactorily; 2 .як ім. (оцінка) 
satisfactory (mark)

задовблен || ня 1 .(дія) satisfac
tion; contentment; 2. (почуття вдо
волення) pleasure; з ~ням with 
pleasure; ~ий content(ed), satis
fied.

задовольняти, задовольнйти 1.
satisfy; (відповідати чомусь тж.) 
meet, answer; ~  вимоги meet /  
answer the demands; 2. (викликати 
задоволення) content; ~ с я  be sat
isfied /  contented (with).

задом backwards; ~  наперед back 
to front.

задрімати doze off.
задум \. (намір) plan, intention;

2. (художнього твору) scheme, con
ception.

задумливий thoughtful, pensive, 
задумувати, задумати plan, con

ceive; ~  число think of a number; 
~ ся  ponder (over), become thought
ful.

задуха stuff ness, 
задушйти f. strangle; 2. (повстан

ня та ін.) suppress, 
задушливий stuffy, 
заєць, ha re.
зажадати wish; (поставити вимо

гу) demand.
зажерливий greedy, voracious, in

satiable.
зажмурювати, зажмурити: ~

очі screw up (one’s eyes) 
зажурйтися become /  grow sad.

заздалегідь in good time, 
заздр || ий, кісний envious; ~ість, 

~ощ і мн. envy sg-y ~ ити  envy.
заземл||ення техн. earthing, 

grounding; ~ювати, заземлити earth, 
ground.

зазирати, зазирнути look in, peep 
in.

зазіха||ння encroachment, in
fringement; ~ ти , зазіхнути en
croach (on/upon), infringe (on /  
upon).

зазнавати, зазнати 1. experience, 
feel; learn; 2. (переживати) suffer; 
undergo; ~  поразки suffer a defeat.

зазнаватися, зазнатися give one
self airs, have a swelled head, 

зазнайство conceit, 
зазначати, зазначити indicate; 

point out; (згадувати, звертати 
увагу) notice; mention, 

зазначений mentioned, 
зазначити див. зазначати, 
зазубрювати, зазубрйти (урок) 

learn by rote.
заїжджати, заїхати 1. (завертати 

кудись по дорозі) stop (at); (відві
дати) visit, drop in; 2. (за кимсь, 
чимсь) come and fetch, 

заїздити розм. (коня) overdrive, 
заїк (І a stammerer, stutterer; д а 

тися stammer, stutter, 
заїхати див. заїжджати, 
зайвий superfluous; excessive; 

(непотрібний) unnecessary.
займати, зайняти 1. occupy; en

gage; 2. (посаду та ін.) hold,
3. (зачіпати) touch; не ~  ко
гось leave smb. alone; ф  ~  перше 
місце take the first place; ~  обо
рону військ, hold a defensive 
position.
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займатися ‘, зайнятися (робити 
щось) do, be occupied (with); be 
engaged (in); ~  політикою be en
gaged in politics; ~  мистецтвом be 
concerned with art.

займатися 2, зайнятися 1. (заго
рятися) catch fire; 2.: займається 
на світ day is breaking, 

займенник грам, pronoun, 
зайняти див. займати, 
зайнятий 1. (справами) busy; 

(не вільний) engaged; я ~  Г т  busy; 
2. (військом) occupied, 

зайнятися див. займатися 'Л  
зайти див. заходити, 
зайтйся див. заходитися 2. 
закам 'янілий fossilized; ~лість 

(викопна) fossil; ~ти fossilize; пе- 
рен. be petrified.

закашлятися have a fit of cough
ing.

заквітчувати, заквітчати decorate 
with flowers, 

закид reproach.
закидати1, закидати (чимсь) 1. 

throw (at), bespatter (with); перен. 
shower (upon); ~  квітами pelt with 
flowers; ~  когось запитаннями 
ply smb. with questions; 2. (запов
нити) fill (with).

закидати2, закинути 1. (далеко 
кинути) throw (far away); 2. (зали
шити поза увагою) neglect.

закипЦати, закипіти begin to 
boil; be on the boil; simmer; робота 
~ іла  the work was in full swing, 

закип’ятйти boil.
закисати, закйснути turn sour, 
закінчен || ий finished, complete; 

~ня 1. (дія) termination, finishing; 
(навчального закладу) graduation; 
2. (кінець) end; 3.грам, ending.

закінчувати, закінчйти finish, 
end; (завершувати) complete; ~ ся  
come to its close; end, terminate.

заклад establishment, institution; 
навчальний ~  educational institu
tion.

заклад pledge; (речей) pawning; 
(нерухомого майна) mortgaging; 
віддавати в ^  pawn; викупати 
з у redeem; (нерухоме майно) 
pay off a mortgage; ф  битися об 
~  bet.

закладйти, закласти l.put; lay; 
2. (фундамент та ін.) lay; (місто 
та ін.) found; 3. (віддавати в за
клад— речі) pawn mortgage, 

закладка (для книги) book-mark, 
заклеювати, заклеїти glue up, 

stick up; (конверт) seal; (щілини) 
stop up the chinks.

заклик appeal, call; (гасло тж.) 
slogan; catch-word.

закликати, заклйкати call; ~  
до порядку call to ordeT.

заклопотан || ий preoccupied; (стур
бований) anxious, worried; ~ість 
preoccupation; (стурбованість) anx
iety; ~ o  anxiously.

заключн || ий final; conclusive; ~ e  
слово closing speech.

заклятий: ~  ворог sworn /  mor
tal enemy.

заковувати, закувати chain, fet
ter; ~  в кайдани put into irons, 

заколйсувати, заколисати lull,
rock (to sleep), 

заколот mutiny, rebellion, 
заколотий || н rebel attr.; rebel

lious;. ~ k mutineer, rebel.
заколоти 1. (вбити) stab; kill, 

(тварину) slaughter; 2. див. зако
ливати .
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заколювати, заколоти (волосся 
та ін.) ріп (up).

закон law, поставити поза ~ом 
юр. outlaw; ~ний legal, legitimate; 
lawful; на ~ній підставі on legal 
(grounds; ~ність legality, lawful
ness; ~ н о  legally, lawfully.

законодавець  legislator; ~ство 
legislation; ~чий legislative.

закономірн II ий natural, regular; 
~ість 1. conformity with a law; 
2. (об'єктивно існуючий закон) ob
jective laws pi.; regularity; ~ o  
naturally, regularly, 

законопроект bill, 
законсервувати 1. preserve; (в 

банках) tin; can амер.\ 2. ne- 
рен. (роботу, підприємства та ін.) 
lay up.

законспектувати make a synop
sis (of).

закопувати, закопати 1. (в землю) 
bury ['ben] -, 2. (заповнювати зем
лею) fill up.

закордон розм. foreign countries 
pt., abroad; ~ний foreign.

закоренілий 1. deep-seated, deep- 
-rooted; 2. (невиправний, затятий) 
hardened, inveterate.

закохай || ий in love (with) після 
ім., бути ~им (у) be in love (with); 
~ i  mh. lovers.

закохуватися, закохатися fall in 
love (with).

закочувати, закотити roll under /  
away; ~ с я  (про сонце) set.

закреслювати, закреслити delete, 
cross out, strike out. 

закривавлений blood-stained, 
закривати, закрити 1. close, shut; 

~  збори close the meeting; 2. (по
кривати) cover; 3. (захищати; за

туляти) shield; ~ с я  1. shut, close;
2. (накриватисA) cover oneself up;
3. (припиняти діяльність) close 
down.

закрйт Ц ий closed; ~ e  голосуван
ня secret ballot; ~ e  засідання 
closed meeting; ~ т я  closing; 
(закінчення) close.

закричати 1. cry out, shout, give 
a cry; 2. (почати кричати) begin 
to shout, 

закрійник cutter.
закріплювати, закріпити 1. fas

ten, fix; 2. (за кимсь, чимсь) attach 
(to), secure, reserve (for).

закруглювати, закруглйти make 
round; ~ с я  become round; перен. 
(про виступ) be shortened, 

закрут bend, twist, 
закручувати, закрутити 1. twist; 

twirl; 2. (кран та ін.) turn tight, 
screw up; «ф закрутити голову ко
мусь turn smb.’s head, 

закувати див. заковувати, 
закулісний backstage attr.\ перен. 

backstairs.
закуповувати, закупйти purchase; 

buy a stock (of).
закуска savouries pl.y snacks pi; 

(перед обідом) appetizer, 
закуток corner, nook, 
закутувати, закутати wrap up, 

muffle; ~ с я  wrap oneself up, muffle 
oneself up.

закушувати, закусйти have a 
snack, have a bite.

зал hall, room; ^чекання wait
ing-room.

залазити, залізти 1. (нагору) 
climb (up); 2. (всередину) get (into), 
climb (into), 

залатати patch up.
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залеж || ати depend (on) ; ~ний 
dependent; юність dependence; ~но: 
~н о від обставин depending on 
circumstances.

залетіти див. залітати, 
заливати, залйти 1. (затопляти) 

flood; 2. (обливати) pour; (ненав
мисне) spill; ~ с я : ~ ся  сльозами 
break into tears.

залиця || льник boy-friend; love- 
-maker; ~ н н я love-making, court
ing; ~тися court, make love.

залишати, залйшити 1. leave; 
(кидати тж.) abandon; 2. (збері
гати) keep, retain, reserve.

зйлиш || ok (частіше мн. ~ки) 
1. remains pl.\ 2. (сліди того, що 
минуло, зникло) traces, vestiges.

залізн ||ий iron a t t r ~ а  руда 
ігоп-ore.

залізнй Н ця railway, railroad 
амер,; ^чний railway attr., railroad 
attr. амер.; ~чна колія (railway) 
track; ~чний вузол (railway) junc
tion; ~чник railwayman; railroad
man амер.. 

залізо iron.
залізобетон reinforced concrete; 

~ний reinforced concrete attr. 
залізти див. залазити, 
залік test; credit; скласти /  одер

жати ~  pass a test; поставити ~  
credit; ~овий: ~ о в а  книжка record 
book; — ова робота paper.

заліплювати, заліпйти 1. close 
up; 2. (заклеювати) glue up; paste 
up /  over.

залітати, залетіти fly into; (висо
ко) fly high, 

заложник hostage, 
залоза анат. gland, 
залп volley.

залучати, залучйти draw, enlist; 
~  когось до громадської роботи 
draw smb. into social work, 

залюбкй with pleasure, 
залягати геол. lie, bed. 
залякувати, залякати intimidate, 
замазка putty.
замазувати, замазати 1. (фарбою) 

paint out; 2. (заліплювати) seal, 
fill up; 3. (бруднити) daub, dirty, 

замало too little, 
заманити див. заманювати, 
заманливий tempting, alluring, 
заманювати, зaмaнйYи entice, 

Jure; (у пастку) entrap, decoy.
замаск || ований disguised, camou

flaged; жувати mask, disguise, cam
ouflage.

замах attempt; encroachment; ~  
на чиєсь життя attempt upon smb.’s 
life.

замахуватися, замахнутися 1.
make as if to strike; 2. (посягати) 
encroach (on /  upon).

замерза||ння freezing; точка 
~ння фіз. freezing-point; ~ ти , 
замерзнути freeze; (вкриватися кри
гою) be frozen (over); (гинути від 
морозу) freeze to death, 

заместй див. замітати, 
замет snowdrift, 
заметіль snow-storm, 
замивати, замйти wash out. 
замика||ння: коротке ~ння ел. 

short circuit; ~ ти , замкнути 1. lock 
(up); (на засув) bolt; 2. ел. close.

замилуватися gaze with admira
tion (at).

замйрення conciliation; recon
ciliation.

замйсл II ений thoughtful; lost in 
thought; ~юватися, замислитися



зам 122

become thoughtful, grow pensive; 
(роздумувати над чимсь) ponder 
(over).

замити див. замивати, 
замишляти, замйслити plan, con

ceive.
заміж: видати когось ~  за ко

гось give smb. in marriage to smb.; 
вййти ~  (за когось) marry (smb.). 

заміжня married. 
замінЦа 1. (дія) substitution, 

replacement; 2. (те, що заміняє) 
substitute; ~ний (який замінюєть
ся) replaceable; ~ник substitute.

заміняти, замінити див. заміщати, 
замістити.

замір intention; design; (посяган
ня) encroachment; ~ятися, заміри
тися intend; (посягатися) encroach, 

замісйти див. замішувати, 
замістйти див. заміщати, 
замість instead of; in place of. 
заміськйй out-of-town; country 

aitr.
замітати, заместй 1. (підмітати) 

sweep; 2. (про сніг та ін.) cover 
(up); всі дороги снігом замело all 
the roads are deep in snsw; -ф ~  
слідй cover up the traces.

заміткН a 1. (запис) note; 2. (в 
газеті) paragraph, notice; «ф бра
ти /  взяти на ~ y  make a note (of).

замічати, замітити 1. notice; take 
notice of; 2. (звертати увагу тж•) 
observe, note, 

замішання confusion, 
замішувати, замісйти mix; ~  

тісто knead dough [dou].
заміщати, замістйти substitute 

(for); replace (with), take the place 
(of); act (for).

замкнений, замкнутий 1. locked

up; 2.перен. (про людину) reserved, 
unsociable.

замовити див. замовляти, 
замовкати, замовкнути become 

silent; (про звук та ін.) stop; cease.
замов || лення order; зрбблений 

на ~лення made to order; відділ 
~лень order department; ~ник, 
~ниця customer.

замовляти, замовити order; ~  кви
ток book a ticket; замовити слово 
за когось put in a word for smb.

замовчувати, замовчати розм. 
hush up; gloss over; (ігнорувати) 
ignore; keep silent (about).

заможн || ий well-to-do; prosper
ous; ~ість prosperity, 

замок castle.
зам || ok lock; (висячий) padlock; 

на ~ку locked, 
замолоду in one’s youth, 
замордувати torture to death, 
заморйти див. заморювати, 
заморожувати, заморозити freeze. 
заморо||зок (частіше мн. ~ зк н ) 

early /  slight frosts, 
заморський overseas, 
заморювати, заморйти 1. (погано 

годувати) starve, underfeed; 2. (ви
снажити роботою) overwork; -ф за
морйти черв’яка slay the pangs 
of hunger.

замочувати, замочити wet; (зану
рити) steep, soak.

замріятися be lost in dreams, 
замурзаний розм. soiled, dirty, 
замуровувати, замурувати brick up. 
замучити torture (to death), 
замш || a suede [sweid], chamois- 

(-leather) [ Jaemwa]; ~евий suede 
aitr., chamois (-leather) attr: 

занавіска curtain.
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занадто too; це вже ~ !  that’s 
too much!

занапащати, занапастйти ruin, 
destroy.

зан&дб||аний neglected; ~увати, 
~йти neglect.

занедужувати, занедужати be
taken ill, fall ill.

.занепад decline; decay; ~ ати , 
занепасти fall into decay; be ne
glected.

занепадни || цтво decadence;
~цький decadent.

занепокоєн || ий alarmed, disturbed; 
~ість, ~ н я  anxiety, uneasiness; 
з ~ням  anxiously; відчувати ~ня 
feel anxiety; worry, 

занести див. заносити, 
занехй |[ ювати, ~ яти  neglect; 

give up; not look after; ~яний 
neglected, uncared-for.

занижувати, занизити under
state, set too low.

заніміти become dumb; перен. 
be speechless, be struck dumb.

заново all over again; (по-новому) 
afresh, anew.

заносити, занестй !. (приносити) 
bring; (no дорозі) drop in; 2. (запи
сувати кудись) enter (in), put down; 
~  щось у протокол enter smth. in 
the minutes; ~  щось у спйсок put 
smth. down on the list; 3. безос.: 
дорогу занесло снігом the road is 
blocked with snow, 

занотовувати, занотувати make notes, 
занудьгувати be bored, 
занурювати, занурити dip (in /  

into); plunge (ІП/in to ).
заняття 1. (справа, праця) occu

pation, 2. мн. studies; години за
нять (у школі) school hours.

заодно together, in concert (with); 
ми з ним ~  we understand each other.

заокеанський transoceanic; (аме
риканський) transatlantic.

заокруглювати, заокруглити make 
round; перен. round off.

заохоч || ення encouragement; 
жувальний encouraging; ~увати, 
заохотити encourage, stimulate.

заочн||ий: ~ий присуд judge
ment by default; ~ e  навчання tui
tion by correspondence; ~ i  курси 
correspondence course; ~ и к  corres
pondence-course student; ~ o  1. 
without seeing; (у відсутності) in 
smb.’s absence; 2. (про навчання) 
by correspondence.

заощ адж ен н я 1. (дія) saving, 
economy; 2. мн. (грошова сума) 
economies; ~увати, заощадити save 
(up).

западати, запасти 1. (провалюва
тися) become sunken; 2. перен.: 
мені запало в голову it was engraved 
on my memory.

западина (у землі) hollow; de
pression; (у стіні та ін.) cavity.

запаковувати, запакувати pack 
up; (загортати) wrap up.

запал ardour, vigour, zeal; в ~ i  
in the heat (of).

запалення мед. inflammation; ~  
легенів pneumonia, 

запалий sunken, hollow, 
запалювальний used for kind

ling; (про бомбу та ін.) incendiary.
запалювати, запалйти 1. set fire 

(to); (світло) light; (цигарку та 
ін.) light up; 2. перен. (виклика
ти піднесення) inspire (with)*, 
~ с я  1. catch fire; 2. перен. be 
inspired.
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запальнйй 1. див, запалюваль
ний; 2 .перен. (палкий) ardent, 
fervent; impetuous; 3. мед. inflam
matory.

запальнйчка (cigarette) lighter, 
запамороч || ення dizziness, giddi

ness; ~ливий dizzy, giddy; жувати, 
запаморочити: ~увати голову make 
smb.’s head swim.

запам'ятовувати, запам’ятати re
member, keep in mind; ~ ся  remain 
in smb.'s memory.

запанібрата розм.: бути ~  з 
кимсь be on equal terms with smb.; 
be free-and-easy with smb.

запас stock, supply; reserve; від
кладати в ~  lay by; ~  слів vo
cabulary; ~ливий thrifty.

запасати, запастй store, stock up; 
~ ся  store, build up reserves (of).

запаси || йй spare; reserve; ~йй 
вихід emergency exit; ~йй гравець 
reserve; ~ i  частини spare parts, 
spares.

запах smell; (приємний) odour, 
scent.

запашнйй fragrant; aromatic, 
запевн || ення assertion, assurance; 

~яти , запевнити assure (of); (пере
конувати) convince, persuade.

запеклий 1. (про людину) des
perate; 2. (про бій та ін.) fierce, 
frantic; ~  ворог mortal enemy, 

запектй див. запікати, 
заперечН ення \. (заява про не

згоду) objection; 2. (невизнання 
існування чогось та ін.) denial; 
3. грам, negation; ~увати, запере
чити 1. (не погоджуватися) object, 
raise an objection; 2. (не визнавати) 
deny.

запечатувати, запечатати seal

запивати, запйти (пити після 
чогось) drink (with); wash down 
(with) розм.'> запйти ліки водою 
take medicine with water- 

запйлЦення бог. pollination; 
~ювати, запилити бот, pollinate.

запиратися її lock oneself up; 
2. перен, (заперечувати щось) 
deny.

запис 1. entry, record; (на пла
тівку) recording; 2. (дія) writing; 
registration.

записи И a note; (офіційне повідом
лення) memorandum (р/. -da); до
повідна ~ а  report; послати ^  
send a word.

запйсувати, записати write down, 
take down; (занотувати) make 
notes; (стисло) jot down; ~  на стріч
ку record; ~ с я  put one s name down; 
~ ся  в бібліотеку join a library.

запит 1. (прохання дати відомо
сті) inquiry; 2,мн. (потреби в чо
мусь) needs, requirements; ~ ан н я 
question; до ~ання (на листах) 
poste restante ['pousi 'restcunt], 
to be called for; знак ~ання ques
tion-mark.

запитати див. запйтувати. 
запйтлив||ий inquiring, question

ing; ~ о  inquiringly.
запйтувати, запитати ask; (роби

ти запит) inquire (after).
запихати, запхати, тж. запхну

ти push (under /  in /  into), cram 
(in /in to ).

запізнення lateness; being late; 
без ~  in time; з ~ м  на 10 хвилйн 
ten minutes late; прийтй з велйким 
~ м  be very late.

залізн II юватися, запізнйтися be
late (for); він ~йвся на лекцію he
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was late for the lesson; я ~йвся на 
ігоізд I missed the train.

запіканка (страва) baked pud
ding; картопляна ^  ’shepherd’s pie.

запікати, запектй bake; ^ с я  
1. bake; 2. (про губи) parch; 3. (про 
кров) clot, coagulate.

залітні II лий (про скло) misted; 
жти mist over.

заплакаЦний tear-stained; ~ т и  
begin to cry.

заллатйти pay (for); (відплатити) 
repay (with).

запливати, запливтй, тж'. запли
сти (про плавця) swim in; (про суд
на) sail in; (про предмети) float in.

заплідн И ення fertilization; insemi
nation; ~ю вати, запліднити fer
tilize; inseminate.

запліснявіЦ лий mouldy; ж ти 
grow mouldy.

заплітати, заплестй plait, braid; 
ж  косу plait one’s hair.

запломбувати 1. (запечатати) 
seal; 2. (зуб) stop, fill.

заплут||аний tangled; перен. тж. 
intricate, involved; жувати, за
плутати 1. tangle; 2. перен. muddle 
up, confuse; ~ати справу confuse 
the issue; 3. перен. (сплутувати 
когось) involve, implicate; ж ува
тися, жатися 1. get into tangle; 
перен. become confused; 2. розм. 
(збиватися) get mixed up.

заплющувати, заплющити (про 
очі) close, shut.

заплямувати spot; stain (тж. пе
рен.)

запобігати, запобігти 1. avert, 
prevent, ward off; ж небезпеці avert 
a danger; 2. (підлещуватися) make 
up (to).

запобігливий considerate; ingrati
ating.

запобіжи || ий preventive; ж і з а 
ходи preventive measures; жик 
техн. safety fuse, 

заповзати, заповзтй creep (into), 
заповідати, заповістй leave in 

one’s will, bequeath (to).
заповідн || ий 1. (під охороною 

держави) protected; ж Ий ліс pro
tected forest, forest reserve; 2. (ви
мріяний) cherished; жик preserve, 
reserve, reservation.

заповідь commandment; перен. 
тж. precept.

заповісти див. заповідати, 
заповіт will; testament; зробити 

ж make one’s will, 
заповнювати, заповнити 1. (на- 

. повнювати) fill (up); 2. (анкету та 
ін.) fill in; ся fill (up).

заподіювати, заподіяти cause; ж  
комусь шкоду cause smb. damage, 
do harm to smb.

запоз || ичати, жйчити adopt, bor
row; жйчити досвід borrow from the 
experience; жйчення 1. adoption, 

^borrowing; 2.лінгв. (слово) loan
word.

заполярний polar 
запонка cuff-link; (для комірця) 

stud.
запопадливий diligent, assiduous, 
запорожець іст. Zaporozhets 

(Dnieper Cossack). 
запорошувати, запорошйти 1.

(пилом) cover with dust;2. (око) get 
smth. in one’s eye; 3. (снігом) pow
der with snow.

запорука guarantee, pledge, war
rant; ж  дружби pledge o f friend
ship.
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запотівати, запотіти become 
damp; (про скло) mist over.

заправити(ся) див. заправляти- 
(ся).

заправка (пальним) refuelling, 
filling; (-up).

заправляти, заправити І. (засову
вати) tuck in; 2. (приправою) sea
son (with); ~  салат dress a salad; 
3. (пальним) refuel, fill up; 4.: ~  
ліжко make a bed; ~ ся  (пальним) 
refuel.

заприятелювати make friends 
(with), become intimate (with), 

запроваджувати, запровадити
(встановлювати) introduce; insti
tute; ~  в життя put into practice.

запропонувати 1. offer, suggest; 
(на зборах) move, propose; 2. (на
казати) order, tell.

запрошЦення invitation; жуваль
ний invitation attr.; жувати, за
просити (просити прийти) invite, 
ask; (лікаря) call.

запрягати, запрягти 1. (коня, тж. 
перен.) harness; put (to); 2. розм. 
(примушувати тяжко працювати) 
make smb. work; ~ ся  розмл ~ ся  до 
роботи get down to work, 

запряжка team.
запускати ', запустити 1. (приму

шувати злетіти) send up; (супут
ник та ін.) launch; 2. (мотор та 
ін.) start.

запускати 2, запустйти 1. (занед
бувати) neglect, not look after; 2. 
(відрощувати бороду та ін.) grow, 
let grow.

запустіти fall into a state of ne
glect; become deserted, 

запхати, запхнути див. запихати. 
зап’яс ||тя , жток анат. wrist.

заради for the sake (of); (для)у 
for; ж чого? what for?; він це зро
бить ж неї he will do it for hdr.

заражати, заразйти infect (with) 
(тж. перен.); жся be infected (with) 
(тж. перен); catch; заразитися 
грйпом catch the flu.

зараження infection; (місцевості 
та ін.) contamination; ж крові 
blood-poisoning.

зараз 1. (скоро) in a moment, 
just; я ж прийду Г т  just coming; 
(негайно) at once; 2. (тепер) now, 
at present, at the present moment.

зараз розм. (за один раз) at one 
stroke; at one sitting.

зараз || a infection; contagion; 
жливий, жний infectious; conta
gious.

заразйти(ся) див. заражати (ся), 
зараховувати, зарахувати 1. (вклю

чати до складу) enter; ж в штат 
take on the staff; 2. (враховувати) 
count.

зарватися див. зариватися, 
зареєструвати register; ж ся 1. 

register oneself; 2. (про шлюб) re
gister one’s marriage.

зарекомендувати: ж себе добре /  
погано make a good /  bad showing, 

заректйся див. зарікатися, 
заржавіти rust, become rusty, 
заривати, зарйти bury; ж ся bury 

oneself (in).
зариватися, зарватися розм. (по

водитися зухвало) go too far, overdo 
things.

зарисоЦвка sketch; жвувати, за
рисувати sketch.

зарйти(ся) див. заривати(ся). 
зарівнювати, зарівняти level, 
зарізати kill; (тварину) slaughter.
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зарікатися, заректйся promise not 
( 4 - to inf.); pledge oneself not ( -f- 
to inf.).

заробітними: ~ н а  плата wages 
pl.\ (службовців) salary; реальна 
~ н а  плата real wages pi.; ~ок earn
ings.

заробляти, заробити earn; ~  на 
життя earn one’s living.

зароджуватися, зародйтися orig
inate; у нього зародилася думка 
he conceived the idea.

зарод||ок embryo; germ; у ~ку 
in embryo; придушити у самому 
~ к у  nip in the bud; ~ковий em
bryonic; rudimentary.

зарозуміл || ий arrogant, haughty; 
~ ість  arrogance, self-conceit.

заростати, заростй l.be  over
grown (with) ; ~  бур’.янами bechoked 
with weeds; 2.розм. (загоюватися) 
heal.

з&ростілш. growth sg., overgrowth 
sg \ (у лісі) thicket sg. 

зарплата див. заробітна плата, 
зарубати див. зарубувати, 
зарубіжний foreign, 
зарубка (помітка) notch, nick, 
заруб || увати, ~ ати  1. (убивати) 

slash /  sabre to death; (сокирою) 
kill with an axe; 2. (робити заруб
ку) notch, nick; -ф- ~ ай  собі на носі 
bear that in mind; put that in your 
pipe and smoke it.

заручатися, заручйтися secure; 
~  підтримкою когось enlist smb.’s 
support.

заруч||ення; ~ини мн. betroth
al sg,; engagement s g ~ений 
engaged, betrothed; ~  йтися 1. 
be engaged (to); 2. див. заруча
тися.

заряд charge; перен. fund, sup
ply, store; електричний ~  electric 
charge.

заряджати, зарядйти charge; 
(зброю, фотоапарат та ін.) load 

зарядка 1. (акумулятора та ін.) 
charging; 2. спорт, (morning) exer
cises pi.

засад || а 1 військ, ambush; сидіти 
в ~ і  lie in ambush; влаштувати 
~ у  lay an ambush.

засад II a 2 (частіше мн. ~ п )  prin
ciples pi.; grounds pi.; на рівних 
~ ax  on an equal footing.

засаджувати, засадйти І. (рос
линами) plant (with)*, 2 .док.-, за
садйти когось за книжкй make smb. 
study.

засвідчувати, засвідчити witness, 
testify; certify; ~  підпис witness 
a signature.

засвітйти див. засвічувати, 
засвітла before nightfall, 
засвічувати, засвітйти light; ~  

світло (електричне) turn on the 
light; ~ с я  light up, be lit; засвічу
ються вогні the lights go on.

засв6||єння 1, (оволодіння) learn
ing, mastering; (звичаїв та ін.) 
acquiring; 2,фізл. assimilation (тж. 
перен.); ~ювати, ~ їти  1. learn, 
master; 2 .фізл. assimilate (тж. 
перен.).

засекречувати, засекретити re
strict, make secret.

засел || ення (краю) settling; 
~яти , ~йти  settle; populate.

засйджуватися, засйдітися stay 
late; ~  за роботою sit long over 
one’s work; (вночі) sit up working.

засилати, заслати 1. send; 2. (на 
заслання) exile-
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засилля dominance.
засипати \  тж. засинати, заснути

go to sleep, fall asleep.
засипати 2, з ас й пати 1. (заповню

вати) fill up (with); 2. (покривати, 
заносити) cover, heap; 3. (насипати) 
pour; 4.: ~  подарунками shower 
with gifts; ~  питаннями bombard /  
pelt with questions.

засипати 3, заспати (прокинутися 
запізно) oversleep.

засихати, засохнути dry, get dry; 
(про рослини) wither.

за с ||іб  1. means pi;  ~оби пере
сування conveyance sg .; means of 
conveyance; всіма ~ обома by every 
means; ~оби існування means 
of subsistence; 2. (ліки) remedy; 
перев’язувальні ~оби dressings, 

засівати, засіяти sow. 
засідання conference, meeting; 

(суду, парламенту та ін.) session; 
sitting; ~  Верховної Ради sitting 
of the Supreme Soviet.

засідатель assessor; народний ~  
people’s assessor.

засідати 1 sit, be in conference /  
session.

засідати 2, засісти 1. (взятися за 
щось) sit down (to), set about; 2. 
док. (надовго розташовуватися): ~  
вдома bury oneself indoors, stay at 
home.

засідка див. засада '. 
засісти див. засідати 2. 
засіяти див. засівати, 
засклйти glaze, put glass (in), 
зйскок розм. fancy, whim, 
засланець exile, deportee, 
засланий 1 exiled, deported, 
засланий 2 (покритий чимсь) cov

ered.

заслання exile, deportation, 
заслати 1 /див. засилати; 2. див. 

застеляти.
засліплювати, засліпйти blind, 

dazzle (тж. перен.).
заслоняти, заслонйти shield, 

screen; перен. overshadow.
заслуг || a merit; ~ и  перед бать

ківщиною services to one’s coun
try; особливі ~ и  special merit sg.

заслуговувати, заслужйти de
serve; merit; ~  загальне довір’я win 
universal confidence.

заслухати hear; ~ с я  listen (to) 
with delight.

засмаг]) a siinburn, tan; ~лий  
sunburnt, tanned, brown; ~нути 
get sunburnt.

засмальцьовувати, засмальцюва
ти make greasy.

засмічувати, засмітйти litter, foul, 
засміятися laught, begin to laugh, 
засмоктувати, засмоктати suck 

in; перен. swallow up.
засмуч || ений sad, sorrowful, mel

ancholy; ~увати, засмутити dis
tress, grieve; жуватися, засмутйтися 
be sad, be grieved.

засніжений snowed up, covered 
with deep snow.

засновЦник founder; ~увати, за
снувати found, set up. 

заснути due. засипати l. 
засовувати, засунути thrust; 

push in.
засолювати, засолйти salt; (м'я

со) corn.
засоромити shame; ~ с я  be 

ashamed; be shy (of), 
засохнути див. засихати, 
заспаний sleepy
заспівува || ти, заспівати 1. begin
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to s in g ;  2. недок. lead the singing /  
chorus; choir-leader ['kwaia-J.

здспокійлив II ий soothing, calm
ing; ~ a  звістка reassuring news; 
~ i  ліки sedative, tranquillizer. 
..заспокоєння 1. (дія) soothing, 

calming; 2. (стан) peace, relief.
заспокбювати, заспокоїти soothe, 

calm down; (підбадьорювати) reas
sure; (пом'якшувати— біль, горе) 
assuage, relieve; (переживання) al
lay; ~ ся  1. calm oneself; calm down; 
settle down; 2. розм. (задовольняти
ся чимсь) be satisfied; 3. (стихати — 
про біль) go off, relax, be re
lieved; (про вітер, море) calm down, 
abate.

застава 1 pledge; (речей) pawning; 
(нерухомого майна) mortgaging 
['msgufeigL

застава2 І,іст. gate; 2. військ. 
picket; прикордонна ~  frontier 
post.

заставати, застати find, catch; 
не застати вдома not find at home.

заставлйти \  заставити 1. (займа
ти місце речами) clutter; заставити 
кімнату меблями clutter a room with 
furniture; 2. (перегородити) block.

заставляти % заставити (віддава
ти у заставу) pawn; (нерухоме май
но) mortgage ['то:дк1з].

застар івати , застаріти become 
obsolete; ~ілий 6bsolete. 

застати див. заставати, 
застебнути див. застібати, 
застеляти, тж. застилати, засте- 

лйти, тж. заслати 1. (покривати) 
cover; spread; 2. (Про туман та ін.) 
veil; (про сльози) dim; (про хмари) 
cloud; небо заслало хмарами the 
sky was overcast with clouds; ~ ся

(туманом) be veiled; (сльозами) 
(become) dim. 

застерегтй див. застерігати, 
застереж || ення 1. (попереджен

ня) warning, caution; 2. (умова) 
reservation proviso [pro'vaizou] (pi. 
-os, -oes); ~ний warning, cau
tionary.

застерігати, застерегтй 1. warn, 
caution; 2. (обумовлювати) specify, 
mention.

застигати, застйгнути 1 .thicken, 
congeal; кул. jelly; 2. (холонути, 
тж. залишатися нерухомим) freeze, 
stiffen; ~  на місці be rooted to the 
spot.

застилати див. застеляти, 
застібати, застебнути fasten, do 

up; (гудзики тж.) button up; (на 
гачок) hook up; ~ с я  1. (застібати 
на собі одяг) do one’s coat up; do 
oneself up; 2. (про гудзики та ін.), 
fasten, do up. 

застібка fastener. 
заст||ій  stagnation; (занепад) 

depression; ~ ій  у промисловості 
industrial stagnation; політика ~ою 
stagnation policy; ~ійний stagnant; 
stagnation attr.

застосов || ний applicable; ж ува
ти, застосувати apply; (використову
вати) use.

застрахати intimidate, 
застрахувати insure, 
застрелювати, застрелити shoot; 

~ с я  shoot oneself, 
застрільник initiator, pioneer, 
застромлювати, застромйти drive; 

(шпильку та ін.) stick, thrust.
застрочйти 1. (зашити) stitch; 

2. (про кулемет) begin to chatter, 
застругувати, застругати sharpen.

5 Укр.-англ. словник
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застрявати, застряти 1. stick 
(fast); 2.перен. (затримуватися) 
be held up. 

застуда cold, chill, 
застуджувати, застудйти (когось) 

let (smb.) catch cold; ~  горло give 
oneself a sore throat; ~ ся  catch 
cold, get a cold.

заступати, заступйти 1. (дорогу) 
bar, block up; 2. (заміщати когось) 
take the place (of); act (for).

заступатися, заступйтися (за ко
гось) intercede (for); take (smb.’s) 
part; stand up (for) розм.

заступим || к 1. (захисник) pro
tector; defender; 2. (посада) deputy, 
assistant; ~ к  начальника deputy 
chief; ~ к  директора deputy direc
tor; ~ к  голови vice-chairman; 
~цький protective, 

засув bolt.
засуджувати, засудйти 1. (ви

знавати винним) convict; condemn 
(to); sentence (to); 2. (ставитися не
гативно) blame; 3. (прирікати на 
щось) condemn (to), doom (to), 

засунути див. засовувати. 
засуЦха drought; ~хостійкйй 

drought-resistant ['drautri'z-J. 
засушйти див. засушувати, 
засушливий droughty, dry. 
засушувати, засушйти dry up; 

(квіти) press.
затаврувати brand; перен. stig

matize.
затаїти(ся) див. затаювати (ся), 
затамовувати, затамувати 1.: ~  

дух hold one’s breath; 2. (стримува
ти почуття) suppress, hide.

затаювати, затаїти 1. (приховува
ти щось) keep (smth.) for oneself; 
2. (почуття, думку) harbour; ~

образу bear a grudge; ~ с я  hide, 
затвердження confirmation, 
затверджувати, затвердити con

firm; ~  проект pass a design; ~  
порядок денний pass an agenda.

затвердіти harden; (про рідину) 
solidify.

затвор 1. (гвинтівки) bolt; (гар- 
мати) breech-block; 2. (фотоапа
рата) shutter-

зате but; on the other hand, 
затектй див. затікати, 
затемнення 1. (дія) darkening;

2. (маскування світла) black-out;
3. астр. eclipse; ~  сонця solar 
eclipse; ~  місяця lunar eclipse.

затемнювати, тж. затемняти, за- 
темнйти I. darken; перен. obscure; 
2. (маскувати світло) black out. 

затерти див. затирати, 
затикати, заткнути 1. (закрива

ти) stop up; (корком) cork; 2. розм. 
(засовувати) thrust.

затирати, затерти 1. (стирати) 
rub out, efface; 2. розм. (не давати 
ходу) keep in the background.

затйскувати, затйснути 1. (стис
кувати) squeeze; grip, hold tight; 
2. розм. suppress, hamper; ~  іні
ціативу restrict initiative.

затихати, затйхнути 1. grow quiet, 
quiten down; (ставати нечутним) 
die away; 2. (припинятися) die 
down, abate, 

затичка plug.
затйшнйй quiet, comfortable, 

cosy; ~  куточок secluded spot, 
затйшок sheltered spot, 
затйшшя calm; lull, 
затівати, затіяти розм. under

take, start; ~  гру start a game; 
затіяти бійку engage in a brawl.
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затікати, затектй (проникати) 
leak, trickle.

затій || ок shade; у ~ку  in the 
shade.

затінювати, тж. затіняти, заті
нити (over) shade, 

затіяти див. затівати, 
заткнути див. затикати, 
затоварюва II ти, затоварити торг. 

stock too much (of); ~ння over
stock; (дія) overstocking.

затока (вузька) gulf; (відкрита) 
bay.

затопити див. затоплювати 'Л  
затоплення flooding, 
затоплювати (, тж. затопляти, 

затопйти (пін та ін.) make the 
fire, light.

затоплювати 2, тж. затопляти, за
топйти 1. (заливати) flood, inun
date; 2. (пустити на дно) sink, 
scuttle; submerge.

затоптувати, затоптати stamp, 
trample, tread down.

затрачувати, затратити expend, 
spend (on).

затрймати див. затримувати. 
затрймкЦа delay; (перешкода) 

setback; без жодної ~ и  without а 
moment’s delay.

затрймувати, затрймати 1. (не
пускати) detain, delay; перен. (за
важати) hold up; я вас довго не 
затримаю I won’t keep you long;
2. (сповільнювати) slow down, re
tard; ~  дихання hold one’s breath;
3. (не видавати вчасно) withhold; 
delay, keep back; 4. (арештовувати) 
arrest; ~ся l.be delayed, be kept; 
(навмисне) linger; довго не затри
муйтесь! don’t be long! 2. (відклада
тися, затягуватися) lag, be late.

затуляти, затулйти shield, screen; 
(закривати) shut, close.

затуманювати, затуманити mist, 
veil in mist; (сльозами) dim; ~ с я  
be veiled in mist; (про скло) be 
misted over; grow dim; у неї очі 
затуманились her eyes grew dim.

затупляти, затупйти blunt; ~ ся  
get blunt.

затухати, затухнути (гаснути) 
go out; (про звуки) subside, fade 
out.

затушовувати, затушувати shade, 
затхлий musty, fusty; state, 
затягати, затягтй 1. (притягти) 

drag in; 2. (покривати) cover (with); 
3.: затягло рану the wound has 
healed over; 4. (засмоктувати) 
draw in; 5. розм. (затримувати) 
drag out; 6. (стягувати кінці) 
tighten.

затягатися, затягтйся І. (поясом, 
та ін.) belt oneself; buckle one’s 
belt; 2. (покриватися) be covered 
(with); небо затяглося хмарами the 
sky is clouding over; 3. (затримува
тися) drag on; 4. (цигаркою) in
hale.

затямлювати, затямити remember; 
fix in one’s mind, 

затятий persistent, stubborn, 
затьмарен || ий dim, misty; ~ий 

погляд clouded eyes; ~н я (свідо
мості) dizziness.

затьмарювати, затьмарити dark
en; cloud; ~ ся  be darkened, 

затьмйти darken; перен. eclipse, 
зауваж || ення 1. (судження) re

mark, observation; comment; 2. (до
кір) reproof; зробйти ~ення комусь 
reprove smb.; tell smb. off розм.; 
~увати, зауважити 1. remark, ob

5*
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serve; 2. (зробити докір комусь) 
reprove (smb.). 

заучувати див. завчати, 
зафарбувати paint, cover with 

paint.
зафіксувати fix; (записати)  write 

down, note.
захаращ || ений cluttered up; 

жувати clutter up.
захвалювати, захвалити over

praise.
захват enthusiasm; (захоплення 

чимсь) delight, 
захват seizure, capture, 
захворіти див. захворювати, 
захворювання disease, illness, 
захворювати, захворіти fall ill; 

fall sick амер.
захекаЦний out of breath; ~тися 

be out of breath.
захйріти grow sickly; droop; lan

guish (тж. перен.).
захиснЦйй protective; ~йй ко

лір khaki ['kcrkij; ~ e  забарвлення 
біол. protective colouring; ~ й к  1. 
defender, protector; (теорії та ін.) 
advocate; 2. юр. counsel for the de
fence; колегія ~иків Board of 
Counsels; 3. спорт, back.

захист defence, protection; ~  ди
сертації defence of a thesis; ~  миру 
defence of peace; під ~ом under 
the protection (of); шукати ~ y  у 
когось seek smb.’s protection.

захищати, захистити 1. (від на
паду та ін.) defend; (відстоюва
ти тж.) uphold, maintain; 2. (при
кривати) protect, shelter; ~  від 
холоду keep the cold out; 3. юр. 
plead (for); ~  підсудного defend 
the accused; ~  дисертацію defend 
one’s thesis; ~ ся  1. (від нападу)

defend oneself; 2. (оберігати себе 
від чогось) protect oneself.

захід ' 1. (сторона світу) the west; 
на ~  west (wards), на ~  (від) 
west (of); на заході in the west; 
з заходу from the west; 2. (з великої 
літери, країни Західної Європи) 
the West.

захід2 (перев. мн. заходи) meas
ure, step; вжити всіх заходів take 
all due measures.

захід3 (сонця) sunset; на заході 
at sunset.

західнЦий west, western; ~ий 
вітер west wind; ~ий кордон west
ern frontier; Західна Європа West
ern Europe; ~оєвропейськнй West- 
-European.

захмарити (ся) див. захмарювати
с я ) .

захмар II ний поет, beyond the 
clouds; перен. transcendental; ~юва- 
ти, захмарити: безос. ~ило the sky 
is /  was clouded over; ~юватися, 
~итися be clouded.

заховувати, заховати 1. hide, 
conceal; 2. (таїти) keep back; 
~ ся  док. hide (oneself); keep dnder 
cover.

заходити, зайтй 1. call (at), drop 
in (at); (до когось) call (on), look in 
(a t); 2. (за кимсь) call (for); зайдіть 
за мною call for me; 3. (підходити 
збоку) go round (to the other side), 
approach from the other side; зайти 
за ріг go round the сбгпег; зайтй 
в тил ворогу take the enemy in the 
rear; 4. (заховатися) go (behind);
5. (потрапляти, опинятися) get, 
find oneself; кудй це ми зайшлй? 
where have we got to?; ~  надто 
далеко go too far; 6. (про сонце та
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ін.) set; 7. (про розмову та ін.) 
turn (on); мова зайшла про нього 
the conversation touched on him.

заходитися l, заходйтися (почи
нати робити) begin, set about 
( +  gerund); tackle.

заходитися 2, зайтйся: ~  сміхом /  
плачем burst out laughing /  c r y in g ,  

захолонути get cold. 
захопйти(ся) див. захоплювати- 

(ся).
захоплений enthusiastic; fervent; 

(натхненний) inspired; admiring; 
~  погляд rapturous glance.

захбплення 1 (почуття задоволен
ня, інтересу та ін.) delight; in
spiration; enthusiasm; ~  роботою 
passion for work; ~  спортом love 
for sport; викликати у когось ~  
delight smb.* дивитися з ~ м  (на) 
gaze rapturously (at); працювати з 
~ м  work enthusiastically.

захбплення2 (захват) seizure, 
capture.

захбплювати, захопити 1. (брати 
якусь кількість) take, seize; (міцно 
стискати) grasp, get hold (of); 2. 
(брати з собою — приходячи) bring; 
(ідучи геть) take; 3. (оволодівати) 
seize, capture; ~  владу seize power; 
~  ініціативу capture the initiative; 
4. (приваблювати) engross; ф  за
хопити когось зненацька take smb. 
unawares /  by surprise.

захоплюватися, захопитися 1. (ви
ражати задоволення) admire; be 
delighted (with); 2. (відчувати по
тяг до чогось) be carried away; be 
keen on; ~  живописом have a pas
sion for painting; 3. (кимсь) take a 
fancy (to).

захоплюючий abc^-Vng, thrilling.

захотіти wish, want, 
захрип || лий hoarse; ~нути grow /  

become hoarse.
зацвітати, зацвістй 1. break out 

into blossom; begin blooming; 2. 
(пліснявіти) grow mouldy.

зацікавити (ся) див. зацікавлюва- , 
ти(ся).

зацікавлен || ий interested; ~ і  сто
рони the parties concerned; бути 
—им (у) have an interest (in); ~ість 
interest; матеріальна ~ість ma
terial incentive; ~ н я  див. зацікавле-: 
ність.

зацікавлювати, зацікавити inter*
est (in); draw smb.’s attention; ~ с я  
become interested (in); take an in
terest (in).

зачарований charmed, fascinated, 
зачаровувати, зачарувати charm, 

fascinate; (заворожувати тж.) be
witch, cast a spell (upon).

зачекати wait (for); зачекайте! 
wait a moment!

зачепйти(ся) див. зачіпати (ся) * 
зачерпувати, зачерпнути scoop 

up.
зачесати див. зачісувати, 
зачиняти (ся), зачинйти(ся) shut,

close.
зачитувати, зачитати 1. (оголо

шувати) read out; 2.розм. (читаю
чи, обтріпати) read a book to tatters.

зачйтуватися, зачитатися розм. 
(читати до самозабуття) be ab
sorbed in one’s reading.

зачіпати, зачепйти (торкатися) 
у різн. знач, touch; catch (on); 
~ ся  get caught; catch (on), 

зачіпка розм. (привід) pretext, 
зачіска coiffure [kwa'fjua]; hair

do розм.
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зачісувати, зачесати comb [кошті], 
зашарітися flush, redden, 
зашивати, зашити sew up; (ла

годити) mend.
зашифровувати, зашифрувати сі*

pher, codify.
зашкарублий hardened, coarse. 
зашкодИити harm, не ~ить it 

won’t harm, 
зашморг loop.
зашнуровувати, зашнурувати lace 

up.
зашпйлювати, зашпилити fasten 

with a pin; pin up.
защемляти, защемйти (затискува

ти) pinch, squeeze.
защіпати (ся), защелнути(ся) (на 

гачок) hook.
заяв Н а 1. statement; зробити ~ у  

make a statement; 2. (письмове про
хання) application; подати ~ у  sub
mit an application; ~ к а  1. (заява 
про права та ін.) claim; ~ к а  на 
винахід claim for inventive rights; 
2. (вимога, замовлення) applica
tion, order; зробити ~ ку  (на) place 
an order (for).

заявляти, заявйти state, declare; 
~  протест file a protest.

заяложений 1. dirty; greasy; 2. 
перен. stale, trite, hackneyed; ~  
сюжет outworn theme.

заяч||ий hare’s; hare attr.; ~ e  
хутро rabbit-skin.

збагачЦення 1. enrichment (тж. 
перен.); 2. (грунту, руди та ін.) 
dressing; concentration; жувати, 
збагатйти 1. enrich; 2. (про руду 
та ін.) dress; concentrate; жува
тися, збагатйтися 1. enrich one
self; be enriched; 2. (про руду та 
ін.) be concentrated.

збагн||енний comprehensible, un
derstandable; жути comprehend, un
derstand.

збанкрутувати go bankrupt, 
збентежен О ий 1. (схвильований) 

agitated; (стривожений) alarmed; 
2. (зніяковілий) embarrassed; ~ н я
1. (хвилювання) agitation; (триво
га) alarm; 2. (замішання) embar
rassment, confusion.

збентежувати, збентежити 1. 
(хвилювати) agitate; (тривожити) 
alarm, make lineasy; 2. (приводити 
в замішання) embarrass, disconcert.

зберігати, зберегтй 1. preserve; 
keep; (від небезпеки та ін.) save;
2. (заощаджувати) save up; ж силу 
(про закон та ін.) remain in force; 
ж щось у пам’яті fix smth. in one’s 
memory; ^ с я  remain, be pre
served; keep.

збивати, збйти 1, (ударом) knock 
off; ж  з ніг knock down; 2. (плута
ти) confuse; put out; ж з сліду 
put smb. off the scent; 3. (сметану, 
яйця) whip, beat up; 4. (з частин) 
knock together; жся 1.: ж ся з до
роги lose one’s way; ж ся з сліду 
lose the trail; жся з рахунку lose 
count; 2. (помилятися) get con
fused; (у словах) flounder; -ф* ~ ся  
з ніг be run off one’s feet.

збиральн II ий c. г. harvesting; 
ж а кампанія harvest drive; ж а ма
шина harvester.

збирання gathering; collection; 
ж винограду grape-gathering; ж 
податків collection of taxes; ж  
врожаю harvesting.

збирати, зібрати 1. gather, col
lect; 2. (складати в одне місце) 
put together, pack; (що розсипалося)
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pick up; 3. (готувати, споряджати) 
prepare; ~  когось у дорогу get 
smb. ready for a journey; 4. (ма
шину, прилад та ін.) assemble; 
5, (підбирати, зривати) pick, gather; 
— ягоди pick berries; 6.: ~  врожай 
harvest, take in the harvest.

збира||тися, зібратися 1. gather, 
get together; assemble; ми ~ємось 
щосереди we meet every Wednes
day; 2, (готуватися) get ready; 3.: 
~ється гроза there’s going to be a 
storm; 4. (мати намір) intend, be 
going, be about; ф  ~  з силами sum
mon (up) one’s strength, 

збирач gatherer, collector. 
збйти(ся) див. збивати (ся). 
збйтЦок (частіше мн. ~ки) loss- 

(es) (pi.).
збіг (у часі) coincidence; (поєд

нання) combination; ~  обставин 
combination of events.

збігати, збігти 1. (спускатися 
бігом) run down; 2. (про рідину) 
run down, flow down; ~ ся  l.come 
runnings (up); 2. (виявлятися одна
ковим, спільним) coincide (with), 

збіднілий impoverished, 
збіжжя (хліб на полі) corn; (зер- 

но) grain.
збільш II ений increased; magni

fied; жувальний magnifying; 
~увальне скло magnifying glass; 
~увач фот. enlarger.

збільшувати, збільшити 1. in
crease, augment; (розширювати) ex
tend; ~  випуск продукції increase 
output; 2. (оптичним приладом) 
magnify; фот. enlarge; ~ ся  див. 
збільшувати.

збір 1 .див. збирання; 2. (зібра
ний урожай) yield; валовий ~  зерна

gross grain yield; 3. (зустріч, скли
кання) gathering, meeting.

збірка collection; (віршів) anthol
ogy; повна ~  творів complete 
works pi.

збірн || ий 1. (що є місцем збору) 
assembly attr.; rallying; ~ий пункт 
assembly point; 2. (шЛо збирається з 
частин) prefabricated; ~ий будинок 
prefabricated house; 3.: ~ а  команда 
combined team, 

збірник collection, 
зближення (особисте) growing in

timacy; політ, drawing closer.
зблйжувати, зблйзити bring to

gether; ~ ся  l.draw  closer to one 
another; 2, (ставати друзями) be
come intimate (with), 

зблйзька from near, 
збліднути grow pale, 
збовтувати, збовтати shake (up), 
збожеволіти go mad; перен. be 

crazy (about /  over); be mad 
(about /o n ).

збоку (звідки) from the side; (де) 
at the side; ~  від когось at smb.’s 
side.

збори мн. I. meeting sg.; gather
ing sg.; провестй ~  conduct a meet
ing; загальні ~  general meeting;
2. (державний орган) assembly; 
установчі ~  Constituent Assembly, 

збочення deviation; perversion, 
збройн || им armed; ~ий напад 

armed attack; ~ i  сили armed for
ces.

зброї) я weapon; збірн. arms pi., 
weapons pi; -ф- до ~ ї!  to arms! 

збруя harness.
збувати, збути 1. (продавати) 

sell; 2 .розм. (позбутися чогось) 
get rid (of).
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збуватися, збутися 1. (здійснюва
тися) come true; 2. док. (позбутися 
чогось) get rid (of).

збуджен || ий excited; ~ н я  ex
citement.

збуджувати, збудйти excite; (по
чуття) rouse, arouse, stimulate.

збудКований built, constructed; 
~увати build, construct, 

збунтуватися revolt, rise in revolt, 
збут ек. sale; рйнок ~ y  market; 

знаходити ~  find a market, 
збути(ся) див. збувати (ся), 
зважа Н ти, зважити take into con

sideration /  account; bear in mind; 
^ючи на те, що taking into con
sideration that.

зважувати, зважити weigh (тж. 
перен.); зваживши всі обставини 
6fter due consideration.

зважуватися ', зважитися (визна
чати вагу) weigh oneself.

зважуватися , зважитися (на 
щось) dare, venture; make up one’s 
mind (-{-to inf.).

звалювати, звалйти knock down; 
(скидати щось важке) dump, throw 
down; -ф- ~  вину на когось shift 
the blame on smb.; ~ ся  fall down; 
(від утоми, хвороби) collapse.

званий: ~ гість (invited) guest; 
~  обід dinner-party; так ~  so- 
-called.

звання rank; (почесне) title, 
зварйти 1 boil; (зготувати) make, 

cook.
зварйти 2 див. зварювати, 
зварник welder.
зварюва || льний техн. welding 

atir.; ~ння техн. welding.
зварювати, зварйти техн. weld; 

~ ся  техн. weld; be welded.

звати, позвати 1. call; ~  на до
помогу cry for help; 2, (запрошу
вати) ask, invite; 3. недок. (нази
вати): як вас звати? what’s your 
name?; мене звуть ... my name is ... 

зватися be called, 
зведен II ий 1. (з кількох компонен

тів) combined; ~ий оркестр com
bined orchestra; 2.: ~ий брат step
brother; ~ а  сестра stepsister.

зведення report, survey; sum
mary; ~  погоди weather-report, 
weather-bulletin, 

звеліти tell, order, 
зверіїнення (заклик) appeal (to); 

address (to); ~тання 1. див. звер
нення; 2. грам, form of address.

звертати, звернути turn; ~  з 
дороги turn off the road; ~  увагу 
pay attention (to); ~ ся  appeal (to), 
address (to); ~ ся  до когось за по
радою ask smb.’s advice.

зверхні (І й (зарозумілий, гордо
витий) haughty, supercilious; ar
rogant; ~ й  тон disdainful tone; 
~сть haughtiness, arrogance.

зверху 1. (нагорі) on top; 2. (зго
ри) from above.

звеселяти (ся), звеселйти(ся) che
er up.

звестй див. зводити, 
звечора 1. (коли) in the evening; 

overnight; 2. (відколи) since even
ing.

звйвиЦна bend; ~стий winding, 
звивати, звйти twine, twist; звити 

гніздо build a nest.
звикати, звйкнути get used (to), 

get accustomed (to).
звйклий accustomed (to), used 

(to).
звйкнути див. звикати.
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звинувачення accusation (of), 
charge (of); ^чувати, ~тити ac
cuse (of); charge (with).

звисати droop; (під вагою) sag; 
(про одяг та ін.) hang down.

звйсока 1. (згори) from above; 
2. (зарозуміло) in a haughty man
ner; ставитися до когось погля
дати на когось ~  look down on /  
upon smb. 

звити див. звивати. 
звйча||й custom; (звичка тж.) 

habit; (уклад життя, частіше мн. 
~ ї )  ways; the manners and cus
toms pi.

звичайн || ий usual, ordinary; (зви
чний) customary; ~ a  річ usual 
thing.

звйч || ка habit; набути ~ки get 
into the habit (of -p*gerund); ~ний
1. habitual, usual, customary; 2. 
див. звиклий.

звід: ~  законів code of laws, 
звідки \,пит. where... (from); 

~  ви? (про походження) where 
do you come from?; 2. відносн. from 
which; місто, ~  він приїхав the 
city he has come from; ~-небудь 
from somewhere or other, 

звідси 1. (з цього місця) from here;
2. (внаслідок цього) hence, 

звідти from there.
звідусіль from everywhere, from 

all parts.
звільнення liberation; (від гні

ту, експлуатації тж.) emancipa
tion; (з ув'язнення) release, dis
charge; (з посади) discharge, dis
missal.

звільняти, звільнйти 1. free, lib
erate, set free; (з рабства) eman
cipate; (з ув’язнення) discharge;

release (тж. перен.); 2. пер єн. (від 
податків, обов’язків) exempt; re
lease; 3. (приміщення та ін.) va
cate, leave; 4. (з посади) discharge, 
dismiss; ~ ся  1. free oneself, liberate 
oneself, be released (тж. перен.);
2. (про приміщення) be vacant;
3 .  : я зараз звільнюсь Г11 be free 
in a minute.

звір 1. (wild) beast; (wild) animal;
2. перен. (про людину) beast, brute; 
~йнець menagerie; ~йний див. 
звірячий.

звірити див. звіряти, 
звіролов trapper.
звіряти, звірити collate (with). 
звіряч||ий 1. beast attr.; animal 

attr.; 2. перен. (жорстокий, лютий) 
ferocious, brutal; brutish; ~ a  не
нависть ferocious hatred. 

звісити(ся) див. звішувати (ся), 
звістка news.
звіт account, report; ~ний: ~ний 

період period under review; ~на до
повідь (summary) report; ~ність 
accounting; (документація) ac
counts pi.

звітно-вйборн II ий: ~ і  збори
election meeting, 

звітувати report.
звішувати, звісити let down, low

er; сидіти, звісивши ноги sit with 
one’s legs dangling; ~ ся  (перехиля
тися) lean over; (про гілки та ін.) 
hang over.

зводити, звестй 1. (вести вниз) 
take down; 2. (з’єднувати) bring 
together; ~  в таблицю tabulate;
3. (доводити до чогось) reduce'(to); 
~  до мінімуму reduce to a minimum;
4. (пляму та ін.) remove, take out;
5. : у неї звело ногу she has a cramp
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in the leg; *ф> ~  рахунки з кимсь 
settle a score with smb.; кінці 
з кінцями make both ends meet; 
не ~  очей з когось not to take 
one’s eyes off smb.; ~  щось нані
вець bring smth. to naught; ~  ко
гось з розуму drive smb. mad.

зволіка||ння delay; ~ти  linger; 
(відкладати) delay; ~ти з відпо
віддю delay one’s answer; не ~ючи 
without delay.

зволожувати, зволожити moisten, 
зворот 1. (зворотний бік) back; 

дивись на ~ і  please turn over 
(скор. Р. Т. О.); 2. (вислів) expres
sion, construction; мовний ~  turn 
of speech.

звороти || ий l.back attr.; oppo
site; reverse; ~ a  адреса return add
ress; ~ий бік back, reverse (side); 
~ий квиток return ticket; у ~ому 
напрямку in the opposite direction; 
2. грам, reflexive.

зворухнути (ся) stir; move, 
зворуш ||ений touched, moved; 

~ення emotion; ~ено touchingly; 
movingly; ~ливий touching, moving.

зворушувати, зворушити touch, 
move; зворушйти когось до сліз 
move smb. to tears; ~ ся  be touched /  
moved.

звуж||ення 1. (дія) narrowing, 
contraction; 2. (вузьке місце) nar
row spot; ~увати, звузити contract, 
narrow; жуватися, звузитися nar
row, get narrow.

звук 1. sound; ~  пострілу sound 
of a shot, report; 2.лінгв.: голосний 
~  vowel; прйголосний ~  consonant.

звуков || йй sound attr.; фіз. тж. 
acoustic; ~йй фільм talking film; 
~ a  хвйля фіз. sound wave.

звукозапис (sound-) recording, 
звукооператор sound-producer, 
звучати, прозвучати 1. ring; 

sound (тж. перен.); 2. (лунати, бути 
чутним) be heard.

зв’язаний tied; перен. bound, 
connected.

зв’язати(ся) див. зв’язувати (ся), 
зв’язка 1. bundle; bunch; 2. анат. 

c(h)ord, copula; 3. грам, copula.
зв’язк || івець 1. communications 

engineer; 2. військ, signaller; див. 
тж. зв’язковйй 2; ~овйй 1. li
aison attr.; 2. як ім. військ, messen
ger.

зв’язЦок 1. connection; link; con
tact; 2. (спілкування) relation, con
tact; ties pi.; З. мн. ~ки  (знайом- 
ства) connections; 4. (засоби спо
лучення) communication; військ, in
tercommunication; signals pi.; мі
ністерство ~ку Ministry of Com-' 
munications; відділення ~ку  post- 
-and-telegraph office; «ф» у ~ ку  з in 
connection with.

зв’язувати, зв’язати l.tie  (up), 
tie (together); bind (тж. перен.); 
~  вузлом knot; ~  обіцянкою bind 
by promise; 2. (встановлювати зв'я
зок) link up, connect; -ф- ~  собі 
руки tie one’s hands; ~ ся  (встано
влювати спілкування) get in touch /  
contact (with); (no телефону, радіо) 
get through (to), 

згадати див. згадувати. 
згадк||а 1 . memory, recollection; 

подарувати на ~ у  give as a keep
sake; 2. (згадування) mention (ing).

згадувати, згадати 1 . (відтворю
вати в пам'яті) remember, recall; 
2. (побіжно зауважувати) mention, 

згайнувати: ~  час waste iime.
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зганяти, зігнати 1. (з місця) drive 
away; 2. (докупи) drive together- 

зганьбйти disgrace, dishonour- 
згаса||ння going out; dying 

(away)-, ~ти, згаснути go out; ne- 
рен. die away, fade.

згин bend; ~ати(ся), зігнути(ся) 
bend.

згйнути 1. be lost, perish; 2. (зник
нути) disappear.

згідн || ий 1.: бути ~им argee 
(to); 2. (відповідний до чогось) in 
keeping (with); ~ o  1. in harmony; 
2.: ~ o  з according to; in accordance 
with.

зговір conspiracy; plot; бути в 
зговорі be in collhsion (with), 

зговірливий compliant, pliable, 
зговорюватися, зговорйтися (умо

влятися) arrange (with); ~  про 
зустріч arrange a meeting (with).

зг6д ||а 1. consent, assent; (спіль
ність думок) agreement; діставати 
~ y  когось obtain smb.’s consent; 
давати ~ y  give on’s* consent; дій- 
тй ~ и  come to an agreement; 2. 
(мир у сім'ї та ін.) accord, har
mony; жити в ~ і  live in harmony.

згоден: я з вами ~  I agree with 
you; ~  ! agreed!

згоджуватися, згодитися (давати 
згоду) agree (to), consent (to), as
sent (to).

згодйтися be of use; be useful 
(to), come in useful /  handy (to), 

згодний див. згоден, 
згодом (some time) later- 
зголодні II лий hungry; ~ т и  

be /  feel hungry 
згорда proudly; haughtily, 
згори from above; from the top. 
згоріти див. згоряти.

згортати, згорнути (скручувати) 
roll up; (складати) fold; згорнути 
газету fold up a newspaper; ~ ся  
roll up.

згорток bundle, packet; (скруче
ний) roll, scroll.

згоря II ння combustion; ~ти, зго
ріти burn; перен. wear oneself out; 
~ти від сорому burn with shame.

зготувати prepare, make ready; 
~  обід make dinner.

зграя 1. (пташина) flock; 2. 
(тварин) pack; (риб) shoal, school; 
3. (злочинців) gang.

згрібати, згребтй (лопатою) 
shovel; (граблями) rake; (руками) 
gather up.

згрубі||лий (про шкіру) callous; 
(про людину) coarsened; ~ти  (про 
руки та ін.) coarsen, become cal
lous; перен. get coarse.

згруповувати(ся), згрупувати(ся) 
group.

згубйти 1 .(загубити) lose; 2. 
(зруйнувати) ruin, destroy; ~ ся  
get lost.

згуби || ий disastrous; ~ і  наслідки 
fatal consequences.

згуртован || ий close-packed, in
terlocking; united; ~Ість cohesion, 
solidarity.

згуртовувати(ся), згуртувати(ся)
unite; rally.

згусток 1. clot; перен. concentra
tion; 2,фіз. cluster, bunch.

згущати, згустйти condense; ~ ся  
thicken; condense.

згущен || ий: ~ е  молоко condensed 
milk.

здавати, здати 1. (передавати) 
hand over; (про телеграму та ін.) 
hand in,- ~  в експлуатацію put in
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operation; 2. (внайми) let; (в орен
ду) lease; 3. (віддавати ворогові) 
surrender.

здаватися \  здатися (поступати
ся) give in, give (oneself) up; (воро
гові тж.) surrender.

здаватися 2, здатися 1. (справляти 
враження) seem, appear; look; 2. 
Ь с з о с мені здається, що it seems 
to me that.

здавна long since; since olden 
days поет.

здалек||а, ~ y  l.from a distance; 
2. (з далекої місцевості) from afar; 
приїхати ~ y  come from far away.

здається 1. див. здаватися 2; 2. 
як вставне сл.*. ~ ,  холодно it seems 
to be cold; він, має рацію he 
seems to be right, 

зд&ти див. здавати, 
здатися див. здаватися 1*2. 
зд&тн||ий suitable (for), fit (for); 

(на щось погане) capable (of); ні до 
чого не ~ий worthless, good for 
nothing; ~ість ability; (придат
ність) suitability, fitness.

здачII a 1. (внайми) letting (out); 
2. (фортеці та ін.) surrender; 3. 
(гроші) change; одержати ~ y  get 
one’s change.

здебільшого for the greater part; 
mainly.

здерти див. здирати, 
здивований astonished, surprised, 

amazed.
здивува||ння astonishment, sur

prise; ~ти  astonish, surprise, amaze; 
~тися be astonished, be surprised, 
be amazed (a t!.

здирати, здерти strip off; ~  кору 
з дерева bark a tree, 

здйретво robbery.

здих&ти, здохнути die off, perish. 
здібн||ий capable; (обдарований 

тж.) clever, able; ~ість I. ability; 
2.звин. мн. ~ості (природне об
даровання) ability sg.; aptitude 
sg.; ~ості до мов language ability, 
talent for languages.

здіймати, здійняти lift, raise; 
~  повстання start an uprising; ~ ся  
rise; (виникати) arise.

здійсненний feasible, practicable; 
практйчно ~  practicable.

здійснення realization; carrying 
out; fulfilment.

здійснювати, здійснити carry out, 
realize, put into practice; accom
plish, fulfil; ~  свій намір put one’s 
intention into effect; ~  подвиг per
form a feat; ~ ся  be carried out; 
be realized; be put into practice; 
(про мрії та ін.) come true.

здобич (захоплене) plunder, loot; 
(хижака, тж. перен.) prey.

здобувати, здобути get, obtain, 
gain; ~  відомості obtain j  gain in
formation; ~  засоби для існування 
earn one’s living; здобути освіту 
receive education.

здобуток achievement; fruit (s) 
(pi.).

здогадуватися, здогадатися guess, 
здогадка conjecture, guess-(work) 
здолати overcome; (підкорити) 

conquer, subdue.
здоровий 1. healthy; sound; пе

рен. тж. wholesome; ~  вигляд 
wholesome apoearance; 2. (міцний, 
дужий) strapping, husky; -ф- здо
ров! hello!; бувай здоров! good-bye!

здоров’я health; як ваше ~ ?  
how are you?; охорона ~  protec
tion of health; Міністерство охорони
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Ministry of Health; за ваше ~ l  
your health!

здригатися, здригнутися start; 
(від болю) flinch, wince.

здружйтися make friends (with), 
become intimate (with), 

здувйти, здути blow off. 
здуріти розм. become stupid; go 

crazy.
здушувати, здушити squeeze; con

strict.
зебра zebra.
зекономити economize; save, 
зелен ||ий green; ~ i  насадження 

trees and shrubs; давати ~ y  вулицю 
give the green light; ~іти 1. (вкри
ватися зеленню) turn green; 2. (ста
вати зеленим) become green; 3. 
(виднітися) show green, 

зелень Х.збірн. (овочі) greenery, 
reen; 2.збірн. (рослинність) ver- 
ure.
земельн||ий land attr.; of land 

після ім.; ~ a  ділянка plot of land; 
~ a  власність landed property; ~ a  
реформа land reform, agrarian 
reform.

землевласни || к landowner; вели
кий ~ к  big landowner; дрібний 
~ к  small holder; ~цький land- 
owner’s.

землеволодіння ownership of land, 
землевпорядкування system of 

land tenure, 
землекоп navvy.
землекористування land-tenure, 
землемір land surveyor, 
землерййн || ий: ~ a  машина ex

cavator, mechanical shovel.
землероб farmer, cultivator; 

~ ctbo agriculture; ~ський agri
cultural.

землетрус Earthquake, 
землечерпалка dredge(r). 
землйстий earthy; ~  колір об

личчя sallow complexion.
земл||й І, у різн. знач, earth; на 

~ i  on earth; 2. (суша, країна, воло
діння) land; чужі землі foreign lands; 
3. (грунт) soil; родюча ~ я  fertile 
soil; 4. (поверхня землі) ground, 

земляк countryman, 
землянйй earthen; earth attr. 
земн II йй earthly; перен. тж. 

earthy; ~ і  блага earthly blessings; 
~ а  куля the globe.

земноводн || ий 1. amphibian; 2. як 
ім.\ ~ і  мн. amphibia, 

земснаряд (suction) dredger, 
зеніт астр., перен. zenith; у ~ і  

слави at the height of one’s fame.
зенітка військ, розм. anti-aircraft 

gun.
зенітни||й І. астр. zenithal; 2. 

військ, anti-aircraft; ~ к  військ, йп- 
ti-aircraft gunner, 

зернйна grain; seed, 
зерно grain; збірн. corn; ~вйй 

grain attr.; ~ в е  господарство 
grain (growing) farm; ~ в і культури 
grain-crops, 

зерносховище granary. 
з’єдн||ання 1 .(д ія) joining, con

nection; 2. (місце) junction, joint;
3. військ, formation; жувальний 
connecting.

з’єднувати, з’єднати 1. join (to
gether), couple, link; connect; (об'єд
нуватися) unite; 2. (встановлювати 
сполучення) connect, link up; (no 
телефону) put through; ~ ся  1. 
join, connect; (об'єднуватися) unite; 
2. (no телефону та ін.) get through, 
make contact.
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зжувати chew up. 
з-за from, from behind; ~ моря 

from beyond the sea, from overseas; 
встати ~ столу rise from the table.

ззаду behind, at the back; from 
behind.

ззовні from outside, 
зигзаг zigzag.
зима winter; всю зиму the whole 

winter; на зиму for the winter.
зим ||івля wintering;~iBHHK win

terer; ~овий winter a ttr .;  ~остійкйй 
winter-hardy.

зимувати, перезимувати spend the 
winter; (п р о  тварин) hibernate, 

зйчити wish, 
зі ди в. з.
зібрання ( сукупність предмет ів) 

collection; повне ~ творів the com
plete works (of).

зібрати(ся) д и в . збирати (ся),
зівака розм . idler, idle onlooker, 
зівати l.yawn; 2 .розм . (п р о п у с 

кати н а го д у  та ін .) miss one’s chance; 
overlook; не зівай! look alive!

зів’я ||лий  faded, withered (тж. 
п е р ен .); ~нути (п р о  росл и н и )  
wither, fade; перен. (втрачати с в і
жість) lose its bloom, 

зігнати ди в. зганяти, 
зігнути (ся) ди в. згинати (ся), 
зігнутий crooked, bent; ( з г о р б л е 

ни й) stooped.
зіграти 1 .м у з . ,  спорт. play; 

2. театр, act, perform; ~ роль 
play / take the part (of).

зігрівати, зігріти warm, heat; 
~ руки make one’s hands warm; 
~ся get warm.

зізнаватися, зізнатися confess, 
зізнання confession, 
зізнатися ди в. зізнаватися.

зійтй go down, come down, des
cend; ди в. тж. сходити; ~ с я  meet; 
ди в. тж. сходитися, 

зілля зб ір н .. herbs p i.  
зімкнути ди в. змикати, 
зім’яти crumple (up), crush, 

crease; ~ с я  be crumpled.
зінйцЦя pupil / apple of the eye; 

■ ф берегти як ~ю ока guard like 
the apple of one’s eye.

зіпсований spoilt; (п ро  п р о д у к 
ти) tainted; (п р о  зам ок  та ін .)  
broken; (м о р а л ьн о ) depraved, cor
rupted.

зіпсувати spoil,, ruin; ~ с я  get 
spoiled, spoil; get out of order; 
(п р о  їж у) go off, go bad; (п р о  п о 
г о д у )  break up. 

зіпхнути д и в . спихати, 
зір sight, eyesight; поле зору 

sight, field of vision; перен. scope; 
точка зору point of view, stand
point.

зірвати ди в. зривати, 
зірвйголова розм . dare-devil, 
зірка star; морська ~ зо о л . 

starfish.
зіркйй sharp sighted, 
зірнйця 1. (р а н к о ва  з ір к а )  morn

ing star; 2. (в ід б л и с к  гр о з и )  sum
mer lightning.

зіскакувати, зіскочити 1. (стри
бати) jump off, jump down (from); 
зіскочити з коня jump / get off one’s 
horse; 2. (падат и) come off.

зіставл || ення collation, compari
son; ~яти , зіставити collate, com
pare.

зіткати weave.
зіткнення collision; ~ інтересів 

clash of interests, 
зіткнутися ди в. стикатися.



143 зли

зітха||ння sigh; ~ти 1. breathe, 
sigh; 2. (сум уват и) sigh (for), yearn 
(for).

з’їдати, з’їсти eat; (в с е  ц ілком ) 
eat up.

з’їжджати, з’їхати l.go down, 
come down; (к о в за ю ч и ) slide down; 
~ з дороги get off the road; ~ з 
гори go downhill; 2. (сповзат и) 
slide, slip; ~ся 1. (збират ися) 
come together, assemble; 2.р о зм .  
( їд у ч и , зустрічатися) meet.

з’їзд 1. ( зб о р и )  congress; партій
ний ~ party congress; 2. (прибут 
тя) arrival; ~івський congress a ttr . 

з’їздити go, make a trip, 
з’їхати ди в. з’їжджати, 
злагода 1. agreement; 2. (м ир у  

сім 'ї та ін .) accord, harmony.
злагоджен || ий co-ordinated; con

cordant; (п р о  сп ів ) harmonious; 
'~і дії concerted action s g ~а 
робота team-work; ~ість co-ordi
nation; concordance; ~о in co-or
dination, in concord.

злагодити, тж. зладити 1. ar
range, make; 2. (підгот уват и) pre
pare.

злазити, злізти 1. (спускат ися) 
come down, get down, climb down; 
~ з коня dismount; ~ з по
їзда розм . get off the train; 2. (п р о  
ф а р б у , ш кіру та ін .) come off, 
peel.

злаки мн.: хлібні ~ cereals, 
злам I. breaking; break-up; 2. пе- 

рен. (крутий поворот у  розвит ку) 
change; turning point.

зламувати, зламати 1. break; 2. тк. 
док. (за к о н , у г о д у )  infringe, break, 

злегка slightly, gently, 
зледащіти grow lazy.

зледеніЦння icing; ~ти become 
covered with ice. 

злетіти ди в. злітати, 
злйва 1. downpour; (корот кочас

н а ) heavy shower; 2. перен . hail, 
злив&ти, злйти l.pour out, pour 

together; 2. (зм іш уват и) m\x; 3. п е 
рен . (з 'єднуват и ) fuse; amalgamate, 
merge; ~ся 1. (п р о  р ічки  та ін .)  
flow together; 2. (п р о  ф арби , з в у к и )  
blend, merge; 3. перен . (о б 'є д н у в а 
тися) amalgamate, merge, 

злйвок ingot.
злйгодні мн. calamities; misad

ventures.
злиденнЦий poverty-stricken, des

titute; wretched; (п р о  житло тж.) 
squalid; shabby; ~ість destitution, 
(extreme) poverty.

злидар beggar; ~ство ди в. зли
денність.

злйдн И і мн. poverty sg .;  need s g .;  
жйти в ~ях live in poverty, 

злйзувати, злизати lick off. 
злий 1. wicked, vicious; bad- 

tempered; (я к  ім енна частина 
п р и су д к а ) cross, angry; 2. (яки й  
вираж ає злість)  malicious; 3. (яки й  
приносить л и х о ) evil; зла доля 
cruel fate; ф- злі язикй evil 
tongues.

злиня||лий faded, discoloured; 
~ти  1. (п р о  т варин) shed hair; 
(п р о  птахів) moult; 2. (втрачати 
к о л ір ) fade, lose colour.

злила || тися, злйпнутися stick to
gether; у нього очі ~ються (від 
сну) he can hardly keep his eyes 
open.

злйти їся) 1 ди в. зливати (ся), 
злйти * (викликат и зліст ь) make 

cross; anger; ~ся be angry (with).
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злиття 1. (р іч о к  та ін .)  conflu
ence, junction; 2. перен . (о б 'є д н а н 
н я )  amalgamation, merging, 

зліва at / from / on / to the left, 
злізти д и в . злазити, 
зліплювати, зліпйти stick to

gether; ~ся stick, 
зліпок cast, 
злісний malicious, 
злість malice, fury, spite; мене 

~ бере it makes me furious.
зліт 1. ae . take-off; 2. перен. (п ід 

н есен н я) rise, upswing; (ф ант азії 
та ін .)  flight; 3. ( з ' ї з д ,  зб о р и )  rally; 
meeting.

злітати, злетіти 1. ( в г о р у )  fly 
up; (п р о  птаха) take wing; (п р о  
літак) take off; 2. (полетіти геть) 
fly away; 3. (в н и з )  fly down; (п а 
дати) fall down; ~ в повітря 
be blown up; ~ся I. fly together;
2. перен. (зби рат и ся) gather, flock in.

зло evil ['і:-]; (ш к о д а ) harm; не 
пам’ятати зла bear no ill-will.

злоб || a spite; ( гн ів )  anger; зай 
вий, ~ний malicious.

злободенн II ий topical; ~ e  пи
тання burning issue, issue of the day.

зловжива || ння abuse; (їж ею  та 
ін .) over-indCilgence (in); ~ ти , зло- 
вжйти abuse; (їж ею  та ін .) over- 
-inddlge.

зловйти catch; ~ на слові take 
smb. at his word, 

зловісний ominous, sinister, 
зловмйсни || й ill-intentioned, ma

licious; ~й вчинок malicious act; 
~ k malefactor.

зловтіш || ний spiteful, malevolent; 
датися gloat (over).

злодЦій thief; кишеньковий ~ ій  
pickpocket; лійкуватий thievish;

дійство stealing, thieving; ^ій- 
ський thieves’, criminal, 

зломйти break; crush; ~ с я  break, 
злопам’ятний rancorous, 
злословити talk scandal, 
злочин crime; ю р. felony; вчинити 

~ commit a crime; спіймати на 
місці ~y catch red-handed.

злочйн||ець criminal; воєнний 
~ець war criminal; ~ний criminal; 
~ність 1. criminality, criminal na
ture; 2. (наявніст ь зл о ч и н у ) crimes 
p i.;  організована ~ність organized 
crime; боротьба зі ~ністю prevention 
of crime.

злощасний ill-starred, ill-fated, 
злоякісний м ед. malignant, 
злущувати, злущити husk, peel; 

~ся peel.
злюка розм . spitfire, 
злякан (І ий frightened, scared; ~ o  

in fright.
злякати frighten, scare; ~ с я  be 

frightened; take fright (of).
змага || ння competition, contest; 

спорт, тж. match; ~ння з плавання 
swimming match; ~ння на першість 
світу world championship; ~тися 
compete, emulate.

змазувати, змазати (ж иром ) 
grease, smear; (м а сл о м ) oil; (м а ш и 
н у )  lubricate; ~ йбдом paint with 
iodine.

змалку since one’s childhood, 
змальовувати, змалювати 1. (п е 

рем альовуват и ) copy; 2. перен. ( з о 
браж уват и, описуват и) portray; de
pict; describe.

зманювати, зманйти lure, entice. 
змарніЦлий haggard, hollow

cheeked; ~ ти  look haggard; become 
hollow-cheeked.
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змастити д и в . змащувати, 
змах stroke, sweep; (р у к и )  move

ment; (к р и л )  flap; ~увати, ~нути 
wave; strike (with); make strokes 
(with); (к р и л а м и ) flap.

змащувати, змастйти ди в. змазу
вати.

зменінува Н льний 1. diminishing; 
~льне скло diminishing glass; 2. 
гр а м .: ~льний суфікс diminutive 
suffix; ~ ти , зменшити diminish, 
decrease; ~ти швйдкість slow down; 
'‘мтися, зменшитися diminish, de- 

*#r6ase; (п р о  ц іну  та ін .) lessen, be 
Educed.

змерз || лий cold, chilly, frozen; 
~нути get / be frozen; я змерз I am 
frozen; I am very cold, 

змести ди в . змітати, 
зметати baste, tack together, 
змивати, змити 1. wash off; 2. (зн о

сити в о д о ю ) wash away.
змикати, зімкнути close; не ~ 

очей not sleep a wink; зімкнути 
ряди військ ., спорт, close the ranks; 
~ся I. join, close up; 2. перен. 
rally, unite.

змилуватися have pity / compas
sion (on).

змити ди в. змивати* 
змій 1. ф ольк. dragon; 2. (п а п е р о 

вий ) kite.
зміїний snake attr., snake’s, 
змін II a 1. (д ія )  changing, change; 

(за м ін а ) replacement; ~a дня і 
ночі alternation of day and night; 
2. (н а  за в о д і та ін .) shift; 3. (м олоде  
поколінн я) young / rising genera
tion; ~ний changeable, variable; 
~на величина мат. variable quanti
ty; ~ний струм ел. alternating 
current.

змінювати, змінйти change; ( з а 
мінюват и) replace; ~ся І. change; 
2. (зам іщ уват и оди н  о д н о го ) be 
changed, relieve one another, 

зміряти, зміряти measure, 
зміст 1. (т вору, к н и ги ) contents 

p i.;  2. (суть, см исл) substance, con
tent; ~овний profound, serious.

змітати, зместй sweep off / away 
(тж. п е р е н .) .

зміцнення (д ія )  strengthening; 
(в л а д и  та ін .)  consolidation.

зміцнювати, зміцнйти strength
en; військ, fortify; (п р о  в л а д у  та 
ін .)  consolidate; ~ся become strong
er; be strengthened; військ , fortify 
one’s positions; (п р о  в л а д у  та ін .)  
consolidate, 

змішаний mixed.
змішувати, змішати l.mix (up); 

(ф а р б и  та ін .) blend; 2. (плутати) 
mix up, confuse, muddle; ~ с я  1« mix; 
blend; 2. (втрачати ясність, плута
тися) become confused.

зміщувати, змістйти 1. displace; пе
рен. contuse; 2. (звільнят и) discharge, 

змія snake, serpent, 
змова plot, conspiracy, 
змовитися ди в. змовлятися, 
змовкати, змовкнути become si

lent; (п р о  ш ум, з в у к )  stop.
змовлятися, змовитися 1. plot, 

conspire; 2. (умовит ися) arrange, 
змовник conspirator, 
змовчувати, змовчати give по 

answer, hold one’s peace.
змог II a possibility; (сприят лива  

обст авина) opportunity; давати ко
мусь ~у enable smb. (-J- to in f.) ;  
give smb. a chance / an opportun
ity; no змозі as far as possible, 

змогтй be able.
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змокати, змокнути become wet; 
(промокнути) be wet through, 

змолодіти become younger- 
змолоду from one’s youth; in 

one’s youth, 
змолоти grind, 
змолотйти c. г. thresh, 
змонтувати 1. техн. assemble; 

(встановлювати) install, mount; 2. 
(про фільм) edit, 

зморений tired, weary; worn-out. 
зморйти(ся) див. зморювати (ся), 
змориш || a wrinkle; (на тканині) 

crease; (біля очей) crow’s feet; 
~уватнй wrinkled, (про обличчя 
тж.) lined.

зморщувати, зморщити wrinkle 
(up), ~ с я  1. wrinkle (up); 2. (роби
ти гримаси) make faces; 3. (про одяг 
та ін.) crease, crumple.

зморювати, зморйти tire, weary; 
~ся tire oneself; get tired, 

змотувати, змотати reel, wind, 
змочувати, змочйти moisten. 
змужні||лий mature, grown-up; 

~лість maturity; ~ ти  grow up, 
grow into a man,- він дуже ~в he 
looks quite grown-up. 

змусити див. змушувати. 
змуч||ений worn-out; exhausted; 

у нього ~ений вйгляд he looks 
worn-out; жувати, ~ити  (стомлю
вати) wear out; (мучити)  torture; 
~уватися, ~итися be worn out; 
be tortured.

змушен||ий forced; ~ a  посадка 
ae. forced / emergency landing.

змушувати, змусити force, com
pel; make smb. (-J- to inf.); змусити 
замовкнути silence.

знавець expert (in), connoisseur 
[koni'sa:].

знад || a temptation; ~лйвий at- 
trading; tempting.

знадвору (звідки) from the out
side.

знаджувати, знйдити tempt, en
tice; ~ся be tempted, be enticed.

знадобйтися be necessary, be 
needed; (пригодитися) be of use, 
come in useful / handy.

знайомий 1. (відомий) familiar; 
(який знає, якого знають) acquaint
ed (with)-, 2. як ім. acquaintance.

знайомити, познайбмити (з кимсь) 
introduce (to); (з чимсь) make ac
quainted (with)* ~ся get to know; 
(з чимсь тж) acquaint oneself 
(with).

знайтй див. знаходити, 
знак 1. sign, mark; (умовне по

значення) symbol; ~ рівняння мат 
equal-sign; ~ оклику грам, excla
mation mark; ~ питання грам. 
question-mark; 2. (сигнал) sign, sig
nal; подавати ~ give a sign; ф  
грошовий ~ currency note; на ~ 
чогось to signify smth. 

знаменйтий famous, well-known, 
знаменний 1. great, memorable;

2. (значний) significant; 3. (видат
ний) outstanding, 

знаменник мат. denominator, 
знаменувати mark, signify, 
знання knowledge; (справи) skill, 
знаряддя tool, instrument (тж. 

перен.); сільськогосподарське ~ 
збірн. agricultural implements pi.; 
~ виробництва мн. instruments of 
production.

знати know; be aware (of); be ac
quainted (with)-, ф що до чого 
know what’s what; Хто його знає? 
Who knows?; ~ся 1. (з кимсь) be
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acquainted (with); 2. (розумітися 
на чомусь) be a connoisseur (of); 
be familiar (with).

знатний (видатний) distinguished, 
outstanding, noted.

знахабні || лий insolent, impudent; 
~ти  become insolent.

знахар sorcerer; (що лікує) quack; 
~ к а  sorceress; (що лікує) quack, 

знахідка find.
знахідний: ~  відмінок грам, ac

cusative (case).
знаходити, знайтй 1. find; (ви

являти тж.) discover; 2. (відшука
ти) seek out; ~ с я  be found; be 
discovered.

значення 1. (смисл) meaning, 
sense; significance; 2. (важливість) 
importance, significance; надавати 
~  attach importance (to); мати ве- 
лйке ^  be of great importance; 
не мати ~  be of no importance; 
набувйти велйкого ~  acquire great 
significance, 

значити mean, signify, 
значитися be registered (as); ~  

в спйску be on the list.
значить вставне сл., розм. so, 

then, well.
значнЦйй 1. (великий) consider

able; ~ою мірою to a great extent; 
2. (важливий) important, signifi
cant.

значно much, considerably, to 
a great extent, 

значок badge.
знаючий able, competent; (вчений) 

learned ['la:mdj.
знебарвлювати, знебарвити dis

colour, bleach.
знебол || ювання мед/ anaesthe- 

tization; ~ювати, ~ити мед. anaes

thetize; ~юючий мед.: ~юючий
засіб anaesthetic, 

зневага contempt, disrespect, 
зневажати, зневажити 1. (стави-

тися з презирством) scorn, des
pise; 2. (нехтувати) neglect.

зневажливий contemptuous, scorn
ful, disdainful.

зневір II a disillusionment, disap
pointment; ~ений disillusioned, dis
appointed.

зневір’я див. зневіра, 
зневірятися, зневіритися lose con

fidence, lose one’s faith (in).
знедолений miserable, unfortu

nate.
знезаражувати, знезаразити dis

infect.
знекровлювати, знекрбвити bleed 

white; перен. render lifeless.
знемагати, знемогтй be exhaust

ed, break down; ~  від утоми be 
faint with fatigue.

знемо||га exhaustion, prostration; 
~жений exhausted, tired out, worn- 
-out.

зненави || діти conceive a hatred 
(for); ~сть hatred; hate.

зненацька suddenly, all of a sud
den.

знеособлювати, знеособити de
prive of individuality, depersonalize; 
(роботу) eliminate personal respon
sibility (in).

знеохочувати, знеохотити dis
courage.

знепритомніти faint, lose consci
ousness.

знесйлЦений exhausted, worn- 
out; ~ювати, ~ити weaken, enfeeble; 
~юватися, ~итися grow weak, be 
exhausted.
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знеславлювати, знеславити dis
grace; discredit; (зганьбити) dis
honour, put to shame, 

знестй див. зносити, 
знехтувати neglect, ignore. 
знецін||ення depreciation; ~юва- 

ти(ся), ~йти(ся) depreciate.
знешкоджувати, знешкодити ren

der harmless.
знйжен||ий reduced; ~ н я  1. low

ering; 2. (зменшення) reduction; 
~ н я  цін reduction in prices; ~ня 
зарплати wage-cut; ~ н я  собівар
тості продукції lowering of costs 
of production.

знйжувати, знйзити 1. (опускати) 
bring down, lower; 2. (зменшувати) 
reduce; (про ціни тж.) cut (down); 
~  тиск reduce pressure; ~ ся  1. 
(опускатися) go /  come down, de
scend; 2. (зменшуватися) sink, fall; 
be reduced.

знйзу (з нижньої сторони) from 
below; (рахуючи знизу) from the 
bottom; (внизу) underneath.

знйзувати, знизати: ~  плечима 
shrug one’s shoulders.

зникати, знйкнути disappear, 
vanish.

знйкнення disappearance. 
знйщЦення destruction; extermi

nation; annihilation; жувальний de
structive; ae. fighter attr.; жувальна 
авіація fighter aircraft.

знйщувати, знищити destroy; ex
terminate; annihilate.

знівечити disfigure; (скалічити) 
cripple, mutilate.

зніжен||ий delicate; (про чоло
віка тж.) effeminate; ~ість deli
cacy; (про чоловіка тж.) effemi
nacy.

знім&ти, зняти 1. take (aw&y); 
(одяг та ін.) take off, remove; 2. 
(врожай) gather, pick; ~  йблука 
pick apples; 3. (фотографувати) take 
smb.’s photograph; ~  фільм shoot 
a film; 4. (квартиру) take, rent; 
■ф- ~  облогу raise the siege;
~  з себе відповідальність decline 
all responsibility; ~ ся  1. (відділя
тися; вирушати) come off; 2. (фо
тографуватися) be phbtographed; 
~ ся  у фільмі act in film; 3. (почи
натися) arise; ~ с я  з обліку take 
one’s name off the register, 

знічев’я розм. out of sheer idleness, 
зніякові ||лий embarrassed; ~ти  

be embarrassed, be abashed.
знобй||ти безос.: мене ~ ть  I feel 

feverish.
знов, знову again, once again; 

(наново) anew, afresh.
зносити, знестй 1. (зверху вниз) 

bring down; 2. (відносити) carry; 
(докупи) pile up; 3. (руйнувати) 
demolish, pull down; 4. (терпіти) 
bear; 5. (водою) carry away; (віт
ром) blow off.

знош||ений worn-out, shabby, 
threadbare; ~увати, зносйти wear 
out; жуватися, зносйтися be worn 
out.

знуща || льний jeering, mocking; 
~ння vicious, mockery, 

знущатися jeer (at); mock (at). 
зняти(ся) див. знімати(ся), 
зобов’язан || ий obliged; (комусь) 

indebted (to); ~ н я  obligation, un
dertaking; commitment; взяти на 
себе ~ н я  зробити щось pledge one
self to do smth.

зобов’язувати, зобов’язати oblige, 
bind; ~ ся  undertake, bind oneself.
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зображати, зобразити \. (відтво
рювати в художніх образах) port
ray; (в літературі тж.) delineate, 
depict; (на сцені) act; 2. (бути 
зображенням) represent.

зображення portrayal, represen
tation, delineation; (те, що зоб
ражене тж.) picture.

зовні on the outside; (за межами 
чогось) outside; (на зовнішній ви
гляд) outwardly.

зовнішнЦій 1. outward, exterior, 
external, outside; ~ ій  вигляд (out
ward) appearance; ~ ій  вплив 
outside influence; 2. (іноземний) 
foreign; ~ я  політика foreign 
policy.

зовнішньополітичний foreign pol
icy attr.

зовсім quite; totally, entirely; 
~  не not at all. 

зодіак астр. Zodiak. 
зозуля cuckoo.
зойк scream, shriek, yell; ~нути 

scream, shriek.
зокрема 1. (окремо) separately; 

2. specifically, among their number; 
я ~  1, personally, 

зола ash(es) (pi ). 
золотйти, позолотити gild, 
золото gold; «ф» не все те що 

блищйть all that glitters is not gold; 
~носний auriferous, gold-bearing; 
~шукач gold-prospector- 

золотЦйй gold; golden (тж. ne- 
рен.); ~ e  серце heart of gold; 
~ a  валюта gold currency; -ф> ~ a  
осінь mellow autumn; ~ a  пора 
happy time; ~йстий golden; ~йсте 
волосся golden hair, 

золотуха мед. scrofula, 
зомлівати, зомліти faint.

зон II a zone; ~ a  мйру peace zone; 
вальний zonal.

зонд probe; ~увати sound (тж. 
перен.); мед. probe.

зо6л||ог zoologist; ~огія zool
ogy; ~огічний zoological.

зоопарк zoological gardens pl.y 
zoo розм.

зоотехнік live-stock expert, 
зопалу in the heat of the moment, 
зопрівати, зопріти rot. 
зоровЦйй visual, optic; ~ a  па

м’ять visual memory 
зор||я 1. (зірка) star; 2. (ранко

ва) dawn; (вечірня) sunset (glow); 
вставати на ~ i  rise with the dawn; 
на ~ {  at dawn; 3. військ, (сигнал) 
retreat; грати ~ ю  sound the retreat; 
від ~ i  до ~ i  from dawn to dusk.

зорян||ий l .s ta r  attr.; 2. (вкри
тий зірками) starry; ~ a  ніч star* 
ry /  starlit night.

зосереджен | |ий concentrated; ~ a  
увага rapt attention; ~ість concen
tration; ~ o  with concentration.

зосереджувати, зосередити con
centrate; (про увагу та ін. тж.) 
focus; ~ ся  1 .(про військо, вогонь) 
be concentrated; 2. (на чомусь) con
centrate (on).

зотлівати, зотліти 1. (гнити) rot; 
2. (згоряти) be reduced to ashes.

зошит notebook; (шкільний тж-) 
exercise-book, copy-book; ~  для ма
лювання drawing-book, sketch-book.

з-під from under, from beneath; 
~  Полтави from somewhere near 
Poltava.

зрад || a 1. treason; betrayal; дер-' 
жавна ~ a  high treason; 2. (пору
шення вірності) unfaithfulness; (у 
шлюбі) adultery; ~лйвий treach



зра 150

erous; (невірний) unfaithful; ~лй- 
вість treachery; ~ник betrayer, 
traitor; жниця traitress,- ~ницький 
treacherous, traitorous.

зраджу II вати, зрадити 1. betray; 
2. (порушувати вірність) be un
faithful (to) ; 3.*. пам’ять мені 
my memory is failing, 

зрадіти rejoice; be glad /  delighted, 
зраз || ok 1. specimen, sample; 2. 

(приклад) model, example; ~ 6 k 
мужності model of bravery; 3. техн. 
model, pattern; ~ковий model attr.; 
(відмінний тж.) exemplary; ~j<o- 
вий порядок perfect order; ~кова 
поведінка model behaviour.

зранку 1. (коли) in the morning; 
завтра ж  tomorrow morning; 2. 
(відколи) since morning, 

зректися див. зрікатися, 
зрештою finally, after all. 
зрив break-down; (невдача) failure, 
зривати, зірвати 1. (відривати, 

тж. скидати) tear off, break off;
2. (рослину та ін.) pick; 3. перен. 
(перешкодити здійсненню) upset, 
frustrate; ~  переговори wreck the 
negotiations; 4. (вибухом) blow up, 
explode; ф  зірвати голос strain 
one’s voice; ~ ся  1. (падати) fall 
(off); 2 .(з  прив’язі та ін.) break 
loose; 3.; ~ ся  з місця start up; 
А. перен. (закінчитися невдачею) 
miscarry fail.

зрівноважувати, зрівноважити ba
lance; перен. counterbalance; ~ ся  
be balanced.

зрівнювати, зрівняти 1. (робити 
рівним з кимсь) make equal; level, 
equalize; ж  в правах give equal 
rights; 2. (вирівнювати щось) even, 
smooth, level.

зрідка (інколи) now and then; 
from time to time.

зріднюватися, зріднитися become 
very close, become intimately link
ed (with).

зріз cut; (для аналізу) section; 
жувати, ~ати l.cut; (відрізати) 
cut off /  away; (гілку тж.) lop;
2.розм. (на екзамені) fail; жувати
ся, жатися розм. (на екзамені) be 
plucked.

зрікатися, зректйся renounce, re
pudiate; ж  престолу abdicate.

зріл || ий (повністю розвинений) 
mature (тж. перен.); жість (пов
ний розвиток) maturity (тж. пе- 
рен.).

зріст (висота) height; (людини 
тж.) stature; високий на ж of large 
stature, tall.

зріти (досягати розвитку) ma
ture (тж. перен.).

зробйти make, do; ж  помйлку 
make a mistake; ж висновок make 
a conclusion; ж  послугу render 
service; ж честь do the honour; 
ж шкоду do harm; ~ ся  become; 
happen.

зрозумілії ий (ясний) clear, com
prehensible; intelligible; ф  ж а річ 
naturally; жість clearness; intelli
gibility; ж о 1. clearly; plainly; 2. 
вставне сл. of course, naturally.

зрозуміти understand, compre
hend; (усвідомлювати) realize.

зронйти drop, let fall; ж сльозу 
shed a tear.

зроста || ння growth; (збільшення) 
increase; rise; (удосконалення) de
velopment; ж Ння добробуту in
crease in material well-being; жти, 
зростй grow; (збільшуватися) in
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crease; ~тися, зростйся (про кістку 
та ін.) knit.

зрошЦення watering, irrigation; 
жувальний irrigating, irrigatory; 
жувати, зросйти water, irrigate.

зрощЦення join, joint; жувати, 
зростйти 1. (вирощувати) grow; 
2. (про кістку) knit; 3, техн. join, 
joint; (дріт, трос) splice.

зруб (дерев’яна споруда) frame 
of logs.

зрубати (дерево) fell, cut down, 
зруйнувати destroy, demolish, 

wreck; ~  дощенту raze to the ground.
зручн II ий 1. comfortable; (для 

користування) handy; 2. (що під
ходить для чогось) convenient; ~ий 
момент opportune moment; ~ий ви
падок opportunity; ~ість conveni
ence; comfort; ~ о  comfortably; вам 
тут ~о? are you comfortable here?

зрушувати, зрушити (з місця) 
move, shift; ~ ся  (з місця) move, 
budge.

зрячий with eyes (to see) після 
ім.; sighted.

зсаджувати, зсадйти lift down, 
help down,

зсередини (звідки) from (the) in
side; (де) on the inside.

зсипати, зсйпати pour; ~  зерно 
в мішки put corn into sacks.

зсідатися, зсістися 1. (про тка
нину) shrink; 2. (про молоко) curdle; 
(про кров) coagulate, curdle.

зсовувати, зсунути 1. (з місця) 
move, shift; 2. (докупи) bring /  
push together.

зстрйбувати, зстрибнути jump off, 
jump down (from), 

зсув displacement; геол. тж. heave,
dislocation.

зсунути див. зсовувати, 
зуб tooth; у нього болйть ~  he 

has a bad tooth.
зубатий розм. sharp-toothed; пе- 

рен. sharp-tongued.
зубець 1. (грабель) tooth; (шес

терні тж.) cog; (вил, виделки) 
prong; 2. (стіни фортеці) battle
ment.

зубйло техн. chisel, point-tool, 
зуби || йй 1. tooth attr.; dental; 

~йй біль toothache; ~йй порошок 
tooth-powder; ~ а  щітка tooth-brush; 
2. лінгв. dental.

зубр зоол. European bison; au
rochs [oTDks].

зубр II йти розм. cram, grind; ~ ій  
розм. crammer.

зубчатЦий техн. toothed; ~ е  
колесо cog-wheel; ~ а  шестерня 
pinion, gear-wheel.

зуміти be able; succeed; не ~  be 
unable; fail.

зумовл ||ений conditioned; caused, 
brought about; ~ювати, зумовити 
stipulate (for); cause, call forth; 
determine; ~юватися, зумовитися 
be conditioned (by).

зупйнка stop; (місце) stopping- 
-place; (транспорту) stop; station.

зупиняти, зупинйти stop; make 
stop; (машину, коней) pull up; 
~ ся  1. stop, come to a stop; (про 
машину, візок тж.) pull up; 2. 
(в готелі та ін.) put up (at), 
stay (at).

зусйл||ля effort; докладати ~ ь  
make efforts.

зустріч I. meeting; get-together; 
2. (прийом) welcome, reception; 3. 
спорт, match; -ф» ~  Нового року 
New-Year’s (Eve) party.
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зустрічати, зустріти 1. meet, en
counter; (випадково) come across, 
happen to meet; 2. (приймати) re
ceive; (вітати) greet, welcome; 
^  гостей receive /  greet one’s 
guests; -ф» ~  Новйй рік see the 
New Year in, celebrate the New 
Year.

зухвал||ий 1. insolent, imperti
nent; rude; 2. (сміливий) daring, 
bold; audacious; ~ість 1. insolence 
impertinence; 2. (сміливість) dar
ing, audacity.

зціляти, зцілйти cure, heal; ~ ся  
be cured, be healed (of), recover 
(from).

зчепйти див. зчіплювати.
зчеплення 1. (дія) coupling; 2. 

(механізм) clutch; 3.фіз. cohesion, 
adhesion; ~  молекул cohesion of 
molecules.

зчиняти, зчинйти make; ~  галас 
make a noise; ~ся: зчинйвся галас 
there was a lot of noise.

і (після голосного й) 1. (сполу
чення) and; (послідовність) and 
then; старе й мале young and old; 
...і він поїхав ... and then he left;
2. (хоч) не перекладається: і радий 
би це зробити, та не можу much 
as I should like to do it, I can't;
3. (також) too; (при запереченні) 
either, neither; і в цьому випадку 
in this case too; і не там not there 
either; 4.: i... i... both... and; «ф- 
і так далі, і -таке інше and so forth, 
and so on; і от and now.

зчищати, зчйстити, clear away; 
(щіткою, рукою) brush off.

зчіплювати, зчепйти couple; ~ ся  
be coupled (up).

зшивати, зшйти stitch, sew [soil] 
together.

зштовхувати, зштовхнути push 
off /away; ~ ся  (з кимсь, чимсь) 
collide (with), run into each other.

зяб c. г. autumn ploughing; (по
ле) land ploughed in autumn; ~ле- 
вий: ~лева бранка с. г. autumn 
ploughing, 

зяблик chaffinch, 
зябра мн. gills.
з’являтися, з’явйтися appear; (за 

викликом тж.) come, turn up; у 
мене з’явйлася думка it occured 
to те .

з’ясовувати, з’ясувати elucidate; 
ascertain; док. тж. find out; ~ ся  
turn out; be found out.

зять (чоловік дочки) son-in-law; 
(чоловік сестри) brother-in-law.

ігнорувати ignore; (нехтувати) 
disregard.

іграшк||а toy, plaything; ~овий 
toy attr.

ідеал ideal.
ідеалі II зм idealism; взувати idea

lize; ~ ст  idealist; ~стйчний idea
list.

ідеальний ideal.
ідейний 1. (про людину, твір) 

high-principled, high-minded; 2. 
(ідеологічний) ideological.

ідентйчний identical.
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ідеолЦог ideologist; логічний 
ideological; хогія ideology.

ідея idea; (поняття) notion, con
cept; ~  роману (underlying) idea /  
theme of a novel, 

ідйлія idyll.
ідіома лінгв. idiom; ~тйчний 

idiomatic.
Ідіот idiot, 
ідол idol.
ієрархія hierarchy [-ki]. 
ієрогліф hieroglyph (pi. hiero

glyphics).
. із див. з.
ізолювати 1. isolate; 2. ел., техн. 

insulate.
ізоля||тор \.ел., техн. insulator; 

2. (у лікарні) isolation ward; ~ція 
1.-isolation; 2.ел., техн. insulation, 

ізюм raisins pi. 
ікло fang; (слона) tusk, 
ікбна icon.
ікра (риби) гое; (як страва) 

caviare.
ілюз Н ія illusion; ~орний illusory, 
ілюмінатор мор. porthole, 
ілюмін ||ація illumination; свят

кова ~ація festive illuminations; 
~увати illuminate.

ілюстр || атйвний illustrative; ~ація 
illustration; хований illustrated; 
~увати illustrate.

іменйн И и name-day sg; ~ник, 
~ниця person keeping his /  her 
name-day; він х Ник it’s his name- 
-day.

іменник грам. noun, 
іміт ||ація imitation; жувати imi

tate.
імла haze.
іммігр II ант immigrant; ~ація im

migration; ~увати immigrate.

імовірн || ий probable, likely; ~ість 
probability; теорія хості мат. theory 
of probability; ~ о  probably, 

імператор emperor, 
імперіал || ізм imperialism; ^іст  

imperialist; ~істйчний imperialistic; 
хістйчна війна imperialist war. 

імперія empire.
імпорт import; ~ний imported; 

import attr.; жувати import.
імпровіз II ація improvisation; 

хований improvised; жувати im
provise.

імпульс impulse, 
імунітет immunity, 
ім’я name; (на відміну від прі

звища) first name; given name 
амер.; від імені когось on behalf 
of smb. перен. reputation, re
nown.

інакш II e 1. спол. (a mo) or (else); 
otherwise; 2. присл. (по-іншому) 
differently, in a different way; так 
чи ~ e  anyhow; ~ий different.

інвалід invalid [-li:J; x  праці 
disabled worker; x  війнй disabled 
soldier; ~ний invalid attr.; ~ність 
disablement, disability.

інвентар inventory; (обладнання) 
stock; спортйвний x  sport equip
ment; ~изація taking stock; хизу
вати take stock (of), 

індекс index, 
індивід individual, 
індивідуалі || зм individualism; 

хет  individualist; хстйчний indi
vidualistic.

індивідуальн || ий individual; ~ісгь 
individuality.

індй || к turkey (-cock); ~чка tur
key (-hen).

інді || йський, хєц ь Indian.
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індонезі II єць, ~йський Indone
sian.

індукція induction, 
індус, ~ка Hindu, Hindoo, 
індустрі II алізація industrialisa

tion; ~альний industrial, 
індустрія industry, 
інертн П ий inert, passive; ~ість 

inertness, passivity.
інерці || я inertia; momentum; за 

~єю under one’s own momentum; 
перен. mechanically, 

ін’єкція мед. injection, 
інженер engineer; ~ний engi

neering.
іній hoarfrost; rime поет. 
ініціали мн. initials.
ІніціатйвЦа initiative; ~ний of 

initiative після ім.; ~н а  людина 
man of initiative, 

ініціатор initiator, 
інквізйція inquisition, 
інколи sometimes, at times, 
інкубатор incubator, 
іноді див. інколи, 
інозем || ець, ~ка foreigner; ~ний 

foreign; ~ н а мова foreign lan
guage.

інспек || тор inspector; ~тувати 
inspect; ~ція inspection, 

інспірувати inspire, 
інстанція instance, 
інстйнкт instinct; ~йвний in

stinctive.
інститут institute. 
інструкт||аж instruction; instruct

ing; ~увати instruct, give instruc
tions.

інструкЦтор instructor; ~ція in
struction (s) (pi.).

інструмент instrument; tool; 
вальний Х.техн. tool-making; 2.

муз. instrumental; ~альник tool- 
maker.

інсцен II ізація, ~івка stage ver
sion; ~увати dramatize; stage.

інтелект intellect; дуальний in
tellectual.

інтелігенЦт intellectual; ~тний 
intellectual, cultured; ~ція intelli
gentsia; збірн. тж. intellectuals 
pi.

інтендант військ, quartermaster, 
інтенейвн II ий intensive; ~ість 

intensity.
інтервал interval; space. 
інтервенЦт interventionist; ~цІя 

intervention.
інтерв’ю interview; взяти ~  in

terview (smb.); дати ~  give (smb.) 
an interview, 

інтерес interest.
інтернат 1. (школа) boarding- 

school; 2. (гуртожиток при школі) 
(school-) hostel.

Інтернаціонал 1 (гімн) the Inter
nationale ['mtanaejVncul].

Інтернаціонал2 (об’єднання) in
ternational.

інтернаціо II налізм internation
alism; ~наліст internationalist; 
анальний international.

інтерпрет || ація interpretation; 
~увати interpret, 

інтймний intimate, 
інтонація intonation. 
інтрйгЦа intrigue, plot; ~увати

1. (вести інтригу) intrigue, plot;
2. (викликати цікавість) rouse the 
curiosity (of).

інту І) їтйвний intuitive; ~їція in
tuition.

інтурйст foreign tourist, 
інфаркт мед. infarction.
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інфекційн || ий мед. in f e c t io u s ;  c o n 

t a g io u s ;  ~ а  х в о р о б а  in f e c t i o u s  

d i s e a s e  | '- z i : z ] .  
інфекція in f e c t io n ,  c o n t a g io n ,  

інфінітйв грам, i n f i n i t i v e ,  

інфляція i n f l a t i o n ,  

інформатик || а, тж. т е о р ія  ~ и  

in f o r m a t i c s .
інформаційн Н ий i n f o r m a t io n  attr.; 

~ е  п о в ід о м л е н н я  b u l l e t i n .

інформНація information; жува
ти. inform, 

інцидент incident, 
інш || ий different; other, another; 

~ими словами in other words; ~им 
разом another time.

іншомовний belonging to another 
language; (про населення) speaking 
another language, 

іподром race-course. 
іран||ець, ~ський Iranian, 
іржа rust; ~вий rusty; ~віти 

rust, be rusty.
іржати, заіржати neigh, whinny, 
іригація c. e. irrigation, 
ірйс бот. iris ['аіз-].
Ірландії ець I r i s h m a n ;  ~ка I r i s h 

w o m a n ;  ~ський I r i s h .

ірон || ізувати s p e a k  i r o n i c a l l y

[ a i9- ] ;  в і ч н и й  i r o n i c a l  [ a ia - ] .  

іронія i r o n y  ['аі9Г9Пі]. 
іскр II a s p a r k ;  ~йстий s p a r k l i n g .  
іслйндПець, ~ка I c e la n d e r ;

ськнй I c e la n d  attr. 
існ Кування e x is t e n c e ;  ~увати 

e x is t ;  уючий e x i s t in g ,  b e in g ,  

іспан ||ець, ~ка S p a n ia r d ;  ~ський

Spanish; ~ська мова Spanish, the 
Spanish language.

іспит 1. examination; вйтримати 
~  pass an examination; 2. (випро
бування) trial, test.

істер||ика hysterics; ~йчний his- 
terical; ~ ія  hysteria.

істин || a truth; ний true, 
історії ик historian; ~йчний 

historic(al); ~ія  1. (наука) history;
2. (розповідь) story, 

істота being; creature.
істоти || ий essential; (важливий) 

substantial; ~ i  зміни material 
changes; ~ e  значення vital import
ance; ~ o  essentially; substantially.

італі||єць, ~йка, ~йський Ital
ian; ~йська мова Italian, the 
Italian language.

ітй (після голосного йти) l.go ; 
(пішки) walk; (за кимсь) follow 
(smb.) 2. (про час) go by, pass;
3. (про опади): іде дощ it is rain
ing; іде сніг it is snowing; 4. (про 
дим, пару та ін.) come out; 5. (від
буватися — про переговори, збори 
та ін.) go on, proceed; 6. (про виста
ву) be on; Що сьогодні йде? What 
is on tonight?

ітйся (після голосного йтйся) 
розм.: ідеться про те, що the point 
is that; не про це йдеться that’s not 
what we are talking about, 

ішак розм. donkey, ass. 
ішіас мед. sciatica, 
іще див. ще.
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I
їда food; (приймання їжі) Sating; 

meal; ~льня dining-room; (в уста
нові, на підприємстві та ін. тж.) 
restaurant, canteen.

їдк||йй Х.хім., тж. перен. caustic; 
2. (в'їдливий) pungent, acrid; ~йй 
дим acrid smoke; ~ а  іронія biting 
irony.

їжа food; nourishment, 
їжак hedgehog; морський ~  sea

-urchin.
їжитися, наїжитися bristle. 
їзд ||£  (у машині) driving; (верхи, 

на велосипеді) riding; (залізницею) 
travelling; дві години ~ й  (від) two 
hours journey (from).

й див. і.
ймовірний див. імовірний, 
йог yogi ['jougi]. 
його І. див. він; 2.займ. присвій

ний his; its. 
йод iodine [-di-n].

їздити, тж. їхати, поїхати go;
(у машині, колясці) drive; (вер
хи, на велосипеді) ride; (залізни
цею) travel; ~  на трамваї go by 
tram.

її 1 .див. вона; 2.займ. присвій
ний (з ім.) her; (без ім.) hers; its.

їсти, з’їсти eat; мені хочеться ~  
I am hungry.

їстівнйй eatable; (придатний для 
харчування) edible.

їх І. див. вони; 2. займ. присвій
ний (перед ім.) their; (без ім.) 
theirs.

їхати див. їздити.

йорж 1 .(риба) ruff; 2. (дротяна 
щітка) wire brush.

йот ||a  iota, jot; -ф- справа не зру
шилася ані на ~ у  things haven’t 
budged (an inch). 

йтй(ся) див. іти (ся).

К
кабала servitude, bondage, 
кабан 1, (дикий) wild boar; 2. 

(свійський) hog.
кабе|| ль cable; ~льний cable attr- 
кабіна cabin; ~  водія driver’s cab; 

~  для голосування polling-booth; 
~  космічного корабля space cabin.

кабінет \. (а установі) office;
2. (робоча кімната вдома) study;
3. (лікаря) consulting-room; (хірур
гічний) surgery; 4. (уряд) cabinet.

каблу||к heel; на високому ~ ц і 
high-heeled; на низькому ~ ц і low'- 
-heeled.
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каблучка ring, 
к&ва coffee.
кавалер 1 1. (у танці, під час про

гулянки та ін.) partner; 2. (зали
цяльник) admirer; 3. (парубок) 
boy.

кавалер 2 (нагороджений орденом) 
bearer (of); holder (of).

кавалер Цист cavalryman; ~ійсь- 
кий cavalry attr. 

кавалерія cavalry, 
каверз || a mean trick; ~ний 

tricky; ~не запитання tricky ques
tion.

кавказький Caucasian, 
кавун water-melon, 
кав'ярня cafe ['kaefei]. 
кадр кін. 1. still; frame; 2. (окрема 

сцена) sequence.
к&дріїи мн. personnel s g staff; 

кваліфіковані ~ и  trained special
ists; відділ ~ ів  personnel depart
ment; ~овий 1. trained; 2. військ. 
regular, 

кажан bat.
казан boiler; (куховарний) pot, 

saucepan; (великий) cauldron; ~6к  
pot, saucepan; військ, mess-tin. 

казарма barrack, 
казати say, tell; безос. кажуть 

(що) they say; it is said; -ф- що й 
~ !  of course, it goes without say
ing; не кажучи (вже) про not 
to mention; відверто кажучи frankly 
speaking; власне кажучи as a mat
ter of fact; інакше кажучи in other 
words; загалом кажучи generally 
speaking; як кажуть as the saying 
goes.

казах, ~ський Kazakh; ~ська 
мова Kazakh, the Kazakh lan
guage.

казенний 1. state attr.; govern
ment attr.; 2. (бюрократичний) for
mal, bureaucratic.

к&зк || a tale; fairy-tale; народні ~ й  
popular /  folk tales; ~овий fairy 
attr.; ~ова країна fairy-land, 

казна treasury.
казна | |-де розм. goodness knows 

where; ~-звідки розм. goodness 
knows where from; ~-колй розм. 
goodness knows when; ~-кудй 
розм. goodness knows where (to); 
~-xfo  розм. goodness knows who; 
~-щ о розм. goodness knows what; 
~-якйй розм. goodness knows 
which /  what.

кайдани мн. fetters, irons; (ручні) 
handcuffs; закувати когось, у ~  
fetter smb., put smb. in irons, 

кайма edge, border, 
какао cocoa, 
кактус cactus, 
каламбур pun.
каламутити, скаламутити stir up, 

muddy; ~ся  grow miiddy.
каламутний 1. turbid, muddy; 2. 

(тьмяний) dim, dull.
каланчй watch-tower; (пожежна 

тж.) fire-tower.
калат&ти 1. beat; thump, bang;

2. (у дзвони) ring, toll; ~ ся  (про 
серце) beat, 

калач roll.
калейдоскоп kaleidoscope, 
календар calendar; ~ний calen

dar attr.
калйна guelder-rose; snowball-tree, 
калібр 1. (зброї) calibre; 2. техн. 

gauge [geid3l-
каліграфічний calligraphic; ~  по

черк copy-book hand, 
каліграфія calligraphy.
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калій хім. potassium, 
калі Н ка cripple; ~чити, покалі

чити mutilate, cripple.
калорійн||ий high-calorie attr.; 

~ а  їжа food rich in calories; ~ість 
calorific value.

калорія calory, calorie, 
калоші мн. galoshes, rubbers, 
калюжа puddle, pool, 
кальк || a tracing-paper; ~увати 

trace.
калькуля || тор calculator; ~ція 

calculation.
кальцій хім. calcium, 
камбала зоол. flat-fish, 
камбуз мор. galley, caboose. 
камено|| ломня quarry, ~тес 

stone-cutter.
каменяр 1. stone-crusher; stone- 

-cutter; 2. (муляр) mason, brick- 
-layer.

камера 1. (у тюрмі) cell; 2. фот. 
camera; 3. техн. chamber; 4.: ~  схову 
(речей) cloak-room.

камерний муз. chamber attr.; ~  
концерт chamber concert, 

камертон муз. tuning fork, 
камін fire-place.
каміння збірн. stones pi., rocks 

Pi.
камінь stone, rock, 
кампанія campaign; (громадська 

тж.) drive, 
камфора camphor. 
кам’ян||йй (з каменю) stone 

attr.; ~ e  вугілля coal; ~йстий 
stony, rocky; ~іти, скам’яніти be 
fossilized, become stone; turn to 
stone (тж. перен.).

кам’яновугільн II ий coal attr.; 
~ий басейн coal-field; ~ а  промис
ловість coal-mining industry.

канава ditch; стічна ~  gutter; 
дренажна ~  drain.

канад||ець, ~ к а , ~ський Ca
nadian.

канал canal, channel, 
каналізація sewerage, 
канапа sofa.
канарейка, канарка canary, 
канат горе; (якірний) cable; ~ний 

горе attr; cable aitr.; ~ н а  дорога 
cable way.

канва canvas; перен. groundwork, 
кандидат candidate; ~  у депутати 

nominee; ~  наук candidate of 
science; ~ський candidate attr.; 
master’s; ~ська дисертація candi
date’s dissertation.

кандидатур || a candidature; ви
сувати чиюсь ~ y  nominate smb; 
зняти свою ~ y  withdraw one’s 
candidature.

канібал cannibal, 
канікули мн. holidays; vacation 

sg.; (парламентські) recess sg. 
канонада cannonade, 
кантата муз. cantata, 
канце І) лярйст clerk, office work

er; ~лярія office; ~лярський office 
attr.; ~лярське приладдя statio
nery.

канцлер chancellor, 
капати див. крапати, 
капела (хор) choir ['kwaiaj. 
капелю II х hat; ~шок (жіночий) 

hat, bonnet.
капельмейстер conductor; (духо

вого оркестру) band master, 
капіляр capillary, 
капітал capital; ~ ізм  capitalism; 

~ іст  capitalist; ~істйчний capitalist 
attr.

капіталовкладення investment.
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капітальн | |ий capital; ~ а  стіна 
main wall; ~ е  будівництво capital 
construction, 

капітан captain.
капіту || лишати capitulate, surren

der; ~ляція capitulation, surrender, 
капкан trap, 
капловухий lop-eared, 
капля drop.
капот техн. bonnet, hood, 
каприз whim, caprice; ~ний cap

ricious; (нестійкий) uncertain; 
жувати be capricious, be wayward.

капрон kapron (kind of nylon); 
~овий kapron attr. 

капсула capsule, 
капсуль cap; primer, 
каптур hood.
капуст || a cabbage; квашена ~ a  

sauerkraut; цвітна ~ a  cauliflower; 
~йна head of cabbage; ~яний cab
bage attr.

капюшон див. каптур, 
кара 1. punishment; penalty; 2. 

(відплата) retribution, 
карабін carbine.
караван 1. caravan; 2. мор. convoy, 
каракуль astrakhan, 
каральний punitive, 
карамель caramel, 
карантйн quarantine, 
карась crucian.
карати, покарати punish, chastise, 
карбованець rouble, 
карбований 1. engraved, chased;

2.перен. clear, firm; ~  крок firm / 
measured tread; ~  стиль clear-cut 
style.

карбувати 1. (робити позначку) 
mark; make a notch; 2. (виготовля
ти монети та ін.) coin, mint; 3. (ви
різьблювати) engrave, chase.

карбюратор техн. carburettor, 
кардинальний cardinal, 
кардіограма мед. cardiogram, 
карета carriage; coach; ~  швидкої 

допомоги ambulance (-car), 
каретка техн. carriage. 
кар’єр1 гірн. quarry; піщаний ~  

sand-pit.
кар’єр2 (біг) full gallop, 
кар’єр Н a career; робити ~ у  make 

one’s career; ~йзм careerism; ~йст 
careerist, climber, 

карий brown, hazel, 
карикатур || a caricature; (полі

тична) cartoon; ~йст caricaturist; 
cartoonist; ~ний grotesque, cari
cature attr. 

каркас framework, 
каркати, каркнути 1. caw; 2. перен. 

(пророкувати лихе) croak, 
карколомний dangerous, perilous, 
карлик dwarf; ~овий dwarfish, 

dwarf attr. 
карнавал carnival, 
карнйз архт. cornice, 
карний criminal; ~  розшук Cri

minal Investigation Department, 
кароокий hazel-eyed, 
карпатський Carpathian, 
карт ||а І.геогр. map; морська 

~ a  chart; 2. (гральна) card; 
~ a  (розподілу) пам’яті спец, load 
map; ф  ставити на ~ у  stake; роз
кривати свої ~ и  show one’s hand, 

картати reproach, 
картатий checked. 
картйн||а \. (художня) picture; 

painting; 2. театр, scene; 3. (видо
вище) picture, scene; 4. (фільм) 
film, picture; ~ к а  picture, illus
tration; ~ний I. picture attr.; 2. 
picturesque.
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карткЦ a card; ~овий card attr. 
картографія cartography, map- 

-making.
картон cardboard; ~ний card

board attr. 
картоплйна potato, 
картоп II ля potatoes pi.; ~ляний 

potato attr.
картотек || a card index; складати 

card-index, 
картуз cap.
карусель merry-go-round, 
карцер punishment cell, 
каса 1. (в установі) cashier’s 

office; (у крамниці) cash-desk; (за
лізнична та ін.) booking-office; 
(театральна) box-office; ticket-of
fice амер.; 2. (касовий апарат) cash- 
-register; 3. (установа); ощадна ~  
savings-bank; ~  взаємодопомоги 
mutual aid fund.

касаційн||ий юр.: ~ий суд Court 
of Appeal; ~ а  скарга appeal, 

касація юр. cassation, appeal, 
касета фот. cassette, 
касир cashier; (що продає квитки) 

booking-clerk; (в театрі) box-office 
clerk.

каска helmet, 
каскад cascade.
касов||ий cash attr.; ~ а  книга 

cash-book, 
кйста caste.
каструля saucepan, pot. 
кат executioner, hangman; перен. 

butcher.
катаклізм cataclysm, 
катакомби мн. catacombs, 
каталіз хім. catalysis; ~атор хім. 

catalyst.
каталог catalogue, 
катар мед. catarrh.

катастроф Н a catastrophe [-f і]; 
disaster; ~ічний catastrophic(а 1.), 
disastrous.

катати drive; ~  когось у човні 
take smb. out in a boat; ~ ся  (їздити) 
drive; ~ ся  верхи ride; ~ ся  на вело
сипеді go for a cycle ride; ~ ся  на 
ковзанах go skating, ~ ся  на човні 
go boating /  rowing, 

катафалк hearse, bier, 
категорйчн II ий categorical; flat; 

explicit; ~ o  categorically; flatly, 
категорія category; class, 
кйтер мор.. cutter; торпедний ~  

torpedo-boat, 
к&тет мат. cathetus, 
катод фіз. cathode. 
катол||ик (Roman) catholic; 

~йцький (Roman) catholic.
катор || ra penal servitude, hard 

labour; ~жник convict.
катувати, закатувати torture, tor

ment.
каучук rubber, caoutchouc, 
кафе cafe ['kaefei]. 
кафедра 1. (для оратора) read

ing-desk, rostrum; 2. (об’єднання 
науковців) chair; (sub) faculty; de
partment.

кафетерій cafeteria, 
кахель tile; ~ний tiled, 
качалка 1. (для тіста та ін.) 

rolling-pin; 2. (крісло) rocking-chair.
качан 1.: ~  капусти cabbage- 

-head; 2. (серцевина капусти) stump 
of cabbage; 3. (кукурудзи) corncob.

качати 1. (гойдати) rock, swing;
2. (котити) roll; ~ ся  sway, rock; 
swing.

каченя duckling.
качйний duck’s.
кач II ка duck; ~yp drake.



161 кер

каш | |я porridge; (рідка) gruel; 
заварити ~ у  make a mess, 

кашель cough, coughing, 
кашкет cap.
кашлюк мед. whooping-cough 

['huipigkof].
кашляти, кашлянути cough; give 

a cough.
каштан chestnut; ~овий chest

nut attr.; (про колір) chestnut- 
(-coloured); ~ове волосся auburn 
hair.

к&я||тися, покаятися 1. repent; 
він сам тепбр кається he is now 
repfcntent himself; 2. (признаватися) 
confess; ~ття repentance.

квадріт square; ~ний square; 
~ний корінь мат. square root. 

Кв&кати, квакнути croak, 
кваліфік || ація qualification, skill; 

пщвйщення —̂ ації raising the level 
of one’s skill; ~ований skilled, 
qualified; ~увати (визначати) 
qualify; estimate.

кв&пити hftrry, hasten; ~ с я  hur
ry; be in a hurry; make haste, 

кваплйвнй h&sty, hurried, 
кварті || л І , (міста) block; 2. 

(чверть року) quarter; ~льний 
quarterly.

квартет муз. quartette, 
квартир I) a flat; apartment амер.; 

(наймана) 16dgings pi.; ~ний; ~ н а  
плата rertt 

кварц quartz.
квас kvass (kind of fermented 

drink).
квасити, закв&сити pickle, 
квасоля haricot bean, 
кватирка kvatyrka (smalt hinged 

pane for ventilation in a win
dow).

6 Укр, а ник словник

квач 1. brush; 2. (дитяча гра) 
touch-lost, 

квашений pickled, 
квити мн. розмг. ми з вами ~  

we are quits, 
квитанція receipt; check, 
квит II новий ticket attr., card attr.; 

~ 6 k 1. (вхідний) ticket; 2. (член
ський) card; paper, 

квіт ||ень April; ~невий April attr. 
квіт jj ка flower; ~карка flower- 

-girl; ~нйк flowerbed; flower gar
den; ~никар floriculturist.

квітнути, розквітнути flower, 
bloom, blossom; перен. тж. flourish.

квітучий blooming, in (full) blos
som; перен. flourishing, 

квітчастий flowrery (тж. перен.). 
квітч&ти, уквітчати decorate with 

flowers.
квоктати cluck.
квол II ий sickly, feeble; ^Ість 

sickliness, feebleness, 
кворум quorum, 
квота ек. quota, 
квочка brood-hen. 
кбглі мн. (гра) skittles. 
к€ди мн. спорт, sneakers, 
кедр cedar, 
кекс cake, 
келих goblet, 
келія cell, 
кельнер waiter, 
кенгуру kangaroo, 
кбпка cap.
кепкувати make fun (of); sneer, 
кепськії ий bad, nasty, foul; спра

ва ~ a  things are looking bad.
керам||іка збірн. ceramics pi.; 

вічний сегйтіс.
кербуд (керуючий будинками) 

house manager
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керівнії йй leading; ~йй праців
ник executive; person in charge; 
~ й к  leader, head; manager; науко
вий ~йк supervisor; ~йцтво 1. (дія) 
guidance, leadership; supervision; 
2.збірн. (керівники) leaders pi.

керм||йнич helmsman, man at 
wheel; (літака та in.) rudder, 
helm; (велосипеда) handle-bar (s); 
(автомобіля) wheel; стояти за ~ом 
be at the wheel.

керув&ння 1. management; (дер
жавою) government ['дл-J; техн. 
control; 2. грам, government.

керувати lead; (країною) govern, 
rule; (виробництвом) control, (спра
вами) manage; (машиною) operate, 
run.

кефаль grey mullet, 
кефір yoghurt ['jouga:t]. 
кивати, кивнути nod. 
кйдати, кйнути 1. throw, cast; hurl;

2. (залишати) leave, abandon; 3. 
(переставати робити щось) give up, 
leave; ~ ся  1. (стрімко) rush, fling;
2. (метатися) rush about, dash 
about.

кидок 1. throw; 2. (стрімкий pyx) 
rush; 3. спорт, sprint, spurt, 

кйлим carpet; (невеликий) rug. 
кинджал dagger, 
кйнути див. кйдати. 
кйнутий abandoned, deserted, 
кйнутися див. кидатися, 
кипарйс cypress.
кипіти boil; перен. seethe (with); 

(про роботу) be in full swing.
кипуч II ий seething; ~ а  діяльність 

tireless activity; ~ а  натура im
petuous character.

кип’ятйти boil; ~ ся  be boiling; 
перен. get excited.

кип’яток boiling water, 
киргй || з, ~зький Kirghiz; ~зька 

мова Kirghiz, the Kirghiz language, 
кйрка pickaxe.
кирпатий snub-nosed; ~  ніс turn

ed-up nose, 
кйсень хім. oxygen, 
кисет tobacco-pouch, 
кисіль fruit jelly, 
кйслий sour; ~  вйгляд sour look, 
кислота хім. acid, 
кисляк sour milk. 
кисн6в||ий oxygen attr.; oxygen

ous; ~ a  подушка oxygen bag; ~ e  
голодування oxygeh starvation, 

кйснути turn sour, 
кисть (частина руки) hand, 
кит whale.
кита||єць Chinese; ~йський Chi

nese; ~йська мова Chinese, the 
Chinese language.

кйтиця (прикраса) tassel; з ~ми 
tassel led.

китобійн || ий whaling, whale attr.; 
~ e  судно whale boat.

китовий whale attr., ~  вус whale
bone; ~  жир blubber, 

китолов whaler, 
кишеня pocket.
кишеньковий pocket attr.; ~  ГО- 

дйнник (pocket-)watch; ~  ліхтар- 
(ик) pocket torch, flashlight, 

кишіти swarm (with), teem (with), 
кйшка \.анат. intestine, gut; 

2. розм. (шланг) hose.
киян || ин, ~ к а  Kievite, inhabit

ant of Kiev.
кібернетика cybernetics, 
ківш scoop; ladle; (землечерпал

ки) bucket.
кіг||оть claw; «ф показати ~ т і 

show one’s claws.
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кіло розм. див. кілограм, 
кіловат ел. kilowatt, 
кілограм kilogram (me), 
кілок picket, stake, 
кілометр kilometre, 
кіль мор. keel.
кількЦ a several; some; a few; ~ а  

раз(ів) several times; в ~ 6х  словах 
in a few words.

кількісний quantitative; ~  числів
ник cardinal number, cardinals.

кількість quantity; (число) num
ber; (сума) amount.

кільце ring; (в ланцюгу) link; 
(круг) circle; ~вий circular.

кімнат ||a room; ~ний room attr.; 
indoor; ~ н а  рослина indoor plant.

кінемат6Ц граф cinematograph; ci
nema; аграф ія  cinematography, 

кінескоп техн. kinescope, 
кінетйчний kinetic [kai-J. 
кінець l.end ; 2. розм. (відстань, 

шлях)', в один ~  one way; в обйдва 
кінці there and back; ф  ~  кінцем 
after all, finally, in the end.

кінн || ий 1. horse attr.; ~ и й  завод 
stud (farm); 2. (верхи) mounted; 
~ a  міліція mounted militia; ~6та 
cavalry; ~отник cavalryman.

кіно 1. (мистецтво) cinematogra
phy, cinema; 2. (кінотеатр) cinema; 
movies pi. амер.; 3. розм. (кінокар
тина) film; ходйти в ~  go to 
the cinema /  pictures.

кіно || актор film actor; ~актрйса 
film actress; ~  журнал news-reel; 
~картйна film, picture; movie 
амер.; ~ комедія comedy film; ~ ме
ханік projectionist; ^оператор cam
eraman; ^пересувка portable film 
projector; ~плівка film; ^режисер 
(motion picture) producer; ~сеанс

show; ~студія film studio; ^сцена
рій film script; ~театр cinema; 
~ фестиваль film festival; ~фільм 
film, picture; movie амер.; ^хро
ніка news-reel.

кінськЦий horse attr.; ~ a  сйла 
фіз. horse-power (скор. h. p.).

кінцевЦий 1. (що в кінці) end 
attr.; last; —а зупйнка the last stop; 
~ a  станція terminus (pi. -пі [паї]);
2. (завершальний) final, ultimate; 
closing; ~ a  мета ultimate aim, 
final goal.

кінцівка 1. (частина тіла) limb, 
extremity; 2. (твору) ending.

кінчати, кінчйти 1. finish; end 
(with); 2. (вищу школу) graduate; 
(школу, курс) finish; 3. (припиняти) 
stop; ~ся 1. come to an end, be over; 
2. (завершитися чимсь) end (in), 
result (in).

кінчик tip; (вістря) point, 
кінчйти див. кінчати, 
кінь 1. horse; steed поет; 2. шах. 

knight; 3. спорт, vaulting-horse.
кіоск kiosk, booth; книжковий ~  

bookstall; газетний ~  news-stand, 
кіптява soot, 
кір мед. measles pi. 
кірка crust, 
кіснйк plait ribbon, 
кіст || ка bone; ~лявий bony; ~оч- 

ка l.bone; 2. (у плодах) stone, 
seed; (дрібна) pip.

кістЦянйй bone attr.; ~як 1. 
анат. skeleton; 2. (основа) backbone.

кіт cat, tom-cat; ф  купйти котй 
в мішку =  buy a pig in a poke, 

кішка cat, pussy-cat. 
клавіатура keyboard, 
клавіша key. 
клад treasure.

6*
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кл&довйіце cemetery, grave-yard, 
клйнятися l.bow  (to, before), 

(вітати) greet; 2.розм. (принизливо 
просити) humbly beg. 

клапан valve.
клапоть piece; (тканини та ін.) 

rag, shred, 
кларнбт clarinet.
клас 1. (соціальне угруповання) 

class; робітнйчий ~  working class, 
2. (група, розряд) class; 3. (шкіль
ний) class, form; grade амер
4. (кімната) class-room, 

класик classic.
класифікЦ ація classification,* group

ing; ~увати  classify, group.
класйчний у різн. знач, classic

a l) .
класний class attr.\ ~  керівник 

form master.
класов || ий class attr.; ~ а  бороть

ба class struggle; ~ а  свідомість 
class-conscience.

клйсти, поклйсти put, lay, place, 
клацати, клйцнути click, clang; 

(зубами) chatter 
кл&їти glue; paste, 
клей glue; кйй sticky, 
клеймо brand, 
клейбнка oil-cloth, 
клекіт seething; (пташиний) scream, 
клекотіти 1. (про рідину) seethe, 

bubble; 2. (про птахів) scream, 
клен maple; ~овий maple attr 
клепати 1. (косу) whet; 2,техн. 

(з'єднувати заклепками) rivet.
клепкЦ a stave, «ф» у нього бра

кує ~ и  в голові he’s not quite all 
there.

клерикальний clerical, 
клешня claw, nipper 
клАкати, кликнути call.

клин 1. wedge; 2. (смуга тканини) 
gusset.

клинбк (лезо) blade, 
клич call; appeal; бойовий ~  

war-cry.
клйчнЦий: —ий відмінок, 

форма грам, vocative (case) 
клишоногий in-toed, перен. (не

зграбний) clumsy, awkward.
клієнт client, customer; ~ у р а  

clientele [kli:d;n4eil). 
клізма enema.
клімат climate; ~йчний climatic, 
клін || іка clinic; ~ ічний clinical, 
кліпати, кліпнути blink. 
клітйн||а біол. cell, ~ний біол. 

cellular
клітк ||а  1. (для звірів та ін.) 

cage; 2. (чотирикутник) square; (на 
матерії) check; у ~ у  checked. 

клонйти(ся) bend, incline, lean, 
клопіт trouble; cares pi.і (турботи) 

worry; ~лйвий, ~нйй troublesome.
клопотати, поклопот&ти trouble; 

bustle about, ~ с я  1. (активно займа
тися чимсь) bustle about, 2. (проси
ти) solicit (for), petition (for);
3. (турбуватися про когось) be 
uneasy (about), worry (about), 

клоун clown 
клуб club.
клубок ball, перен. tangle, 
клубочйтися wreathe, curl, 
клумба flower-bed. 
клунок small bag, sack, bundle, 
клювати, клюнути 1. (про птахів) 

peck, 2. (про рибу) bite, ф  ~  нб- 
сом розм. nod, be drowsy.

ключ 1. key; перен. тж. clue,-
2. муз. key, clef.

ключиця анат. collar-bone, clav
icle.
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ключка, и(еак)  hook; 2, спорт. 
(hockey) static. 

кляшЬ (дверей) latch, 
клйстй ciirs^; ~ с я  swear, 
клятв Н a oath; порушити ~ у  

break one's oath, 
клятий cursed, damned* 
кляуз II a  c&vil; ~ник  caviller, 

backbiter.
кмітлйвии quick-witted, bright, 
кнйга book; телефонна ~  tele

phone directory.
книгарня bbokshop; bookstore 

амер.
кнйж || каЬоок; записна ~ к а  note- 

-book; пенсійна ~ к а  pension card; 
чекова ~ к а  cheque-book; покласти 
гроші на ~ к у  deposit money at a 
savings-bank; ~ний bookish, lite
rary; ~кбвіій book- attr.; ~кова 
шафа bookcase.

кнопка 1> (канцелярська) draw
ing-pin ; 2. (д&воника та ін.) (push-) - 
button; 3. (па одязі) snapper; snap- 
- fastener амері 

княгиня princ6ss. 
князів II ство principality; ~ський 

prince’s, 
князь prince, 
коаліція coalition, 
кобальт хім. cobalt, 
кобза муз. k6bza (a kind of Jute 

with eight strings); ~ a p  kobza 
player.

кобйла mare, 
кобра c6bre. 
кобура heteten 
ковадло anvil.
ковйль blacksmith; ~ський black

smith’s; ~еький міх bellows pi. 
ковбаса sausage, 
ковдра blanket.

ковзан |[ й мн. skates; кататися на 
~ a x  skate.

кбвзанка skating-ring, 
ковзаняр skater.
ковзати slip, slide; ~ с я  slide; skate* 
ковзкйй slippery, 
ковила бот. feather-grass, 
ковкйй malleable, 
ковпйк l.cap ; 2.техн. cowl; (за

хисний) hood.
ковт||ати, ~нути swallow; (швид

ко) bolt, gulp down; ~ 6 k drink, 
mbuthful; (великий) gulp; ~ 6 k 
води a drink of water, 

когорта cohort, 
код code.
кодекс code; кримінальний 

criminal code; моральний ~  moral 
code; цивільний ~  civil code.

коефіцієнт coefficient; factor; ~  
корйсної дії efficiency, 

кожен див. кожний, 
кожний t.each, every; any; 2. 

як ім. everyone, everybody; anyone, 
anybody.

кожух 1. sheepskin coat; 2. техн. 
case, housing.

коза goat; she-goat, nanny-goat, 
коза || к Cossack; ~цтво  збірн. 

Cossacks pi.
коз || ел goat; ІіЄ-goat, billy-goat; 

~ ен я  kid; ~йний goat’s, 
козир trump (тж. перен.). 
козйрний trump attr. 
козирнути див. козиряти, 
козирок peak (of a cap), visor, 
козиряти, козирнути розм. 1. (ві

тати) salute; 2. карт, trump (тж. 
перен,).

козуля roe-(deer), 
кбїти, накоїти do, be up to; ~ с я  

happen, come about.
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кокет||ка і. (жінка) coquette; 2. 
(сукні та ін.) yoke; ~ливий co
quettish; ~ство  coquetry; flirtation; 
жувати coquet, flirt.

коклюш мед. whooping-cough 
J'hupigkDf]. 

кокон cocoon.
кокос бот. І.сосо; 2. (плід) сосо- 

-nut; ~овий coco-nut аііг.; ~ ова 
пальма coco-nut tree, 

кокс coke; жувати (ся) техн. coke, 
коктейль cocktail, 
колба хім. retort, 
колгосп collective farm; ~ний 

collective farm attr.; ~ник collective 
farmer.

колега colleague, 
колегія board; суддівська ~  

спорт, judges p i;  board of referees, 
коледж college.
колектйв collective (body); group, 

body.
колектив || ізм collectivism; ~ іс т  

collectivist.
колектйвний collective, 
колекціон || ep collector; жувати 

collect.
колекція collection, 
колесо wheel.
колй when; (у той час як) while; 

/V б if; ~  б не whenever.
колива II ння 1. фіз. oscillation; 

vibration; 2. (зміна) fluctuation; 3. 
(вагання) hesitation; ~ ти  shake; 
~тися 1. (про маятник та ін.) 
oscillate; vibrate; 2. (змінюватися) 
fluctuate; 3. (вагатися) hesitate, 

коли-небудь some time, some day. 
колй-не-колй from time to time, 

now and again.
колисати lull; ~  дитину lull a 

child to sleep.

колйск||а cradle; ~овий: ~ о в а  
(пісня) lullaby, cradle song, 

колйсь formerly, once, 
колихати 1. (гойдати вітром та 

ін.) sway, rock; 2. (дитину) lull; 
~ с я  sway, rock, vibrate.

колйшній І. (минулий) former, 
late; 2. (хто втратив офіційне стано
вище) ех-; ~  президент ex-president, 

колібрі humming-bird, 
колін | |о l.knee; стати на ~ а  

kneel; по ~ а  knee-deep; 2. техн. 
bend; ^частий техн,: ~частий вал 
crank-shaft.

колір colour; ~  облйччя com
plexion.

колія 1. (на шляху) rut; 2. зал. 
track.

коло1 ім. 1. circle; 2. (у танці та 
ін.) ring; стати в ~  form a ring.

коло* прийм. \. (біля, поруч) by, 
near, beside; (навколо) around; 
2. (приблизно) about; (майже) near-
ly- .

колода1 log.
колода2 (карт) pack; deck амер. 
колодка 1. log, block; 2. (взуття) 

last; 3. (орденська) medal-holder; 
(планка) medal ribbon, 

колодязь well, 
колоквіум quiz.
коломййка kolomiyka (dance and

songs).
колон || a column; архт. тж. pil

lar; ~ а д а  colonnade.
колоні II алізм colonialism; ~&ль- 

ний colonial.
колоніст colonist, settler, 
колонія colony, settlement, 
колонка 1. (в газеті та ін.) col

umn; 2. (нагрівальний прилад) 
geyser.
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колонний columned, pillared; ~  
зал hall of columns /  pillars.

колорйт colour, colouring; міс
цевий ~  local colour; ~ний pic
turesque, vivid, colourful, 

колос ear, spike.
колосальний huge, enormous, co

lossal.
колоситися form ears /  spikes, 
колосок ear, spike. 
колоти1 prick; sting; (зброєю) 

stab, thrust; -ф* ~  очі комусь be 
a thorn in smb.’s side; правда очі 
коле =  the truth hurts; ~ с я  prick; 
(про рослину) be prickly.

колоти2 (дрова та ін.) split, 
chop; (горіхи) crack; (цукор) break 
into lumps.

колотнеча quarrel, scuffle, fuss. 
колюч||ий I. prickly; (з колюч

ками тж.) thorny; ~ий  дріт barbed 
wire; 2. перен. biting, caustic; ~ ий  
погляд savage look; ~ к а  thorn, 
prickle.

коляд || ка Christmas carol /  song; 
~увати carol (and wish a Merry 
Christmas)

коляска carriage; дитяча ~  per
ambulator; pram розм.; baby-car
riage амер.; ~  мотоцикла side-car.

кольоров||ий coloured; colour 
attr.; ~ и й  фільм colour film; ~ i  
метали non-ferrous metals, 

кома грам, comma. 
командЦа -1. (наказ) command; 

no ~ i  at the command (of); 2. (ко
рабля, танка та ін.) crew; 3. спорт. 
team; ~йр commander; ^ний com
manding; ~ний склад officer per
sonnel, commanders.

командува II ння command; head
quarters pi.; ~ т и  1. give orders;

військ, command; 2. розм. manage; 
order about, 

комар gnat, mosquito, 
кома || xa 1. insect; 2. розм. (му

рашка) ant; ~шнйк ant-hill; ~иіня 
збірн. insects pi.; розм. ants pi.

комбайн combine, harvester; ~ ep  
combine-operator, combine driver.

комбінат integrated works pi.; 
~  побутового обслуговування ser
vice shop, everyday service centre; 
навчальний ~  training centre.

комбінація 1. combination; scheme; 
2. (білизна) slip, 

комбінезон overalls pi. 
комбінувати, скомбінувати com

bine.
комедійний comedy attr., comic, 
комеді || я comedy; перен. тж. 

farce; музйчна ~ я  musical comedy; 
розігрувати ~ ю  play act.

коменда II нт 1. військ, comman
dant; ~ н т  міста town major, com
mandant; 2. (будинку) superintend
ent; ~тура commandant’s office, 
commandant’s headquarters pi.

комент || ap commentary; мн. (мір
кування) comments; ~атор com
mentator; ~увати comment (on); 
(книгу, текст) annotate.

комер II сант merchant, business 
man-, ~ційний commercial, busi
ness attr.

комерція commerce, trade, 
комета comet.
комин 1. (димохід) flue, smoke- 

-duct; 2. (димар) chimney, 
комйш reed.
комізм comical side (of); (засіб, 

прийом зображення) humour.
комік 1. (актор) comic actor; 

comedian; 2. розм. humorist, wit.
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комір, ~бць collar, 
комірка pantry; tiny room, 
комірник storekeeper, 
коміс&р commissar; ~ Іат  commis

sariat.
комісійн || ий commission attr.; ~ а  

крамнйця commission shop.
комісія commission; (орган) com

mittee.
комітет committee; Центральний 

Комітет Central Committee, 
комічний comic (al). 
комод chest of drawers, 
комбра pantry, larder, 
компактний compact, solid, 
компбні || я 1. (товариство) com

pany; водйти ~k> з кимсь consort 
with smb.; 2. (фірма) company, 
corporation.

компавьйбн 1. (товариш) com
panion; 2. (член торговельної 
або промислової компанії) part
ner.

компас compass.
компенсація compensation; (за 

збитки) юр. indemnity, damages 
pL; ~увйти compensate (for); in
demnify (for).

компетбн Итннй competent; ~ція 
competence; це не в. моїй ~ ц ії it 
is outside my competence; розм. it’s 
not up my street, 

компіляція compilation, 
комплекс complex; ~ний com

plex;-combined.
комплект (complete) set; full 

cbmplement; ~ний complete; 
~увати complete; make up into 
sets; collect.

комплекція build; (b6dy) consti
tution.

комплімент compliment; сказати

~  pay a compliment; набиватися на 
fish for compliments, 

композй || тор composer; ^ція com
position.

коміюнЦЄнт component; жувати, 
скомпонувати put together; make up. 

компост compost. 
компбстНер punching machine, 

hand-puncher; ~увати зал. punch; 
~  квиток date a ticket, 

компбт stewed fruit; c6mpote. 
компрес compress, 
компресор compressor, blower; 

~ний compressor attr.
компромет || бція discrediting; 

жувати, скомпрометувати compro
mise, discredit.

компроміс compromise; іти на ~  
make a compromise, 

кому див. хто.
комуна commune; Парйзька ко

муна іст. the Paris C6mmune.
комунальн || ий communal, munici

pal; ~ е  господарство obmmunal /  
municipal economy; ~ i  послати 
public utilities, 

комунар іст. Communard, 
комунізм communism, 
комунікатйвний comm{inicative. 
кощуЬйцІи communication; військ, 

тж. line of communication.
комуніст communist; ~йчний 

communist.
комутатор 1. (телефонний) switch

board; 2. (перемикач струму) c6mmu- 
tator.

комфорт comfort; ~&бельний com
fortable.

комюніке communique [ko'mju:- 
nikei).

конати agonize, be at the point 
of death.
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конвалія бот* lily о! the valley, 
конвейєр conveyor, 
конверт envelope, cover, 
кон || во?р escort; ~вой escort; 

c6nvoy; guard; ~в6йний escort attr.; 
guard attr. ~ воювати escort; convoy; 
guard.

конвульсйвний convulsive, 
конвульсія convhlsion. 
конгрес' congress; Всесвітній ~  

прихильників миру World Peace 
Congress.

конденс || &тор ел. condenser; ca
pacitor; ~&ція condensation; жува
ти condense.

кондйтер confectioner; ~ська con
fectionery; ~ський: ~ські вироби 
confectionery sg., pastries, 

кондуктор conddctor; зал. guard. 
кон6чн||ий indispensable, obliga

tory; ~ a  потреба extreme neces
sity.

коник 1. little horse; 2. grasshop
per; ф  викидати ~ и  play a trick. 

КОНІЧНИЙ conic.
конкретизувати make concrete; 

clarify.
конкретн || ий concrete, specific; 

~ість concreteness.
конкуруй || т 'competitor, rival; 

~ція competition, 
конкурувати compete. 
кон6п||лі мн. hemp sg.; ~лйний 

hemp attr.
консерватй || вний conservative; 

~зм  conservatism, 
консерватор conservative, 
консерваторія conservatoire [kon- 

'sorvatwa:).
консерв || и мн. tinned food sg.; 

canned food sg. амер.; ~ний tin 
attr.; can attr. амер.; ~ний ніж tin-

-opener; ~ н а банка tin; can амер.; 
~ований tinned; canned амер.; 
~ув&ти, закоисервув&ти t. pre
serve, tin; can амер.; 2. перен. tem
porarily close.

консйліум conference of specialist 
doctors; consultation, 

консолідувати consolidate, 
конспект shmmary, synopsis (pi. 

-ses); (лекції) notes pi.; ~йвнин 
concise, summarized; ~увати, за
конспектувати make a summary 
(of), summarize.

конспір Патйвний secret; ~&ція 
conspiracy.

констатувати state, certify; ~  
факт ascertain a fact.

консти || туційний constitutional; 
~т^ція constitution, 

конструктивний constructive. 
констр]ук II тор designer; ~ц ія  1. 

design; 2. (будівля) structure, con
struction; 3. грам, construction, 

конструювати design, 
консул consul; ~ьство consulate; 

генеральне ~ьство consulate-gen
eral; ~ьський consular.

консультй || нт consultant; ~ц ія  1. 
(порада) consultation; одержати 
~цію get an opinion; consult; 2* 
(установа) consulting 6ffice; ди
тяча ~ція  infant welfare centre.

консультувати, проконсультув&ти 
advise, give advice; ~ ся  consult, 
ask smb.’s advice.

контакт contact; встановити ~  (з) 
get in touch (with), 

контбйнер container, 
контекст context, 
контингент contingent; group, 
континент continent, mainland; 

бальний continental.
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контор || a office; ~ський office 
attr.; ~ська кнйга буї<г. ledger.

контрабанд || a smuggling, contra
band; займатися ~ою smuggle; 
~йст smuggler, contrabandist, 

контрабас муз. double-bass, 
контр-адмірал rear admiral, 
контракт contract, agreement; 

укласти ~  make a contract.
контраст contrast; ~ний con

trasting; жувати contrast (with), 
контратака counter-attack, 
контрибуція contribution; на

класти ~ю  impose a contribution, 
контрнаступ counteroffensive. 
контрол|| ер controller, inspector; 

зал., театр, ticket-collector; ~ювати, 
проконтролювати check up. control.

контроль control; check (ing); 
~ний control attr.

контррево|| люційний counter-rev
olutionary; ~люціонер counter-rev
olutionary, ~люція counter-rev
olution.

контрроз || відка counter-espion
age; звідник member of counter* 
espionage.

контуНжений contused, (розри
вом снаряда) shell-shocked, ~зити 
contuse; shell-shock, ~зія contusion, 
shell-shock.

контур 1. (обриси) outline; con
tour; 2. ел. circuit-, ~ний outline 
attr-, contour attr.-, ~ н а  карта out
line-map. 

конус cone.
конфедерація confederation, 
конферансьє master of ceremonies, 

compere f'kompea]
конференція conference, 
конфіденціальн || ий confidential; 

~ o  in confidence, confidentially

конфіск || ація confiscation; жува
ти confiscate.

конфлікт conflict; ~ний conflict-, 
— на комісія disputes committee; 
~н а справа disputed matter, 

конфронтація confrontation, 
конфуз discomfiture; embarassment. 
концентр || ат concentrated product; 

~ація concentration; ~увати(ся) 
concentrate.

концепція conception, 
концерт concert, ~ний concert 

attr.,- ~ний зал concert hall, 
концесія concession, 
концтабір (концентраційний та

бір) concentration camp.
конче присл. extremely, very; ~  

потрібний urgent.
кон'юнктура conjuncture, situa

tion, state of affairs; політйчна ~  
political situation, 

конюх groom, stableman, 
конюшйна clover 
конюшня stable.
коньяк cognac ['kounjaek], brandy 
кооператйв co-operative; ~ний 

co-operative.
кооператор co-operative memb

er,- ~ація 1. (об’єднання) co-opera
tive;?. (співробітництво) co-operation* 
~увати draw into co-operative 
organizations-, жуватися form a co- 
-operative,- co-operate.

координЛати мн. co-ordinates-, 
~ація co-ordination; жувати co- 
-ordinate-

копалини мн. (тж. корйсні ~ )  
minerals, 

копальня mine, 
копати dig (up)
копйт || ний hoof attr ; hoofed-, ~o 

hoof-
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копйця shock, stook; ~  сіна hay
cock.

копій || ка copeck; ~чаний costing 
a copeck; very cheap, 

копіткйй laborious; painstaking. 
копіюва|| льний copying; ~льний 

папір carbon-paper; ~ти, скопію
вати copy; (наслідувати) imitate.

копі || я copy; (картини) replica; 
знімати ~ ю  copy, duplicate; make 
a copy (of).

коптйти smoke; make smoky, 
коптіти smoke, 
копчений smoked, 
кора 1. (дерева) Ьзгк, 2. (кірка) 

crust; ~  головного мозку анат. 
cortex; земна ~  the earth’s crust.

корабель ship, vessel; сідати на 
~  go on board (the ship); embark, 

кораблебудування shipbuilding, 
корал (тж. ~ и  мн.) coral; ~овий 

coral.
кордон frontier; border; за ~  ом, 

за ~  abroad; з-за ~ у  from abroad.
кореЦєць Korean; ~йський Ko

rean; ~йська мова Korean, the 
Korean language, 

коректний correct, proper. 
корект||ор proof-reader; ~увати 

correct; друк, read the proofs; ~ypa 
proof-reading; (відбиток) proofs pi. 

коренеплоди мн. root-crops, 
коренйтися be rooted (in), 
кореспонден ||т correspondent; 

(журналіст тж.) reporter, news
paper man; ~ція 1. correspondence; 
(пошта тж.) letters pi., mail; 2. 
(повідомлення в газеті) report, news- 
item.

корж scone; flat dry cake; ~ик 
dry biscuit, 

корзйна basket.

коридор corridor, passage, 
корйсливий mercenary. 
корйсн||ий useful; helpful; (для 

здоров'я) healthy; бути ~им be of 
use (to); ~ o  1. useful; 2. безос. 
it is useful (to).

користатися див. "користуватися, 
користува || ння use; ~тися use, 

make use (of); (використати) take 
advantage (of), profit (by); ~ ч  
комп. user.

користь use; (вигода тж.) profit; 
на чиюсь ~  for the benefit of smb., 
in favour of smb. 

корйти reproach.
корйтися, скорйтися submit, yield; 

(слухатися) obey; ~  долі resign 
oneself to fate, 

корйто trough [trof]. 
корифей coryphaeus; leading fi

gure.
корйця cinnamon, 
корйчневий brown, 
корівник cow-shed, cow-house, 
корінець 1. (маленький корінь) 

rootlet; 2. (книги) back; 3. (квитан
ції) counterfoil.

коріннйй 1. (споконвічний) native; 
~  киянин native of Kiev; 2. (істот
ний) fundamental; radical, basic.

коріння збірн. roots pi.; ф  пус
кати ~  strike root; виривати з ~ м  
eradicate, root out.

корінь \ .y  різн. знач, root; 2. 
мат. root, radical; ф  ~  зла root 
of all evil; дивитися в ~  get at the 
root (of).

корм forage, feed; (сухий) fodder, 
корм II а мор. stern; за ~ою as

tern; на ~ i  aft.
кормовИйй1 fodder atir.; ~ a  база 

fodder supply.
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кормовЦйй2 мор. stern attr.; ~е 
веслб steering oar.

доробити(ся), покоробити(ся)
warp.

Доробка box, case; сірникова ~ 
match-box; ~ передач техн. gear-box. 

корбва cow " 
коровай round loaf, 
коров’ячий cow attr., cow’s, 
корозія corrosion, 
корок cork.
королева queen; ~6вич prince; 

~івна princess; ~івство kingdom; 
~івський royal; king’s, 

король king.
коромисло yoke; (терезів) beam, 
корона 1. crown; 2.астр. corona, 
коронк || a 1. (зуба) crown; поста

вити ~y crown a tooth; 2. (бура) 
bit.

короп carp.
короткий short; brief; (CTUCAUH) 

concise.
коротко || зорий short-sighted; 

~збрість short-sightedness; ~ногий 
short-legged; ^строковий short- 
-term; ~хвильовйй short-wave attr.; 
вчасний short, brief; short-term.

коротш || am become shorter; ~e 
shorter; ~e кажучи in short, in 
a word.

корпорація corporation, 
корпус 1. (тулуб) trunk; 2. (ме

ханізму, машини та ін.) body, 
frame; 3. (судна) hull; 4. (будинок) 
block, building; 5. військ, corps 
[ko:] (pi. COrpS [ko:z]). 

корт спорт• (tennis-)court, 
корупція corruption, 
корчити, скорчити 1. writhe; have 

cramps (in)*, 2.знев. (удавати з се
бе) pose (to), play; ~ся writhe.

корчувати, викорчувати grub up,
root out.

коса1 (з волосся) plait, tress, 
braid.

коса2 c. г. scythe. 
коса3 геогр. spit (of land), 
косар mower,- ~ка c. e> mowing- 

-machine, mower
косий 1. slanting; 2. (косоокий) 

squint-eyed; 3. (про очі) squinting; 
~ погляд scowl, 

косинець set-square, 
косйнка (three cornered) kerchief, 
косинус мат. cosine.
КОСЙТИ, скосити c. г. mow; cut. 
косме||тика cosmetics pi.; ~тйч- 

ний cosmetic; ~тйчний кабінет 
beauty parlour-

космічний space attr-; cbsmic; 
~ корабель spaceship, spacecraft.

космонавт cosmonaut; astronaut, 
spaceman.

космос (outer) space, cosmos, 
косо obliquely; дивитися ~ look 

askance.
косовиця mowing (-time), 
косогір slope.
косо||кутний мат• oblique-angled, 

~кутний трикутник oblique trian
gle; ~окий cross-eyed, squint-eyed.

кострубатий I. twisted, rugged, 
2. (про стиль) clumsy.

костур (палиця) staff; (милиця) 
crutch.

костюм suit; (жіночий)  costume; 
купальний ~ bathing suit, 

костьол Roman Catholic church, 
котел cauldron; техн. boiler 
котик Х.пестл. (кіт) pussy; 2. 

зоол. (морський) fur-seal; (хутро) 
sealskin-, 3. (суцвіття) catskin; 
~овий (про хутро) sealskin attr.
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котити (ся), покотйти(ся) roll, 
котлета cutlet; (відбивна) chop, 
котлован техн. excavation, founda

tion pit.
котбк 1. (коліща, валик) roller; 

2,: ~  ниток reel.
котр || йй 1, відносн займ. (про 

живі і неживі об'єкти) which, (про 
людей) who; (з обмежувальним зна
ченням) that, 2. пит. займ. which, 
what, who; ~ а  годйна? what is the 
time?; ~йй-небудь, ~ййсь some, 
some kind of, (в запереч, і умови, 
реченнях) any

котячий b e a t’s; catlike; 2. наук. 
feline ['fi:-j.

котушка reel, bobbin. . 
кофЦе coffee; ~ейник coffee-pot. 
кофта blouse.
кох&нЦий 1. beloved; 2. як ім. 

lover, love; sweetheart; ~ н я  love.
кохати love; ~ с я  l.love each 

other; 2. перен. (у чомусь) be en
thusiastic (about).

кочегар stoker, fireman, ~ к а  
stoke hold, fire-room амер. 

кочерга poker
коч || івник nomad, ~овйй no

madic; ~увати lead a nomad’s life; 
(про тварин) migrate, 

кошара sheep-fold, 
кошеня kitten, 
кошик basket.
кошлати, тж. кошлатити ruffle, 

dishevel.
кошмар nightmare, 
кошти мн. 1. (гроші) means; від

пускати великі ~  assign large sums 
of money, 2. (витрати) costs, expense 
sg

коштовний valuable, costly, (до
рогоцінний) precious.

кошторис estimate, 
кбштувати cost; be worth (of), 
краватка (neck) tie. 
крав||ець tailor; ~£цький tai

lor’s; ~чйха dressmaker, 
крадіїений stolen; ~»ж ка theft, 
крадькома stealthily, 
краевйд landscape; scenery, 
краєзнав || ець regional ethnogra

pher; ~ство  regional ethnography; 
~чий: ~чий музей museum of re
gional ethnography, 

країна country, land. 
край1 ім. 1. (місцевість) land, 

region; рідний ~  native land, moth
er country; 2. (адміністративно-тери
торіальна одиниця) krai, territory;
3. (крайня частина чогось) border; 
edge; (посудини) brim; лйтис-я через 
~  brim over; ф  з краю в ~  from 
end to end.

край2 прийм. beside, at, near; by; 
~  дороги by the road.

крайн || ій last, extreme; ~ ість  ex
treme; extremity.

крам 1. goods p i; ек. commo
dities p i;  2.розм. (тканина) ma
terial, stuff; ~й р  shopkeeper; store
keeper амер.; ~нйця shop; store 
амер.

кран 1. (водопровідний та ін.) 
tap, cock; faucet амер.; 2. (підйом
ний) crane.

крапати drip, drop; (про сльози) 
fall.

крапка 1. (цятка) point, dot;
2. грам, full spot, period; ~  з ко
мою semi-colon, 

крапля drop, 
краса beauty, 
красень handsome man. 
краейвий beautiful; handsome;
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(витончений) fine; (гарненький) 
pretty.

красномов || ний eloquent; ~ність, 
~ство  eloquence, 

красти, вкрасти steal, 
крастися (іти крадучись) steal, 

sneak, prowl.
красуватися stand ou£ beautifully; 

show off.
красуня beauty, beautiful woman /  

girl-
кратер crater.
крах crash, failure, bankruptcy, 
крашанка Easter egg 
кращ || ати, покращати 1. (ставати 

кращим) improve, become better; 
2. (гарнішати) grow more beauti
ful /  handsome; ~ий better.

краяти 1. cut (тж. одяг); 2. перен. 
(серце) break.

кредит credit; купувати в ~  buy 
on credit; ~ний credit attr.; op 
creditor; ~оспроможний solvent; 
жувати give credit.

крейд || a chalk; (для побілки) 
whiting; ~янйй chalky.

крейс||ер cruiser; жувати cruise 
[kru:z] - 

крем cream.
крем || аторій crematorium; ~ ад ія  

cremation.
кремезнйй stocky, thickset, 
кремінь flint.
кремлівський Kremlin attr- 
кремль Kremlin, 
кремній хім. silicon, 
кремовий cream attr.; (про колір) 

cream-coloured.
крен мор. list, heel; ~йтися list, 

heel (over).
крепдешйн crepe de Chine, 
креслії ення 1. (дія) drawing;

2. (накреслене) draught [draft]*, 
(ескіз) sketch; ~ити, накреслити 
draw; ~ я р  draughtsman, drawer; 
~ярський drawing attr.; ~ярська 
дошка drawing-board, 

кретйн cretin.
кривавий bloody; (закривавлений) 

blood-stained.
крйвд|| a falsehood, injustice; wrong; 

~ити, скрйвдити hurt, offend.
кривйй 1. (покручений) crooked; 

curved; 2. (кульгавий) lame.
кривйти, покривити twist, bend; 

distort; ф  ~  душею play the hyp
ocrite; ~ с я  (робити гримаси) make 
a wry face.

криво|| бокий lop-sided; ~ногий 
bandy-legged.

крйг II a ice; ~олам  ice-brea
ker.

крижанйй ice a t t r (холодний, 
тж. перен.) icy-

крижйна block of ice, ice-floe, 
крижі мн. анат. sacrum (pi. 

-rums, -та).
крйза crisis (pi. -ses [-sbz],); ек. 

тж. depression; урядова ~  cabinet 
crisis.

крик cry, shout; (пронизливий) 
scream, shriek, yell; (галас) shout
ing, clamour; ~лйвий noisy; loud 
(тж. перен.). 

крйкнути див. кричати. 
кри||латий winged; ~ л о  wing, 
кримі || наліст criminalist; а н а л ь 

ний criminal; ~нальний злочин 
felony, criminal offence, 

кринйця spring, well, 
крйси мн. (капелюха) brim sg. 
крислатий 1. (про дерево) spread

ing, branchy; 2. (про капелюх) 
wide-brimmed.
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кристал crystal; Річний crystal
line; ~ьний crystal a t t r (прозо
рий) crystal-clear.

критерій criterion (krai-] (pi. -\а). 
крити, вкрити, тж. покрити 1. 

cover, 2. (дахом) roof; 3. (фарбою) 
coat; ~ ся  недок. (ховатися) hide.

критик critic; ~ а  criticism; збірн. 
critics рі.; жувати criticize.

критйчний 1. critical; 2. (перелом
ний) decisive, crucial; ~  момент 
critical /  crucial moment, 

крихітний tiny, 
крихкий fragile, 
крихта crumb.
кричати, крйкнути 1. cry; shout; 

(пронизливо) scream, shriek, yell,
2. (на когось) shout (at).

кришйти, покришйти crumble, 
chop up; ~ ся  crumble, 

крйшка cover, lid. 
кришталевий crystal attr.; cut- 

-glass attr.; перен. crystal-clear.
кришталь 1. (скло) crystal (glass), 

cut-glass^ 2. збірн. (посуд) cut-glass 
(ware).

крізь through, 
крій cut, style, 
кріль rabbit.
крім 1. (за винятком) except (ing) ;

2. (на додаток) besides; ~  того 
besides (that), moreover.

кріп бот. dill.
кріпаЦк, ~чка serf, ~цтво serf

dom, ~цький serf attr,; ~ччина
serfdom.

кріпйти 1. (скріплювати) fix, fa
sten, 2. (зміцнювати) strengthen; 
~ ся  (триматися) hold out; stand firm.

кріплення 1. (дія) fastening; 
strengthening; 2. гірн. timbering;
3. спорт (лижне) binding

кріпоснії йй, ~йцький serf attr. 
крісло easy chair, arm-chair; (y 

театрі) stall, 
кріт mole.
кров blood; сходити ~ ’ю bleed; 

~ний blood attr.; ~ н а  помста 
blood feud; ~ожерливий blood- 
-thirsty; ~оносний: ~оносна система 
circulatory system; ~ообіг circula
tion of the blood, ~опйвець blood- 
-sucker; ~опролйтний bloody; mur
derous.

крОв’янйй blood attr.; ~  тиск 
blood pressure, 

кроїти, скроїти cut out. 
крок l.step; (широкий) stride; 

(хода) pace; 2. ~ и  мн. (звуки 
ходи) footsteps; «ф» ~  за ~ом step 
by step; ~ом руш! військ, quick 
march!

кроква буд. rafter, 
крокодил crocodile; ~ячий: ~ячі 

сльози crocodile tears.
крокувати step; (великими крока

ми) stride; (розмірено) pace, 
кролик rabbit.
крол II ь спорт, crawl; плавати 

~ем swim the crawl, 
крона (дерева) top, crown, 
кропива nettle, 
кропйти sprinkle (with). 
кропіткЦйй laborious; ~ a  робота 

tedious work.
крос спорт, cross-country race, 
кросворд crossword puzzle, cross

words pi.
крохмал || ити starch; ~ ь  starch, 
круг circle, ring; disk, 
круглий 1. round; 2. розм. (ціл

ковитий): ~  відмінник pupil /  stu
dent with distinctions in every sub
ject, ~  сирота complete orphan.
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кругов||йй circular; ф  ~ а  по
рука mutual protection.

круго Н зір outlook, horizon; з вузь
ким ~зором narrow-minded; з ши
роким ~з6ром broad-minded.

кругом 1. (навколо) ar6und; 2. 
(усюди) Everywhere; 3.розм. (пов
ністю) quite, entirely, 

кругообіг circulation, 
кругосвітн || ій r6und-the-world 

attr.; ~ я  мандрівка world tour, 
v6yage round the world.

кружлйти 1. go round; (літати, 
описуючи кола) circle; 2. (швидко 
обертатися) whirl, spin.

кружнй||й roundabout; поїха
ти ~ м  шляхбм go a roundabout 
way.

кружок (small) circle; small disc, 
крук raven.
круп || k (тж. ~ й  мн.) cereals pi; 

groats pL; ~йнка grain.
крут||йй 1. (стрімкий) steep; 2. 

(раптовий) sudden; (різкий) ab
rupt; ~йй поворот sharp turn; 3. 
(суворий) stern; 4.: ~E яйце hard- 
-Ddiled egg.

крутйти 1. (обертати) turn; whirl;
2. (скручувати) twist; roll up; ~  ко
мусь голову turn smb.'s head; ~ ся  
1. (обертатися) turn, spin; 2. (бути 
поблизу) be about.

крутій cheat, swindler; ~ ctbo 
trickery, swindle.

круто 1. (стрімко) steeply; 2. 
(раптово) suddenly; (різко) ab
ruptly; 3. (суворо) sternly, 

круча steep slope; precipice, 
крушйти destroy, shatter, 
крючок hook, crook; (на одязі) 

buttonhook.
кряж (гірський) ridge<

крякати, крякнути І. (про ворону) 
croak; 2. (про качку) quack, 

куб геом. cube, 
кубатура chbic capacity, 
кубик І. cube; 2. ~ н  мн. (іграш

ка) bricks, 
кубічний cubic.
кубок goblet; cup; змагання на 

~  cup tournament, 
кубометр cubic metre, 
кубрик мор. mess deck; crew 

quarters pi.
кувати1 І. (тж. перен.) forge; 2. 

(підковувати) shoe; ф  куй залізо, 
поки гаряче strike while the iron 
is hot.

кувати2 (про зозулю) сйскоо. 
кудй where; ф  ~  крйще much 

better; ~  б не wherEver; ~  завгбдно 
anywhere; ~-небудь, ~ сь  some
where.

кудкуд&кати cluck, cackle, 
кудлати див. куйовдити; ~ й  shag

gy, hairy, (нерозчесаний) dishev
elled.

к^зня smithy, forge, 
кузов (машини) body; back, 
куйбвдити, скуйовдити dishEvel, 

rumple.
кукурікати crow, 
кукурудза maize; corn амер. 
кул&к fist.
кулемет machine-gun ;

~ник machine-gunner, 
кулйк snipe.
кулінар culinary specialist; ~ ія  

cookery, ~ний culinary, 
куліш millet soup, 
кулуари мн. lobby sg. 
куля1 (сферичне тіло) ball, sphere, 

globe, земна ~  the globe, повітряна 
balloon.
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куля 2 (рушнична та ін.) bullet, 
кулястий round, globe-shaped, 

spherical.
кульбаба бот. dandelion. 
кульгйЦвий lame; —ти limp; пе

рон. be weak, be poor; —ти на ліву 
ногу be lame in the left leg.

кульмін ft аційний culminating; 
—ація culmination.

культ cult; worship; — особи 
personality cult, 

культиватор c. г . cialtivator. 
культивувати cultivate, 
культур || a 1. culture; 2. c. г . cul

ture crop; технічні — и мн. industrial 
crops; —'ний 1 cultural, 2, (освіче
ний) cultured? ~ н а  людйна man 
of culture; —ність culture, level of 
culture,

кум&ч red c6tton /  bunting, 
кумедний funny, amusing* 
кумйр idol, 
кумис koumiss, 
куниця marten.
кунсткамера jcjv cabinet of curios

ities.
куняти be drowsy, dose, 
к^п || a 1. heap, pile; 2. (велика 

кількість чогось) a lot of, heaps of, 
складати на —у heap.

купйльнЦик bathing suit, —ий 
bathing.

купа || ння bathing, морські —ння 
sea-bathing; —ти, викупати bathe, 
give a bath; —тися, вйкупатися 
bathe; take a bath, 

купе compartment, 
купець 1. (торговець) merchant, 

2. (покупець) buyer, 
купити див. купувати, 
купівйдьн (І ий ек. purchasing; —а 

спромбжтсгь purchasing power.

купівля buying
купол cupola, dome; — парашута 

canopy
купон coupon.
купорбс хім. vitriol; мідний — 

blue vitriol.
купувати, купйти buy, purchase, 
курйнти мн. chime sg. 
кур’єр messenger, courier jk u -] . 
кури мн. див. курка, 
курйти 1 (цигарку та ін.) smoke; 

—ся (виділяти дим) smoke.
курйти 2 (здіймати куряву) raise 

the dust.
курінь hut of branches, hovel, 
куріпка partridge 
курйоз розм. strange /  queer 

thing, —ний strange, queer 
к^рка l.hen, 2. (страва) chicken, 
курнйй 1. (з курявою) dusty, — 

шлях dusty road, 2. (димний) 
smoky

курнйк hen-house, hen-coop, 
курок cock, cocking piece, звести 

— raise the cock, спустити — pull 
the trigger

курорт health resort; —ний health 
resort a ttr ; —ний севбн hdllday 
season, —ник health resort visitor 

курс 1. (напрям) course; перен. 
тж. policy; 2. (рік навчання) year;
3. (валюти) rate of exchange; ф  
бути в —і справ be in the kno^ 

курсант student, (військового учи
лища) cadet.

курси мн. courses, 
курсйв друк, italics р /, —ний 

italic.
курсов || йй course attr. і year attr.; 

—а робота undergraduate thesis, 
курсувати ply (between), 
куртка jacket.
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курча chicken.
куряв || a dust, здіймати —у raise 

the dust.
курятина chicken-meat.
курячий hen's.
кусати (ся) bite; (жалити) sting.
кустар handicraftsman, —ний 1. 

home-made, —ні вироби handicraft 
wares; 2. (примітивний) crude, 
amateurish.

кут 1. геом. angle; під прямим 
—ом at right angles (to), 2. (куток) 
corner, nook; ф  загнати когось 
у глухий — nonplus sm b, під 
цим —ом зору from this point of 
view

кутати, закутати muffle, wrap, 
—ся muffle /  wrap oneself up (in)

кутній corner a ttr , (про зуби) 
molar.

кутовий angular, angle a ttr , 
corner attr.

лабети мн. clutches.- 
лабірйнт maze, labyrinth, 
лаборант, —ка laboratory as

sistant.
лаборатор || ія laboratory, —ний 

laboratory attr.
лав || a1 bench, — а підсудних dock, 

ф  зі шкільної — и since one’s school
days.

л а в а 2 1. (ряд) row, (шерен
га) file, 2. мн. (сукупність осіб) 
ranks.

лава 3 геол. lava ['lcuvo). 
лава 4 гірн. drift, 
лавйна avalanche (тж перен.) 
лавірувати manoeuvre [ліо’пдоо]*.

куток corner; nook, 
кухар cook.
кухня kitchen; (страви) coo

kery.
куховар І) ити cook, —ка 

cook.
кухоль mug; — пйва glass of 

beer.
кухонний kitchen attr. 
куций (короткий) short; (безхво

стий) docked, 
кучер 1 coachman, driver, 
кучер2 (волосся) (частіше —і 

мн.) curls, locks; —явий curly; (про 
людину) curly-headed; —яве во
лосся curly hair.

кучугура hill, heap, pile; (снігу 
та ін.) drift, 

кушнір furrier.
куштувати, скуштувати taste, 
кущ bush; shrub, 
кювет (side) ditch.

Л
лавка див. лава1.
лавр laurel ['bralj; bay; (дерево 

тж.) bay-tree; ф  спочивати на —ах 
rest on one’s laurels, пожинати — и 

і reap /  win laurels, — 6вий laurel 
attr.; bay attr.; — овий лист bay- 
-leaf; ф  —овий вінок wreath of 
laurels.

л&гідн || ий gentle, mild, —o gen
tly; mildly.

лагодити, полагодити repair, mend; 
fix амер.

лагуна lagoon.
лад 1. (спосіб) way, manner; на 

свій — in one’s own way, на старий 
— in the old manner, 2. (порядок)
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order; приводити справи до ~ у  
put /  set one’s affairs in order; 3. 
(державний) system, order, regime;
4. (згода, одностайність) harmony, 
accord; 5.муз. mode; «ф- вйвести з 
~ y  put out of action; вййти з —у 
break down, be put out of action, 

ладен предик. ready, disposed (to). 
ладити (з кимсь) get on (with), 
ладнати 1. (готувати) prepare, 

get ready; 2. (лагодити) repair, 
mend; 3. (впорядковувати) settle, 
patch.

лазарет infirmary; (польовий) 
field-hospital.

лазити, лізти I. climb; ~  по дере
вах climb trees; 2. (повзати) creep, 
crawl.

лазня bath-house. 
л ай ||к а  abuse, swearing, bad lan

guage; ~лйвий abusive, 
лайнер liner; (літак) air liner- 
лак varnish, lacquer; ~  для во

лосся hair spray; покривати ~ом 
varnish, lacquer; ~  для нігтів nail 
varnish.

лакей man-servant*, перен. lackey; 
~ський man-servant’s; перен. ser
vile.

лаковий varnish attr 
лаконічн||ий terse, concise; (про 

мову тж.) laconic; ~ o  laconically.
лакувати varnish; перен. тж. em

bellish.
ламай II ий broken; ~ a  лінія мат. 

broken line.
ламати, зламати 1. break; 2. пе

рен. (знищувати) sweep away; de
stroy; ~  традйції destroy tradi
tions; 3. (різко змінювати) trans
form, alter; «ф» ~  собі голову над 
чимсь rack one’s brains over smth.

ламатися, зламатися, тж. зло- 
мйтися 1. break, get broken: 2. (бути 
ламким) be breakable, 

ламкйй brittle, fragile, 
ламп II a lamp; pad. valve, tube; 

електрйчна ~ a  (electric) bulb; 
~овий lamp attr.; pad. valve attr.; 
~очка (electric), bulb, 

лан field.
ландшафт landscape; view. 
ланк|| a link; section; ~овйй, 

~ о в а  як ім. field-team leader, 
лантух big sack.
ланцюг chain (тж. перен.); ~  

подій sequence of events; ~овий 
chain attr.; ~ова реакція фіз. chain 
reaction; ~ова передача техн. chain- 
-drive.

ланцюжок chain.
лань fallow-deer; (самиця) doe. 
лап II a paw, (лисиці, зайця тж.) 

pad; «ф- попадатися у ~ и  до когось 
fall into smb.’s clutches.

лапкЦ a 1. зменш, див. лапа; 2. 
pad; ~ й  мн. грам, quotation marks, 
inverted commas, 

ларьок stall.
ласий І. (до чогось) fond (of); 

avid (for /  of); 2. (дуже смачний) 
dainty.

ласка 1. caress; 2. (добре ставлен
ня) kindness, affection; будь ~  a) 
please (при ввічливому звертанні); 
6) certainly (згода); в) not at all; 
you’re welcome (u відповідь на по
дяку).

ласкав II ий 1. affectionate; (про 
голос, погляд) tender; (про вітер 
та ін.) caressing; 2. (люб'язний) 
courteous, amiable; -ф- будьте ~ і  
please; be so kind (as to ); ~ o : ~ o  
просимо розм. you’re welcome.
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ласощі мн. збірн. sweets, sweet
meats; candies амер. 

листівка swallow 
ластовйння freckles pi.

.. ласувати regale (on).
л а ф і, ~ к а  gourmand, lover of 

food.
латаний patched, 
латати, залатати patch (up), 
латаття бот water-lily, 
латвійський Latvian, 
лати мн. іст. armour sg. 
латйнськЦий Latin; ~ий алфавіт 

Roman alphabet, ~ а  мова Latin.
латйськ||ий Lettish; ~ а  мова 

Lettish, the Lettish language, 
латйш, ^ к а  Lett 
латка patch, 
латунь brass.
лауреат laureate; prize-winner; ~  

Нобелівської премії a Nobel laureate, 
лафет військ, gun-carriage, 
лахміття rags pi. 
лацкан lapel*
лаштувати prepare, make ready. 
лаштунк||и мн. театр wings, за 

~ами behind the scenes (тж. перен.).
лащитися caress, (про собаку) 

fawn (upon)* 
лаяти(ся) scold, swear, 
лебедин II ий swan attr.y ~ a  пісня 

swan-song, s 
лебідка техн • winch. 
лебідь swan.  ̂
лев lion.
левада meadow, grass-plot. 
лев||еня lion-cub, ~йний lion’s-, 

~йця lioness, 
легалізувати legalize [1i:-J. 
легальнії ий legal, ~Ість legality, 
легенд || a legend, гарний leg

endary.

легеневий pulmonary. 
леген||я анат. lung; запалення 

~ ів  pneumonia, хворий на ~ і  
lung-patient.

лег6ньк||ий зменш., див. легкий;
зменш, див. легко, 

легіон legion.
легк||ий 1. (вагою) light, спорт

смен ~ о ї вагй light-weight; 2. 
(складністю) easy; (ледве помітний, 
незначний тж.) slight, -ф- ~ а  музика 
light music; ~й й  характер sweet 
temper; ~ а  атлетика спорт track 
and field athletics pi.; промис
ловість light industry.

легкість lightness, easiness, fa
cility.

легко 1. lightly; (без труднощів) 
easily; (безтурботно) airily, (злегка) 
slightly, 2. безос. it is easy, 

легкоатлет track and field athlete, 
легковажн || ий light-minded, 

thoughtless, frivolous, ~ість light- 
mindedness; thoughtlessness* flip
pancy, frivolity.

легковйй: ~  автомобіль (passen
ger- ) car

легковір || ний credulous, ~ ’я cre
dulity.

легкотравний digestible, 
легшати 1. (вагою) becdme light

er-, 2. (складністю) become easier.
ледар slacker, idler, ~ювати loaf, 

be idle.
ледачий lazy, idle, 
л&две hardly, scarcely. ; 
лежачий lying, rectimbent, ~  хво

рий bed-patient* 
лежебока знев. lazy-bones pi. 
л&зо blade.
лейкоцйт фізл. leucocyte, white 

blood corpuscle.
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лейтен&нт lieutenant [lef'te-], мо
ловший ~  junior lieutenant; стар
шин ~  senior lieutenant.

дейтмотйв муз. leit-motif, перен. 
burden, theme, 

лбкснка лінгв. vocabulary 
лексикбгр || аф lexicographer, 

~афічний lexicographical, ~аф ія 
lexicography.

лексик6л||ог lexicologist; ~огія 
lexicology, 

лексичний lexical. 
лект||ор lecturer; —̂ орій 1. lec

turing bureau; 2. (цикл лекцій) 
course of lectures.

лекцОІний lecture a ttr ; ~  зал 
lecture-hall, tecture-room.

ЛЄКЦІII я lecture; ~ я  з історії 
lecture on history, прочитати ~ю  
lecture-, give /  deliver-a lecture; від
відувати attend lectures, 

лелека stork
лемент shbuting, clamour, lament; 

/4/ уваги shout, clamour 
леміш c. e. ploughshare, 
леопард leopard.
лептЦ a mite; внестй свою ~ y  

перен. contribute one’s mite, 
лестйти flatter
лестощі мн. flattery s g , (вихва

ляння) adulation sg. 
летаргія lethargy 
летіти, полетіти fly. 
летючий flying.
лещата мн. техн. vice sg-, перен. 

grip sg ; затиснути в ^  grip in a 
vice.

ливар || ний foundry attr , ~ний 
завод foundry, ^ник founder, 
foundry man.

лйж || a ski; ходити на ~ ax  ski; во
дяні ~ i water skis, ~ний ski a ttr ,

~ний спорт skiing; ~ний костюм 
ski-suit; ~ник skier; ^н й  ski track, 

лизати lick, 
лико bast, bass, 
лиман lagoon.
лимон lemon; ~ а д  lemonade; 

~ний lemon a ttr ; ~ н а  кислота 
citric acid, ~н е дерево lemon tree, 

лин tench [-JJ. 
линути fly, rush, flow, 
линяти 1. (про птахів) moult; 

(про тварин) lose its fur /  coat; 
2. (втрачати забарвлення) fade, lose 
colour; (після миття) run. 

лйпа lime(-tree), linden, 
лйпень July.
липкйй sticky; adhesive; ~  плас

тир sticking plaster 
липневий July attr 
лйпнути, прилипнути stick (to), 

cling (to) (тж. перен.).
лйповий lime a ttr ; ~  цвіт lime- 

-blossom 
лис fox.
лйс || ий bald, bald-headed; ~ина 

bald spot.
лисйця fox, (самиця) vixen, 
лисіти, полисіти grow bald, 
лиск gloss; ~учий glossy, shiny 
лисніти (ся) shine, be glossy, 
лист 1 бот- leaf.
лист2 1. (поштовий) letter; ре

комендований ~  registered letter;
2. (паперу) leaf, sheet; (металу 
тж.) plate, 

листівка postcard, 
листов || йй: ~ a  сталь sheet steel, 
листок див. лист 1 і лист 2 2. 
листоноша postman 
листопад (місяць) November- 
листува II ння correspondence; 

~тися correspond (with)-



лис 182

листя збірн. leaves p i;  foliage sg.. 
листянйй leaf attr.; (про дерева) 

leaf-bearing, 
лйсячий fox attr. 
литво castings pi. 
лйти l.pour 2. (текти) flow; 3. 

техн. cast, found; -ф- ~  сльози shed 
tears.

лйт||ий cast; ~ a  сталь cast steel, 
лйтися flow; stream, pour, 
лйтка анат. calf.
литов||ець, ~ ка , ~ський Lithu

anian; ~ська мова Lithuanian, the 
Lithuanian language.

лихвар userer, money-lender; 
~ ctbo usury; ~ський usurious.

лих || йй evil; bad; wicked; ф  ~ a  
доля sad /  bitter fate.

лйх||о \. (біда, нещастя) disas
ter; misfortune; trouble; 2. (зло) 
evil.

лиховісний ominous, sinister, 
лиходій villain.
лихоліття hard times pi.; dark 

days pi.
лихоманка fever.
лйцар knight; ~ський knightly; 

перен. chivalrous.
лиц||е 1. face; 2. (лицевий бік) 

right side; бути до ~ я  suit, be
come to.

лицемір hypocrite; ~ити play 
the hypocrite; dissemble; ~ний hy
pocritical; ~ ctbo hypocrisy.

лицювати, перелицювати (про 
одяг) turn, 

личйна mask, 
лйчити suit, become to. 
лишай 1. бот. lichen; 2. мед. 

herpes.
лишати, лишйти 1. leave; aban

don,- — надію give up hope; 2. (збе

рігати) keep, retain; ~ ся  remain; 
stay.

лише 1. част. (тільки) only; 2. 
спол. as soon as. 

лишйти(ся) див. лишати (ся), 
лйшок surplus; (решта) remain

der, rest.
лібера||л liberal; ~лізм liberal

ism; ~льний liberal, 
лібретто libretto (pi. libretti), 
лівий 1. (бік, напрям) left, left- 

-hand attr.; ~  борт мор. port side; 
2. політ, left, left-wing attr.; З.як  
ім. політ, left-winger.

ліворуч (куди) to the left; (де) 
on the left-, ~  від мене to /  on my 
left.

лівша left-hander, 
ліга league, 
лігво lair, den.
лід ice; сухйй ~  artificial ice. 
лід||ер^ leader; ~йрувати спорт. 

be in the lead, 
ліжко bed.
лізти і. див. лазити; 2. (всереди

ну) get (into); 3. розм. (набрида
ти, вмішуватися) butt in (on); 
intrude (upon); -ф- ~  з шкіри ^  lay 
oneself out; ~  на очі push oneself 
forward.

лійка funnel; (для поливання) 
watering-pot; watering-can. 

лікар doctor; physician, 
лікар || ня hospital; ~няний: й н я 

ний листок medical certificate.
лікарськ||ий medical; doctor’s; 

(лікувальний) medicinal; ~ i  трави 
(medicinal) herbs.

ліквідНація liquidation; (знищен
ня) abolition; ~увати liquidate; 
(знищувати) abolish, eliminate, 

лікер liqueur-
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ліки мн. medicine s g .; давати 
~  give medicine; приймати ~  take 
(one’s) medicine, 

лікоть elbow.
лікува || льний medical, (щ о  л і- 

к у є )  medicinal-, ~льний заклад 
medical establishment-, ~льна фіз
культура therapeutic physical train
ing; ~ння treatment.

лікувати treat-, ~ся take a cure, 
(в ід  ч о го сь) receive treatment (for), 

лілея поет- див. лілія, 
лілія lily-, водяна ~  water-lily, 
ліміт limit, ~увати limit, 
лімфа ф ізл. lymph; ~тйчний ф ізл . 

lymphatic.
лінгвіст linguist-, ~ика linguistics, 

~йчний linguistic, 
лінза lens [-z] 
лінйвий lazy, idle. 
лінійкЦа {. (л ін ія ) line, зошит у 

~ у  lined notebook, 2. (д л я  к р е с 
лення) ruler; 3. нотні ~ и  м уз. 
staffs staves, 

лініювати rule, line.
ЛІНІDЯ у  р ізн . знач, line; провестй 

~ю  draw a line; залізнйчна ~ я  
railway-line; railroad-track ам ер., 
•ф» вестй свою ~ ю  pursue one’s own 
policy,

лінкор (лінійний корабель) battle
ship.

лінолеум linoleum, 
лінощі мн. laziness sg ., indolence 

sg .
лінуватися be lazy, idle, 
лінчувати lynch.
ліпйти 1. (док . вйліпити) model, 

sculpture; 2. (до к . зліпити,) build, 
make.

ліпЦка modelling-, ~нйй: ~ н і 
прикраси stucco moulding.

ліра lyre.
лірик lyric poet; ~ a  lyrics; lyric 

poetry; перен . lyricism.
лірйчн || ий 1. (п р о  п о е з ію ) lyric; 

2. (п р о  почуття та ін .)  lyrical; 
-ф- ~ий відступ lyrical digression 
(dai-J, ~ість lyricism.

ліс 1. wood(s)-, (ве л и к и й ) forest; 
2. тк. одн . (м ат еріал) timber,- lum
ber ам ер.

лісівнй Ц к forestry expert, ~цтво 
forestry.

ліси || йй forest a t t r ; woodland 
a t t r ; ~ a  промисловість timber in
dustry.

ліснй || к forest-guard, forest rang
er ам ер.; ~ЦТВО forestry; ~ЧИЙ 
forester, forest warden.

лісов ||йй ди в. ліснйй; ~ a  стежка 
forest /  woodland path, 

лісозахиснйй forest-protect ion a ttr :  
лісонасадження 1. (д ія )  afforest

ation; 2. (посадж ені д е р е в а )  planta
tion.

лісопйльня saw-mill, 
лісоруб logger, wood-cutter, lum. 

ber-jack ам ер .
лісо||сіка felling area, ~сплав 

timber- rafting.
лісостеп г е о гр . partially-wooded 

steppe, 
літ flight.
літ || а м н. 1. (р о к и )  years; 2 . ( в ік )  

age sg ., в ~ ax  elderly 
літак aircraft, aeroplane, plane 

р озм .
літати fly.
літера letter; велика ~  capital 

letter.
літератор man of letters, literary 

man.
літератур || a literature; художня
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~ а  fiction; технічна ~ а  technical 
publications p i ;  ~ниЙ literary; 
^ний вечір literary gathering; ~на 
мова literary language.

літературознав || ець literary 
scholar; ~ство literary studies pL; 
history and criticism of literature, 

літній 1 (н ем ол оди й ) elderly, 
літній 2 ( прикм . д о  літо,) summer 

a ttr .
літо summer; «ф» бабине ~  ^  Indian 

summer.
літоЦпис chronicle; annals pi:; 

^пйсець chronicler; ~пйсний chr6- 
nicle a ttr ., annalistic.

літочйслення (system of) chrono- 
logy.

літр litre,
ліфт lift; elevator ам ер .; ~ ep  

lift-operator; elevator-boy амер.
ліхтар lantern; (с и гн а л ьн и й ) sig

nalling lamp; вуличний ~  street 
lamp; ~ и к (small) lantern; (е л ек 
тричний) flash-light, electric torch, 

ліцензія ек. license [lai-]. 
лічбй counting; calculation, 
лічений counted.
лічйльн||ий account a ttr .;  ~ a  ма

шина calculating machine, calcu
lator; ~ик (п р и л а д ) meter; chun
ter; електричний ~ик elhctric me
ter; ~ик Гейгера Geiger tube.

лічйти, полічити 1. (називат и чиє- ' 
л а )  count; 2. (визначат и кількість, 
сум у  тж.), add up, compute; ~  гро
ші count money, 

ліщйна hazel.
ллянйй linen; (п р о  во л о с ся )  

flaxen.
лоб forehead; brow поет.; ~овйй 

frontal; ~ова атака військ, frontal 
attack.

лобода goose-foot, 
лов catching.
ловбць hunter; (р и б а л к а )  fisher

man.
ловйти catch; try to catch; ~  

рибу fish; -ф» ~  кожне слбво hang 
on smb.’s lips; ~  на слові take smb. 
at his word; ~  рибку в каламутній 
воді fish in troubled waters.

ловкий розм . І .д и в .  гйриий; 2. 
(сприт ний) crafty, slippery.

логарйфм мат. logarithm; таб- 
лйця ~ ів  tables of logarithms pL ; 
вічний мат. logarithmic; ~ічна 
лінійка slide-rule. 

лбгЦіка 16gic; вічний logical, 
ложа театр. box. 
лбже поет. bed.
лбжка spoon; (я к  м ір а  ч о го с ь )  

spoonful.
лоз ||а  бот. osier; willow (s) ( p i ) ;  

виноградна ~ a  vine; ~йна switch, 
лозунг slogan, whtch-ward. 
локалізувати localize; ~ ся  be

come localized, 
локальний local, 
лок&ут політ, lock-out. 
локомотйв locomotive, Engine, 
локон lock, curl.
лбкшина noodles p i ;  (ст рава) 

noodle soup.
лом1 зб ірн . scrap; залізний ^  

scrhp-iron.
лом2 (зн а р я д д я )  crow-bar. 
ломака cudgel, club, bat. 
ломбард pawnshop, 
ломйти 1. break (up); 2. безос .:  

у ньбго ломить кісткй his bones 
ache [еік].

ломовий dray a ttr .;  ~  кінь c£rt- 
-horse, dray-horse. 

лон ||о  книжн. lap; ф  на ~ i  при
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роди out in the country, in nature's 
lap.

лопат || a spade; (совкова) shove); 
~ к а  1. зменш, від лопата; 2. анат. 
shoulder-blade.

лбпати(ся), лопнути break, burst; 
лбпнути від сміху split one’s sides 
with laughter 

лопух burdock, 
лбрд lord.
лоск lustre; gloss (тж. пере».). 
лоск II іт tickling; боятися ~оту 

be ticklish; мотати tickle, 
лосось salmon ['saemonj. 
лось elk.
лот мор. lead [led]; plummet, 
лотербя lottery; raffle, 
лотб Lotto.
лотбк (жолоб) chute [ju:t], 

shoot; 2. (для торгівлі) tray, 
лбтос lotus, 
лбцман мор. pilot, 
лоша foal.
ЗЮйльн||ий loyal; ~ість loyalty, 
луб bast.
луг1 meadow, grassland; ~овйй 

meadow attr., grassland atir. 
луг2 хім. alkali, 
лудіїжений tinned; ~йти tin. 
лужбк grass-plot, 
лузати crack; ~  насіння eat sun

flower seeds, 
лук bow. 
лука meadow.
лук&||вий 1. (хитрий, підступний) 

arch, canning; 2. (задерикуватий) 
roguish; ~вити be cunning, 

луна echo; ~ти  be heard. . 
лунка (заглиблення) hollow, 
лункйй 1. (дзвінкий) sonorous; 

ringing; 2. (який посилює звук) re
sonant.

лупа magnifying glass, 
лупб dandruff.
лупйти 1. (обдирати) peel; 2. 

(лупцювати) thrash; ~ с я  (про шкі
ру та ін.) peel (off), 

лупцювати thrash; beat, 
лускб scales pi.
лускати 1. (давати тріщини, ло

патися) crack; burst; break (up);
2. див. лузйти. 

лутка jamb (of a window). 
лушп&йк||а shell; peel; husk; кар

топляні ~ й  potato peelings. 
лушпйнЦа, ~ н я  див. лушпайка, 
лащити husk, peel; shell, 
лйбий l.dear; (милий) nice, 

sweat; 2. як ім. darling; beloved.
любймий і. див. любий; 2. (якому 

надають перевагу) favourite.
любйтель 1. lover; ~  музики 

musical Jover; 2. (аматор) amateur; 
~ський amateur attr.

любйти 1. love; 2. (мати інтерес, 
мати до вподоби) be fond of; like; 
~  читати be fond of reading; ~  му
зику like /  love music.

люббв love; ~  до батьківщйни 
love for one’s country; ~нмй 
amorous; (сповнений любові, турбот
ливий) loving.

люб’язнії ий amiable,, obliging; 
(ввічливий) courteous, polite; ~Ість 
courtesy; (послуга) kindness; (ком
пліменти) compliments p i;  говорйти 
~ості pay compliments; зробити 
~ість do a favour, 

люд збірн. people pi., folk pi. 
люди мн. peopLe; men; -ф- ~  доб

рої волі people of good will; вййти 
в ~  make one’s way in life, 

людйна man; human being; person, 
людоїд cannibal; ~ ctbo cannibajism.
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людство humanity, mankind, 
людськйй 1. human; 2. тк. люд

ський (людяний, гуманний) hu
mane.

людянії ий humane; ~ість hu
manity, 

люк hatch, 
люлька pipe, 
люпйн lupin.
лютий1 (місяць) February. 
лютілий2 1. (злий, жорстокий) 

fierce, ferocious; savage; ~ий во
рог ruthless enemy; 2. (дуже силь
ний) severe, cruel-, ~ий мороз se
vere frost; ~ ість  ferocity, rage.

лютувати wreak one’s fury; (про 
бурю та ін.) rage, 

лють fury, rage, 
люцерна alfalfa.
лягати, лягтй lie (down); ~  

спати go to bed; turn in розм.\ ф  
літак ліг на курс the plane got on 
course,- ~  в лікарню go to hospital.

ляк fright, scare; з ~ y  from 
fright-, ~аний frightened-, -ф- ~ан а 
ворона й куща боїться =  the burnt 
child dreads the fire; once bit twice 
shy

лякати, злякати frighten, scare-, 
~ ся  be frightened*, take fright (at).

лялечка 1. dolly; 2. зоол. chrysalis 
(pi. -ices, -ides [-i-z]).

лялькЦ a doll; (театральна) pup
pet; ~овий doll’s; puppet attr•; 
~овий театр puppet-show, 

лямка strap, 
ляпас slap in the face, 
ляскати, ляснути clap; (ударити) 

slap; ~  в долоні clap (one’s hands)-, 
~  батогом crack a whip, 

лящ зоол. bream, 
лящати: аж у вухах лящить

there is a ringing in one’s ears.
льодовЦйй ice attr.і ~ й к  glacier; 

~иковий glacial; ~иковий період 
glacial period, ice-age.

льодоріз 1. (мосту) starling; 2. 
(судно) ice-breaker, 

льодоруб спорт, ice-axe. 
льодостав freeze-up. 
льодохід drifting of the ice; по

чався ~  the ice has begun to move.
льодянйй ice attr-, (холодний, 

тж. перен.) icy
льодянйк (цукерка) fruit-drop, 

candy.
льон бот flax.
льотчик airman, pilot-, ~ -космо

навт space pilot, 
льох cellar-

M

мабуть probably, most likely; ви, 
його зустрічали you must have 

met him-, вона, ~ ,  запізниться she 
is likely to be late, 

мавзолей mausoleum [-'Ibam]. 
мавпа monkey; (людиноподібна) 

ape-

маг (чарівник) magician, 
магазйн 1. (крамниця) shop; store 

амер.; універсальний ~  depart
ment store; 2. спец, magazine, 

магістр Master.
магістраль 1. (шлях) main road; 

зал. main line, 2. (водопровідна
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та ін.) main; газова ~  gas main; 
водна ~  main waterway.,

магічний magic; перен. magical, 
магія magic; ф  чорна ~  black 

magic.
магнат magnate.
магнетизм magnetism; земнйй ~  

terrestrial magnetism.
магніт magnet; ~ний magnetic; 

~ н а  стрілка magnetic needle.
магнітофон tape-recorder; ~ний: 

~ний запис tape (-recording); ~н а 
стрічка recording tape, 

магнолія бот. magnolia, 
мажор муз. major key. 
мазати 1. (чимсь рідким) spread; 

oil; (маслом) butter; 2. (бруднити) 
soil, smear; ~ с я  (be)smear oneself, 

мазут black oil. 
мазь ointment.
майбутЦній future, coming; ~ній 

час грам, the future tense; ~ тя  
поет, future.

майдан square; ~чик ground, 
м&йже almost, nearly, 
майка football shirt; sports-shirt 

амер.
майно property, 
майор major.
майнути 1. flash (тж. перен.); 

2. (кудись) dash.
майоріти 1. (виднітися) loom; 2. 

(розвіватися) stream, flutter.
майс||тер 1. skilled craftsman; 

(спеціаліст) master, expert; 2. (цеху 
та ін.) foreman; 3. (звання): ~тер 
спорту Sport-Master; ф  ~тер на 
всі руки Jack-of-all-trades; ~тер- 
ний masterly; skilful; ~терність 
skill, mastery; ~терня 1. workshop; 
2. (художника) studio.

майструвати make, contrive.

мак poppy.
макарони мн. macaroni [-'rouni] 

sg•
макет model, mock-up. 
маківка 1. poppy-head; 2. розм. 

(голови) crown, 
маклер broker.
максимальний maximum attr. 
м&ксимум 1. maximum; 2. як 

присл. at most.
макулатура spoilage, waste-paper, 
макуха oilcake, 
малахіт malachite, 
маленький див. малий, 
малий small, little; (незначний) 

slight; (про швидкість) low.
малин || a raspberry; ~овий rasp

berry attr.; (про колір) crimson.
мало 1. (небагато) little (з ім. 

в одн.); few (з ім. у мн.); (недо
статньо) not enough; 2.: ~  не 
nearly, almost; ~  не ввесь almost 
the whole; 3. із займ. і присл.: ~  хто 
hardly anybody, few (people); ~  
коли hardly ever, 

маловідомий little known, 
малограмотний half-educated, 

semi-literate.
малодушний faint-hearted; (про 

вчинок) cowardly.
малоймовірний unlikely, scarcely 

probable.
малокаліберний small-bore attr. 
малолітній 1. young, under-age; 

2, як ім. juvenile.
малолітражний: ~  автомобіль car 

with small (cylinder) capacity.
малолюдний (малонаселений) thin

ly populated; (про вулицю) empty, 
deserted; (про збори) poorly atten
ded.

мало-помалу little by little.
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малосольний mildly salted; (про 
огірки) fresh-salted.

малуватії ий rather small, not the 
right size; undersized; ~ o  розм. 
not quite enough.

малювати, намалювати draw-, 
(фарбами) paint; ~  олівцем draw 
in pencil.

малюк див. маля, 
малюнок drawing; (узор) design, 

pattern; (у книзі) picture.
маля розм. kiddy; baby, little 

one.
маляр house-painter, 
малярія мед. malaria, 
малятко див. малй. 
мальва бот. mallow; (садова) 

hollyhock.
мальований drawn-, painted, 
мальовнйчий picturesque, colourful, 
мальок зоол. fry, young fish, 
мама mamma, mother, ma. 
мамонт mammoth, 
мандарйн tangerine, mandarin, 
мандат mandate; (на з'їзд та ін.) 

credentials; ~ний mandate attr.; 
~ н а  комісія Mandate Commission, 

мандоліна mandoline, 
мандрівка journey; (no морю) 

voyage; (поїздка) trip.
мандрівн II ий wandering, travel

ling; ~ й к  traveller.
мандрувати travel; (no морю) 

voyage; (блукати) wander (about).
маневр manoeuvre [-'nu-.vaj-, 

~увати manoeuvre.
манеж 1. (для верхової їзди) 

riding-school; 2. (у цирку) ring;
3. (дитячий) play pen. 

манекен mannequin, 
манера manner; way; style, 
манжета cuff.

манйти 1. (кликати) beckon; 2* 
(вабити) attract, 

манйшка shirt-front, 
манівці мн. roundabout way sgt 
манікюр manicure; ~ниця mani

curist.
манірний affected, pretentious, 
маніфест manifesto, 
маніфестація demonstration, 
манія mania; ~  величності me

galomania, 
маніяк maniac.
m&hh || ий: ~ a  каша cooked semo

lina; ~ a  крупа semolina.
манометр pressure-gauge [geidal; 

man6meter.
мансДрда mansard; attic (-room), 
мйнтія robe, gown, 
мануфактур || а (тканини) tex

tiles pi.; ~ний: ~ н і вироби tex
tiles.

мара (привид) phantom, spectre, 
ghost.

марафонський: ~ б іг  спорт- Ma
rathon race

марганець \ім. manganese, 
маргарйн m argarine (mad30rri:nj. 
маргарйтка daisy, 
марево mirage ['miгаз], 
марин II ад marinade; хований 

marinated, pickled; жувати mari
nate, pickle.

марин II бваний marinated, pickled; 
жувати marinate, pickle.

марити 1. (мріяти) dream; 2. 
(в запамороченні) be delirious; ~ с я  
see in dreams.

маріонетка marionette,- перен. тж. 
puppet.

марка 1. (поштова) (postage-)' 
stamp; 2. (фабрична) trade
mark.
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мйрл||я cheese cloth; мед. gauze; 
~ьовий бинт gauze bandage 

мармелйд fruit jellies pi. 
мармур marble; «^овий marble, 
мари II ий vain, (непотрібний) un

necessary; ~ i  спроби fruitless a t
tempts.

марніти, змарніти pine away; 
fade; (про обличчя) loose one’s 
(good) looks.

марновір || ний superstitious; ~ство 
superstition.

марнотрат squanderer, spendthrift; 
~ ний  extravagant, wasteful, ~ ctbo 
extravagance, wastefulness, 

марнувати, змарнувати waste- 
мародер marauder, looter; ~ ctbo 

looting
мартен open-hearth furnace; ~ ів -  

ськнй open-hearth.
марш 1. march; 2. (сходів) flight 

(of stairs), 
мйршал marshal, 
марширувати march, 
маршрут itinerary, route |ru:t] 
маса mass; (тістоподібна речо

вина тж.) dough, основна ~  (чо
гось) the bulk (of).

мас&ж massage ['maesa^]-, ж ува
ти massage ['maesas).

маейв 1. (гірський) massif, moun
tain mass; 2. (велика територія) 
tract, ~ний massive; житловий 
~  housing unit/area/estate.

маси || a mask, «ф* скидати ~ y  
throw off the mask, зривати ~ у з ко
гось (inmask smb.

маскарад (бал) fancy-dress ball-, 
~ний fancy-dress attr 

маскувй || льний camouflage [-muf- 
Ісиз] attr.} ~ ти , замаскувати mask, 
disguise, військ, camouflage.

маслйна (плід) olive, (depe&o) 
olive-tree.

М&СЛО butter.
масляний oil a ttr , oily, butter attr./ 
маслянка butterdish, 
маси || йй greasy; ~ a  пляма grease 

spot.
масовЦий mass a t t r (загально

доступний) popular, ~ i  засоби 
інформації mass media.

мастйка (для підлоги) floor- 
polish.

мастйЦло lubricant, grease; ~ т и  
smear; (жиром) grease; (олією, 
мастилом) oil, lubricate 

масть І. (тварин) colour.; coat, 
2. карт suit, 

масштйб scale.
мат шах. checkmate, mate, ого

лосити ~  mate.
матема||тик mathematician, ~ ти - 

ка mathematics, ~тйчний m ath
ematical.

матерйк continent, (на відміну 
від острова) mainland, ~овий con
tinental.

матерйн II ство maternity, mother
hood, ~ський 1. (належний матері) 
mbther’s, 2. (властивий матері) ma
ternal, motherly

матеріал material, stuff, (тканина 
тж.) fabric.

матеріал || ізм materialism, ~ іс т  
materialist, ~істйчний material
ist (іс).

матеріальний 1. material, physi
cal, 2. (грошовий, майновий тж) 
financial, pecuniary.

матерія 1. matter, substance; 2. 
(тканина) fabric, stuff. 

мати1 ім. mother,, 
мати 2 дієсл. 1. have, 2. з інф. (бути
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повинним, змушеним) must; have to; 
я маю закінчйти цю роботу I have 
to finish this work; «ф» ~  на увазі 
mean; ~  значення be of importance; 
~  змогу be in a position; ~  успіх 
be a success, 

матка (бджіл) queen, 
матовий mat; lustreless, dull; 

(про скло) frosted, 
матрац mattress, 
матриця matrix (pi. -ices), 
матрос seaman, sailor, 
матч спорт, match, 
мафія mafia.
махати, махнути wave; (крилами) 

flap; (хвостом) wag; ф  махнути 
рукою give up as a bad job. 

махровий 1. double; 2. текст, terry, 
мацати feel; touch. *
мачуха stepmother, 
машйна 1. machine; (двигун) 

engine; 2. розм. (автомобіль) car; 
(грузовик) lorry; truck амер. 

машинальний mechanical, 
машиніст 1. operator, machinist; 

2. зал. engine-driver; engineer амер.
машйнЦка 1. machine; 2. (дру

карська) typewriter; друкувати на 
~ ц і type; 3. (щоб стригти) clip
pers p i;  4. (для шиття) sewing- 
-machine.

машйнн || ий machine attr.; —е 
відділення machine-room, engine- 
room.

машино || будівнйй machine-build
ing; ^будування mechanical engi
neering, machine-building.

машино II пис typewriting; ^пйс- 
ний (про текст) typewritten, 

машкара див. маска, 
маяк lighthouse; beacon (тж. 

перен.).

маяти (розвіватися) flutter, 
stream, fly. 

маятник pendulum, 
маячйти loom.
меб || лі мн. furniture; ~лювати 

furnish; ~льований furnished, 
мед 1. honey; 2. (напій) mead, 
медаліст medallist, 
медаль medal, 
медальйон medallion, locket, 
медик medical man. 
медикамент medicine, medicament, 
медицйна medicine, 
медйчн II ий medical; ~ а  допомога 

medical aid; ~ е  обслуговування 
health service.

медовий honey attr.; honeyed; 
~  місяць honeymoon.

медогляд (медйчний огляд) medi
cal examination.
. медпункт (медйчний пункт) medi
cal room, first aid post /  station, 

медуза jelly-fish.
межа 1. boundary(-line); 2. межі 

мн. перен. limits; bounds; у межах 
(чогось) within the limits (of); 
за межами країни beyond the bor
ders of the country.

межигір’я valley between moun
tains.

межувати border (on /  upon), 
мекати bleat.
мексікан || ець, ~ к а , ~ський Me

xican.
мелан || холійний melancholy; ~хо- 

лік melancholy person; ~холія me
lancholy.

меліоЦ ратйвний reclamation attr.; 
рація reclamation, 
мелодійний melodious, tuneful, 
мелодія melody, tune, 
мембрана техн. diaphragm [-fraem].
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меморандум memorandum (pi.-da). 
меморіальн )| ий memorial; ~ а  

дошка memorial plaque [plcukj. 
мемуари мн. memoirs ['memwazj. 
мензурка measuring-glass, 
менш див. менше, 
меншати diminish, decrease, 
менш Це less; якомога ~ е  as 

little as possible; ~ий less, lesser, 
smaller; (молодший) younger, 

меншість minority, 
меншовй || к іст. Menshevik; 

~цький Menshevist, 
меню menu, bill of fare, 
мережа 1. net, 2. (шляхів та ін.) 

network.
мережати, помережати embroider; 

(про дерево) carve, 
мереживо lace, 
мерехтіти twinkle, shimmer, 
мерз ||лий frozen; ~лота frozen 

ground; вічна ^лота permafrost; 
~нути freeze; feel cold, 

меридіан meridian, 
меркнути, померкнути fade, grow 

dim.
мертв||ий dead; перен. lifeless; 

~ a  тиша dead silence; ~ a  петля 
ав. loop; ~ я к  corpse, dead man. 

мерщій як виг. quick!, hurry up! 
месник avanger.
местй 1. sweep; 2. безос.: (про

хуртовину) мете the wind is driving 
the snow.

метЦа aim, purpose, object, goal, 
end, маючи на ~ i  with the purpose 
(of).

метал metal; ~евий metallic; 
~ іст  metal-worker, 

металообробний metal-working, 
металург metallurgist, дійний me

tallurgical, ~ ія  metallurgy.

метат, метнути throw, cast, fling; 
~  диск спорт, throw the discus, 

метафізика metaphysics, 
метафор || а літ. metaphor; ~йч- 

ний літ. metaphorical.
метелик butterfly; (нічний) moth, 
метелиця snow-storm, blizzard, 
метеор meteor, 
метеорйт meteorite. 
метеоро||лог meteorologist, ^ло

гічний meteorological, ~логія me
teorology.

метис, '~ка half-breed, 
меткйй lively, agile, brisk, 
метнути див. метати. 
мет||од method, ~одика (сукуп

ність методів) methods pi.
методй Ц ст specialist in education

al methods; ~чний (послідовний) 
methodical, systematic.

методо І) логічний methodological; 
~логія methodology 

метонімія літ. metonymy, 
метр metre.
метрика birth certificate. 
метрйчн||ий metric; ~а система 

мір metric system.
метро the underground, metro-, 

tube (в Лондоні), subway 
амер.

метрополітен див. метро, 
метрополія parent state, mother 

country.
метуш II йтися fuss (about), bustle; 

~лйвий fussy, bustling ~ня fuss, 
bustle.

механіза || тор machine operator, 
~ція mechanization.

механізм mechanism; годиннико
вий ~  clockwork.

механіз Цований mechanized, 
~увати mechanize.
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механік mechanic; ~ а  me
chanics.

механічнії ий mechanical; ~ а  об
робка machining, 

меч sword [SD:d|\ 
мечеть mosque.
мешка || нець lodger; ~тн live, 

reside.
м ж й ч Ц и т и  drizzle; ~ к а  drizzle, 
мигдаль збірн. almonds pi; (де

рево) almond-ttee.
миготіти twinkle, glimmer, 
милий 1. sweet, nice; (дорогий, 

любий) dear; 2. як ім. darling, 
sweetheart.

милити, намилити soap; ~ся 
soap oneself, 

мйлиця crutch.
мйл || ість 1. (добре ставлення) 

kindness, goodness; favour; зроби
ти комусь ~ість do smb. a favour; 
2. (милосердя) mercy-, з ~ості out 
of charity.

мйло soap; туалетне ~  toilet 
soap.

милозвучний harmonious, eupho
nious.

милос&р II дний merciful; ^дя 
mercy.

милостйвий gracious, kind, 
мйлостиня alms [cumz]. 
мйл у вати show mercy; pardon, 
милувати caress, fondle; ~ся 

exchange caresses, 
мйля mile.
мйльнЦий soapy-, ~ a  бульбашка 

soap-bubble; ~ a  піна lather [leu-], 
~иця soap-box. 

мимо past, by
мимо || вільний involuntary; ~волі 

involuntarily; unintentionally, 
мимохідь in passing by.

мймрити mutter, murmur, 
мин || ати, минути I. pass; (про 

час тж.) slip by; (закінчуватися) 
be over; 2. (залишати позаду себе) 
pass through; (помилково) miss.

минул || е the past; ~ий past; 
~ий час грам, the past tense; ~ого 
літа last summer, 

минути див. минати, 
мир peace; у ~ і  at peace; укла

дати ~  make peace; боротьба за ~  
struggle for peace.

мирйти reconcile (with); ~ся 1. 
(взаємно) be reconciled (with); 
make it up; давай ~ ся  let’s make it 
up!, 2. (з чимсь) resign oneself (to), 
reconcile oneself (to).

мйрнЦий 1. peace attr ; —ий час 
time of peace, peace-time; ~ e  на
селення civilians pi.-, ~ a  політика 
policy of peace; ~ий договір peace 
treaty; 2. див. миролюбний.

миролюбний peace-loving, peace
ful, peaceable, 

мис cape.
мйска basin; plate, 
мйелеиня thought, mentality; (дія) 

thinking.
мислйвець hunter, 
мйел || ити think; ~ячий thinking, 
мистецтв || o art; (майстерність 

тж.) skill; твір ~ a  work of art.
митець 1. artist; 2. (майстер) mas

ter, expert, good hand (at).
мйти wash, ф  рука руку миє 

=  you scratch my back and I’Ll 
scratch yours, ~ ся  wash, (у ванні) 
have a bath.

мйтниця custom-house, 
мйто customs ddty 
миттєвий instantaneous; (який 

швидко минає) momentary, fleeting^
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мйттю m tantly , in a trice /  mo
ment.

мить instant, moment, 
мйш || a  mouse; польова ~ a  field- 

-mouse, ~ол6вка mbuse-trap. 
миш'йк arsenic, 
мігр&ція migration, 
мігрень migraine, 
мігрувати migrate, 
мідний 1. сбррег; (з жовтої міді) 

brass a tir , 2. (про колір) coppery, 
мідь сбррег; жовта ~  brass, 
між between, (серед) among; 

«Ф- ~  нбми j кажучи) between you 
and me, between ourseives; ~  іншим 
a) in passing; б) вставне сл. by the 
way, incid&nally

міжміський intert6wn, interurban, 
~  телефон trunk-line.

міжнарбдамй international; Між
народний жіночий день International 
Woman’s Day

міжпланетний interplanetary; 
~  простір interplanetary space.

мізйнець (на руці) the little 
finger, (на нові) the little toe. 

мій (з їм.) my; (без ім.) mine, 
мікроб microbe ['таї-], 
мікрон micron 
мікрорайон micro-district, 
мікроскбя microscope ['mat-]*, 

вічний microscopic [mai-]. 
мікрофбн microphone; mike розм. 
мікстура mixture, 
мілинIIk shoal, shallow; на ~ i  

agrbund, stranded (тж. перен.). 
міліметр milimetre. 
мілітар II изація militarization; 

~ й зм  militarism; ~ й ст  militarist; 
~истйч || ний, ~йстський militar
istic.

міліти become shallow.

7 Укр англ словник

міліціонер militiaman, 
міліція militia, 
мілкйй shallow.
мілковбдИдя shbal-water; shal

lows pi., ~ний  shallow, 
міль (clothes-)moth, 
мільйбн million, ~6p millionaire, 
мільярд milliard; billion вмер* 

~fcp mbltimilionaire.
міміка expression (of smb.’s face) , 

багата ~  mobile features pi. 
мімоза mimosa.
мін || a 1 військ. mine; (мінометна) 

mortar shell
м іна2 (вираз обличчя) expression, 
мінер військ, miner, (у флоті) 

torpedo-man,
мінера|| л mineral; ~льний mine

ral.
мінйтися, змінитися change; ~  

на обличчі change countenance, 
мініатюрний miniature attr.; tiny, 
мінімальний minimum attr. 
мінімум minimum; доводити до 

reduce to a minimum, 
міністер ІІство ministry; board; de

partment амер., ~ство закордон
них справ Ministry of Foreign Af
fairs; Foreign Office (в Англії); 
State Department (y CUIA)-, ~ ctbo 
внутрішніх справ Ministry of In
ternal Affairs; Home Office (в Анг
лії), Department of the Interior 
(у США), ~ський ministerial.

міністр minister; secretary; ~  
внутрішніх справ Minister for In
ternal Affairs, Home Secretary (в 
Англії), Secretary of the Interior 
(у США); ~  закордонних справ 
Minister for Foreign Affairs; Fo
reign Secretary (в Англії); Secretary 
of State (у США).
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мінлйв||ий changeable; unsteady; 
fickle; ~ a  погода changeable 
weather; ~ ість  changeability; un
steadiness.

міновЦйй: ~ a  вартість exchange 
value; ~ a  торгівля barter.

міном&т військ, mortar; ~ ник  mor
tar man.

міноносець мор. torpedo-boat, ec- 
кадрений ~  destroyer.

мінор муз. minor key; ~ний
1. муз. minor; 2. (сумний) sad. 

мінувати військ, mine.
мінус І. мат. minus; 2. (про тем

пературу): сьогодні ~  10 граду
сів It is ten below zero today;
3. розм. (недолік) defect, draw
back.

міняти \ . y  різн. знач. * change;
2. (обмінювати) exchange; ~ с я  1. 
change; 2. (обмінюватися) exchange.

мір II a 1. measure; 2. (межа) limit; 
знати ~ y  keep within limits; -ф в 
~ y  того як as; до певної ~ и  to 
a certain degree, 

міраж mirage ['тігсиз). 
міри || a measure; зняти ~ у  з ко

гось take sbm.’s measure; міряти 
на свою у judge (smb.) by one’s 
own yardstick.

міркування reflection, meditation-, 
(думка) opinion, view.

міркувати reflect (on /  upon), me
ditate (on /upon); (гадати) think, 

мірошник miller.
міряти 1. measure; ~  темпера

туру take smb.’s temperature; 2. 
(приміряти) try on; ~ с я : ~ ся  
силою try their strength on each 
other.

місйти (тісто) mix, knead; (глину 
та ін.) puddle.

місіонер, ~ський missionary, 
~ство  missions, missionary work.

місія mission; (дипломатичне пред
ставництво тж.) legation, 

міст bridge, 
містика mysticism. 
містйти(ся) be; contain, 
містифік (І ація mystification, hoax, 

~увати mystify, 
містйчний mystical, 
місткйй (про посуд) capacious, 

(про приміщення) spacious, roomy, 
місткість capacity, 
місто town; (велике) city 
місток !. small bridge, foot-bridge; 

2.: капітанський ~  the captain's 
bridge.

м ісц ||е I . у різн. знач, place; (ви
значне) spot; (вільний простір) space; 
room, 2. (сидіння) seat; 3. (посада) 
post, place; 4. (у вагоні): верхнє ~ е  
upper berth; нижнє ~ е  lower berth; 
ф> на ~ і  on the spot; на вашому ~ і  
я б ... if 1 were you.

місцевий local; ~  відмінок грам. 
locative (case).

місцевість 1. locality; country; 
2. (край, район) district, region.

місяць І. (частина року) month; 
2. (небесне тіло) moon, молодий 
~  new moon.

місячний month’s; (щомісячний) 
monthly.

місячник month; ~  безпеки руху 
road-safety month.

міські) йй town attr., city attr.; 
urban; municipal; ~ a  рада City /  
Town Soviet.

мітинг meeting; ~увати  розм. 
hold a meeting.

міт||ити (ставити мітку) mark-, 
~ к а  mark.
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мітла broom.
міф myth; ~гчний mythical; 

оологія mythology.
міх 1. (ковальський) bellows pl.\ 

2. див. мішок, 
міхур анат. bladder, 
міцн || йй у різн. знач, strong; 

(стійкий) firm; (надійний) reliable; 
(незмінний, тривалий) lasting; ~йй 
мир lasting peace; ~йй сон sound 
sleep; ~ а  тканйна tough cloth; ~йй 
чай strong tea.

міцність strength; firmness; dura
bility, reliability.

міцніти, тж. міцнішати become 
stronger, become consolidated, 

міцно strongly; firmly, 
міць strength; (могутність) power, 

might.
міченЦий marked; ~ i  атоми 

tagged atoms, 
мічман warrant officer, 
мішати 1. (розмішувати) stir; 2. 

(об’єднувати в одне) mix. 
мішень target.
міш||ок bag; (великий) sack; ре- 

човйй ~6к kit-bag; ф  купувати 
кота в ~ку buy a pig in a poke, 

міщанин 1. іст. petty bourgeois;
2. перен. (обиватель) Philistine, 

міщан Н ство 1. збірн. petty bour
geoisie; 2. перен. narrow-minded
ness; Philistinism; ~ський 1. petty 
bourgeois; 2. перен, narrow-minded, 
Philistine.

мла haze, misf. 
млин mill.
млинець (small) pancake, 
млинок hand-mill, quern, 
мліти, зомліти І. (знемагати) 

languish; 2. (терпнути) go numb;
3. (непритомніти) faint.

млосний languorous, languid, 
млявий languid, spiritless; nerve

less; (про рухи, настрій) sldggish; 
(про діяльність) slack.

множення multiplication; таблйця 
~  multiplication table, 

множина грам, the plural, 
множити і. мат. multiply; 2. 

(збільшувати) increase; ~ ся  (збіль
шуватися) increase, grow, multi
ply-

мобіліз II ація mobilization; х о в а 
ний як ім. enlisted man; ~увати 
mobilize.

мов 1. част. (наче) like, as if, 
as though; 2. спол. as; білий, ~  
сніг white as snow.

м ов ||а  1. language, tongue; рідна 
~ a  mother tongue, native language; 
2. (мовлення) speech; розмовна ~ a  
colloquial speech; пряма ~ a  грам. 
direct speech; частйни ~ и  грам. 
parts of speech; ф  ~ a  йде про the 
question is; про це не може бути 
й ~ и  that is out of the question, 

мовби див. мов 1. 
мовити say, tell; ~ с я  be said, 
мовлення speech; органи ~  speech 

organs.
мовляв вставне сл. І.: він, 

не знав he says he didn’t know; 
2. so to speak, so to say.

мовнЦий 1. linguistic; language 
attr.\ 2. speech attr.\ ~ i  навички 
speech habits.

мовознав || ець linguist; ~ство lin
guistics.

мовчазний (небалакучий) taci
turn; (безмовний) silent; (не вира
жений в словах) tacit, 

мовчанка silence, 
мовчати be silent; keep silent.

7*
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мовчки silently, 
мовчун taciturn person, 
моґйла grave; ~  Невідбмого сол

дата Tomb of the Unknown Soldier.
могйльн II ий grave attr.\ ~ a  тиша 

tomb-like silence.
могти, змогтй 1. (бути спромож

ним щось зробити) сап, be able; 
він м о ж е  туди піти? can he go there?; 
2. (мати дозвіл) may.

могутн || ій powerful-, mighty; ^ість 
power, might.

модЦа fashion, vogue [voug].; 
бути в ~ і be in fashion, 

моделювати design, model, 
модель model-, ~ний: ~не взуття 

fashion shoes pi. .
модерн із II ація modernization-, 

жувати modernize.
м6дн||ий fashionable; ~ е  захоп

лення the latest craze, 
модрйна бот larch, 
може вставне сл. maybe, perhaps. 
можлйв||ий 1. possible; feasible;

2. як ім.: зробити все ~ е  do one’s 
best; ~ість 1. possibility; 2. (зруч
ний випадок) opportunity, chance;
3. : ~ості мн. means, resources-, 
ф  по ~ості as far as possible,- 
~ o  1. вставне сл. maybe, per- 
haps; якщо ~ o  if possible; 2. due. 
можна.

можна присудк. сл. 1. (можливо) 
one can ( - f  inf. ), it is possible; 
це ~  зробити one can do it, it can 
be done; все, що ~  everything that 
is possible; 2. (дозволено) one may 
( - f  inf.)\ ~  увійти? may I come 
in? якщо ~  так сказати if one may 
say so.

мозаїка mosaic, inlay 
мозковйй анат cerebral-

мозок 1. brain; спинній ~  spinal 
cord; 2. (кістковий) marrow, 

мозолйстий callous, horny, 
мозол || ити: ~  очі комусь розм. 

be an Eyesore to smb,; corn, 
мокнути get wet, soak, 
мбкрий wet.
мол breakwater, pier; (невеликий) 

jotty.
молд || аванин, гаванка, м ав 

ський Moldavian-, мавська мбва 
Moldavian, the Moldavian language.

молекул || a molecule; ~ярний 
molecular 

молйтва prayer.
молйти  ̂ entreat, implore; ~ ся  

pray (for).
молодець 1. fine fellow; 2. виг. 

well done!; ~кий valiant.
МОЛОД || йй young; youthful; (про 

неістоти) new; ~ a  картопля new 
potatoes; ~йця young married 
woman.

молодіжний youth aitr. 
молодість youth, 
молодіти get younger, 
молодший 1. (за віком) younger; 

2. (за рангом) junior; м  науко
вий співробітник junior research 
worker

молодь збірн. youth; young people 
pi-

моложавий young-looking, 
молоко milk, 
молот (large) hammer, 
молотарка threshing-machine, 
молоти grind, mill, 
молотйти, змолотйти c. г. thresh, 
молоток hammer, 
молотьба threshing, 
молочарня dairy
мол6чн||ий milk aitr-, milky;
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•ф ~ i  зуби milk-teeth^ ~ a  корова 
nillch-cow; ~ a  ферма dairy-farm- 

мольббрт easel.
момент moment, instant', в а л ь 

ний instani&neous-, ~йльно instantly- 
монйрх monarch; ~ іст  monar

chist; ~  гнідій monarchic(al)-, ~ ія  
monarchy-

монастир mdnastery; (жіночий) 
nunnery, convent, 

монгбЦл, ~ л к а , ~льський Mon
golian; ~я>ська мова Mongolian, 
the Мопебііап language.

монет g a  coin; ~ний monetary; 
~ний двір mint, 

монографія monograph, 
монолітний monolithic, 
монолбг monologue, 
монополі Івувати monopolize; 

~ іс т  mroopofist*, містичний mono
polistic.

монополія monopoly, 
монотбняий monotonous, 
монтйж 1. техн. assembling; 

mounting; 2. (фільму) editing; cut
ting; ~инй assembly a t t r ~ник 
fitter; assembly worker.

монтбр 1. див. монтажник; 2. 
(електрик) electrician.

монтувйпш* змонтувати 1 .техн. 
assemble; mount; 2. (фільм) edit.

монумент monument; ~альний 
monumental.

мораль юбгаї; morality; ~ний 
moral

мораторій moratorium (pi. -гіа). 
морг morgue.
моргати, моргнути wink, blink, 
морда ровм. muzzle, 
мордувати, замордувати torture, 
мор Це sea; у відкритому ~ і  on 

the open sea; за ~ем overseas.

мореплав || ець navigator; ~ство 
navigation.

морити: ~  голодом starve, 
мбрква carrot, 
мороз frost, 
морозиво ice-cream, 
мороз ||ити 1. freeze; 2. без ос.: 

~ить it is freezing; ~ний frosty; 
~остійкйй frost-resistant, frost- 
hardy,

морок gloom, darkness, 
морочити confuse; (дурити) fool; 

-ф- ~  гблову pull one’s /  smb.’s leg. 
морс fruit-drink.
морськ||йй l.sea  attr.; marine; 

2. (флотський) naval; ~йй  флот 
a) navy (військовий); 6) (mer
chant) marine (торговий); -ф- ~ a  
хвороба seasickness.

морфо II логічний morpholdgical; 
~л6гія morphology; (розділ грама
тики тж.) accidence.

морщити, зморщити wrinkle (up); 
^ с я  l.m ake a wry face; 2. (про 
одяг) crease, crumple, 

моряк seaman; sailor розм. 
москвйч Muscovite, inhabitant of 

Moscow.
мостйти pave; (брукувати) cobble, 
мотйти (нитки та ін.) wind, reel, 
мотйв 1. (причина) motive, reason; 

2. муз. tune.
мотив II ація reason, motivation; 

жувати motivate, give reasons, 
мотлох lumber, junk, 
моток skein.
мотор engine, motor; ~из6ванин 

motorized; йст operator- 
моторний 1 техн. motor attr.\ ~  

човен motor boat, 
моторний2 (спритний) quick,

I agile, brisk.



моторолер (motor) scooter, 
моторошний ghastly, horrible, 

terrible.
мотоцикл motor-cycle; ~ іс т  mo

tor-cyclist.
мотузка string; cord; (товста) 

rope.
мох moss.
мочити wet, make smth. wet; 

(вимочувати) soak, 
мошка midge, 
мрець corpse, dead man. 
мрійливий dreamy; dream attr. 
мрійнЦий див. мрійливий; ~ и к  

dreamer.
мрія dream; ~ ти  dream. 
м ря||ка  drizzle; ~чнти drizzle; 

безос.: ~чйть it is drizzling.
мсти II вий revengeful, vindictive; 

/^ти(ся) revenge oneself (upon), 
мугйкати (наспівувати) hum. 
мудрець sage.
мудр II ий wise, sage; ~ість wisdom, 
мудрувати 1. (роздумувати) re

flect; (філософствувати) philos
ophize; 2.розм. (ускладнювати) subti
lize; complicate matters unnecessary.

мужн || ій courageous; brave; ~ к т ь  
courage.

мужніти, змужніти mature, 
мужньо courageously; bravely, 
муза muse, 
музей museum.
музик || a music; ~альний musical; 

дальність gift for music; musi
cally.

музикант musician, 
музйчн Ций musical; music attr.; 

~ий слух an ear for music; ~ a  
школа music school.

мук || a torment, torture; ~ и  твор
чості throes of composition.

мукати (про корів) low, moo. 
мул mule.
мулат, ~ к а  mulatto, 
муляр (stone-) mason, bricklayer, 
муляти (про взуття) pinch, hurt, 
мультиплікаційний: ~  фільм

(animated) cartoon, 
мумія mummy, 
мундир dress-coat; tianic. 
мур wall (of stone or brick). 
мурашйний ant attr. 
мураш к||а ant; ~ и  мн.\ ~ и  по 

спйні бігають it gives me the 
creeps.

мурашник ant-hill, 
муркотати purr, 
мурмотіти mutter, 
мурувати, змурувати build, 
муси (І ти 1. (бути повинним) must, 

ought ( -|- to inf . ) ,  have ( -|- to inf . ) ;  
ти ~ ш  закінчити цю роботу you 
must finish this work; 2. (бути зму
шеним) be forced ( - f to  inf . ) .

мускул muscle; ~ атура muscles 
pi.; ~ястий muscular.

мутйти, замутити stir up; muddy, 
мутний (непрозорий) turbid, 

muddy.
мутніти, помутніти grow turbid, 
муфта техн. coupling, clutch, 
мух || a fly; ф  робити з ~ и  слона 

=make mountains out of molehills, 
мухомор fly-agaric. 
мучени||к, ~ ц я  martyr; ~цький 

martyr’s.
мучитель tormentor, 
мучити torment, torture; (непо

коїти) worry; ~ с я  suffer, torture; 
(томитися) be worried (by), 

муштр Ha drill; ~увати  drill. 
мчати(ся), помчати (ся) rush, 

speed.
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м’яз muscle; ~йстий muscular, 
м’як Н йй у різн. знач, soft, (не- 

черствий) fresh; (приємний для ока 
та ін.) gentle, mellow; (про харак
тер) gentle, pliable; (про клімат) 
mild; «ф ~  вагон upholstered car
riage; ~ е  крісло easy-chair. 

м’яко softly.
м’якушка (хліба) crumb, 
м’якшати, пом’якшати get soft, 
м’ясйстий meaty; (про частини 

тіла) fleshy.

м’ясн||йй 1. meat attr.: ~ а  їжа 
meaty food; 2.як ім. ~ е  (страва) 
meat; ~ й к  butcher ['bu-J.

м’ясо flesh; (як їжа) meat; 
~рубка (тж. перен.) mincing-ma
chine; meat-grinder амер. 

м’ята бот mint.
м’яти, зім’яти 1. (робити нерів

ним) crush, crumple, rumple; 2. 
(давити) srrtash; ~ ся  get rumpled 
/  crumpled.

м’яч ball; грати в ~ a  play ball.

H
на 1. (позначає місце) on; in; at; 

на столі on the table; на сонці in 
the sun; на півдні on /  in the south; 
на Україні in the Ukraine; на ву
лиці in the street; на роботі at work; 
на концерті at a concert; 2. (позна
чає напрямок) to; шлях на Київ 
the road to Kiev; ітй на північ go 
northwards; 3. (позначає опору) 
against, on; спертися на стіл lean 
against the table; 4. (позначає час): 
на Новий рік on New-Year’s Day; 
на канікулах during the vacation; 
на другий день (the) next day; на 
третій день on the third day; на 
тому тижні last week; на кінець 
року towards the end of the year; 
на хвилинку for a moment; 5. (у зна
ченні «для») for; кімната на двох 
a room for two; на зиму for the 
winter; 6. (при множенні і діленні) 
by; in, into; помножити на два 
multiply by two; поділити на три 
divide by three; ф  на жаль unfor
tunately,- на щастя fortunately;

на мою думку in my opinion; на цей 
раз this time, 

набагато much, far. 
набережна embankment; quay 

[ki:J; (морська тж.) sea-front.
набивати, набити 1. (наповнювати) 

stuff (with); pack (with); fill (with); 
2. (прибивати) fix (to); 3. текст. 
print; ф  ~  руку на чомусь get one’s 
hand at smth.; ~  собі ціну make one
self sought after; ~ ся  1. (скупчува
тися) crowd (into); 2.: ~ с я  на знайо
мство force one's acquaintance (on).

набирати, набрати 1. (брати, зби
рати) gather; pick; collect; 2. (на
ймати) take; (вербувати) recruit; 
ф  ~  номер телефону dial a number; 
~  висоту gain height; ~  швидкість 
gather speed; ~  сили come into 
force; ~ ся  1. (скупчуватися) ac
cumulate; 2.розм. (переймати, на
вчатися чогось) learn, acquire; ф  
~ ся  розуму grow wise; ~  сорому 
disgrace oneself; ~ ся  сміливості 
screw up one’s courage.
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набити (ся ) див. набив&ти (ся). 
набіг raid.
набік on one side, awr£. 
набір 1. (студентів та ін .) ad

mission; (новобранців) recrfiitment; 
(робітників) engaging, taking on; 
2. (комплект) set (of); ф  ~  слів 
mere verbiage.

ваближ&ти, наблизити bring near
er (to); draw nearer (to); ~ся 1. 
approach, come/draw nearer (to); 
2. (ставати подібним d o ) approxi
mate (to).

наближений мат. x approximate. 
наблйзити(ся) див. наближати

ся).
наболілНий sore; ф* ~ е  питання 

firgent problem, sore subject, 
набрати (ся) див. набирати (ся), 
набридати, наб(^двути 1. bother, 

pester, bore; 2. беввс.: мені набрйдло 
нагадувати йом$ I am sick of remind
ing him.

набрйдливий boring, tiresome; ~  
співбесідник bore, 

набрйднути див. набридати, 
набрнкйти, набрякнути swell, 
вабувйти, набути acquire, gain; 

(ставати яким сь) Ьесбте, grow 
( -f  a d je c tiv e ); ф  ~  ваги перен. 
acquire significance.

наважуватися, наважитися dare; 
venture.

нав&ла 1. (вторгнення) invasion; 
2. (полчищ а) hordes.

навалювати, навалити burden 
(with); (насипати) heap (up), pile 
(up); ~ с я  (своєю  вагою ) lean all 
one’s weight (upon).

навбльний 1. rapid, impetuous; 
2. (невідкладний) Urgent, 

навантаження 1. (д ія ) loading;

2. (ва га , тягар) load; перен. am6unt 
of work to be done.

навантажувати, навантажити f. 
load (w ith );  2. перен. (роботою та 
ін .) keep bUsy (with).

наввйпередки: бігти ~  race one 
another, chase each other.

навдивовйжу 1. (напрочуд) strik
ingly; 2. (дуж е добре) splendidly;
3 .  розм. to one’s astonishment (sur
prise).

навесні in spring, 
навестй див. наводити, 
навздогін after; кричати комусь 

/V call after smb. 
навиворіт inside out. 
нйвик habit; skill, 
нависати, навйснути hang (over.); 

(про скелю ) tower (over), bverhang; 
(про небезпеку) threaten.

навичка 1. (звичка) hUbit; 2. див. 
навик.

навівйти, навіяти bring, blow; 
перен. cast, evoke; ф  ~  сон make 
one sleepy, 

навігйція navigation, 
навідатися див. навідуватися, 
навідн Н йй: питання leading

question.
навідріз fl&tly, point-blank, 
навідуватися, навідатися visit, 

go and see, call on.
навіжений 1. (психічнохворий) 

mad, insane, crazy; 2. (неврівно- 
важений) wild.

навік(и), навіки-віків for ever,
eternally.

навіс shed; (з  парусини) awning. 
нйвНгь even.
навіщо what ... for, why. 
навіяти див. навівати, 
навколишній neighbouring.
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навколішк Ц ах, ~и on one's kness; 
ставати ~и kneel, 

навколо round, around; about, 
навкруги ди в. навколо, 
навмання at random, at haphazard 

phaep'haezad].
навмйсн||е див. навмисно; ~яй 

intentional, deliberate; ~ о  on рйг- 
pose, purposely, deliberately.

навбдити, навестй 1. (указувати  
ш лях) guide (to); direct (to); ~  k o - 
гбсь на слід put smb. on the scent; 
2. (зброю , прилад та ін .) point (at), 
aim (at); 3. (цитати та ін .) cite, 
quote; ~  приклад give an example.

наводк||а військ, laying; прямою 
~ою point-bl£nk.

наводняти, наводнйти flood, 
inundate (with), 

наволочка pillow-case, 
навпаки 1. (зовсім  інакш е) the 

6ther way round; 2. вставне сл. 
on the contrary; якраз ~  quite the 
reverse.

навперейми: іти /  бігти ~  cut 
across smb.’s path, 

н&впіл in two, in half, 
навпбмацки: пробиратися ~

grope one’s way.
навпростець by the direct way; 

straight; перен. point-blank, 
навряд hardly; безос. it’s unlikely, 
навскіс obliquely, 
н&встіж wide open, 
навтікача р о з м пуститися ~  

take to one’s heels.
навушники m h . 1. (ш апки) ear

-laps; 2. p a d . ear-phones, head
phones.

навхрест crosswise. 
навчйльн||ий educational; військ. 

training attr.; ~ий заклад educa

tional institution /  establishment; 
~ий рік school-year; (у  вузі) academic 
year; ~e  приладдя teaching aids pL; 
~ i посібники training appliances, 

навчання studies pL, training, 
навчйти, навчйти teach; ~ся (на

бувати знань, ум інь) learn; study; 
~ся в школі go to school; ~ся 
в університеті sttidy /  be at a uni
versity, be in /  at college.

навшпйньках on tiptoe; ходити 
~  (go on) tiptoe.

нав’ючувати, нав’ючити load 
(with).

нав’язлив || ий 1. tiresome; 2. (не
відчепний — про дум ку та ін .) 
obsessive, haunting.

нав’язувати, нав’яз&ти 1. (при
кріплювати) fasten (on), tie (on); 
2. перен. (змушувати приймати) 
force (upon); impose (upon); ~ся 
impose (oneself).

нагадувати, нагад&ти 1. remind 
(of, about); 2. (бути схожим) re
semble; look like, 

нагййка whip.
нагйльніїий pressing, urgent; ~a  

потреба urgent necessity, 
наган revolver.
наганяти, нагнйти І. див. на

здоганяти; 2. перен.: ~  жах на 
когось scare smb.-stiff; ~  сон на 
когось make smb. sleepy.

нагинати, нагнути bend; ~ся 
stoop, bow.

нагірНний (розташований на го 
р і) upland, highland; ~ ’я plateau, 
upland, highland.

нагл||ий sudden, unexpected; ~a  
смерть sudden death.

наглухо (дуж е щ ільно) firmly; 
tightly.
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нагляд supervision, control; (за 
підозрілим) surveillance.

наглядати ( пильнувати)  watch, 
look (after)*, (з метою нагляду) 
stipervise, surveil. 

наглядач overseer, supervisor 
нагнати див. наганйти. 
нагнути див. нагинати, 
наговорювати, наговорити і .  (го

ворити багато) talk a lot (of),
2.розм. (зводити наклеп) slander; 
~ся розм. have a good talk.

нагод || a opportunity, chance, oc
casion; мати ~ у  get a chance; 
при ~ і when opportunity offers: 
з on the occasion (of); ~йтися 
happen to come; come by chance, 

наголо (про стрижку) bare, 
наголос stress.
наголошувати, наголосити 1. stress; . 

2.перен. lay stress (on), empha
size.

нагорі above; (на верхньому повер
сі) upstairs.

нагорода reward; (відзнака) dec
oration; (у школі) prize.

нагороджувати, нагородити re
ward, confer; (орденом та ін.) 
decorate.

нагору up; upward; (сходами) 
upstairs.

награбований robbed, 
награбувати amass by robbery, 
награвати, награти (грати тихо) 

play softly.
нагрівальний (про прилад) heat

ing.
нагрівати, нагріти heat, warm; 

ф  ~  руки line one’s pocket; ~ с я  
get warm, warm up.

нагромадження 1. (дія) piling up; 
2. (купа) conglomeration.

нагромаджувати, нагромадити
pile up.

нагромаджувач спец, store, 
над 1. (понад) over (тж. перен.); 

(вище) above; пролітати ~  містом 
fly over the town*, 2. (об'єктні від
ношення): працювати ~  проектом 
work at a plan*, ф  ~  усе most of 
all.

надавати, надати 1. (давати) give, 
let smb. have; (права та ін.) grant, 
2. (додавати властивість) lend; ~  
комусь смілйвості make smb. bold*, 
ф  ~  значення attach importance 
(to); ~  слово give (smb.) the floor- 

надалі from now on. 
надати див. надавати, 
надбавка addition; — до зарпла

ти rise in wages.
надбати get, acquire, obtain, 
надбудова superstructure. 
Надвечір towards evening, 
надвір out, outside, 
надводний above-water, 
надвоє in two.
надворі out-of-doors, outside, 
надзвичайний extraordinary, un- 

c6mmon; emergency attr. 
надземний overground, 
надивитися 1. (досхочу дивитися) 

gaze long enough (at)*, 2. (багато 
бачити) see plenty (of).

надихати, надихнути inspire (to), 
надівати, надіти put on. 
надій milk yield.
надійний 1. reliable, dependable; 

~  товариш reliable friend; 2. (пере
вірений) sure, effective; ~  засіб 
effective remedy, 

надійтй див. надходити, 
наділяти, наділйти 1. (виділяти 

частину) allot,* (дарувати) provide
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(with); 2, перен. (надавати власти
востей) endow (with).

надірвати (ся) див. надривати (ся). 
надіслати див. надсилати, 
наді И я hope; втратити (останню) 

give up all hope; плекати ~ ю  
cherish the hope; покладати ~ ю  
(на) set one’s hopes (on).

надіятися 1. (сподіватися) ex
pect; hope (for); 2. (покладатися) 
rely (on).

надлйшок 1. (те, що перевищує 
потреби) excess; 2. (те, що зали
шається) surplus.

надломлювати, надломити partly 
break; (здоров’я) ruin.

надмір 1. (надлишок) excess; 2. 
(дуже велика кількість) abundance.

надмір || ний excessive; ~ у  too; 
excessively.

надовго for a long time. 
надо|| кучати, надокучити bother; 

pester; bore; мені ~кучило нагаду
вати йому Г т  sick of reminding 
him.

надокучлив ||ий bothersome, tire
some, importunate; ~ a  людйна bore.

надолужувати, надолужити make 
up (for)-, ~  прогаяне make up for 
lost time.

надпис див. напис, 
надпйсувати, надписати write on; 

superscribe; ~  конверт address an 
envelope.

надприбуток ек. superprofit, 
надприродний supernatural, 
надра мн. depths; ~  землі 

bowels of the earth.
надрйв 1. tear; 2. перен. (надмірне 

напруження) overstrain.
надривати, надірвати 1. (розрива

ти трохи) tear slightly, make a tear

(in) ; 2. перен. strain, overstrain; 
~  душу /  серце комусь break smb.’s 
heart; ~ с я  l.b e  tom slightly; 2. 
(кричати) yell; 3. (завдавати шкоди 
здоров’ю) overstrain oneself, 

надріз cut, incision, 
надрізувати, надрізати cut in, 

make an incision (in), 
надрукувати див. друкувати, 
надсилати, надіслати send, 
надсипати, надсйпати pour out. 
надто 1. (занадто) too; 2. (особ

ливо) particularly, in particular, 
especially.

надувати, надути 1. (повітрям, 
газом) inflate; blow up; 2.: вітер 
надув вітрила the sails filled (with 
wind); ф  ~  губи pout; ~ с я  (повіт
рям та ін.) become inflated; (про 
вітрило) fill.

надувн Цйй inflatable; ~ а  подуш
ка air-cushion.

надуманий forced; (про образ, 
аргумент та ін.) far-fetched.

надумувати, надумати make up 
one’s mind; (придумувати) take 
it into one’s head, 

надути див. надувати, 
надушйти 1. (натиснути) press; 

2. (духами) put scent /  perfume 
(on), scent; ~ ся  use scent /  per
fume; scent oneself.

надходити, надійтй come, arrive; 
(про пори року та ін.) set in; (про 
відправлене та ін.) be received, 

надягати, надягнути put on. 
наждак emery.
нажйва (збагачення) acquisition; 

gain, profit.
наживати, нажйти get, acquire; 

ф  ~  ворогів make enemies; ~ с я  
get rich, make a fortune.
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нажйвка (live ) bait- 
нажйти(ся) див. наживати (ся). 
Наз&вждй for ever, for good, -ф- 

раз і ~  once (and) for all* 
назад backward (s); back; огляда

тися ~  look back.
назва name; (книги тж) title. 
названЦий: ~ий син adopted

son; ~ a  дочка adopted daughter; 
~ий батько foster-father; ~  мати 
foster-mother

назвати(ся) див. називати (ся)- 
наздогад at random- 
наздоганяти, наздогнати over

ta x , catch up' (with) (тж. перен.)* 
наземний land attr.; ground attr* 
називати, назвати 1. (давати ім'я) 

name; 2. (визначати якимсь словом) 
call; 3.: ~  себе give one’s name; 
say who one is; ~ с я  1. (мати назву) 
be called; 2. див. називати себе.

називний: — відмінок грам.
nominative (case).

.назовні out, outside; on the out
side.

назрів&ти, назріти (про події та 
ін.) become imminent; come to a 
head.

назустріч to meet, towards-, іти 
~  комусь go to meet smb:, перен. 
meet smb hajf-way- I

наївний naTve, naive [ncu'fcv]* 
наїдатися, наїстися eat one’s fill; , 

я наївся I’ve had enough.
наїжджати, наїхати 1. (про гос

тей та ін.) come, arrive; 2. тк. недок. 
розм. (бувати наїздом) pay flying 
visits (to).

наїхати Х.див. наїжджати 1;
2. (їдучи наштовхнутися) run (in
to); (на якусь річ тж.) collide 
(with).

найбільший the greatest-, the 
largest.

найвйжчий the most difficult, 
найвйщий the highest 
найгірший the worst, 
найкращий the best 
наймай || ець hireling; ~ и й  hired; 

~ a  праця wage /  hired labour.
наймати, найняти у різн. знач. 

hire; (на роботу тж.) engage, em
ploy; (приміщення ТЖ.)  rent; ~СЯ 
(на роботу) apply for a job.

наймач І. (робітника) employer-, 
2. (квартири) tenant, 

наймення name, 
найменший the least, 
найнйжчий the lowest. 
найняти(ся) див. наймати (ся), 
найтй див. находити , 2- 
наказ order; ~ а т и  див. наказу

вати; ~рвий: ~овий спбсіб грам. 
imperative mood-

наказувати, наказати (віддавати 
наказ) order, command.

нак&пати 1. drop, pour drops (of); 
2. (забруднити) spill- 

накачувати, накачати pump up. 
накид&ти1, накйдати 1. (кидати) 

throw, heap (up); 2, (зображати 
в загальних рисах) sketch, outline.

накидати2, накйнути (зверху) 
throw on, fling on- 

накидатися, накйнутися (напа
дати) attack; pounce (on) (тж. 
перен. •• з запалом братися за щось).

накйдка 1. (одяг) саре,- (довга) 
cloak; 2. (на подушки) pillow cover 

накйнути див. накидати 2. 
накйнутися див. накидатися, 
накип (осадок) fur; (піна) scum, 
накладати, накласти put (in, on, 

over); -ф ~  пов’язку bandage; ~
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шви мед. put in stitches; ~  резо
люцію append one’s decision.

наклади II йй; ~ а  плата cash on 
delivery (скор. С. О. D.); ~ і  витра
ти Overhead expenses, 

накласти див. накладати, 
наклбїти див. наклеювати, 
наклеп slinder, calumny; (у пресі 

тж.) libel; зводити ~  на когось 
calumniate smb.

наклепи || ик slanderer; ~ицький 
slanderous; libellous, 

наклеювати, наклеїти stick (on)-, 
марку put a stamp on, stamp a 

letter,
наколювати, наколоти 1. (дров) 

chop (a lot of); 2. (уколоти) prick;
3. (прикріплювати) pin (to); ~ ся  
prick oneself.

наконечник tip; (олівця таін.) top. 
накопйчувати, накопйчити accu

mulate; переч, тж. gain.
накрап || йти: дощ ~ а є  rain-drops 

begin to fall.
накреслювати, накреслити 1. draw; 

2.: ~  план outline a plan.
накривйти, накрйти cover; -ф- ~  

(на) стіл lay the table; ~ ся  cover 
oneself (with), 

накриття roof', shelter 
налагоджувати, налагодити ad

just, organize; (виправляти зіпсо
ване) put in order; ~ ся  (іти на 
лад) come right.

належ ||ати 1. belong (to); (вхо
дити до складу тж.) be numbered 
(among); 2. безос.: вам ~ить зро
бити це you are to do it.

належн II ий 1. (який є власністю) 
belonging (to); 2. (відповідний) due, 
proper; ф  віддавати ~ е  give smb. 
his /  her /  their due.

налетіти див. налітати, 
наливати, налити pour (into); 

(розливати) spill; ~ с я  flow (into).
наливи II йй: ~ е  яблуко j6icy

apple; ~ е  судно tanker.
налйнути 1. поет, come flying; 

2.перен. (про думки та ін.) rush 
ирбп; surge.

налйти(ся) див. наливати(ся), 
наліво to the left-, (команда) 

left turn!
наліплювати, наліпйти (клеєм та 

ін.) stick.
наліт 1. (напад) raid; повітря

ний ~  air attack /  raid; 2. (тонкий 
шар речовини) film; 3. мед. (у гор
лі) patch.

налітати, налетіти 1. (наштовху
ватися) run into; 2. (учиняти на
пад) make a vraid (on); 3. розм. 
(накидатися з докорами та ін.) 
jump on; 4. (прилітати) fly to
gether.

налічувати, налічйти 1. count; 
2. 77С. недок. (мати в своєму складі) 
number.

налягйти, налягтй 1. (навалю
ючись, давити) push (smth.) hard; 
2. (завзято братися) get down (to); 
~  на весла ply the oars.

налякай || ий frightened, scared-, 
~ o  in fright.

налякйти frighten; ~ с я  be /  get 
frightened, 

нам див. ми.
намагй||ння attempt, endeavour; 

~тися try, endeavour, attempt.
намаз Кувати, намйзати 1. put 

(on); spread (on); ~ати хліб мас
лом butter bread; 2. (набруднити) 
smear.

намалювати див. малювйти.
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намастйти див. намащувати, 
намацувати, намацати grope (for); 

док. grope (for) and find.
намащувати, намастйти put (on); 

spread (on).
намерзати, намерзнути freeze, 
намет 1. (парусиновий та ін.) 

tent; 2. (купа снігу) snow-drift, 
намйлювати, намйлити soap, 
намистйна bead, 
намйсто beads р і 
намір intention.
намірятися, наміритися 1. (мати 

намір) intend; 2. (націлюватися) 
aim (at).

намічати, намітити 1. (робити по
значку) mark; 2. перен. (планувати) 
plan, project; (в загальних рисах) 
outline.

намова 1. (підбурювання) insti
gation, incitement; 2. див. наклеп.

намовляти, намовити 1. (підмов
ляти) put up (to), instigate, incite; 
2. (зводити наклеп) slander; 3. 
(умовляти) try to persuade.

намокати, намокнути, тж. на
мокти get wet, be soaked, 

намолочувати, намолотити thresh, 
намордник muzzle; надіти ~  на 

собаку muzzle a dog.
намотувати, намотати wind, spool, 

reel.
намочувати, намочйтн wet, make 

(smth.) wet; (занурювати в рідину) 
soak.

намулювати, намуляти (ноги) rub 
sore, make sore.

нанести див. наносити, 
нанйзувати, нанизати thread, bead, 
нанівець: зводити щось ~  set 

smth. at nought; bring to nothing, 
наносити, нанестй 1. (приносити)

bring; 2. (позначати) mark, trace; 
~  на карту mark /  trace on the 
map.

наносйти розм. bring (a lot of); 
~  діжку води fill a barrel with 
water.

наноснйй Х.геол. alluvial; 2. пе
рен. (не властивий, запозичений) 
extraneous; superficial.

наодйнці (quite) alone; in private, 
privately; проговорити ~  talk face 
to face.

наопашки over one’s shoulders, 
наосліп blindly.
наочнЦий 1. obvious, clear; 2. (y 

навчанні) visual; ~ e  приладдя vis
ual aids; ~ий прйклад graphic 
example; ~ o  visually.

напад 1. attack, assault; 2. спорт. 
the forwards; pi., the forward line; 
центр ~ y  centre forward.

нападати, напасти 1. attack, as
sault; 2. (накидатися на когось) 
jump on; 3. (оволодівати — про по
чуття) come over.

нападаючий як ім. спорт, for
ward.

напалм napalm, 
напам’ять by heart, 
напасти див. нападати, 
напасть misfortune, disaster, 
напевно 1. for sure, for a certainty; 

(з упевненістю) on a certainty; 2. 
вставне сл. probably, very likely; 
він, ~ ,  вже там he is probably 
there by now; he should /  must be 
there by now.

наперебій, навперебій: говорити 
~  interrupt one another alternately.

наперед 1. (уперед) forward; 2. 
(заздалегідь) in advance, before
hand; ф  задом ~  back to front.
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напередодні 1. присл. the day 
before, 2. як прийм. on the eve (of).

наперекір і. присл. contrarily; 
робити ~  be contrary; 2. як прийм. 
(чомусь) in defiance of smth., (ко
мусь) to spite smb.

напереріз: іти ~  комусь cut across 
smb’s path, 

наперсток thimble, 
напйлок техн. file, 
напинати, напнути !. tighten, taut

en, (прикріплювати) put on (up); 
~  намет pitch a tent, 2.розм. (на
тягати наспіх) throw on, ~ ся  (ста
вати тугим) tighten, (напружувати
ся) exert all one’s strength, 

напис inscription, 
написати див. писати, 
напитися 1. (пити досхочу) drink 

one’s fill, quench one’s thirst; 2. 
(сп’яніти) get drunk. 

напівЬідкрйтий halfopen, ajar 
напівголодний half-starved, 
напівголосно in an undertone, in 

a low voice, 
напівживйй half-dead, 
напівзабуття semi-consciousness, 
напівзруйнбваний half-ruined, di

lapidated
напівкруглий semicircular 
напівлежати recline 
напіводягнений half-dressed, 
напівписьменний semi-literate, 
напівпровіднйк фіз. semi-conduc

tor
напівсонний half asleep /  awake;

drowsy
напівфабрикат semi-finished prod

uct; ~ и  мн. (продукти) prepared 
food sg.

напій drink, beverage, 
напір pressure, thrust.

наплйв (скупчення) flow, (при
їжджих та ін.) influx, 

наплутати muddle, 
напнути(ся) див. напинати(ся), 
наповал: вбити ~  kill outright- 
наповнювати, наповнити fill, ~ с я  

fill, be filled, 
напоготові in readiness, 
напоїти див. напувати, 
напоказ for show, виставляти ~  

put up for show.
наполеглив If ий 1 .(про людину) 

persistent, persevering; 2. (стійкий): 
~ а  вимога insistent request; ~ ість  
persistence, perseverance.

наполовйну 1. half, ~  дешевше 
half the price; 2. (пополам з чимсь) 
half-and-half.

наполягати, наполягтй insist (on 
/  upon) , persist (in) 

напоумляти, напоумити suggest 
an idea.

напохваті at hand, 
направляти, направити 1. direct 

(at); turn (upon); (зброю) aim, 
level; 2. (посилати) send, 3. (гостри
ти) sharpen, set.

направо to the right; (команда) 
right turn!

напризволяще: кидати когось ~  
leave smb. to the mercy of fate, 

напрйкінці towards the end. 
напрйклад for example, for in

stance (скор. e. g ). 
напровесні in the early spring, 
напрокат on hire; брати ~  hire, 
напролом розм.: іти ~  go straight 

ahead, break through, 
напросйтися див. напрошуватися, 
напроти opposite, 
напрочуд marvellously, striking

ly; (дуже) extremely.
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напрошуватися, напроситися: ~
в гості% /  на компліменти fish for 
an invitation /  compliments.

напруга І. (зуси лля) Effort, strain; 
2. див. напруження !.; 3. техн. 
stress; 4. ел. tension.

напруженії ий intense, tense; ~ а  
атмосфера tense atmosphere; (який  
потребує напруж ення) strenuous, 
intensive; ~ а  праця hard /  strenu
ous work; ~ а  увага strained a t
tention; ~ість tensity; tension; ~ н я
1. tensity; strain; 2.техн. stress, 

напружувати, напружити 1. (ро 
бити пружним) tauten; ~  м’язи 
tauten tire muscles; 2. (про зір  та 
Ін.) strain; ~  усі сйли strain every, 
nerve; ~ с я  1. (ставати пружним) 
tauten; 2. (докладати великих з у 
силь) strain oneself, exert oneself.

напрям I. direction (тж. перен.);
2. (думок та ін .) trend; літератур
ний ~  literary school.

напрямок див. напрям, 
напув&ти, напоїти give (smb.) 

a drink; (х уд о б у) water.
напускати, напустити 1. (за п о в

нювати чимсь) fill (with); let; на
пустити диму в кімнату let a lot 
of smoke into the room, 2. розм. 
~  на себе пиху put on airs; ~ ся  
розм. (на когось) pitch into (smb.)

напустити (ся) див. напускати- 
(ся).

нарада council.
наражати, наразйти: ~  когось 

на небезпеку exp6se smb. to danger; 
~ ся : ~ ся  на небезпеку be exposed 
to danger.

нараховувати, нарахувати 1 .ди в . 
налічувати І, 2; number; 2.б у х г .  
put /  set down to one's account.

нарвати див. наривати, 
наректй див. нарікати. 
наречен||ий 1 .д и в  названий; 2. 

як  ім. fiance [fi.'cunsei], (н а  весіллі) 
bridegroom, ~ а  я к  ім. fiancee 
[fi:'cunsei], bride.

нарешті 1. at last; 2. (при пере
л ік у) finally

нари мн. plank bed sg . ' 
нарив boil, abscess, 
наривати', нарвати (квітів та 

ін .) pick (a lot of).
нари || вати2, нарвати (про  нарив) 

fester; gather (head) розм.', у мене 
палець ~ вае  my finger is begin
ning to fester

нарис (оповідання) (feature) аг 
tide; (літературно-критичний) £s- 
say.

нариси II йй: ~ a  геометрія descrip
tive geometry

нарівні on the same level as: on 
a level with, (на рівних п равах) on 
equal terms.

наріжний corner a t t r , «ф* ~  кй- 
мінь corner-stone.

нарізати, нарізати cut; (хл іб ) 
slice, cut into slices; (м 'ясо) carve, 

нарікйння complaint, reproach, 
нарікати, наректй l.r/c. недок. 

(скаржитися) complain (of), la
ment, 2. заст (називати) name, 
call.

наркоз narcosis, anaesthesia, під 
~ом under (an) anaesthetic.

нарк||оман drug addict, ~отик 
narcotic

наробйти do; make; ~  галасу 
make a noise, 

народ people, nation. 
народж||ення birth; день ~ення 

birthday, місце ~ення birthplace;
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з днем ~  happy birthday» ~уванкть 
birth-rate*

народжувати» народити give birth 
(to;, bear, перен. give rise (to). 
~ ся  be born; перен. arise, spring 
up.

нарбднЦий people’s, (що нале
жить народу, країні тж.) national, 
(про пісні, звичаї та ін.) popular, 
folk аїік; ~ий артйст People's 
Artist, ~ а  пісня folk song, ~ е  
господарство national economy, ~ий 
фронт рбриіаг front, ~ а  демокра
тія people’s democracy; ~ість І. 
nationality: 2. (народна самобут*
ність) national character, national 
roots p i,

народногосподарський national 
есопбтіс.

народонаселення population, 
нарозхват розм.. розкуповувати

ся ~  sell like hot cakes.
наростати, наростй increase, grow, 

(про Звук) swell." 
нарти мн. sledge, 
наручниюі мн. handcuffs, man

acles.
нарцйс narcissus (pi. -ssi), жов

тий ~  daffodil.
наряд 1. (документ) order, (на 

видачу товарів) warrant, 2. військ, 
(виконання обов’язків) duty; 3. (гру
па військовослужбовців) (duty) 
squad, detail.

яаряджйтн* нарядйти (одягати) 
dress up.

наряджати*, нарядйти 1. (давати 
наряд) assign; 2. військ, detail.

наряднйй smart, well-dressed; 
(гарно прибраний) (gaily) decor
ated, (про одяг) smart, 

нас див. ми.

насадження мн (дерево; planta
tions.

насаджувати1, насад йти 1. (рос
лини) plant, 2. перен (ідеї, погляди 
та ін ) spread, implant.

насаджувати2, насадити (надіва
ти на щось) fix, stick.

насамперед first of all, to begin 
with.

насвйстувати whistle, 
населенії ий populated (with), in

habited (by), ~ий пункт populated 
area, settlement, ~ н я  population, 
inhabitants p/.

населяти, населити 1. (заселяти) 
populate, put people (into), 2 . t k . 

недок. (жити десь) inhabit.
насйджен II ий: ~ е  місце розм. 

comfortable perch.
насйлу only just, hardly, я ~  

дійшов сюди I could hardly drag 
myself here

насйльн || ицький forcible, violent, 
~ o  by force, 

насйльство violence 
насип embankment, 
насилати, насйпати 1. (усипати 

певну К І Л Ь К І С Т Ь )  pour (in /  into); 
fill, 2. безос насйпало багато снігу 
there was a heavy fall of snow, 

наситити див. насичувати, 
насйчувати, насйтити (їжею) fill 

with), satiate (with) (тж. перен.); 
просочувати) saturate, 

насідати, насісти І. (натискати 
на когось) fall on, pres9 (тж. пе
рен), 2. (про пил) settle (on).

насій| |йна seed, ~невий seed 
attr.

насій || ний seed attr.? ~ н я  збірн. 
seeds; (соняшникове) sunflower 
seedsр
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насісти див. насідати, 
наскакувати, наскочити 1. (на

падати) pounce on, перен., розм. 
(з погрозами та ін.) jump at, fly at, 
2. (наштовхуватися) run (into) (тж. 
перен.) p

наскільки (якою мірою) to what 
extent, ~  мені відомо as far as I 
know.

наскочити див. наскакувати, 
наскрізь through, throughout, 

completely, бачити когось ~  see 
through smb* 

наслати див. настилати, 
наслідни || к розм. heir, ~ ц я  розм. 

heiress.
наслідок consequence, result. 
наслідуваН ння imitation, ~ти  1. 

(повторяти, відтворювати) imitate, 
2. (одержувати у спадщину) in
herit

насмілюватися, насмілитися dare, 
насміхатися mock, gibe (at), 

taunt, make a fool (of).
насмішити (когось) make (smb.) 

laugh.
насміш || ка mockery, gibe, taunt; 

~куватий 1. (схильний до насмі
шок) sarcastic, sardonic, 2. (який 
містить у собі насмішку) deri
sive, mocking, ~ник scoffer mock 
ег>

насміятися laugh (at), (досхо
чу) have a good laugh.

наснаг || a 1. (фізична енергія, 
сила) supply of energy, strength, 
2. (стан піднесення) inspiration, да
вати ~ y  inspire smb. (to).

насолода delight, pleasure, en
joyment* 

насос pump. - 
наспів tune, melody.

наспівувати (співати тихо) hum, 
croon.

наспід underneath; (на дно) on 
th* bottom, 

наспіх in a hurry, 
насподі 1. underneath; (на дні) 

at the bottom, 2. як прийм. at the 
bottom (of), 

насправді in reality* 
наст frozen snow, ice-encrusted 

snow.
наставати, настати (про час, по

ру) come, настала зима winter has 
come, (про погоду) set іті, (про 
вечір, тишу) fall, настала ніч night 
has fallen*.

наставляти', наставити 1. (ста
вити) put (a lot of), 2. (наводи
ти, направляти) turn, (про зброю) 
aim.

наставляти2, наставити (повча
ти) admonish; ~  когось на добру 
путь set smb. in the right way,.

наставник teacher, instructor, pre
ceptor.

настанова* directive, instructions
pi.

настати див. наставати, 
настелйти див. настилати, 
настигати, настйгнути (наздога

няти) overtake, catch up (with).
настилати, тж. настеляти, на

слати, тж. настелйти 1. (розстеляти) 
spread, 2. (робити настил) lay, 
~  підлогу lay a floor.

настйрлив Н ий 1. (надокучливий) 
tiresome, importunate; 2. (невід
чепний — про думку, ідею) obses
sive, haunting; ~ а  ідея obsession, 
fixed idea, 3. (наполегливий) persi
stent*

настій infusion.
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настійнії ий 1. (сповнений напо
легливості) persistent; 2. (невід
кладний) urgent, pressing; ~ а  по
треба urgent necessity, 

настільки so.
настільнії ий desk attr.; ~ а  лам

па desk lamp; ~ий теніс table ten
nis; ~ а  кнйга handbook, 

настінний wall attr.; mural, 
насторожений watchful; ~  погляд 

guarded look.
насторожити див. насторожу

вати.
насторожі: бути ~  be on the 

alert.
насторбжувати, насторожйти cause 

alertness; ф  ~  вуха, тж. ~ ся  
prick up one’s ears.

настоювати, настояти (готувати 
настій) make an infusion; ~ с я  
draw; (про чай тж.) brew.

настрЦій mood; frame of mind; 
spirits pi.; зіпсувати комусь ~ ій  
put smb. out of humour; у мене 
нема ~ою I am not in the mood 
(for -{- gerund) у I am in no mood 
(-{-to inf.); у нього поганий/ 
гарний ~ій he is in low /  high 
spirits.

настроїти див. настроювати, 
настромлювати, настромйти stick 

(through).
настроювати, настроїти 1. (му

зичний інструмент) tune; (радіо
приймач) tune in; 2. (проти когось) 
set smb. against.

настроювач (музичних інструмен
тів) tuner.

наступ військ, offensive, advance, 
attack; ~альний offensive.

наступати, наступйти 1. (ногою) 
tread (on); 2. військ., тж. перен.

advance, attack; undertake an of
fensive; 3. див. наставати.

наступи II ий (найближчий після) 
following, next; (який має відбутися) 
forthcoming; ~ого року next year, 

наступник successor, 
насувати, насунути 1.розм.: ~  

капелюха на очі pull one’s hat over 
one’s eyes; 2. перен. (наближатися, 
надходити) approach; насувала ніч 
night was approaching; насунули 
хмари clouds have gathered; ~ ся  
див. насувати 2.

насупити (ся) див. насуплювати- 
(ся).

насуплений 1. (похмурий) gloomy, 
sombre; 2. (про брови) frowning.

насуплювати, насупити: ~  бро
ви, тж. ~ ся  knit one’s brows, frown, 

насухо dry; вйтерти ~  wipe dry. 
насущний vital, essential, 
натерпітися розм. have siiffered 

a great deal (of), 
натерти див. натирати, 
натикатися, наткнутися run (into); 

come across (тж. перен.).
натирати, натерти 1. (розтирати) 

rub; 2. (начищати) polish, wax; 
3. (ноги та ін.) rub /  make sore, 

натиск pressure, thrust, 
натискати, натйснути press; (но

гою) tread (on); ~  кнопку push 
the button.

наткнутися див. натикатися, 
натовп crowd, 
натомість instead (of it), 
натомлюватися, натомйтися get 

tired.
наточувати, наточйти (гострити) 

sharpen.
натрапляти, натрапити 1. (на

скакувати, наштовхуватися) knock
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(against), run (into); strike; 2. (не
сподівано зистрічати) come across*, 
(знаходити) find* 

натрій хім. sodium, natrium, 
натужуватися, натужитися strain 

oneself, ex£rt all one’s strength.
натур || а І. (характер) disposi

tion, nature* 2* кін. location-, ф  
малювати з ~ и  draw /  paint from 
life, платити ~ою pay in kind-, 
~альний у різн. знач, natural-, 
(не штучний) real, ~альний мед 
pure honey, ~альний шовк real 
silk, (який відповідає дійсності) 
true* ~ально'і величини life-size 
attr.

натурщнЦк, ~ ц я  (artist’s) model. 
натхненнЦий inspired, ~ а  праця 

enthusiastic work, ~ я  inspiration.
натщесерце розм. on an empty 

stomach.
натюрморт still life, 
натягати, тж. натягувати, на- 

тягтй, тж. натягнути 1. (робити 
тугим) tighten; t4auten; ~  струну 
put a string (on); ~  віжки pull 
on the reins, 2 .розм. (одягати) 
pull on, (через голову) pull (smth.) 
6ver.

натягнутії ий перен. strained-, ~ i  
стосунки strained relations, 

натягтй див. натягати, 
натягувати див. натягати, 
натяжка (в тлумаченні) strained 

interpretation.
натяк hint; зрозуміти ~  take 

a hint, ~ ати , ~нути hint tat); 
на що ви ~аєте? what are you ariv- 
ing at?

наук || a 1. science; 2. (навики, 
знання) kn6wledge, Ф  це вам ~ a !  
let that be a lesson to you!; ~ овець

scientific /  research worker, scien
tist-, ~6вий scientific.

науково-дослідний (scientific) re
search*, ~  інститут research institute.

науково-популбрний рбриіаг 
science attr. 

н&фта oil, petroleum, 
нафталін naphthalene. 
нафтов||нй oil attr.; petroleum 

attr:, ~ a  вйшка derrick, rig.
нафтоналивн || йй: ~ e  судно (oil) 

tanker.
нафтоперегінний: ~  завод oil

refinery.
нафтопровід oil pipeline, 
нахаб || a impudent /  insolent fal

low-, ~ний impudent, impertinent, 
insolent, ~ність, ~ ство  impudence, 
impertinence, insolence.

нахвалятися I . (погрожувати зро
бити) threaten ( - f  to inf.)', 2. (хва
стовито обіцяти) promise boast- 
ingly.

нахил І. (хист) bent, aptitude, 
inclination; ~  до музики bent for 
music; ~  до малювання aptitude 
/  turn for painting; 2. (положення 
під кутом) slope.

нахиляти, нахилйти bend, incline, 
lean-, ~ с я  bend, lean, 

нахідка див. знахідка. 
нахлібни||к, ~ ц я  hanger-on (pi. 

hangers-on,), sponger 
нахмари || ти (ся) безос.: ~ л о (ся ) 

the sky is overcast.
нахмурювати (ся) див. хмурити- 

(ся).
находити1, найти див. знаходити, 

знайти.
находЦити2, найтй І. (оволодіва

ти, охоплювати) overcame, come 
(upon /  over), що на вас найшло?
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what has come upon Л over you? 
2. (насуватися) —'ять хмари heavy 
clouds are gathering 

націлювати(ея), націлити (ся)
aim (at)

націона j| лівація nationalization, 
~ л ізм  nationalism; ~лізувати na> 
tionalize.

ндціональн J| ий national; пи' 
тання the problem of nationalities, 
~Ість nationality 

нація nation
начал p о 1. (основа, джерело) 

source* element, 2. ~ a  мн. (прин
ципи) principles. (способи, методи) 
lines-, basis sg.

наяйль j| ник chief, head* військ. 
comm finder, ~ник станції station 
-master; ~creo  збірн. the author
ities pi»

н£че> ~<Цто) див- немов, 
н&черк 1. (ескіз) sketch. 2. (щось 

незакінчвне) outline, draft, rough 
copy; 3. (нарис) essay 

начинити див. начиняти, 
начинка stuffing, filling, 
начиння 1. (знаряддя праці) 

tackle, gear, рибальське ~  fishing' 
-tackle; 2. (посуд) utensil, 

начиняти, начинйти stuff, fill, 
начисто І. (без помарок) clean, 

cleanly, переписати ~  make a clean 
/  fair copy (of), 2.розм. (повністю) 
completely

начистоту розм. frankly, openly 
начйтан(|ий well-read [-'red]-, 

~ість erudition.
начорно rccghly ['глк]-, написа' 

ти ~  make a rough copy (of) 
наш (з ім.) our; (без ім.) ours, 

це ^ а  кімната that’s our room, 
ця кімната ~ а  that room is ours.

нашатирний: ~  спирт (liquid) 
ammonia 

нашестя invasion 
нашивати, нашити (поверх no* 

гось) sew on.
нашивка військ, badge,- (на рука

ві) stripe, 
нашийник collar 
нашйти див. нашивати- 
нашкірн Н ий медл ~ а  хвороба 

skin disease.
наштовхувати, наштовхнути розм. 

(спонукати) incite (to); наштовх
нути на думку suggest an idea (to)*, 
~ с я  1. (натикатися) knock (against), 
run (into) •, 2.перен. (натрапляти на 
когось, иіось) come across.

нащад II ок 1. descendant, offspring; 
2. ~ки мн. (люди майбутніх по
колінь) descendants, posterity sg- 

нащо див. навіщо, 
наявний available- 
не 1. (виражає заперечення зміс

ту) a) not-, він не знає he does 
not /  doesn’t know-, хіба ви не знаєте 
do you not know?; don’t you know?; 
він нічого не сказав he did not say 
anything, he said nothing; 6) no, 
not any; їй не краще she is no better, 
she is not any better; в) (з імен
ним присудком): ПО; ВІН Н€ ПОСТ 
he is no poet; 2. (надає стверджу
вального значення) звич• не пере
кладається-. хто його не знає! every
one knows him; не без труднощів 
with some difficulty; -ф не можу 
не зробити 1 can’t help doing; хто б 
то не був whoever it may be; що б 
то не стало at all costs, at any 
price-

неабйяк l| ий 1. (великий, значний) 
considerable, great; 2. (видатний)
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outstanding; 3. (не такий, як усі) 
not usual, unusual.

небагато a little, not much; few, 
not many (з ім. у мн.).

небагатослівний 1. (короткий)
laconic; terse; 2. (про людину) of 
few words після ім.

неба||жаний undesirable; ~ ж ан - 
ня unwillingness, reluctance, 

небалакучий taciturn, 
небачений never seen before; un

precedented .
небезпе II ка danger; ~чний dan

gerous; ~ чн о  dangerously.
небеса мн. поет. heaven sg.; 

підносити до небес laud /  praise to 
the skies.

небесний celestial, heavenly, 
небилиця cock-and-bull story; (опо

відання) fable, tale, 
небіж nephew.
небіжч || ик dead person; the de

ceased; the late; ~чиця dead 
woman; the deceased, the late.

неб || o sky; на ~ i  in the sky; 
ф  просто ~ a  in the open; бути на 
сьомому ~ i  be in the seventh 
heaven; попасти пальцем у ~ o  =  
get the wrong sow by the ear. 

небога niece, 
небозвід firmament, sky. 
небувалий unprecedent, 
невагом || ий weightless; ~ість 

weightlessness.
невблаганний relentless, inexor

able.
неввічлив || ий rude, impolite; 

~ ість  impoliteness, incivility, 
невгамовний restless; boisterous, 
невдалий unsuccessful; (незадо

вільний тж.) poor; ~  переклад 
unhappy translation.

невдаха failure.
невдач || a failure; reverse; зазна

ти ~ i  suffer a reverse.
невдовблен || ий discontented, dis

satisfied (with); displeased (with); 
~ н я  discontent, dissatisfaction.

невдячн || ий ungrateful, thankless; 
~ість ingratitude.

невелйкий (розміром, величиною) 
small; (про відстань, строк) short; 
(про зріст) not very tall, short.

невже really?; ~  це правда? is 
it really true?

невибагливий not hard to please 
після ім.; unpretentious, unfastid- 
ious; (про рослини) hardy, 

невйдимий invisible, 
невйзрачений indefinite, indeter

minate.
невиліковний incurable, 
невимовний unspeakable, inexpres

sible.
невймушений natural, easy, 
невйнний у різн. знач, innocent; 

(який не має вини тж.) not guilty; 
~  жарт innocent joke.

невиразний inexpressive; (слабо 
розрізнюваний) indistinct.

невисок Н ий low; (на зріст) short; 
~ а  якість poor quality.

невйтриман І) и й (про людину) 
unrestrained, lacking self-control; 
~ ість  lack of self-control.

невйхован II ий ill-bred; ~ ість  ill 
breeding.

невичерпний inexhaustible, 
невід риб. seine, sweep-net. 
невіддільний inseparable, 
невід’ємн II ий inalienable; ~ a  ча

стина integral part.
невідкладн || ий urgent, pressing; 

~ a  (медична) допомога first aid.
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невід ом II ий 1. unknown, 2. як ім. 
stranger; 3. як ім. ~ е  мат unknown 
quantity, ~ о  безос. it is not known, 
•~o , де no one knows where.

 ̂ невідступн || ий importunate, per
sistent, ~ a  думка persistent thought 

невідчепний persistent, 
невільни || к, ~ ц я  slave- 
невірний 1. (зрадливий) unfaith

ful-, 2. розм. (помилковий) incor
rect, wrong, erroneous.

невістка (дружина сина) daughter- 
in-law (pi. daughters-), (дружина 
брата) sister-in-law (pi. sisters-).

невлад at the wrong moment, 
quite inappropriately.

невловймий 1. difficult to catch, 
2. elusive.

невмирущий immortal, 
неволя slavery, bondage; (полон) 

captivity.
невпйнний incessant, ceaseless, 
невпізнанний unrecognizable, 
невралгі || чний мед. neuralgic, ~ я  

мед. neuralgia.
неврівноважен || ий unbalanced, 

~ ість  unbalance.
неврожай crop-failure, bad har

vest, ~ний of poor crops після їм., 
of bad harvest після ім.

невропатолог neurologist, nerve- 
-specialist

невсипущий 1. (пильний, уваж
ний) vigilant, watchful, 2. див. 
невтомний.

невтішний inconsolable; (безра
дісний) unconsoling.

невтомний indefatigable, untiring, 
tireless.

невтручання non-interference, 
негайнії ий immediate; ~ o  im

mediately, at once.

негарн||ий 1. (некрасивий) not 
beautiful, unattractive, plain, 2. 
(поганий) bad, poor. ~ o  bad, 
badly, not well.

негатйв фот. negative, ~ний
negative.

негіднЦий I. (непридатний) un. 
fit (for), 2. (недостойний) unwor
thy, 3. (підлий) mean, ~ и к scoun. 
drel, blackguard, 

негласний private; secret- 
неглибокий 1. (мілкий) shallow,

2.  перен. (поверховий) superficial 
неговіркий taciturn, uncommunic

ative
негода bad weather.; 
негр Negro.
неграмотний див. неписьменний. 
негритянкИ a Negro woman; 

~ський Negro attr.
недавнЦій recent, до ~ього часу 

until quite recently, ~ o  recently, 
not long ago.

недалек||ий l.no t distant, near, 
near-by, (про відстань) short, у 
~ому минулому quite recently, 
not so long ago; 2. перен. (обмеже
ний) limited, ~ o  not far.

недаремнії e, ~ o  див. недарма, 
недарма 1. (не без підстав) not 

for nothing, not without reason, він 
говорив так ~  he had a reason for 
speaking as he did, 2. (не без корис
ті) not for nothing, not in vain;
3. (з наміром) for some purpose, 

недбалий careless, negligent, slip
shod розм.

недвозначний unequivocal, un
ambiguous.

недійсний invalid, null, void, 
неділя Sunday.
недобачати have poor (eye)-sight.
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недобрії ий unkind; hostile; (по

ганий) evil, bad; ~ a  (з)вістка bad 
news; ~ a  слава evil reputation.

недоброзйчлив || ий hbstile, ill-dis
posed; ~ість ill-will.

недовг||ий brief, short; ~ o  not 
long; ~ o  думаючи without pausing 
to think.

недовір || a distrust, mistrust; ~ли- 
вий distrustful, mistrustful; 
див. недовіра.

недогарок (свічки) candle-end. 
недогляд oversight; через ~  by an 

Oversight.
недогризок розм. (недоїдений шма

ток) gnawed bit; ~  яблука gnawed 
apple; ~  олівця pencil stub, 

недоїдати be undernourished, 
недоїдки мн. leavings, left-overs, 
недоконаний: ~  вид грам, ini- 

perfective aspect, 
недокрів’я anaemia, 
недокурок (cigarette-)butt, 
недоладний ungainly, awkward, 

cltimsy.
недолік 1. defect; deficiency; short

coming 2. (брак, відсутність) lack.
недолічуватися, недолічитися miss, 

be short (of); недолічилися десяти 
ten (were found to be) missing.

недолюблювати have little liking 
(for).

недоля rough luck; misfortune, 
недомовка reticence, 
недооцін || ка underestimation; 

~ювати, ~йти underestimate, 
underrate.

недопустймий inadmissible, 
недоречн || ий inappropriate; out- 

-of-place; ~ e  питання irrelevant 
question.

ведорїд poor harvest, erop failure, 
недорікуватий tongue-tied, 
недорогйй cheap, inexpensive, 
недорого cheap, at a reasonable 

price.
недосвідче || ний inexperienced;

юність inexperience, 
недосипати, недоспйтн not get

enough sleep.
недоскона || лий imperfect; ~лість 

imperfection.
недоспати див. недосипати, 
недостатній insufficient; inad

equate.
недостача 1. (нестача) deficiency; 

lack; shortage; 2. (виявлена при пе
ревірці) deficit.

недостбйний unworthy (of); (який 
не заслуговує на повагу тж.) worth
less.

недоступний 1. inaccessible; un
attainable (for), beyond the powers 
(of); 2. (для розуміння) too diffi
cult (for).

недосяжний див. недоступний, 
недоторканий virgin, 
недоторканн || ий inviolable; ~ а  

особа protected person, 
недоук half-taught person, 
недоцільний inexpedient, 
недочувати be hard of hearing, 
недруг enemy.
недружелюбний, недружній un

friendly, 
недуга illness.
недужий sick; як ім. sick person, 
недурнйй sensible, (quite) intelli

gent.
неживйй 1. (мертвий) dead, life

less; 2. (млявий) lifeless, dull; 3. 
(неорганічіний) inanimate, 

нежить cold (in the head).
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нежонатий unmarried, single, 
незабаром soon, shortly, before 

long.
незабудка forget-me-not. 
незабутній unforgettable, 
незавйдний unenviable, 
незадовго shortly before, not long 

befbre.
незадовільний unsatisfactory, 
незадовблен || ий discontented; dis

satisfied (with); displeased (with); 
/'•'HA dissatisfaction, discontent, 

нез&йманий untouched; virgin, 
незакбнний illegal, unlawful; (не 

оформлений юридично) illegitimate.
незалежнії ий independent (of); 

~Ість independence; ~ o  indepen
dently; ~ o  від regardless (of), irres
pective (of).

незаміжня unmarried, single, 
незаможний indigent, poor, 
незап&м’ятн || ий: з ~их часів 

from time immemorial, 
незаперечний undeniable. 
незаслУжений undeserved, un

merited.
незацікавлений indifferent, un

interested; (безкорисливий) disin
terested.

незбагнбний incomprehensible, in
conceivable.

незбйран || ий: ~ e  молоко йп-
skimmed milk.

незважаючи: ~  на in spite of, 
despite, notwithstanding, 

незвичайний unusual, 
незвйчний unaccustomed; (до чо

гось тж.) unused (to), 
незв’язний incoherent, 
незгода (чвари, розлад) disagree

ment; discord.
незгрйбний 1. ungainly, awkward;

cliitnsy; 2. (грубо зроблений) сійт- 
sy, rough.

нездійсненний unfeasible, imprac
ticable.

нездоланний irresistible; (непере
можний) invincible, 

нездоровий unhealthy, 
нездужати feel unw&ll; be ill. 
незламний inviolable; (непохит

ний) inflexible.
незліченний countless, innumer

able.
незмінний I. immutable; invari

able; 2. (відданий) unfailing.
незнайбм || ець stranger; ~ий 1. 

tinknown, unfamiliar; (про людей) 
strange; tmacquainted (with); 2« 
як ім. stranger; ~ к а  stranger.

незнаний unknown; (якого раніше 
не зазнавав) novel.

незначнйй insignificant; (невели
кий тж.) small, slight; (неважли
вий тж.) of по importance /  signifi
cance після ім. 

незрймий invisible, 
незрівнянн II ий incomparable, 

matchless; ~ о  1. incomparably, 
matchlessly; 2. (небагато, значно) 
much, far.

незрілий йпгі'ре; перен. тж. im
mature.

незрозумілий incomprehensible, 
незр^чн || ий uncomfortable; (у ко

ристуванні) unhandy; (про поло
ження, становище) awkward; (який 
не підходить для , чогось) incon
venient; ~ о  uncomfortably; awk
wardly.

незрячий blind, sightless, 
незчутися not to sense, not to 

n6tice, not to feel, 
неїстівнйй inedible.
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нейлон nylon, 
неймовірний incredible, 
нейтраліз || ація neutralization, 

жувати neutralize, 
нейтралітет neutrality, 
нейтральний neutral, 
нейтрон фіз. neutron, 
некапіталістйчний non-capitalist, 
некваліфікований unskilled, un

qualified-
неквапливий leisurely, deliberate; 

(повільний) slow, unhurried, 
некомпетентний incompetent, 
некоректний tactless, 
некрасивий див. негарний І. 
некролог obituary (notice), 
некультурний uncultured, uncivi

lized.
нелегальний illegal, 
нелегкий 1. (важкий) heavy; 

2. (який вимагає великих зусиль) 
hard, not easy, 

нелюдймий unsociable, 
нелюдський inhuman; (жорсто

кий тж.) inhumane; (про зусилля 
та ін.) superhuman, 

нелюдяний inhumane. 
нема(є) присуди, сл. 1. (про від

сутність взагалі) there is /  are no; 
тут ~  стільців there are no chairs 
here; нікого ~  вдома there is 
nobody at home; 2. (не мати чогось) 
have no, have not got; у мене ~  
олівця I have no pencil, 1 have not 
got a pencil; 3. (про відсутність 
певних осіб, предметів): його тут 
~  he is not here; ^  ^  за що (у 
відповідь на подяку) don’t men
tion it!; ~  за що (купити) there 
is nothing to buy for; ~  з ким 
поговорйти there is nobody to 
talk to.

немалий great /  large enough, 
немало див. багато, 
немйлість disgrace, 
немилосердний merciless, 
неминучії е inevitably; ~ий in

evitable.
немйслимий unthinkable, impos

sible.
немічний feeble, weak, power

less; (хворий) ill, sick.
немов 1. (неначе, ніби) as if, as 

though; 2. (виражає непевність, сум
нів) somehow; він ~  постарів 
he looks older somehow. |

немовби див. немов. 4
немовля baby, infant in arms. |  
неможливий impossible. §
ненавйдіти hate, detest. M
ненавис||ний hated, hateful; ~ т ь  §? 

hatred, hate. |
ненадійний unreliable; (про лю- $ 

дину тж.) untrustworthy |
ненадовго for a short while /  time, |  

not for long. 'i
ненажер || а розм. glutton; vora- , 

cious eater; ~ливий gluttonous, vo
racious; (ненаситний тж) insa
tiable.

ненапад non-aggression; пакт про 
~  non-aggression pact.

ненароком 1. (ненавмисне) by . 
chance, unintentionally; 2. (необе
режно, необачно) by accident, by 
mistake.

ненаситний insatiable. '}
неначе, ~бто див. немов. t
ненормальний abnormal. Р
неня, ненька mummy. £
необачний imprudent. £
необдуманий rash, unconsidered. І- 
необережний careless; (необач-7 

ний) imprudent, incautions.
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необізнаний uninformed; ~  (з 
чимсь) ignorant (of).

необмежений unlimited, unrestricted; 
(про владу) absolute.

необхідний necessary; that one 
needs після ім.; ~ ість  necessity, 
need; ~ o  безос. it is necessary 
( -(- to inf.).

неодмінн ії ИЙ compulsory, obliga
tory; indispensable; ~ o  without fail.

неодноразов || ий repeated; ~ o  
more than once, repeatedly, 

неодружений unmarried, single, 
неозброени| |й unarmed; ф  ~ м  

оком with the naked eye.
неозначен \\ин грам, indefinite; ~ a  

форма дієслова infinitive, 
неорганічний inorganic, 
неосяжний boundless, vast, 
неотесаний rough; розм. (про 

людину) uncouth |-'ku:0]. 
неофіційний unofficial, 
неохайний slovenly, untidy, 
неохоч ||e  with reluctance, unwil

lingly; ~ и й  reluctant, 
непарний odd, unpaired, 
непевнії ий \. (невпевнений) un

certain, hesitant; 2. (ненадійний — 
про людину) untrustworthy.

непереборн II ий insuperable, in
surmountable; ~ e  бажання over
mastering desire.

неперевершений unsurpassed, 
matchless.

непередбачений unforeseen, 
непереконливий unconvincing, 
непереможний invincible, uncon

querable.
неперехідн [| йй: ~ e  дієслово грам. 

intransitive verb.
неписьменн || ий illiterate; ~ість 

illiteracy.

непідкупний incorruptible, 
непідробний genuine, authentic; 

перен. (щирий) sincere, unfeigned, 
неплатник defaulter, 
неповага disrespect, lack of re

spect.
неповний not full; incomplete; 

~  робочий тиждень short week.
неповноліт || ній 1. under age після 

ім.; 2. як ім. minor; ~ т я  minority.
неповноцінн || ий defective; ~ ість  

defectiveness; відчуття власної 
~ості inferiority complex, 

неповороткйй slow,-sluggish, 
неповторний unique, 
непоганії ий див. гарний; ~ о  1. 

not badly, quite well; 2.безос. it 
is not bad.

непогода bad weather, 
непогрішймий infallible, 
неподалік Х.присл. not far off; 

2. як прийм. (від чогось) not far 
from.

неподільний indivisible.. 
неподоб II ний improper, unseemly; 

/V ство disgraceful thing.
непоказнйй unattractive, plain; 

(про предмети) unsightly, 
непокірливий unruly, refractory, 
непокоїти 1. (турбувати) trouble; 

2. (хвилювати) worry, upset; 3. (бо
літи) hurt; ~ с я  be uneasy /  worried 
about.

непокора disobedience, refusal to
obey.

неполадки мн. defects, 
непомірний excessive, 
непомітний imperceptible; (який 

не впадає у вічі) inconspicuous.
непоправн || ий irretrievable, irrep

arable, irremediable; ~ а  помйлка 
fatal mistake.
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непорозуміння misunderstanding; 
(незгода) disagreement.

непорушний 1. motionless, stilly 
2. (міцний, нерушимий) inviolable, 

непорядний dishonourable, 
непорядок disorder, 
непосйд || а розм. fidget, restless

person; ~ЛНВИЙ, ~ЮЧНЙ, ^ЮЩНЙ
fidgety, restless.

непосйльн || ий back-breaking; ~ а  
праця work beyond one’s strength, 

непослідбвний inconsistent, 
непостійний inconstant, change

able; (про людину тж.) unstable, 
fickle.

непотрібний unnecessary 
непохитний unshakeabte, stead' 

fast, inflexible.
непочатий untouched, ~  край 

чогось) abundance (of), masses 
of) pi.; роботи ~  край there’s 

heaps of work to be done.
неправда untruth, lie; це 

it’s a lie!
неправдоподібний unlikely, inv 

probable.
непр&вильн || ий 1. abnormal*, ir

regular; ~ий дріб мат. improper 
fraction; ~ e  дієслово грам, irregu
lar verb; 2. (помилковий; хибний) 
wrong, erroneous.
• непрацездатний disabled; unable 
to work.

непривітний unfriendly, ungra1 
clous.

непридатний unfit (for), 
неприбмн || ий unpleasant, disa

greeable; ~ ість  mishap; trouble; ~ o  
unpleasantly.

неприйнятний unacceptable, 
непримиренний irreconcilable, 
неприпустимий inadmissible.

неприродний unnatural 
непристойний indecent obscene, 
неприступний unassailable, im

pregnable, перен. (про людину) 
unapproachable.

непритомн II ий unconscious; ~ІСТЬ 
unconsciousness; ~ іти , знепритом- 
ніти lose consciousness, 

неприязний unfriendly, hostile, 
непробудни || й: —̂й сон deep sleep; 

спати ~ м  сном be fast asleep, 
непроглядний impenetrable, 
непрозорий opaque, 
непролазний розм. impassable* 
непропорці II йний, зональний dis> 

proportionate.
непроханий uninvited; (небажа

ний) unasked (-for)-
непрохідний impassable (про ліс) 

impenetrable
непрям||йй indirect; ~йй  відмі

нок грам, oblique case; ~ а  мова 
грам, indirect speech, 

нерв nerve; ~овий nervous, 
нервувати l.b e  nervous, feel 

nervous-, 2. (когось) make smb. 
nervous.

нержавіюч || ий rustproof; ~ a  сталь 
stainless steel.

нерівн||ий1 (неоднаковий) un
equal.

нерівнії ий2 1. (про поверхню) 
uneven, rough; ~ а місцевість rough /  
rugged country; 2. (кривий) crook
ed; 3. (нерівномірний) uneven, un
steady, ~ий пульс unsteady pulse.

нерішуч || ий indecisive, irresol
ute; ~ ість  indecision.

нерозбірливий f. (про почерк) 
illegible; 2. (невибагливий) indis
criminate; (безпринципний) unscru
pulous.
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нерозважний (безутішний)  in
consolable.

нерозлучний inseparable, 
нерозривний indissbluble, insepar

able.
нерозсудливий irrational, unrea

sonable.
нерозумний unreasonable, unwise, 
нерозчйнний insoluble, 
нерухом II ий motionless, still, im

movable; ~ий погляд fixed stare; 
~ e  обличчя stony face; ~ e  майно 
real estate^ immovables pi.

несамовитий frantic, violent, out 
of one’s mind.

несамохіть 1. (мимовільно) un
intentionally-, 2. (проти волі) against 
one’s will.

несвідомий 1. (який не контро
люється свідомістю) unconscious-, 2. 
(з неналежним рівнем свідомості) 
thoughtless; (політично відсталий) 
politically ignorant.

несерйозний (легковажний) light- 
minded, shallow, 

несказанний inexpressible, 
нескінченний interminable, end

less, perpetual-
нескладний 1. (незлагоджений) 

discordant-, 2. (невдалий) discon
nected, disjointed; 3. (про фігуру) 
awkward. ' 

нескладнйй simple, 
нескромний immodest, indelicate, 

indiscreet.
неслухняний desobedient; (про ди

тину) naughty.
несмачнйй unsavoury, tasteless, 
несміл ІІйвий, -ий timid, 
несподіван І) ий unexpected-, (рап

товий) sudden, ~ к а  surprise; приєм
на ~ ка  pleasant surprise.

неспокій anxiety, uneasiness, 
неспокійн II ий restless, anxious, 

uneasy, ~ий сон troubled sleep, 
людина restless person.

несправедлйв ||ий unjust, unfair-, 
~ ість  injustice.

несправнії ий (про механізм) 
faulty, defective, out of order, ~Ість 
disrepair.

несприятливий unfavourable 
неспроможний incapable (of), un~ 

able (to).
неспроста hot without purpose-, 

це ~ ! there is more in it than meets 
the eye.

неспростовний incontrovertible, ІГ' 
refutable.

нестат||ок (часто ~ки мн.) pri
vation (s) (pi.) hardship(s) (pi.)-

нестач || a deficiency, lack, short, 
age; через ~ y  for lack /  want (of).

нестерпний intolerable, unbear
able; (про людину) insufferable.

нестй 1. (переміщати на собі) 
carry; 2. перен. (передавати, при
носити іншим) bring; ~  культуру 
в маси bring culture to the masses.
3. (про вітер, течію) sweep (along), 
drive; 4. (виконувати) perform, ~  
службу військ, serve; 5.: ~  яйця 
lay eggs, ф  ~  відповідальність 
bear the responsibility, високо ~  
голову hold one’s head high, ~ ея
1. (мчатися) rush (along), tear 
(along), 2. (про птахів) . lay 
(eggs).

нестійкий unstable; (непостійний) 
changeable, hnsettled.

нестрймний uncontrollable; (про 
характер) uncontrolled.

нестройовйй військ, non-combat
ant.
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zy; ф  до ~ и  захоплюватися be 
enthusiastic (about); до ~ и  кохати 
be wildly in love (with), 

несумісний incompatible, 
несхожий unlike, different, 
нетактовний tactless, 
нетвердії йй 1. (м'який) soft;

2. (нестійкий) unsteady; (про рухи 
таін.) shaky; ~ а  хода unsteady gait;
3. (у переконаннях) pliable, 

нетерпймий intolerable, 
нетерпіння impatience; чекати з

~ м  wait impatiently (for); (чогось 
приємного) look forward (to), 

нетерплячий impatient, 
неточн II ий inaccurate; inexact; 

~Ість inaccuracy; inexactitude.
нетрі мн. thickets; jungle sg.; 

перен. labyrinth sg.
нетрудовйй 1. non-working; 2. 

(створений не власною працею) 
unearned; ~  прибуток unearned 
income.

нетутешній alien, strange; я ~
I am strange here.

неуважнії ий inattentive; (недба
лий тж.) careless; (байдужий) in
considerate; ~ість inattention; (бай
дужість) inconsiderateness; lack of 
consideration, 

неук розм. ignoramus, 
неухйльний (постійний) steady; 

(непохитний) steadfast, unswerv
ing.

нехай 1. наст., передається спо
лученням дієсл. let з інф. нехай 
він іде let him go; 2. част. (гаразд, 
добре) all right; 3. спол. (навіть, 
хоч і) though, even though.

нехйтрий guileless, artless, simple, 
нехіть reluctance, unwillingness.

нехотя unwillingly, reluctantly; 
(мимоволі) willy-nilly.

нехтувати neglect, disregard; (іг
норувати) ignore, scorn.

нечем || a boor; ~ний impolite, 
discourteous.

нечесн || ий dishonest;~icTb dis
honesty.

нечйст||ий 1. dirty, unclean; 2. 
(з домішкою) adulterated; ф  ~ a  
совість guilty conscience, 

нечіткйй indistinct, vague, 
нечленороздільна inarticulate, 
нечуваний unheard-of, prodigious, 
нечутний inaudible, 
нещадний ruthless, merciless, 
нещаслйвий unhappy. 
нещас||ний 1. unhappy, unfortu

nate, miserable; ~ний випадок ac
cident; 2. як ім. wretch, unfortu
nate person; ~ тя  misfortune; ф  на 
~ тя  unfortunately, 

нещйрий insincere, 
нещодавн II ій recent; ~ о  recent

ly, not long ago.
неявка absence, failure to appear, 
неяснйй (якого погано видно) in

distinct; перен. vague, 
нйва cornfield; перен. field, sphere. 
нйжн||ій lower; ~ я  полиця зал. 

bottom shelf.
нйжче 1. lower; 2.як прийм.

below; ~  нуля below zero; 3. (ближ
че до гирла ріки) down, downstream; 
~  по Дніпру down the Dnieper;
4. (у тексті та ін.) below, further on.

нйжче || зазначений, ^згаданий, 
^наведений under-mentioned.

нйжчЦий 1. lower; 2. (початко
вий) primary; ~ а  освіта primary /  
elementary education; 3. (найпрості
ший) the lowest; ~ i  організми
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the lowest organisms; 4. (підлеглий) 
junior

низ lower parti (дно) bottom, 
низати, нанизати див. нанйзувати. 
низина low ground, 
нйзка string; перен. тж. succession, 
низовина І. lowland, 2. див. ни

зина.
низьк||йй l.low , (на зріст) short-, 

2. (підлий) base, mearii 3. (який 
не досяг певної норми) poor; ~ а  
якість poor quality 

нйзько l.low , 2. (підло) basely, 
meanly; ~оплачуваний low-paid, 
^поклонник toady, groveller; ~по- 
клонство (перед кимсь) servility 
(towards), grovelling (before).

низькопрббний low-grade; перен. 
тж. second-rate

низькорослий undersized, dwarf
ish; (про рослину) stunted.

нйні now, at present; ~шній 
present, 

нйрка kidney.
нйти 1. (боліти) ache; у нього 

серце нйє he is sick at heart; 2. розм. 
(скаржитися) whine, whimper; ~ k 
розм. whiner

нйтк||а thread, cotton, про
мокнути до ~ и  be wet through.

ниць: упасти ~  prostrate oneself-, 
лежати ~  lie prone.

нйшком 1. (тихо) quietly; 2. 
(крадькома) on the sly. 

нйіцити destroy, exterminate, 
нищівний crushing, shattering. 
ні1 1. част. a} (при відповіді) 

no; ви знаєте його? — Ні, не знаю. 
Do you know him? — No (I do not); 
б) (при спростуванні заперечного 
припущення) yes; ви ж не знаєте 
його? ...Н і, знаю. You don’t know

him, do you? — Yes, I do; 2. наст 
запереч.-підсил. not a4 ні слова 
не було сказано not a word .was 
uttered, 3. як спол. ні ... ні neither 
... nor; 4. (перед прийм. з непря
мим відмінком від хто, що, ЯКИЙ): 
н і... кого, н і... кому та ін. не nobody; 
тж. передається запереченням при 
дієсл. -f- anybody, він ні з ким не по
радився he consulted nobody, he 
did not consult anybody, ні ... чого, 
ні ... чому та ін. не nothing, тж. 
передається запереченням при дієсл. 
-(- anything; він ні в чому не сумні
вався he doubted nothing, he did not 
doubt anything; ні ... якого, ні ... 
якої та ін. не по (... whatever)-, 
тж. передається запереченням при 
д і є с л . any (... whatever), він не 
міг знайтй цього ні в якій кнйзі 
he could find that in no book, he 
could not find that in any book 
(whatever); ф  ні за що (в світі)! 
not for the world!

ніби, ~ то  (наче, немов) as if, 
as though.

нівечити (псувати) spoil, ruin; 
(перекручувати тж.) distort 

ніготь nail
ніде nowhere; йому ~  жйти he 

has nowhere to live.
ніде nowhere; (при дієслові з 

запереч, тж.) anywhere; я ~  не 
можу знайтй їх I can find them 
nowhere, I can’t find them anywhere. 

ніж1 ім. knife. 
ніж2 спол. than.
ніжити pamper, coddle; ~ ся  

luxuriate.
ніжка \. зменш, від нога, 2. 

(стільця та ін.) leg; 3. (рослини, 
гриба) stem.
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ніжн І) ий tender; gentle; delicate, 
^и й  аромат delicate fragrance; 
~иЙ гблос gentle voice; ~ість ten
derness, delicacy; (слова, вчинки) 
endearments pi.

нізащо 1. тж. ~  в світі not for 
the world, 2. (без підстави) for 
no reason, for nothing, 

нізвідки from nowhere, 
ніздрі мн. nostrils, 
нікель nickel, хований nickel 

atir., nickel-plated.
ніколи there is no time; мені ~  

I have no time-
ніколи n6ver; (з запереч, підме

том) ever; ніхто ~  цього не бачив 
no one has ever seen it- 

нікуди nowhere; йому ~  піти 
he has nowhere to go.

нікуди nowhere; тж. передається 
запереченням при дівся. -}- anywhere; 
ми ~  не йдемо сьогодні we are 
going nowhere today; we are not 
going anywhere today; «ф це ~  
не годиться! this won’t do!

нікчемний І. (ні на що не здат
ний) worthless; (жалюгідний) mis
erable; 2. (незначний) trifling, 

німець German.
нім&цькЦий German, ~ а  мова 

German, the German language.
нім II йй 1. dumb; перен. mute; 2, як 

ім. dumb person-, ф  ~йй фільм silent 
film-, сцена dumb show.

німіти 1. become dumb; перен. 
be speechless, be struck dumb; 2. 
(втрачати чутливість) grow dumb. 

німкЦ а, ~еня German (woman), 
ніс 1. nose; 2. (судна) bow, (літа

ка) nose.
нісенітниц || я nonsense, rubbish; 

верзтй ~ ю  talk nonsense.

ніскільки not in the least, not a bit. 
я ~  не втомився I am not a bit 
tired.

нітрбхи див. ніскільки, 
ніхто no one, nobody, тж. пере

дається запереченням при дієсл. 
- f  Anybody, ~  цьогб не знає no one 
knows it, він нікого там не бачив 
he didn’t see anybody there, 

ніч night, цілісіньку ~  all night 
long; ф  білі ночі the midnight sun.

нічй || й nobody’s, ~ я  земля no 
man’s land.

нічия спорт draw, drawn game. 
нічн||йй night attr і ~йй мете

лик moth, ~ a  зміна night-shift* 
~ й к  (лампа) night-light.

нічого безос. it’s по use /  good 
( - f  gerund), (немає потреби) there 
is no need ( - f  to inf ) , вам ~  тур
буватися you have nothing to worry 
about, ф  ~  (й) казати certainly, 
of course.

нічого 1 .див. ніщо; 2. розм. (не
поганий) not bad, 3.розм. (непога
но) тж. ~  собі not badly, so-so. 

ніша niche, recess, 
ніщб nothing; тж. передається 

запереченням при д іє с л .-anything; 
він нічого не знає he knows noth
ing, he doesn’t know anything 

ніяк it is impossible ( -|- to inf ) 
нійк simply, ~  не можу I simply 

can’t.
нійк||ий 1. no; немає ~ o i надії 

there is no hope, 2. як прикм., розм. 
(поганий) по good at all. 

ніяковий awkward, shy 
ніяковіти feel awkward; be con

fused.
новатор innovator, 
новела short story.
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новенький 1. new; 2. як ім. (у шко
лі) new boy, new girl.

Н0ВИЗНЙ n6velt*y.
hob || йй new; (сучасний тою.) mod

ern; ~ a  історія modern history; 
що у вас ~6ro? what’s your news?; 
~ина news; ~йнка novelty; ~ rr-  
НІЙГ latest; (сучасний) recent, mod
ern; ~ітня історія recent history, 

новобранець recruit, 
новобудова (будівництво) build

ing development /  project; (новий 
будинок) new building, 

нововведення innovation, 
новонароджений 1. new-born; 2. 

якім , new-born child.
новоприбулий 1. newly-arrived; 2. 

як ім. new-comer, 
новорічний New-Year(’s). 
ново ||сен new settler; ~сілля 1. 

(нове житло) new home; 2. (свят- 
кування) house-warming.

ногй leg; (ступня) foot; ф  на 
босу ногу with no stockings /  socks 
on, barefoot (ed); ітй в ногу keep 
in step; keep pace (with); з голови 
до ніг from head to foot; збити когось 
з ніг knock smb. down; догорй ~ми 
iipsi de-down, 

ножик knife.
нбжиці мн. scissors, pair of scis

sors sg.
номер 1. number; ~  телефона 

telephone ntfmber; 2. (ярличок, знак) 
check; ~  автомобіля car number
plate; 3. (газети та ін.) issue, 
number; 4. (розмір одягу та ін.) 
size; 5. (у готелі) room; 6. (частина 
концерну) item, piece; -ф (цей) ~  
не пройде! that won’t do! 

нора burrow, hole. 
норве||жець, ~ж ка, Norwegian;

8 Укр . ангд. словник

~аький Norwegian; ~зька мова 
Norwegian; the Norwegian lan
guage.

норка (тварина і хутро) mink, 
норм Н а 1. standard, norm; 2. 

(установлена міра, розмір) quota, 
rate; ~ а  вйробітку output quota; 
«ф увійтй в ~ у  get back to normal; 
~альний пбгтаї; (психічно здоро
вий тж-) sane; хований: х о в а
ний робочий день fixed working 
hours pi.; ~ування standardization, 
rate setting; жувати standardize, 
set the rate (of).

нбров розм. (вдача, характер) dis
position; ~йстий (про тварину) res
tive, jibbing; (про людину) obstinate, 

нбсик (чайника) spout, 
носйлки мн. stretcher sg. 
носйльник porter, 
носйти \ . у  різн. знач, carry; 2. 

(одяг, прикраси та ін.} wear (on), 
have smth: on; 3.; ~  назву /  ім’я 
be called; ~ ся  1. (швидко рухати
ся) rush about; rush up and down; 
(у повітрі, воді) float, drift; перен. 
розм. (з кимсь, чимсь) make a great 
fuss (over), make too much (of).

носій 1. bearer; (носильник) por
ter; 2. перен. (виразник) exponent;
3. (інфекції) (germ >) carrier. v 

носовЦйй: ~ a  хусточка (pocket) 
handkerchief.

hoc || ok (передня частина ступні, 
взуття та ін.) toe; на ~ках on 
tiptoe.

носоріг rhinoceros [гаі-J. 
нот if а 1 муз. І. note; 2. ~ и  мнt 

mdsic sg.; грати /  співати iro ~ ах  
play /  sine from the music.

нота2 оипл. note; ~  протесту 
note of protest.
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нотаріальн II ий notarial; ~ а  кон
тора notary’s office, 

нотаріус notary, 
нотатки мн. notes. 
нотац||ія (настанова) reprimand, 

lecture; вичитувати ~ію  reprimand, 
lecture.

нотний music attr.; ~  мага- 
зйн music shop; ~  папір music- 
paper.

ночівля 1. (зупинка на ніч) spend
ing the night; 2. (місце) place 
to sleep.

ночувати spend the night, 
ноша burden, load, 
ноші мн. див. носилки, 
ну 1. (заохочення) now; ну ж бо! 

now then, be quick!; ну, починайте! 
come on!; 2. (здивування) well; 
та ну? you don’t say so!; ф  ну добре 
very well, then!; ну гляди ж! just 
you wait!; ну то й що? well, what 
of it?

нудйЦти розм. безос.: мене (його 
та ін.) нудить 1 fell /  he feels etc. 
sick; ~тися (відчувати нудьгу) 
languish.

нуди || йй (який викликає нудь
гу) dull, boring, tedious; (про

справу тж.) tiresome; ~ а  людина 
bore.

нудьга boredom.
нудьгувати be bored; (за кимсь, 

чимсь) miss; ~  за домівкою be 
homesick.

нужд||а (нестатки, злидні) need, 
want; жити в ~ і  live in poverty; 
~енний 1. (бідний) poor, miserable; 
2. (злиденний) beggarly.

нуль І. zero, nought; 2. спорт. 
nil; рахунок нуль — нуль there is 
no score; ~овйй zero attr.

нумер Нація numbering, numera
tion; ~увати number.

нутрія зоол. (тварина) coypu 
(rat); 2. (хутро) nutria.

нутро 1 .розм., див. нутрощі; 2. 
розм. (внутрішня частина) inside.

нутрощі мн. internal organs; in
sides; guts розм. 

нюанс nuance, shade, 
нюх scent; перен. flair; мати ~  

have a nose (for), 
нюхати smell, 
нявкати розм. mew.

. ня||ня, ~нька nurse(maid).
няньчити nurse; ~ ся  nurse; 

(панькатися) fuss (over).

O
o 1 прийм. at; о п’ятій годині at 

five o’clock, 
o 2 виг. oh!
оазис oasis (pi. oases [-sbz]). 
об against, on; спертися ~  стіл 

lean against the table; спіткнутися 
~  камінь stumble on /  over a stone, 

обабіч on both sides (of).

обач||ливий, ~ний wary, circum
spect; cautious.

оббивати, оббйти 1. (відбивати 
краї) beat off; 2. (обтрушувати, 
обривати ударами) knock off /  down, 
cause to fall; 3. (поверхню чимсь) 
cover (with); (меблі тж.) upholster 
(with); ~  залізом sheet with iron.
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оббйвка (матеріал) upholstery, 
оббити див. оббивати, 
обважувати, обважити give short 

weight.
обвал 1. (падіння) collapse; 2. 

(каміння, земля, що звалилася з 
гори) landslide; (снігу) snowslide, 
snowslip.

обвалюватися, обвалйтися col
lapse, fall, cave in.

обварювати, обварйти scald; ~ с я  
scald oneself, 

обвестй див. обводити, 
обвивати, обвйти twine (round), 

wind (round); (про рослини) en
twine (with), wreathe (with); ~ с я  
twine (oneself) round.

обвинувальний accusatory; ~ий 
вирок verdict of guilty; ~ a  промова 
top. speech for the prosecdtion.

обвинуватити див. обвинувачу
вати.

обвинувач accuser; юр. prosecutor; 
~ений Як ім. the accused; юр. the 
defendant; ~ення 1 .(дія) accu
sation (of), charge (of)-, 2 .юр. (сто
рона в судовому процесі) the pro
secution.

обвинувачувати, обвинуватити 1.
accuse (of); charge (with); 2. юр. 
(на суді) represent the prosecution, 

обвйслий drooping, sagging. 
обвйти(ся) див. обвивати(ся), 
обвітріїений chapped; (про об

личчя тж.) weather-beaten; ~ю ва- 
тися, ~итися get chapped, become 
weather-beaten.

обводити, обвестй 1. (когось на
вколо) lead round; 2. (про контур) 
outline.

обв’язувати,обв’язати 1.tie (round), 
bind (round); ~  голову хусткою

8 ::

tie a kerchief round one’s head;
2. (крючком) edge.

обганяти, обЬ'нати outdistance; 
перен. surpass, outstrip.

обговор || ення discussion; ~ювати 
discuss; debate; talk 6ver розм. 

обгоріти див. обгоряти, 
обгортати, обгорнути 1. (загор

тати) wrap up; 2. перен. (про дим 
та ін.) envelop, cover.

обгорткЦа wrapper, cover; (кни
ги) (book-)jacket; ~овий wrap
ping.

обгоряти, обгоріти 1. be partly 
burnt down; be scorched with 
fire; 2. (на сонці) get burnt by the 
sun.

обгрунт || бваний well-founded; sub
stantiated; ~бвувати, ~увати
ground; substantiate; (мотивувати) 
motivate.

обгрунтування substantiation; (до
кази) grounds pi.

обгрунтувати див. обгрунтову
вати.

обдарбван || ий gifted, talented; 
~ість gift, talent.

обдаровувати, обдарувати 1. (да
рувати) give present (to); present 
(with); 2. перен. (наділяти якостями 
та ін.) endow (with), 

обдерти див. обдирати, 
обдертий ragged, in rags піс

ля ім.
обдивлятися, обдивйтися 1. (ог

лядати) examine; look over; 2. (роз
дивлятися навколо) look all round; 
take a look round (тж. перен.).

обдирати, обдерти, тж. обідрати 
1. strip; (шкіру) skin, flay; 2. перен. 
(оббирати, грабувати) rook, fleece;
3. (дряпати) graze.
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обділяти, обділйти 1. (наділити) 
present (with); 2. (кривдити; не- 
додавати) cheat (smb.) of his /  
her lawful share.

обдум||аний considered; ~увати, 
~ ати  think over, consider.

обдурювати, обдурйти deceive; 
cheat.

обезболю || вати, обезболити
anaesthetize; ~ючий anaesthetic; 
~ючий засіб anaesthetic, 

обездблений destitute, 
обеззброювати, обеззброїти (прям. 

і перен.) disarm.
обезкровлювати, обезкровити 

bleed white.
обезлюдніти become depopulated, 
обезсмертити immortalize, 
обеліск obelisk, 
оберегтй див. оберігати, 
обережи Н ий careful; cautious; 

~ ість  care, carefulness; caution; 
~ o  carefully; cautiously; ~ o! take 
care!, be careful!, look out!

оберемок armful; ф  взяти в ~  
gather up in one’s arms.

оберігати, оберегтй guard 
(against), protect (from), 

обернути(ся) див. обертати(ся), 
оберт revolution, turn; сто ~ ів  

на хвилину a hundred revolutions 
per minute; ~ання revolving, rota
tion.

обертати, обернути 1. (поверта
ти) turn; ~  погляд turn one’s eyes 
(on); 2. (крутити) revolve; 3. перен. 
(схиляти до чогось) convert (in
to) ; 4. (перетворювати) turn (into): 
~  на жарт щось turn smth. into 
a joke.

обертатися, обернутися 1. (повер
татися) turn; turn round; 2. (кру

титися) revolve, rotate; 3. перен. 
(спрямовуватися в інший бік) turn 
out; 4. (перетворюватися) be con
verted (to /  into); (у казках) turn 
(into); Ь.фін. circulate.

об’єднай || ий 1. united; amalga
mated; 2. (спільний) joint; ~ e  за
сідання joint conference; ~ н я  1. 
(дія) unification; 2. (союз) associa
tion, union, society.

об’єднувати, об’єднати unite (під
приємства та ін.) amalgamate; 
~ с я  unite, be consolidated; (про 
підприємства та ін.) be amalga
mated.

об’єкт 1. object; 2. (промисловий 
та ін.) installation, project, 

об’єктив objective, lens, 
об’єктйвний objective; (неупере- 

джений тж.) impartial.
об’єм volume; (ємкість) cubic 

capacity; ~ний 1. volumetric; 2. (у 
трьох вимірах) three-dimensional, 
3-D, stereo; ~не зображення three- 
-dimensional projection.

обзаводитися, обзавестйся pro
vide oneself (with); ~  господар
ством set up a house; ~  сім’єю 
start a family.

обзивати, обізв&ти call; ~ с я  
(відгукуватися) respond (to); ні
хто не обізвався there was no re
sponse.

обиватель Philistine; ~ський Phi
listine, petty.

обйдвЦа, ~ i  both, the two; ми /  
ви /  вонй ~ a  /  —і both of us /  
you ( them.

обирати, обрати І, (відбирати) 
choose, select; 2. (голосуванням) 
elect.

обіг circulation.
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обігнати див, обганяти, 
обігравати^ обіграти beat; ~  ко

гось у шїхи beat smb. at chess, 
обігрівати, обігріти warm, heat, 
обід (колеса) rit. 
обід dinner; ~ ати , пообідати 

have /  take one’s dinner, dine; ~ній  
dinner attr.; ~ н я  перерва dinner- 
-hour.

обідрати див. обдирати. 
обізвати(ся) див. обзивати (ся), 
обізнаний well-informed; (у пев

ній галузі) experienced (in).
обіймати, обійняти 1. embrace, 

put one’s arm(s) (about /  round); 
2. перен. (обволікати, охоплюва
ти) envelop; 3. (оволодівати — 
про почуття) overcome; ~ с я  em
brace.

обійм II и мн. embrace sg.; ф  
з розкритими ~ами with open 
arms.

обійняти(ся) див. обіймати (ся). 
обІйтй(ся) див. обходити (ся), 
обікрасти див. обкрадати. 
обірвати(ся) див. обривати (ся), 
обіруч with both hands. 
обітерти(ся) див. обтирати (ся), 
обітниц || я vow; давати. ~ю  prom

ise, vow.
обіцянка promise.; 
обіцяЦти, пообіцяти promise, 
об’їдати, об’їсти 1. (обгризати 

по краях) gnaw round; 2.розм. 
(жити за чужий рахунок) eat (smb.) 
out of house and home; ~ ся  overeat 
(oneself).

об’їдки мн. розм. leavings, left- 
-overs, scraps.

об’їжджати об’їхати 1. (навко
ло) go round, drive round; 2. (обми
нати) skirt, go round; 3. (бувати у

багатьох місцях) tour, travel all 
over.

об’їж дж ати2, об’їздити (коня) 
break in.

об’їзд 1. (дія) going /  riding /  
driving round; 2. (місце) detour, 

об’їздити див. об’їжджати 2. 
об’їсти (ся) due. об’їдати (ся), 
об’їхати див. об’їжджати '. 
обкидати, обкидати (закидати) 

scatter (with), bespatter (with).
обкладати,обкласти 1.put (round); 

cover (with); ~  дерном tUrf; 2. 
(оповивати, обволікати) cover; 3.; 
~  податками tax; ~ ся  put round 
oneself, surround oneself (with), 

обкладинка cover. 
обклйсти(ся) див. обкладати (ся), 
обклеювати, обклеїти paste all 

over; ~  кімнату шпалерами paper 
a room.

обкопувати, обкопати dig round, 
обкрадати, обікрасти rob, 
обкручувати, обкрутйти twine 

round, wind round.
обкутувати, обкутати l.w rap up;

2.перен. (про туман та ін.) envelop, 
cover.

облава raid, swoop; мисл. roundup, 
обладнання (спорядження) equip

ment; (механізмів тж-) plant. , ' 
обладнувати, обладнати equip, 

fit out.
облазити, облізти розм. і.  (про 

шерсть та ін.) moult; 2. (про шкі
ру, фарбу) peel off.

обламувати (ся), обламати (ся)
break off.

обласнйй regional; ~  центр re
gional centre.

область region, area, province; 
Київська ~  the Kiev Region.
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обледеніти ice up; become coated 
with ice.

облетіти див. облітати, 
обливати, облйти l.pour (over); 

2. (забруднювати) spill (over); -ф- 
облйти грязюкою когось fling mud 
at smb.; —ся pour over oneself; 
—ся холодною водою sluice one
self down with cold water; -ф- —ся 
потом be drenched in sweat; —ся 
сльозами be drowned in tears.

облизувати, облизати lick, lick 
all over; —ся 1. lick one’s lips; перен. 
Із жагою дивитися) eye (smth.) 
hungrily; 2. (про тварин) lick it
self.

облисіти grow bald. 
облйти(ся) див. обливати(ся). 
облицьовувати, облицювати face 

(with); (кахлем) tile (with); (дере
вом) panel (with).

облйччя face; -ф- знати когось 
в — know smb^by sight; повертати
ся — м до когось /  чогось turn to 
face smb. ./ smth.

облишати, облйшити 1. (переста
вати займатися, кидати) give up, 
leave; 2. (давати спокій комусь) 
leave (smb.) alone; -ф- облиш (те)! 
stop that! 

облігація bond, 
облізти див. облазити, 
облік 1. (встановлення кількості) 

accounting, calculation; 2. (реєстра
ція) registration; брати на — regis
ter; ставати на — be registered; 
знімати з —у strike off the register; 
—овець record-keeper.

обліплювати, обліпйти 1. stick 
all over; (покривати усю поверхню) 
cover (with); 2. розм. (оточувати) 
cling (to).

облітати, облетіти 1. (навколо) 
fly round; (побувати скрізь) fly 
all over; 2. (літати стороною) skirt, 
pass over; 3. (про чутки, вісті) 
spread (through)-, А. (про листя) 
fall.

облог I) a siege; брати в —у див. 
обложйти 2.

обложйЦти 1 .див. обкладати; 2. 
(оточити військом) besiege; lay 
siege (to).

облямовувати, облямувати border 
(with), edge (with).

обмазувати, обмйзати 1. (покри
вати поверхню) cover (with), coat 
(with); 2 .розм. (забруднювати) be
smear (with), dirty (with).

обман 1. deception, trickery, fraud; 
(брехня) lies pi.; 2. див. омана; 
—ливий deceptive; (уявний, не
справжній) illusory, 

обманути див. обманювати, 
обман щи Ц к, —ця deceiver, 
обманювати, обманути 1. deceive, 

cheat, trick; 2. (не виконувати обі
цянок) let (smb.) down.

обмахувати fan (with); —ся fan 
oneself (with).

обмацувати, обмацати feel (all 
over).

обмеженії ий 1. limited; 2. (про 
людину) narrow (-minded); — ість 1. 
(недостатність) insufficiency; 2. (про 
кругозір та ін.) narrow-minded
ness, narrowness.

обмеження restriction, limitation; 
без — unrestrictedly.

обмежувати, обмежити limit, 
restrict; — себе в чомусь stint 
oneself of smth; —ся 1. (задо
вольнятися чимсь) confine oneself 
(to); 2. (не виходити за межі
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чогось) amount to nothing more 
than.

обмести див. обмітати, 
обмивйти, обмйти wash, bathe, 
обминати, обминути 1. (обходи

ти) go round, skirt; 2. перен. (уни
кати, ухилятися) avoid; get round, 
pass over; 3. miss, 

обмйти див. обмивати, 
обмін exchange; (документів) re

newal; ~  досвідом exchange /  shar
ing of one’s experience; ~  думками 
exchange of views / opinions; ~  
речовйн біол. metabolism.

обмінювати, обміняти exchange 
(for); ~ с я  exchange (тж. перен.).

обмірювати, обміряти 1. (вимірю
вати) measure; 2, розм. (недомірю
вати) give short measure.

обмітати, обместй sweep off; (від 
пилу та ін.) brush off.

обмова vilification; (наклеп) slan
der.

обмовити(ся) див. обмовляти (ся), 
обмовка slip of the tongue, 
обмовляти, обмовити vilify; (зво

дити наклеп) slander.
обмовлятися, обмовитися 1. (про

говорюватися) let it out; 2. (помил
ково вживати слово): я обмовився 
it was the slip of the tongue; ф  не 
обмовитися ні словом (про) not say 
a word (about).

обмолот 1. (дія) threshing; 2. (на
молочене зерно) threshed grain, 

обмолочувати, обмолотйти с. г.
thresh.

обморожений frost-bitten, 
обморожувати, обморозити get

(smth.) frost-bitten; ~ с я  get frost
bitten .

обмотати див. обмотувати.

обмотка ел. winding, 
обмотувати, обмотати wind 

(around); (обкутувати) wrap (round).
обмундирувй || ння (комплект одя

гу) uniform, outfit, kit; ~ ти  clothe, 
fit out; ~тися get an outfit.

обнародувати publish; (закон) 
promulgate, 

обнестй див. обносити, 
обнова розм. new dress, new outfit, 
обновляти, обновйти renovate; 

(замінювати новим) renew; ~ ся  
be reborn; be renewed.

обносити, обнестй 1. (no колу) 
carry round; 2. (пригощати) serve 
round (with); 3. (оточувати) en
close (with); ~  стіною put a wall 
(round).

обнюхувати, обнюхати sniff (at), 
обов’язков || ий compulsory, ob

ligatory; ~ e  навчання compulsory 
education; o without fail; не ~ o  
not necessarily; приходьте ~o! be 
sure to come.

обов’язЦок duty, obligation; ви
конуючий ~ки директора acting 
director.

обо Це both (of), the two; ~м а ру
ками with both hands.

обожнювати (захоплюватися) wor
ship, adore.

обоз string of carts /  sledges; 
військ, train.

обойма (патронна) clip, charger, 
оболонка envelope, outer skin, 

shell; біол. capsule, 
обопільний mutual, 
оборка frill; (широка) flounce, 
оборон || a defence; protection. 
оборонйти(ся) див. обороняти (ся), 
обороно || здатність, ^спромож

ність defence capacity /  potential.
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обороняти, оборонйти defend; ~ с я
defend oneself.

оборот фін. turnover; ~ний ек. 
circulating; ~ н і кошти circulating 
assets.

обочина (шляху) side of the road; 
(тротуару) curb.

обпалювати, обпалйти scorch, 
singe; (обпікати) burn; (цеглу та 
ін.) Tire.

обпектй(ся) див. обпікати (ся), 
обпікати, обпектй burn; ~ с я  1. 

burn oneself; 2 .перен. (зазнати 
невдачі) bum one’s fingers.

обплітати, обплестй ч entwine 
(around).

обплутувати, обплутати entangle; 
перен. тж. ensnare.

обпрйскувати, обпрйскати (be)- 
sprinkle, spray.

ображати, образити insult, of
fend; ~ с я  take offence, feel insisted.

образ 1. (вигляд) form, appear
ance; 2. (в уяві) image; (художнього 
твору тж.) character, type, 

образа insult, offence. 
образити(ся) див. ображати (ся), 
образливий 1. (який завдає об

рази) insulting; 2. (який легко об
ражається) touchy.

образний figurative; (яскравий, 
живий) picturesque, colourful, 
graphic; ф  ~  вйслів figure of 
speech.

образотворч || ий: ~ е  мистецтво 
the fine arts pi.

обрамляти, обрамйти frame, set 
in a frame.

обрані) ець chosen one; ~ ц і мн. 
the elect sg \ ~ець народу chosen 
representative of the people, 

обрати див. обирати.

обраховувати, обрахувати 1. (під
раховувати) count up, reckon up; 
2. (обманювати) cheat (in count
ing).

обрйв (круча) precipice; (на бе
резі) bluff.

обривати, обірвйти 1. tear off; 
(мотузку та ін.) break; (плоди, 
квіти) pick; 2. перен. (припиняти) 
break off; 3. перен. розм. (змушу
вати замовкнути) cut (smb.) short; 
~ ся  1. (про мотузку та ін.) break; 
2. (не втримуючись, зриватися) lose 
one’s grip and fall; (про предмет) 
become detached and fall; 3. перен. 
(раптово припинятися) break off.

обридйти, обрйднути pall on; 
pester; be sick (of).

обрйдливий (набридливий) tire
some, boring, 

обрйднути див. обридати, 
обрис outline, contour, 
обріз (книжки) edge, 
обрізати див. обрізувати, 
обрізати див. обрізувати, 
обріз ||ок (перев. ~ки мн.) clip

pings, scraps; (тканини) shreds.
обрізувати, тж. обрізати, обрі

зати cut, clip; (дерева) prune.
обрій horizon; (лінія горизонту) 

skyline.
обробйти див. обробляти, 
обробіток (землі) tilling, cultiva

tion.
обробка 1. processing; (механіч

на) machining; 2. (землі) tilling, 
cultivation.

обробляти, обробйти 1. process; 
work up; polish; (на верстаті) ma
chine; 2. (землю) till, cultivate.

оброби II ий: ~ a  промисловість
manufacturing industry.
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обростати, обростй be /  become 
overgrown (with), 

обрубати див. обрубувати, 
обрубок stump.
обрубувати, обрубати chop off, 

lop off. 
обруч hoop, 
обручка wedding-ring, 
обряд rite, ritual, 
обсвистувати, обсвистати hiss, 
обсерваторія observatory, 
обсипати, обсйпати strew (with); 

перен. shower (with).
обсипатися, обсйпатися fall, peel 

off; (про землю та in.) crumble 
(away); (про листя та ін.) fall 
(off).

обсих&ти, обсохнути dry off 
обскубувати, обскубти pluck, 
обслідувати investigate, inquire; 

(з метою перевірки) inspect.
обслуговування service, attend

ance; медичне ~  medical /  health 
service; технічне ~  servicing.

обслугову II вати, обслужйти 1. 
у різн. знач, serve; (за столом тж.) 
wait (on); (покупця тж.) attend 
(to)-, 2. (механізм, машину тж. ) , 
operate, tend; ~ючий: ~ючий пер
сонал operating staff, 

обсохнути див. обсихати, 
обставин И а 1. circumstance; ро

динні ~ и  domestic circumstances; 
2. грам, adverbial modifier- 

обставляти, обставити (меблю
вати) furnish; surround.

обстановка 1. (меблі) fdrniture; 
2. (сукупність умов) situation; між
народна ~  international situation.

обстежувати, обстежити 1. in
vestigate, inquire 2. (хворого) exam
ine.

обстоювати, обстояти defend; stand 
up (for); ~  свої права assort 
one’s rights; ~  свої погляди main
tain one’s opinion.

обстріл fire; артилерійський ~  
artillery bombardment.

обстрілювати, обстріляти fire (on); 
(з гармати тж.) shell; (з кулемета) 
machine-gun.

обстругувати, обстругати plane, 
обступати, обступйти crowd round, 

cluster round; surround, 
обсяг scope, amount. 
обтерти(ся) див. обтирати(ся), 
обтесати див. обтісувати, 
обтирання rub (-down), 
обтирати, обтерти wipe*, (насухо) 

wipe dry; ~  піт з чола mop /  wipe 
one’s brow; ~ с я  rub oneself down; 
(стиратися) rub off.

обтісувати, обтесати trim, rough- 
hew.

обтічнйй техн. streamlined, 
обтріпувати, обтріпати (одяг) 

fray, wear out.
обтрушувати, обтрусйти 1. (зби

вати) shake off; 2. (чимсь сипким) 
powder (with), dust (with), 

обтяжливий onerous, burdensome, 
обтяжувати, обтяжити 1. (приги

нати додолу) make (smth.) bend; 2. пе
рен. (ускладнювати) overburden, 

обуза розм. biirden, encumbrance, 
обумовлювати, обумовити stipul

ate; cause, call forth; determine. 
обуренЦий indignant; outraged; 
ня indignation.
обурити(ся) див. обурювати (ся), 
обурливий disgraceful, outrageous, 
обурювати, обурити rouse smb.’s 

indignation; infuriate; ~ ся  be in
dignant /  outraged.
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- обух butt, blunt side, 
обхват full stretch (of the arms), 
обхід 1. (з метою огляду) rounds 

pl.\ робити ~  go /  make one’s rounds; 
2. (кружний ш л я х )  detour; в ~  
skirting.

обхідний 1. (кружний) round
about (тж. перен.); 2. військ, turn
ing, outflanking.

обходити, обійти 1. (іти навколо) 
go /  walk round; 2. військ, outflank; 
обійти противника з флангу turn 
the enemy’s flank; 3. (проходити 
увесь простір) go all over /  round; 
обійти всі кімнати go into every 
room; 4. (проходити стороною, об
минати, тж. перен.) avoid, go round, 
skirt; (не зачіпати) pass over; 5. пе
рен. (не брати до уваги, нехтувати) 
pay no attention (to), ignore; -ф» це 
мене не обходить it is по concern 
of mine, it is not my business.

обходитися, обійтися 1. do with
out; ~  без чиєїсь допомоги dis
pense with smb.’s assistance; 2. (за
довольнятися тим, що є) be con
tent (with); 3. (коштувати) cost, 
come to; у скільки це обійдеться? 
how much will it come to?; 4. (пово
дитися) treat; ф  усе обійшлося 
гаразд everything turned out all 
right; якось обійдеться one way or 
another things will settle themselves.

обхоплювати, обхопити див. охоп
лювати, охопйти.

обценьки мн. pincers, nippers, 
обчйслення 1. (дія) counting; 2. 

мн. (цифрові розрахунки) calcu
lations.

обчйслювати, обчислити calcu
late; compute; reckon; (оцінювати) 
estimate.

обчислювач 1. (людина) computer 
specialist; 2. (прилад) computer.

обчищати, обчйстити 1. (знімати 
шкуринку та ін.) peel, skin; ~  кар
топлю peel potatoes; ~  яйце shell 
an egg; 2 .clear (of); (від бруду та 
ін.) clear away, clean off.

обшивати, обшити 1. (no краю) 
sew round, edge; (оздоблювати) trim 
(with); 2. (покривати, оббивати) 
cover (with); case (in); 3. розм. (ши
ти для когось) make clothes (for).

обшпарювати, обшпарити розм. 
scald; ~ ся  scald oneself, 

обшук search.
обшукувати, обшукати search; 

(приміщення, предмети тж.) go 
through, ransack.

общйн || a community, commune; 
~ний common, communal, 

общйпувати, общипати pluck, 
об’ява див. оголошення, 
об’являтися, об’явйтися розм. 

show up. 
овальний oval.
оваці|| я ovation; влаштувати ~ю  

give (smb.) an ovation.
овдовіти (про чоловіка) become 

a widower; (про жінку) become 
a widow, 

овес oats pi. 
овечий sheep’s, 
овід gadfly.
оволодівати, оволодіти 1. (захоп

лювати, тж. перен.) seize, capture, 
take hold (of); оволодіти увагою 
слухачів take hold of the audience; 
2. (про почуття, стан) seize, over
come; 3. (засвоювати) master.

овочевий vegetable; ~  магазйн 
greengrocery, 

овочі мн. vegetables.
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овчйна sheepskin, 
огйд П a disgdst, repugnance, loath

ing, aversion; ~ний disgusting, 
loathsome [ lou5som], repulsive, 

огірок cucumber-
оглухнути go /  grow /  become deaf 

(def].
оглушйти див. оглушувати, 
оглушливий deafening ['defmrj). 
оглушувати, оглушйти 1. deafen 

['defn]; (ударом) stun; 2. переч, 
(приголомшувати) stun, stagger.

бгляд 1. (дія) viewing; 2. (об
стеження) inspection, examination;
3. (стисле повідомлення) review, 
survey; ~  преси press round-up;
4. (публічне ознайомлення) review; 
~  художньої самодіяльності ama
teur talent review;*^ з ~ y  на те, що 
considering that.

оглядати, оглянути 1. view; exam
ine; inspect; Scan;. (про виставку 
та ін.) see; have a look (at); ~  хво
рого examine a patient; 2.перен. 
(у статті, промові) survey.

оглядатися, оглянутися 1. (роз
дивлятися навколо) look round; 2. 
тк. док. (назад) look round, turn 
to look (at).

оглядач reviewer; (на радіо, те
лебаченні) commentator-

оглянути(ся) див. оглядати(ся). 
оголйти(ся) див. оголювати (ся), 
оголосйти див. оголошувати, 
оголошення 1. (дія) declaration; 

2. (об'ява) announcement; (реклам
не) advertisement.

оголошувати, оголосйти 1. (ро
бити відомим) make known; 2. (пу
блічно повідомляти) announce; (на
каз) issue; 3. (офіційно заявляти) 
declare.

оголювати, тж. оголяти, оголйти
bare, uncover; (залишати без листя) 
bare, denude; ~ ся  (знімати одяг) 
strip naked, 

огорожа fence.
огрубіти coarsen; перен. get coarse, 
огряднйй (кремезний) burly, 

beefy; (товстий) portly, corpulent, 
ода літ. ode. 
одвірок jamb, door-post, 
одежа див. одяг.
одеколон eau de Cologne ['oude- 

ke'loun].
одержувати, одержати receive, 

get; obtain; ~  лист receive a letter.
одержувач recipient; (кореспон

денції) addressee.
одйн, одна, одно, тж. одне 1. 

one; 2. як ім. one; одні мн. some 
people; один з них one of them; ні 
одйн no one, nobody; кімната на 
одного single room; 3. (одинокий, 
самотній) alone; by oneself; 4. (ні
хто інший) по one but, nobody but; 
(нічого, крім) nothing but; (перед 
дієсловом) alone; навколо було одне 
лиш каміння there was nothing but 
stones all around; він одйн знає he 
alone knows; 5. (той самий) the same; 
вонй одного року народження they 
are born in the same year; 6. (якийсь, 
котрийсь) a, an; одйн письменник 
сказав a certain writer once said; 
одного вечора one evening; одного 
разу one day; ф  одйн і той же one 
and the same; одне й те саме the same 
thing; одйн за одним one after an
other; одйн на одйн quite alone; face to 
face; (усі) як ~  like one man; (yd) 
до одного to a man.

одинадця || тий eleventh; ~ ть  
eleven.
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oahhAilJ .  person by himself, per
son on his /  her own? (хто діє один) 
individual; 2. (хто не має сім'ї) 
single /  unmarried man; 3. розм. 
(єдиний син) (the) only son. 

одянйрний single, 
одиниця І. (цифра, число) one; 

2. (оцінка) bad mark; 3. (виміру) 
tinit.

одиничний (окремий, відособле
ний) isolated; individual.

одинбкий 1. solitary, lonely; lone 
поет.; 2. (який не має сім'ї) single, 
(minarried.

одиночний (про ув'язнення) soli
tary.

одна див. один.
однім 1. however; but (на по

чатку фрази); 2. (все-таки) never
theless; 3. (все одно) all the same.

одн&ковіїий the same; identical; 
equal; ~ o  1. equally; 2. (все одно) 
all the same, 

одні див. один, 
однині грам, singular, 
одні мн. див. один, 
одні див. одйн. 
однобічний one-sided, 
одиоббртний single-breasted, 
одноденний one-day attr. 
однодумець like-minded person, 

sympathizer.
ОДН03НЙЧН || ий 1. (тотожний зна

ченням) synonymous; 2. (який має 
одне значення) monosemantic, un
equivocal; 3.мат. simple; ~ е  число 
digit.

однойменний of the same name 
після ім.

однокімнатний one-room attr. 
одно || класник, ~ ц я  class-mate, 

form-mate.

одноколійний зал. single-traclc 
attr.

одноколірний one-colour attr. 
однокурсни || к, ~ ц я  course-mate; 

person in the same year (at univer
sity).

однолітній див. однорічний. 
однолітЦок: ми ~ки we are just 

the same age.
одноманітн || ий monotonous;~ість 

monotony.
одноосібний individual, 
одноповерховий 6ne-storey(ed). 
однорідний 1. (схожий) simi

lar, dniform; of the same kind 
після ім.; 2. (однакового складу) 
homogenous.

однорічний 1. one-year attr.; (про 
вік) year-old; 2. бот. annual, 

односкладовий monosyllabic, 
односпальний single, 
одностайн || ий unanimous; ~ість 

unanimity, accord.
односторонній 1. one-sided; (про 

рух) one-way; 2. (який здійснює
ться однією стороною) unilateral.

однотйпний of the same type /  
model після ім.

одночасний simultaneous; ~ о  
simultaneously, at the same time.

одруженії ий married; ~ н я mar
riage.

одружувати, одружити marry off; 
(з кимсь) marry (to); ~ ся  marry, 
get married (to).

одужувати, одужати get better, 
grow well, recover.

одуматися think better of it, 
change one’s mind.

одурі || ння розм. stupor; ~ти  
розм. become / grow stupid; (збоже
воліти) go crazy.
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одурманювати, одурманити in
toxicate, stupefy.

одяг clothes pi.; верхній ~  street- 
-clothes pi., outerwear, 

одягати, одягтй, тж. одягнути
1. (когось) dress; (на себе) put on; 
2 .розм. (забезпечувати одягом) 
clothe, provide with clothing; ~ ся  
dress (oneself); put on; ~ся  просто 
dress plainly.

ожеледь black ice, ice-crusted 
ground; сьогодні ~  it’s slippery 
today.

оживати, ожйти come (back) to 
life; перен. тж. revive.

оживляти, оживйти 1. (поверта
ти до життя) resuscitate, reani
mate; 2. перен. (в пам'яті) bring 
back to mind, recall; 3. (робити 
жвавішим) liven (up); перен. bring 
life (to); ~ ся  1. (оживати) become 
Animated, come to life; 2. (ставати 
жвавішим) liven (up), brighten up.

ожйна (рослина) blackberry, 
bramble; 2.збірн. (ягоди) black
berries pi. 

ожиріння obesity, 
ожйти див. оживати, 
озаглавлювати, озаглавити en

title, provide with a title.
озброєн||ий armed; ~ н я  1. (дія) 

armament, arming; 2. (зброя) arma
ments pi., arms pi.

озброювати, озброїти arm; перен. 
(знаннями та ін.) тж. equip (with); 
~ ся  arm (oneself) (тж. перен.). 

озватися див. озиватися, 
озвіріти become like an animal, 
озвучений: ~  фільм sound film, 
оздоб || a ornament, adornment 

(тж. перен.); ~лення 1. (дія) dec
oration, embellishment; 2. див. оз

доба; ~лювати, ~ити adorn, de
corate.

оздоровйти див. оздоровлювати, 
оздоров || лення making healthier, 

sanitation; ~  лишати, ~ити make 
healthier, sanitate; перен. (поліп
шувати) improve, normalize; ~чий 
health-improvement attr., sanitation 
attr.

озеленяти, озеленйти plant trees 
and shrubs (in), 

озеро lake.
озиватися, озватися див. обзива

тися, обізватися.
озймЦий 1. winter attr.; ~ а  пше

ниця winter wheat; 2. ~ і  мн. як 
ім. winter crops; ~ина (сходи або 
посіви) (young) winter crop(s).

озиратися, озирнутися див. огля
датися, оглянутися.

озлобляти, озлобити embitter; 
~ ся  become embittered.

ознайомлювати, ознайомити ac
quaint (with); ~ ся  acquaint /  fam
iliarize oneself (with).

ознака 1. (риса, властивість) 
feature, characteristic; 2. (показник, 
свідчення) sign, indication; (хворо
би) symptom.

ознаменува||ння: на ~ння on the 
occasion (of); to celebrate; ~ти 1. 
(свідчити) mark; 2. (відзначати) 
celebrate (with); (робити знамен
ним) mark (by), 

означати mean, signify, 
означення грам, attribute, 
озноб fit of shivering; the shivers 

pi., розм. 
озон ozone, 
ой oh!
оказія 1. (випадок, подія) event, 

incident; 2. (нагода) opportunity.
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океан o c e a n  [ ' o u f n j ; ~ськмй 
o c e a n  attr.; ~ с ь к и й  п а р о п л а в  o c e a n -  

- g o i n g  s t e a m e r ,  o c e a n  l i n e r ,  

бкис jсім. o x id e .
окисляти (ся), тж. окислювати- 

(ся), окислити (ся) хім. o x id i z e ,  
окіст h a m .

оклик h a i l ,  c a l l ;  з н а к  ~ у  грам. 
e x c la m a t i o n  m a r k .

окликати, оклйкнути h a i l ,  c a l l  

( t o ) .

оклйчний e x c la m a t o r y ,  
око e y e ;  н а  ~  b y  e y e ;  в  о ч і  in  

s m b . ’ s  fa c e ;  іт и  к у д и  о ч і д и в л я т ь с я  

w a n d e r  a im le s s l y ;  н а  о ч а х  у  к о г о с ь  

in  s m b . ’ s  s ig h t ,  u n d e r  s m b . ’ s  v e r y  

e y e s .
околиця 1. o u t s k i r t s  p i;  e n v i r o n s  

pi; 2 . (округа) n e ig h b o u r h o o d .

окоп військ, t r e n c h ,  e n t r e n c h m e n t ;  

жуватися, окопатися d i g  in ;  e n 

t r e n c h  o n e s e l f  (тж. перен).
окраїна 1. o u t l y i n g  d i s t r i c t s  pi.; 

(країни тж.) b o r d e r l a n d s  pi; 2 . 

див. о к о л и ц я  1. 

окраса a d o r n m e n t ,  

окрем II ий s e p a r a t e ;  ~ и й  в и п а д о к  

s p e c ia l  c a s e ;  ^ a  к в а р т и р а  f l a t  to  

o n e s e l f ,  s e l f - c o n t a in e d  f i a t ;  ~ o  s e p 

a r a t e ly ;  ж й т и  ~ o  ( в ід )  l i v e  a p a r t  

( f r o m ) .
окреслювати, окреслити o u t l in e ;  

перен. (описувати) d e s c r ib e .

окрик 1. (оклик) h a i l ,  c a l l ;  2. 
(грубий) t h r e a t e n in g  s h o u t ,  b a w le d  

o r d e r .
окриляти, тж. окрйлювати, окрй- 

лити e la t e ,  i n s p i r i t ;  н а д ія  о к р и л и л а  

й о г о  h o p e  le n t  h im  w in g s ,  
окрім розм. див. к р ім ,  

окріп 1 b o i l i n g  w a t e r ,  

окріп 2 бот. d i l l .

окріпнути І. (після хвороби) 
r e c o v e r  o n e ’ s  s t r e n g t h ;  2 .  (стати 
міцнішим) g r o w  s t r o n g ,  

округ d i s t r i c t ,  

округа n e ig h b o u r h o o d ,  
округлювати, тж. округляти, округ- 

лйти 1. (надавати круглої форми) 
m a k e  r o u n d ;  2 .  розм. (виражати 
наближено) e x p r e s s  a s  a  w h o le  n u m 

b e r ,  r o u n d  o f f .  
окружність c i r c u m f e r e n c e ,  

оксамйт v e lv e t ;  ~овий v e lv e t  
attr.; v e lv e t y ,  

октава муз. o c t a v e ,  

окуліст o c u l i s t ,  e y e - d o c t o r  розм. 
окуляр e y e p ie c e ,  e y e - le n s ,  o c u l a r ;  

~ и  ( p a i r  o f )  s p e c t a c le s ;  g l a s s e s ;  
з а х и с н і  /  т е м н і  ~ и  g o g g le s ,  

окунь p e r c h .

окула II нт in v a d e r ;  ~ція o c c u p a 

t io n .

окупувати o c c u p y ,  

оладок t h ic k  p a n c a k e ,  

оленячий d e e r ’ s , d e e r  attr. 
олень d e e r ;  п ів н іч н и й  ~  r e in d e e r .  

олйвЦа, ~ ка  {.(дерево) o l i v e -  

( - t r e e ) ; 2 . (плід) o l iv e ;  ~ковий o l i v e  

attr.; (про колір) o l iv e - g r e e n ,  
олівець p e n c i l ,  

олігархія o l i g a r c h y  [ - k i ] . 

олійнЦий 1 . (про рослини) o i l  - 
- b e a r in g ;  ~ i  к у л ь т у р и  o i l - p r o d u c 

in g  c r o p s ;  2 .: — а ф а р б а  o i l- p a - in t ,  

o i l s  pi.
олімп || іада {.(олімпійські ігри) 

O ly m p i c  G a m e s  pi., O ly m p i c s  p i;  
2 . (конкурс з мистецтва та ін.); 
c o n t e s t ,  r e v ie w ;  ~ійський O l y m 
p ia n ;  O ly m p i c ;  ~ і й с ь к і  і г р и  O l y m 

p ic  G a m e s ;  ~ і й с ь к и й  с п о к ій  O l y m 
p ia n  c a lm ,  

оліфа d r y i n g  o i l .
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ОЛІЯ oil.
оло||во tin; ~в'яний tin. 
ом ел. ohm [oum]. 
оман || a fallacy, delusion, illusion; 

(хибне сприйняття) misconception; 
вводити в ~ у  deceive; ~ливий 
deceptive; (уявний) illusory, 

омар lobster, 
омлет omelet (te). 
омолоджувати (ся), омолодйти(ся) 

rejuvenate.
омонім лінгв. homonym, 
он there; ~  він іде that's him?, 

here he comes; ~  воно як!, ~  воно 
що? so that’s it!

ондатра musk-rat; (хутро) mus
quash.

онде there, over there, 
оніміти 1. become dumb; перен. 

be speechless, be struck dumb; 2. 
перен. (заціпеніти) grow numb.

онкол || огічний oncologic(al); 
~огія  oncology, 

оновлення renewal, 
оновлювати, оновити див. обнов

ляти, обновити.
онук grandson; ~ а  grand

daughter.
опадати, опасти 1. (про листя 

та ін.) fall off /  away; 2. (зменшу
ватися в об’ємі) subside, go down, 

опади мн. precipitation sg. 
опала disgrace.
опал||ення heating; ~ювальний 

heating; ~ювати heat, 
опам'ятовуватися, опам'ятатися

(повертатися до свідомості) соте 
to one’s senses; (отямлюватисg тж.) 
recover /  gather one’s wits; опам’я
тайся! think!

опановувати, опанувати 1. (за
своювати) master; 2. (про думки,

почуття та ін.) seize, overcome, 
опасти див. опадати, 
опекти див. опікати1, 
опера opera.
оператйвн Ц ий І. operative; ~ е  

лікування surgical treatment; 2. 
військ, operational; operation (s) 
attr.; ~ e  зведення operations sum
mary; 3. (виконавчий) operations 
attr.; ~ий відділ operations section;
4. (дійовий) effective; efficient; ~ o  
effectively.

оператор operator; кін. camera
man.

операційн || ий operating; ~ a  ім. 
operating-room, operating-theatre.

операці || я у різн. знач, operation; 
робити ~ ю  perform an operation.

оперета musical comedy, op
eretta.

оперний opera attr.; ~  співак 
opera singer; ~  театр opera-house, 

опертися див. опиратися, 
оперувати 1 .мед. operate (on);

2. військ, operate, be in action;
3. (користуватися чимсь) use. 

опечатувати, опечатати seal, 
опинятися, опинитися find one

self; як він тут опинйвся? how did 
he get here?

опиратися, опертися 1. lean 
(on); 2. перен. (грунтуватися) base 
oneself (on); (мати підтримку) 
rely (on); ~  на факти base one
self on facts; ~  на маси rely on 
the masses; 3. (чинити опір) re
sist.

опис 1. description; 2. (перелік 
речей та ін.) inventory, 

описати див. описувати, 
опйска slip (of the pen), 
описовий descriptive.
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опйсувати, описати 1. describe; 
(образно тж.) depict; 2. (складати 
перелік) make an inventory (of); 
3. (майно) arrest, distrain.

опйтувати, опитати question; (ан- 
кетувати) poll, 

опівдні at noon, 
опівночі at midnight, 
опік burn; (окропом, парою) scald, 
опіка guardianship; tutelage, 
опікатиl, опектй див. обпікати, 

обпекти.
опік || йти 2 1. (піклуватися, догля

дати) watch (over), take care (of); 
2. юр. be guardian (of); ~ун 
guardian.

6nip resistance (тон:. фіз.); op
position; чинити ~  offer resistance; 
~  матеріалів техн. strength of ma
terials, 

опіум opium.
оплакувати, оплакати mourn (for /  

over), weep (for).
опла||та payment; ~чувати, оп

латити pay.
оплески мн. applause sg., clap

ping sg.; cheers; бурхливі ~  storm 
of applause sg .; tempestuous ap
plause sg.

оплот stronghold, bulwark, 
оповивати, оповйти 1. (обвивати) 

twine (round), wind (round); 2. (про 
дим, туман та ін.) envelop, cover, 
overcome.

оповідання 1. (розповідь) story, 
tale; 2. літ. short story.

оповідати, оповістй tell, relate, 
narrate.

оповідач, ~ к а  narrator, (story-) - 
teller

оповідь narration, narrative; due. 
тж. оповідання 1.

оповістй див. оповідати, 
оповіщати, оповістйти notify, in

form. . *
оповіщення notice, notification, 
оподатковувати, оподаткувати tax, 

impose taxes (on).
опозиційн || ий opposition attr.; ~ a  

партія party of opposition.
опозйці||я opposition; бути в ~T 

(до) be opposed (to), 
ополоник ladle.
ополонка (прорубана) opening /  

hole in the ice, ice-hole; (незамерзла) 
patch of open water in ice.

ополчення emergency volunteer 
corps.

опонент opponent. 
опорЦа support; (моста) pier; 

перен. (підтримка, допомога) stand- 
-by; точка ~ и  fulcrum; перен. тж. 
foothold; ~ний supporting, bear
ing.

опортуні||зм time-serving, oppor
tunism; ~ ст  time-server, oppor
tunist; ~стйчний time-serving, 6p- 
portunist attr.

опошляти, опошлити розм. vul
garize, trivialize.

оправ II a 1. (обкладинка) binding, 
cover; 2. (рамка) mounting, setting; 
(окулярів) rims pi.; техн. holder; 
у золотій і set in gold; (про оку- 
ляри) gold-rimmed.

оправляти, оправити 1. (книгу 
та ін.) bind; 2. (вставляти оправу) 
set, mount.

опрацьовувати, опрацювати 1.
(глибоко вивчати) study; 2. (роз
робляти — план та ін.) work out, 
elaborate; (надавати досконалості) 
work up, polish.
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опритомнювати, опритомніти re
cover consciousness, 

опромінювати, опромінити 1.
(освітлювати) illuminate, light up; 
перен. тж. brighten (up); 2. спец. 
(піддавати дії променів) irradiate, 
expose to rays.

опротестовувати, опротестувати
1. юр. appeal (against); 2. фін.-, опро
тестувати вексель protest a bill.

оптика 1. optics; 2. (прилади) 
optical apparatus.

оптимальний optimum attr., op
timal.

оптимі||зм optimism; ~ с т  opti
mist; ~стйчний optimistic.

оптйчний optical; ~  обман opti
cal illusion, 

оптовий wholesale, 
оптом wholesale;’ ~  і вроздріб 

wholesale and retail.
опубліковувати, опублікувати рйЬ- 

lish.
опудало 1. (відганяти птахів) 

scarecrow; 2. (тварини) stuffed ani
mal; (птаха) stuffed bird.

опуклий 1. protuberant; (про лоб, 
очі) bulging; 2. спец, convex.

опускати, опустйти 1. (донизу) 
lower; (ставати нижче) put down; 
~  голову hang one’s head; ~  очі 
drop one’s eyes; 2. (поміщати все
редину) put (into), lower (into); 
~  лист(а) в поштову скриньку 
drop /  put a letter into the box; 
~ся 1. (донизу) go down; перен. 
тж. fall, descend; (про голову) sink; 
~ся навколішки kneel, go down on 
one’s knees; 2. (про туман, ніч) 
descend, spread over/ 3. перен. (мо
рально) let oneself go /  slide, go to 
seed

опухати, опухнути swell, 
оп’яняти,' оп’янйти intoxicate, 
оранжевий orange(-coloured). 
оранжерея conservatory, hothouse, 

greenhouse.
оранка ploughing, tillage, 
орати plough, till, 
оратор speaker, orator; ~ський 

oratorical; ~ське мистецтво the 
art of public-speaking, 

орач c. г. ploughman, 
орбіт || a orbit; вивести на ~ y  put 

into orbit; вальний orbital.
орган 1. (частина організму) or

gan ; ~ и  дйхання respiratory or
gans; 2. (про установу, комісію) 
body; agency амер.; виконавчий 
~  executive body; ~ и  влади gov
ernment bodies; керівні ~ и  the 
authorities; 3. (періодичне видання) 
organ.

орган муз. organ, 
організ || атор organizer; (ініціа

тор тж.) sponsor; ~аторський, 
~аційний organizing; organization 
attr.-, надійні питання pr6blems of 
organization; ~ ац ія  organization; 
Організація Об’єднаних Націй 
United Nations Organization, 

організм organism, 
організованії ий organized; ~ ість  

good organization; ~ o  in an organ
ized fashion /  manner- 

організовувати, організувати or
ganize; ~ с я  1. (виникати) be or
ganized; 2. (згуртовуватися) get 
organized.
* органічний 1. (стосовно живої 

природи) organic; 27 (нерозривний) 
fundamental, 

оргія orgy 
орда horde.
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орден 1. (нагорода) order; dec
oration; нагородити ~ом dec
orate; 2. (організація) order; ~оно- 
сець holder of an Order; поносний 
holding an Order /  decoration після 
ім.

ордер (документ) warrant, vouch
er.

ординарець військ. orderly, 
орел eagle.
оренд II a 1. (наймання) lease; бра

ти в ~ у  rent; (на тривалий час) 
lease; take on lease; здавати в ~ у  
rent; (на тривалий час) lease, grant 
on lease; 2. (плата) rent; ~ a p  
tenant, lessee, .leaseholder; ~увати 
rent; lease, hold on lease.

оригіна || л 1. original; 2. розм. 
(дивак) crank, eccentric; ~льний
1. (справжній) genuine; 2. (своєрід
ний) original.

орієнт || ація orientation; ~йр land
mark, reference; ~овний (приблиз
ний) tentative.

орієнтувати orientate; ~ ся  1. 
find one’s way; get one’s bearings 
(тж. перен.); 2. (визначати напрям, 
мету діяльності) be orientated (to
wards), aim (at).

оркестр (симфонічний) orchestra 
['o:k-], (духовий, джазовий) band; 
~ант orchestra player 

орлйний eagle’s; eagle attr. 
орнамент ornament, 
орний arable, 
орнітологія ornithology, 
орудний: ~  відмінок грам, in

strumental (case).
орудувати розм. 1. use; (розпоря

джатися) boss; 2. (діяти) be at work.
орфогр II афінний spelling attr , 

~аф ія spelling.

oca wasp.
осад sediment, deposit; перен. 

(after) taste.
осаджувати, осадйти 1. (коня) 

rein in; 2. перен. (спиняти, вгамо
вувати) rebuff, snub; 3. хім. pre
cipitate.

осадок див. осад, 
освйстувати, освнстати hiss, 
освідч Н ення (у коханні) decla

ration of love; (прохання стати дру
жиною) offer, proposal; ~уватися, 
~итися (у коханні) declare one’s 
love (to)*, (просити руки) propose 
(to).

освіжати, освіжйти refresh, fresh
en; ~ ся  be refreshed; (про людину) 
refresh oneself.

освіт || a education; вйща ~ a  
higher education; право на ~ y  right 
to education; дати ~ y  give an edu
cation, educate; дістати ~ y  be edu
cated.

освітйти див. освічувати12. 
освітлення 1. (дія) lighting; 2. 

(світло) light; 3. перен. (подій та 
ін.) presentation, interpretation, 

освітлйти див. освітлювати, 
освітлювальн || ий . illuminating, 

lighting; ~ий прилад illuminator, 
lighting appliance; ~ а  ракета flare.

освітлювати, освітлйти 1. light 
up, illuminate, illumine; 2. перен. 
(робити ясним) elucidate.

осві || тній educational; ~чений 
educated, ~ченість erudition.

освічувати1, освітйти див. освіт
лювати, освітлйти.

освічувати 2, освітйти (давати 
знання, освіту) enlighten; educate.

освоювати, освоїти 1. (нові землі 
та ін.) develop, pioneer, settle; 2.
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(оволодівати, засвоювати) master; 
~ ся  (обвикати) feel at home; (при
звичаюватися) get used (to), 

осел donkey, ass. 
оселедець herring, 
осел йтися див. оселятися, 
оселя (житло) home, dwelling, 
оселятися, оселитися settle, 
осередок centre; ~  культури cul

tural centre; (організаційна одини
ця) cell, 

осетер sturgeon, 
осика asp(en).
осйй II ий wasp’s; ф  ~ е  гніздо hor

net’s nest, 
осиротйти orphan, 
осиротіти be orphaned, become an 

orphan.
осід&ти, осісти 1. (про сніг, пил 

та ін.) fall (on), spread over/ 2. 
(з рідини) settle.

осідойти 1. (коня) saddle; 2. розм. 
(сісти верхи) straddle; 3.перен., 
розм. (підпорядкувати собі) domi
nate, saddle, 

осілий settled, 
осінній autumn attr. 
осінь autumn; fall амер. 
осічк||а misfire; дати ~ у  miss 

fire.
оскаженілий furious, ' enraged, 
оскаженіти розм. fly into a

rage.
оскандалитися розм. disgrace one

self, look silly.
оскарж ||ення юр. appeal (against) -, 

~увати, оскаржити юр. appeal 
(against).

оскільки since, so long as; ~  .... 
остільки just as ... so.

осколок splinter, fragment; ~  
снаряда shell-splinter

оском || a soreness of the mouth; 
-ф- набити ~ y  make one’s mouth 
sore; перен. set one's teeth on edge, 

ослабити див. ослаблювати, 
ослабнути 1. weaken, become /  

grow weak, 2. (ставати менш на
тягнутим) loosen, become looser.

ослаблювати, ослабити 1. weaken; 
make weak(er) , 2. (робити менш 
натягнутим) loosen, 

ослйця зоол. she-ass. 
ослін bench.
осліп || лювати, осліп йти blind (тж. 

перен.) ~нути go /  become blind.
ослячий asses’, перен. mulish, 

asinine.
осмйслювати, осмйслити grasp the 

idea (of), comprehend. *
осмілюватися, осмілитися dare, 

venture.
оснастйти див. оснащувати. 
оснаїцЦення 1. (дія) equipping;

2. (обладнання) equipment; жува
ти, оснастйти equip, fit out; (судно)
rig-

основ || а 1. (нижня частина) base, 
foot, bottom; 2. перен. (головна 
частина) basis (pi.-ses); 3. ~ и  мн. 
principles, foundations; (вихідні по
ложення науки тж.) fundamentals;
4. текст warp; Б.хім., мат. base;
6.лінгв. stem, ф- брати за ~ у , клас
ти в ~ у  take as a basis, base upon; 
лежати в ~ і  form the basis (of).

основнйй basic, fundamental; (го
ловний) main, principal, *ф ~  ка
пітал ек. basic /  fixed capital, 

основоположник founder 
особа 1. person, 2. (індивідуаль

ність, особистість) personality.
особйст II ий personal;* private; —a 

власність personal property; ~ e
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життя private life; ~ий секретар 
private secretary; ~ ість  див. особа 
2; ~ о  personally; ~ о  познайоми
тися get a first-hand view (of), see 
for oneself.

особлйв||ий 1. particular, (e)spec
ial; 2. (своєрідний) peculiar, un- 
tisual; ~ість special feature, pecu
liarity; ~ o  particularly, in particu
lar; (надзвичайно) especially.

особов||ий personal; ~ий склад 
personnel; ~ a  справа канц. person
al records /  documents pi., dossier 
I'dosiei].

осока бот- sedge.
осокір black poplar
осоромлювати, осоромити cover 

with shame; ~ ся  disgrace one
self

оспівувати, оспівати praise (in 
song), sing (of).

остан || ок: д о  —ку to the end /  * 
last-, на ~ок towards the end; ~ки 
мн. remains.

остан || ній 1. last; (минулий) past;
2. (вирішальний, остаточний) fi
nal; 3. (найновіший) the latest; 
(щойно згаданий) the latter; ф  до 
~нього to the utmost; ~нім часом 
lately, of late.

остаточний final; ~  присуд de
finitive sentence.

остач || a 1. remainder; rest; 2. мат. 
remainder, residual; ділитися без 
~ i  divide exactly.

остерігати, остерегтй warn 
(against), caution (against); ~ ся  be 
careful (of); (побоюватися) beware 
(of).

остигати, остйгнути coll off, get 
cool I cold;перен. cool down.

остовпіти be dumbfounded

осторонь aside, apart; aloof; ф  
стояти /  триматися ~  keep away 
(from).

острів island ['ail-]; (у географіч
них назвах і поет, тж.) isle [ail]; 
~нйй island attr.; ~ ’янин, ~ ’янка 
islander ['ail-].

оступатися, оступйтися (споти
катися) stumble; (на сходах) miss 
a step; перен. trip up. 

осуд blame, censure, 
осуджувати, осудйти 1. (виявляти 

негативне ставлення) censure, con
demn, blame; 2. (неславити) de
fame; 3. (засуджувати) convict, con
demn (to)*, sentence (to).

осушува || ння draining; drainage; 
~ ти , осушйти 1. dry (up) ; (болото 
та ін.) drain; 2.розм. (випивати 
до дна) drain, empty.

осягати, осягнути, тж. осягти 
1. (усвідомлювати) comprehend, un
derstand, grasp; 2. (опановувати) 
master, learn.

ось 1. here; ~  вам!, візьміть! 
here you are!; a ~  і він! and here 
he is!; 2. підсил. (із займ. і присл.) 
this is, that’s; ~  чий this /  that is 
whose; ~  тут я й живу this is where 
I live; 3. див. от 3; ф  аж ~  а) (не
сподівано) all of a sudden; б) (на
решті) at last; ~  (воно) що! so 
that’s it!

ось-ось розм. on the point (of 
-[- gerund), just about ( t o i n f . ) .

от 1. (ось) here; — вам (ваша) 
сумка here is your bag! як ~  as; 
for example; 2. підсил.  ̂ (із займ.) 
this is, that’s; ~  чого він хотів 
that’s what he wanted; 3. підсил. 
(з дієсл. наказового способу). ~  уя
вімо let us imagine; ~  розкажй
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йом£ {well}, tell him; ф  ~  і все 
(and) that's all.;

отаман і A ct. ataman; 2.заст. 
(ватажок) chief, chieftain, 

от&ра flock (of sheep), 
бтвір 6pening, Aperture. 
отже1 І. вставне сл. (таким чи- 

ном) (and) so, thus; 2.: ~  слухай
те) listen here.

бтже2 (тому, через те) therefore, 
that is why, consequently.

отбж1 Х.підсил. (так от) and so; 
2.: не перебивай (мене) don’t
interrupt (me); ф  ~-то й воно! 
that's just it! 

отбж 2 розм. див. отже2. 
от-бт див. ось-ось. 
ототбж || нення identification; дню 

вати, ~нити identify.
отбчення 1. encirclement (тж. 

військ.); вийти з ~  break out of 
encirclement; потрапити в ~  be 
encircled; 2. (обстановка, середови
ще) environment.

оточувати, оточйти surround, en
circle, gather round.

отримувати, отрймати див. одер
жувати, одержати, 

отруєння poisoning. 
отруіти(ся) див. отруювати (ся), 
отр^йн || ий poisonous; toxic; venom

ous; ~ий газ poison /  toxic gas; 
~ий гриб poisonous fungus; toad
stool; ~ a  гадюка venomous snake; 
~ a  рослйна poison(ous) plant.

отрута poison (тж. перен.); (змі
їна) venom.

отруювати, отруїти poison; ~ с я
1. (приймати отруту) take poison;
2. (випадково) suffer from poison
ing» get poisoned; (харчовими про
дуктами) get food-poisoning.

отупіЦння stupor, dullness; ~ ти  
grow dull. “

офіцер officer; ~ський officer’s; 
officers’.

офіціант waiter; ~ к а  waitress, 
офіційн || ий official; formal; ~ e  

повідомлення official communica
tion; ~ e  запрошення formal invi
tation.

оформити (ся) див. оформляти
ся ).

оформлення (зовнішній вигляд, 
design; музичне ~  musical setting; 
художнє ~  artistic arrangement.

оформляти, тж. оформлювати, 
оформити 1. (надавати викінченого 
вигляду) design, arrange; ~  стінну 
газету make up a wall newspaper;
2. (надавати законної сили) re
gister officially; legalize; ~  доку
менти put smb.’s papers in order;.
3. (на роботу) put on the staff; 
~ ся  1. (виливатися в певну форму) 
take shape; 2. розм. (на роботу та 
ін.) be taken on the staff.

охайний tidy, neat, clean, 
бхати розм. moan, sigh, 
охолоджувати, охолодйти cool, 

chill; перен. damp(en); ~ с я  (get) 
cool.

охолонути cool off, get cool /  cold; 
перен. cool (down).

охоплювати, охопйти 1. (обійма
ти) clasp, put one’s arm(s) round;
2. (обступати, оточувати) surround;
3. перен. (про повстання та ін.) 
spread all over; (про полум'я, ту
ман) envelop; 4. (включати в себе) 
include; 5. (сприймати зміст) take 
in, embrace; 6. перен. (про почуття)  ̂
seize, overcome; ф  ~  оком / по
глядом cast a glance (round).
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охорон || а 1. (захист) protection, 
~ а  здоров’я health protection; 2. 
(загін) guard; guards p i.■ особиста 
~ a  bodyguard; ~ний: ~на грамота 
safe conduct.

охороняти guard; protect; (інте
реси та in.) safeguard.

охот||а 1. (бажання) desire, fan
cy; в ~ у  with pleasure; своєю ~ою 
of one’s own will; 2 .безос. розм. 
йому ~ а  поспівати he feels like 
singing.

охоч||е willingly, readily, gladly; 
~ий І.:він ~ий до казок he is 
very fond of tales; 2. як їм. some
body who wants /  is keen ( to
inf.).

охрипнути grow /  become hoarse, 
оцет vinegar, 
оцінйти див. оцінювати. 
оцінкЦa 1 .(дія) valuing, valua

tion; 2. (думка, міркування) ap
praisal, appreciation'давати високу 
~ y  express a high opinion (of) -, 3. 
(у школі та ін.) mark; одержати 
відмінну ~ у  receive excellent marks 
(for).

оцінювати, оцінйти 1. (визначати 
вартість) value; 2.перен. (визна
чати якості) appreciate, appraise; 
3. (визначати цінність) estimate.

оцтов И ий acetic; ~ а  есенція vine
gar essence; ~ а  кислота acetic acid, 

очевйдець eye-witness. 
очевйдн||ий obvious, evident; ~ 0  

1. obviously; 2. безос. (ясно, зрозу
міло) it is clear-, it is obvious / evi
dent; 3. вставне сл. (мабуть/  evi
dently, apparently-

очерет rush, reed, 
очйстити див. очищати, 
очйстка 1. cleaning, clearing; 2. 

хім., техн. purification; refining.
очищати, очйстити 1. clean; пе

рен. clear; 2. хім., техн. purify; 
refine; ~ ся  become clean; be puri
fied; перен. clear, become free, 

очі мн. див. око. 
очікувати wait (for), 
очко (одиниця рахунку) point; 

набрати десять очок score ten 
points.

очн II ий 1. eye attr.; лікар по ~их 
хворобах oculist, eye-specialist; ~ е  
яблуко анат. eye-ball; 2.: ~ а  став
ка confrontation; 3.розм.: ~ е  на
вчання full-time instruction.

очолювати, очолити lead; head; 
~  боротьбу lead the struggle; 
~  делегацію head a delegation.

ошатний (гарно вдягнений) smart; 
well-dressed, 

ошййник collar, 
оштукатурити plaster- 
ошукувати, ошукати розм. de

ceive, cheat.
ощадкаса (ощадна каса) savings- 

-bank.
ощадливі) ий thrifty, economical; 

~1сть thrift, economy.
ощадн||ий 1 .див. ощ&дливий; 2.: 

~ a  каса див. ощадкаса; ~ а  кнйжка 
savings-book.

ощаслйвлювати, ощаслйвити make 
happy

ощйряти, ощйрити: ~  зуби bare /  
show ones teeth; ~ ся  див. ощиряти 
зуби.
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п&в||а peahen; ~ й ч  peacock, 
павільйон pavilion, 
п&водок spring floods pi. 
павук spider.
павутин II а, ~ н я  cobweb, (spi

der’s) web; перен. web. 
пагін shoot, sprout, 
пагорб hillock, knoll, 
пагорок див. пагорб, 
падати, упасти 1. fall, drop; 2. 

перен. (про вплив та ін.) decline; 
ф  барометр падає the barometer is 
falling; ~  від утоми be ready to 
drop (with fatigue).

падіння 1. fall; 2. (моральне) de
gradation; downfall, 

п&дчерка stepdaughter 
паз 1. chink; 2. техн. slot; (жолоб) 

groove.
пазур claw; ф  показувати ~ и  

show one’s claws /  teeth.
пазух || а: за ~ою in one’s

bosom.
пай share; ~овйк shareholder 
пайок ration.
пак розм.: ще б yes, rather!; 

and how!; Г11 say! .
пака (пачка) bundle; (купа) pile, 

heap; (бавовни та ін.) bale.
пакет 1. (small) parcel; packet; 

(для продуктів) paper-bag; 2. (по
штовий) letter.

пакт pact; ~  про взаємодопомогу 
mutual aid / assistance pact; ~  про 
ненапад non-aggression pact, 

пакувати pack.
пакунок bundle; packet, parcel, 
палат ||a 1. (у лікарні) ward; 2. 

(законодавчий орган, державна уста

нова) house, chamber, 3. ~ и  мн. 
palace sg.

палати, запалати І. flame, blaze; 
2. (світитися) be aglow /  ablaze (with 
light) , 3. перен. (про обличчя) glow; 
~  обуренням burn with indignation, 

палахкотіти blaze, 
палац palace.
палець (руки) finger, (ноги) toe. 
паливо fuel.
палити I. burn (down), 2. (курити 

цигарку та ін.) smoke.
палиця stick; (для прогулянок) 

walking-stick, сапе.
паличка small stick; диригент

ська ~  baton.
палій incendiary; перен. instigator, 

~  війни warmonger; instigator of war. 
палісадник front garden, 
палітра palette, 
палітурка binding, cover, 
палка див. палиця, 
палкий fiery; ігерен. тж. ardent; 

~  привіт heartful greeting, 
палуба deck.
палючий burning, scorching, 
палянйця loaf (of bread), 
пальм II a palm-tree; ~овий palm 

attr.
пальне див. паливо, 
пальто coat, overcoat, 
паморозь hoar-frost, 
памфлет lampoon, 
пам’ятати, запам’ятати remember, 

bear /  keep in mind.
пам’ятка 1. memorandum (pi. -da); 

(інструкція) list of instructions; 
2. (історична) monument; ~  старо- 
винй monument to the past.
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пам'ятний memorable, 
пам'ятник monument; memorial 

(тж. перен.).
пам'ять memory; (згадка) recol

lection.
пан 1. gentleman; (у звертанні) 

sir; 2. (з прізвищем або званням) 
Mr. ['misto]; З.заст. (поміщик) 
landowner, landlord.

панель 1. (тротуар) pavement, 
footway; sidewalk амер.; 2. (дере
в'яна обшивка на стінах) panelling, 
wainscot(ing); 3.буд. panel; ~ний 
буд. panel-construction attr.

пані 1. lady; 2. (з прізвищем) 
Mrs. I'misiz]*, (про незаміжню) 
miss.

панібрат || ство розм. familiarity; 
~ський розм. familiar.

панівнйй 1. (якому належить вла
да) ruling; 2. (який переважає) 
prevailing, (pre) dominant.

панік || a panic, scare; ~ ер  panic- 
monger, alarmist; ~увати become /  
be panic-stricken.

панічний panic att& (у паніці) 
panic-stricken.

панорама 1. (вид) view,- 2. (кар
тина) panorama.

пансіон 1. (навчальний заклад) 
boarding-school; 2. (готель) board
ing-house; 3. (утримання) board; 
board and lodging, 

пінський master's; landlord's, 
пантелйк: збйти з ~ y  confuse; 

збитися з ~ y  be confused, 
пантера panther.
пантоміма pantomime; dumb show, 
пантофлі мн. slippers, 
панувати і. (мати владу) rule 

(over),hold away (over); 2. (перева
жати) prevail, (pre)dominate.

пануючий див. панівнйй. 
панцир 1. coat of mail, cuirass; 

2. (тварин) test; shell; ~ний iron- 
-clad, armour-clad, 

панчоха stocking, 
панькатися розм. fuss (over), 
папа (римський) pope, 
паперовий paper attr. 
nan || ip 1. paper; 2. (документ) 

document; ~ери мн. розм. (особи
сті документи) papers; ~ірець 1. 
bit /  piece of paper; 2. розм. (доку* 
мент) paper.

папка 1. (для паперів) folder, file; 
2. (вид портфеля) under-arm (do
cument) case, 

папороть fern, bracken, 
папуга parrot.
пара7 (двоє) l.pair; (коней) two; 

2. (подружжя та ін.) couple.
пара2 1. (водяна) steam; 2. (ви

пари) vapour, 
параграф paragraph, 
парад parade; військ, тж. review; 

приймати ~  військ, review the 
troops; ~ний 1. ceremonial; ~н а 
форма full dress; 2. (святковий) 
smart, festive; ~ний одяг best (Sun
day) clothes; 3.: ~ н і двері front door.

парадокс paradox; ~альний para
doxical.

паразйт parasite; перен. тж. 
drone; ~йчний parasitic(al).

паралель parallel; ~ний paral
lel, ~н і бруси спорт parallel bars, 

паралізувати paralyse, 
параліч мед. paralysis (pi. -ses). 
парасолька (від дощу) umbrella; 

(від сонця) sunshade.
парашут parachute; ~йст para

chutist, parachute jtimper; (спорт
смен тж.) sky-diver; ~иий para



249 пас

chute attr.; ~ний десант parachute 
drop:/ landing.

парен II ий stewed; ~ н я  steaming, 
stewing, 

парйк wig.
парильня steaming room, 
паритет parity; ~ний parity attr.; 

на ~них засадах oft a parity basis.
парити steam; ~ с я  1. steam; 2. 

(у лазні) take a steam bath.
парі bet; ітй на ~  (lay a) bet 

(to).
парк l.park; pleasure-graund (з 

атракціонами); 2. (транспортним)
depot; 3. (сукупність машин та ін.) 
stock; fleet, 

паркан fence.
паркет parquet (floor); ~ник 

parquet floor fever 
парламент parliament; гарн и й  

parliamentary.
парламентер військ, truce envoy, 
парний \ .у  різн. знач, twin, pair 

attr.; 2. (про число) even, 
парнйк hotbed.
паровії йй steam attr.; ~йй дви

гун steam-engine; ~ е  опалення 
steam-heating.

паровбз (steam )engine; locomo
tive.

парбдія parody; travesty; bur
lesque.

пароль password, parole, 
паром ferry (boat); переправити

ся) ~ом ferry (across, over).
пароплав steamer; (річковий, не

великий) stea m boat; (морський)
steamship; ~ство  (установа) steam
ship line.

парост||ок sprout, shoot (тж. ne- 
рен.); пускати ~ки sprout, 

парта desk.

партер театр, (передні ряди) the 
stalls pi.; (задні ряди) the pit; крісло 
в ~ i  a seat in the stalls pi.

партизан partisan, guerilla 
(fighter); ~ський partisan attr.; 
guerilla attr.

партитура муз. (full) score, 
партійнії ий 1. party attr.; ~ий 

актйв the most active members of 
the party organization; ~ий стаж 
length of membership in the party; 
~ i  збори party meeting; 2. як 
ім. member of the party; ~ ість  
(членство в партії) party-membership.

партія 1. (політична організація) 
party; 2. (група осіб) group, 
party; 3. (кількість товарів) consign
ment, batch; 4. (у грі) game; шахо
ва ~  game of chess; б. муз. part, 

партнер partner-
парубок youth; (неодружений чо

ловік) bachelor-
парувати 1 steam, give off vapour, 
парувати2 (з'єднувати в пару) 

bring together, couple, pair- 
парус sail; підняти ~ й  set sail; 

ітй під ~ами sail; на всіх ~ ах  under 
full sail.

парусйн || a canvas; ~овий canvas 
attr.

паруси || ий sailing attr.; ~ий спорт 
sailing; yachting; ~ и к  sailing-ship, 
sailing-boat, 

парфюмерія perfumery, 
парча brocade. 
пас1 спорт, pass.
п ас2 1. (пояс) belt; 2.техн. driv

ing-belt.
пасаж (крита галерея) passage (тж. 

муз. і літ.); (з магазинами) arcade.
пасажйр passenger; ~ський pas

senger attr.
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пасив грам, passive voice, 
пасиви || ий passive; ~ ість  pas

sivity.
п&синок stepson.
пасі || ка apiary; ~чник bee

keeper.
паска рел. Easter, 
пасквіль lampoon, squib, 
пасмо 1. lock; 2. (гір) range, 
пасовйще pasture (-ground) 
паспорт passport; ~ний: ~ний 

стіл passport office.
паста paste [peist]-, зубна ~  

tooth-paste.
пасти(ся) graze, pasture. 
лйстк||а trap, pitfall; потрапити 

в ~ у  fall into a trap.
пастух herdsman; (вівчар) shep

herd [-pod].
пасувати 1 (годитися, відповіда

ти) suit; correspond, 
пасувати 2 спорт, pass, 
патент patent; ~ований patent 

attr.; ~увати, запатентувати pat
ent, take out a patent (for), 

патефон gramophone, 
патлатий shaggy, hairy, 
патріот patriot ['pae-]; ~ й зм  pat

riotism ['pae-]; ~йчний patriotic
Ip*-] • ,

патрон1 \. військ. cartridge; 2. 
техн. chuck; 3. ел. lamp-socket.

патрон2 (покровитель) patron; 
(начальник) boss, 

патрулювати patrol [-'oul]. 
патруль військ, patrol [-'oul]. 
пауз || a pause; робити ~ y  

pause.
пафос inspiration; enthusiasm, 
пахв || a armpit; під ~ою under 

one’s arm. 
пахнути smell.

пах || ощі мн. fragrance sg.; ~учий 
fragrant, odorous, 

пацифіст pacifist, 
пацієнт, ~ к а  patient, 
пацюк rat.
пачка bundle; (паперів, листів) 

batch; (книжок) parcel; (цигарок) 
packet.

паша c. г. grass; forage crop, 
паштет paste (edible), pate [pa> 

'tei].
паща (рот) jaws pi. 
паяльн || ий: —а лампа blow-lamp; 

~ик soldering iron, 
паяти, запаяти solder, 
певен див. певний 1; я ~  I am 

(quite) sure.
певн||ий 1. (упевнений) confident; 

sure; будьте ~ i  you may be sure!; 
2. (вірогідний) reliable; 3. (точно 
визначений) appointed; definite;
4. (деякий) certain; за ~их умов 
under certain conditions; «ф ~ a  річ 
certainly; undoubtedly; ~им чином; 
in some way; до ~ о ї міри to a cer
tain extent; ~ ість  1. (впевненість) 
confidence, assurance; certainty, 
certitude; 2. (вірогідність) relia
bility.

певно 1. (впевнено) confidently; 
2. вставне сл. certainly, surely.

педагог teacher; educational spec
ialist; ~ ік а  pedagogics; ~ічний 
pedagogic (al). 

педаль pedal.
педант pedant; ~йчний pedan

tic.
пейзаж І. (вид місцевості) land

scape, scenery; 2. (картина) land
scape; ~ й ст  landscape painter, 

пекар baker, 
пекарня bakery.
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^пекельний infernal, hellish, 
пекло hell.
пектй 1. (у печі та ін.) bake; 

2. (припікати) scorch; ~ ся  1. bake; 
be baked; 2. (на сонці) bask in the 
sun.

пекучий burning, scorching, 
пелюстка petal.
пелюш||ка wrap; ~кй мн. swad

dling clothes; «ф» з ~ 6 k from the 
cradle.

пенал pencil-box. 
пбнзель жив. brush, 
пенсіонер, ~ к а  pensioner, 
пенсі І) я pension; виходити на ~ ю  

be pensioned off. 
пенсне pince-nez ['paensneij. 
пеня fine.
пень, ~ 6к  stump, stub, 
первйнний primary; initial, 
первісний 1. primitive; 2. (первин

ний) primary; initial; 3. (вихідний) 
original.

первіст||ка, ~ ок  first-born, 
пергамент 1. (шкіра) parchment; 

2. (рукопис) parchment manuscript; 
~ний: ~ний папір grease-proof
paper-

перебивати, перебити 1. (перела
мати) break; 2,перен. (переривати) 
interrupt; (порушувати) spoil, kill; 
~  апетит spoil one’s appetite.

перебирати, перебрати 1. (сор
тувати) sort; 2. (передивлятися) 
look /  go through; 3. (відтворювати 
в думці) go over; 4. недок. (пальця
ми) run one’s fingers (over); ~ ся  1. 
(переправлятися) get across, pass 
over; 2. (переселятися) move.

перебйти 1 .див. перебивати; 2. 
док. (вбити багатьох) kill; 3. 
док. (розбити все) break.

перебіг (хід, розвиток) course; 
run; ~  подій course of events.

перебігати, перебігти І. (через ~ 
щось) run across; 2. (на ворожий 
бік) desert; go over to the enemy; 
ф  ~  комусь дорогу cross smb.'s 
path.

перебіжчик військ, deserter; ne- 
pen. tdrncoat.

перебій (у роботі та ін.) stop
page, irregularity; (у моторі) mis
fire.

перебільш || еиня exaggeration, 
overstatement; ~увати, ~ити 
exaggerate.

перебірливий discriminating; fas
tidious.

переборювати, перебороти over
come (тж. перен.); get the better 
(of); ~  себе master oneself.

перебрати(ся) див. перебирати- 
(ся).

перебува Н ння stay, sojourn; be
ing; місце ~нпя уряду the seat of 
government; ~ти be.

перебудова 1. (будинку та ін.) 
rebuilding, reconstruction; 2. (ре
організація) reorganization; (погля
дів та ін.) reformation.

перебудовувати, перебудувати 1. 
(про будівлю та ін.) rebuild, reconst
ruct; 2. (реорганізувати) reorga
nize; reform; ~ ся  be rebuilt /  
reconstructed.

переваг || a advantage; preference; 
віддавати ~ y  show a preference 
(for).

переважати, переважити 1. ex*
cel, surpass; exceed; 2. predominate 
(over), prevail (over); ~  кількістю 
outnumber-
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переважити див. 1. переважати; 
, 2. переважувати.

переважнії ий predominant, pre
vailing; (головний) primary; ~ а  
більшість overwhelming majority; 
~ о  mainly, chiefly.

переважувати, переважити 1. (ма
ти більшу вагу) outweigh; 2. (зва
жувати наново) weigh again.

перевал (гірський) (mountain) 
pass.

леревантйжен ||ий overloaded; пе- 
рен. overburdened; ~ість (про суд
но та ін.) overloading; перен. over
burdening; ~ н я overloading; перен. 
overburdening; (роботою тж,) 6ver- 
work.

перевантажувати, перевантажити
(надмірно навантажувати) over
load, overburden' (тж. перен.); (ро
ботою тж ) overwork.

переварювати, переварити 1. (над
мірно варити) overdo; 2. фізл. (пере
травлювати) digest.* 

перевезення transportation, con
veyance.

перевезтй див. перевозити, 
перевертати, перевернути turn 

over; (догори дном) turn lipside- 
-down; (перекидати) overturn; ~ ся  
turn; (перекидатися) overturn.

перевершувати, перевершити ex
cel (in /  at), surpass (in), transcend 
(in).

перевестй(ся) див. переводити (ся), 
перевйбори мн. election sg. 
перевидавати, перевйдати repub

lish. reissue.
перевидання republication, re

issue.
перевйдати див. перевидавати, 
перевиконання overfulfilment.

перевикбнувати, перевиконати 
overfulfil, exceed, 

перевиробнйцтво overproduction, 
перевиховання re-education, 
перевихбвувати, перевйховати ге- 

-educate.
перевищувати, перевйщити ex

ceed; ~  свої повноваження exceed 
one’s powers.

перевіз 1. (дія) transportation, 
conveyance; 2. (місце переправи) 
ferry; ~ник ferryman, 

перевірити див. перевіряти, 
перевірка checking; control; check- 

-йр розм.; (знань, стану) testing, 
examination.

перевіряти, перевірити 1. check, 
verify; 2. (обстежувати) examine, 
inspect; 3. (випробовувати) test, 
check.

перевбдити, перевестй 1. (через 
щось) take (across); 2. (на іншу 
роботу та ін.) transfer, move; 3.: 
~  годйнник уперед put a watch 
(clock) on; 4. (гроші поштою) re
mit, transmit; ~ с я  (на іншу ро
боту та ін.) be transferred, be 
moved.

перевозити, перевезтй carry, con
vey, transport; (на іншу квартиру) 
move.

переворот 1. (різка зміна, злам) 
radical change; (у науці та ін.) 
revolution; 2. (зміна ладу) revolu
tion, upheaval.

перевтіл Н ення reincarnation; trans
formation; ~юватися, ~итися be
reincarnated, be transformed.

перевтом II a overstrain; ~лений 
overstrained, overtired; ~люватися, 
перевтомитися be overfired.

перев’язати див. перев’язувати.
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перевязкЦ a bandaging; зробити 
~ ‘у apply a dressing.

перев’язувати, перев’язати 1. 
(зв'язати) tie up 2. (бинтом) ban
dage; (рану) dress.

переганяти, перегнати (обганя
ти) outdistance; leave behind (тж. 
перен.).

перегинати, перегнути bend, 
перегляд 1. (наново) revision, 

review; reconsideration; 2. (ознайом
лення) viewing; (рукописів та ін.) 
examination; ~  фільму film review.

переглядати, переглянути 1. (на
ново) revise, go through again; re
consider, review; 2. (ознайомлюва
тися) run /  go through; examine; 
see; ~ ся  exchange glances, 

перегнати див. переганяти. 
Перегнути див. перегинати, 
переговори мн. negotiations, talks; 

вестй ~  conduct negotiations /  talks 
(with).

перегони мн. races sg.; (на чов
нах) regatta sg., boat-race sg.; (па
русні) (sailing) regatta sg.

перегорнути див. перегортати, 
перегороджувати, перегородйти 

partition off. 
перегородка partition, 
перегортати, перегорнути turn 

(over)
перегризати, перегрйзти gnaw, 

bite (through).
перегрівати, перегріти 1. over

heat; . 2. техн. superheat; ~ с я  be
come overheated.

перегукуватися, перегукнутися call 
to one another.

перед (про час) before; (про місце 
тж.) in front of. 

перед front.

передавати, передйти 1. pass, give; 
(вручати) hand; 2. (повідомляти) 
report; tell; 3. (відтворювати) re
produce; 4. (no радіо) broadcast; 
(no телебаченню) televise, telecast, 
show; ф  передайте вітання /  привіт 
вашому другові remember me to your 
friend.

передавач pad. transmitter, 
передати див. передавати, 
передача 1. (вручення) passing, 

handing; (прав та ін )  transfer; 
2. (по радіо) broadcast; (по телеба
ченню) telecast; 3. техн. transmis
sion, gear, drive.

передбачати, передбачити foresee, 
передбачатися be foreseen; be ex

pected.
передбачення prevision, foresight, 
передбачити див. передбачати, 
передбачлив || ий foreseeing; (обе

режний) prudent; ~ість foresight; 
(обережність) prudence, 

передвйборний (рге ) election attr- 
передвісник precdrsor, forerunner, 
передвіщати foretell; (бути озна

кою) betoken.
переддень eve; у ~  on the eve 

(of).
передивлятися, передивйтися look 

over /  through.
передихнути take a breath; (пере

почити) take a rest.
передйшка respite, breathing- 

-space.
передмістя suburb, 
передмбва preface, foreword, 
переди Цій front; ~ i  ноги (тва

рини) forelegs; ~ ій  край front 
line.

передовЦйй leading; foremost; 
advanced (тж. перен.); (прогресив
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ний) progressive; -ф- ~ а  стаття 
leading article, editorial, leader.

передовйк advanced /  leading 
worker.

п ер ед п л ата  subscription; ~тний: 
~тне видання subscribers’ edition; 
~тник subscriber; ~чувати, ~тйти
subscribe (to).

передпокій hall, lobby, anteroom, 
передражнювати» передражнйти

mimic.
передрук (дія) (re)printing; (на 

машинці) (ге)typing; /^овувати, пе
редрукувати (re)print; (на машин
ці) (re)type.

передсмертний death attr.; dying, 
передувати precede, 
передумова prerequisite, pre-con

dition; філос. premise.
передумати 1. (змінити рішення) 

change one’s mind; 2. (обдумати 
все) think (about /  over).

передусім first of all, to begin 
with.

передчасн || ий premature, untime
ly; ~ o  prematurely.

лередчуЦ вати have a presentiment 
(of /  about); ~ ття  presentiment; 
(поганого) foreboding, misgiving.

переждати wrait; wait till smth. 
is over-

пережива || ння experience; (почут
тя) feeling; ~ ти , пережйти 1. (жи
ти довше) outlive; 2. (терпіти, зно
сити) endure; 3. (зазнавати) ex
perience.

пережйти див. переживати, 
пережйток survival, 
пережовувати, пережувати chew, 

masticate.
переїжджати, переїхати 1. (через 

щось) cross; 2. (переселятися) move.

переїзд І. passage (водою), cros
sing; 2. (на іншу квартиру) remov
al; 3.зал. (level) crossing, 

переїхати див. переїжджати, 
переймати, перейняти 1. (пере

хоплювати) catch; intercept; 2. (за
позичувати) take, adopt; ~  чийсь 
досвід adopt smb.’s methods.

перейменовувати, перейменувати 
rename.

перейняти див. переймати, 
перейтй див. переходити, 
переказ 1. (дія) retelling; (виклад 

змісту) paraphrase, rendering; 2. 
(легенда) legend; 3. (поштовий) 
remittance, order- 

переказувати, переказати 1 .re
tell; paraphrase; ~  своїми словами 
put smth. into one’s own words;
2. (доводити до відома) report, tell;
3. (поштою) remit, 

перекваліфік || ація training for a
new profession; ~овувати, ~увати 
train for a new profession;~овува- 
тися, жуватися acquire a new pro
fession.

перекидати, перекйнути 1 .(через 
щось) throw' over; 2. (переводити 
в інше місце) transfer; ~ ся  1. spring 
across; rush across; 2. (поширюва
тися) spread; 3.: ~ ся  жартами 
bandy jokes, 

перекис хім. peroxide, 
переклад translation; (усний) in

terpretation.
перекладати \  перекласти trans

late; (усно) interpret.
перекладати 2, перекласти 1. (пере

міщати) shift; 2. перен. (провину 
та ін.) throw, shift.

переклад || ацький translator’s; 
~ а ч  translator; (усний) interpreter-
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перекладина спорт. horizontal bar. 
перекласти див. перекладати1,2, 
перекликатися call to one 

another; перен. have something in 
common (with).

переклйчкЦ^а roll-call, call-over; 
робити ~ y  call the roll.

переключати (ся), переключити- 
(ся) у різн. знач. switch (over).

перековувати, перекувати (коня) 
re-shoe.

переконай Ний convinced (of); 
(стійкий) staunch; ~ ість  convic
tion.

переконання 1. (дія) persuasion;
2. (думка) conviction, 

переконати(ся) див. переконува
ти (ся).

перекбнлив Н ий convincing, per
suasive; ~ ість  persuasiveness; ~ о  
convincingly, persuasively.

переконувати,переконати І. (в чо
мусь) (try to) convince (of); 2. 
(умовляти) (try to) persuade; ~ ся  
be convinced (of); (упевнятися) 
satisfy oneself, make sure (of; that).

перекошений twisted; (про об
личчя) distorted.

перекраювати, перекраяти cut out
again; перен. remake, 

перекреслювати, перекреслити 1.
(закреслювати) cross (out); 2. 
(креслити наново) draw again.

перекривати, перекрйти 1. (закри
вати наново) re-cover; 2. перен. 
(перевищувати) exceed; break, beat;
3. (робити перепону) stop up, 
block; ~  шляхи block the 
roads.

перекриття архт. floor, 
перекричати розм. outvoice, shout 

down.

перекручувати, перекрутйти 1.
(скручувати) twist; 2. (викривляти) 
distort, pervert; ~  факти distort /  
twist the facts.

перекувати див. перековувати, 
перекуповувати, перекупйти buy

at second-hand.
перекушувати, перекусйти 1. bite 

in two; (кусочками) cut; 2. розм. 
(закусити) take a bite /  snack, 

перелазити див. перелізати, 
переламати 1 .див. переламувати; 

2. (усе) break (to bits).
переламний: ~  момент turning- 

-point.
переламувати, переламати break 

in two; (руку та ін.) break, frac
ture.

перелетіти див. перелітати, 
переливання pouring; ~  крові 

мед. blood transfusion..
переливати, перелити 1. (з одного 

місця в інше) pour; ~  кров мед. 
transfuse blood; 2. (наливати понад 
міру) pour too much; ~ с я  1. (через 
край) overflow, run over; 2. (про 
барви) gleam, glisten.

перелицьбвувати, перелицювати 
turn.

перелізати, перелізти climb over, 
перелік enumeration; (список) list, 
переліт flight; (птахів) migra

tion.
перелітати, перелетіти fly over, 
перелітний: ~  птах bird of pas

sage.
перелічувати, перелічйти 1. (ра

хувати усе, усіх) count (all); 2. (за
ново) count over again; recount.

перелом 1. break; (кістки) frac
ture; 2. (різка зміна) (sudden) 
change; (хвороби) crisis.
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перелом Плювати, ~йти див. пере
ламувати; ~ний див. переламний.

переляк fright; з ~ у  in one’s 
fright; ~аний frightened, scared; 
~ ан о  in fright.

перелякати frighten, scare; ~ с я  
get a fright; be frightened.

перемагати, перемогтй conquer; 
(переборювати) overcome, surmount; 
(у змаганні) win; (наносити пораз
ку) defeat.

перемелювати, перемолоти grind, 
mill.

перемикати, перемкнути техн. 
switch.

перемйр’я armistice; (коротке) 
truce; укласти ~  conclude /  sign 
an armistice.

переміняти, перемінйти change, 
перемістйти дцв. переміщувати, 
перемішувати, перемішати (in

ter) mix; ~ с я  get mixed.
переміщ || ення transference, shift

in g ); (зміна посади) transfer; 
~увати, перемістйти move; (по 
службі) transfer, 

перемкнути див. перемикати, 
перемог II a victory; здобути ~ у  

gain (the) victory, 
перемогтй див. перемагати, 
переможець victor; conqueror (у 

змаганні) winner.
переможний victory attr.; trium

phant, victorious.
перемолоти див. перемелювати, 
перенапруж II ення overstrain; 

~  у вати ся, ~итися overstrain one
self.

перенаселен || ий overcrowded; 
overpopulated; ~ість overcrowding; 
overpopulation, 

перенестй див. переносити.

перенісся bridge of the nose, 
переносити, перенестй 1. carry 

(over); (переміщати) transfer; 2. 
(відкладати) put off, postpone; 3. 
(витримувати) endure, bear.

переноси || ий metaphorical, figu
rative; ~ e  значення figurative 
meaning; у ~ому значенні figur
atively.

переноснйй (портативний) port
able.

переночувати spend the night, 
переобирати, переобрати re-elect, 
переобладнувати, переобладнати

re-equip.
переоблік (товарів та ін.) stock

taking, inventory; робйти ~  take 
stock (of).

переобрати див. переобирати, 
переобтяжений overloaded; перен. 

overburdened.
переодягати, переодягтй І. (ко

гось) change smb’s clothes; (щось) 
change; 2. (з метою маскування) 
dress up, disguise; ~ ся  І. change 
(one’s clothes); 2. (маскуючись) 
dress up (as), disguise oneself (as).

переодягнений dressed up (as), 
disguised (as).

переодягтй(ся) див. переодяга
ти (ся).

переозбро || ення rearmament; 
~ю вати(ся), ~ їти (с я )  rearm, 

переоцінйти див. переоцінювати, 
переоцінка 1. (оцінка заново) 

revaluation, reappraisal; 2: (надто 
висока оцінка) overestimation, over
rating.

переоцінювати, переоцінйти І.
(оцінювати заново) revalue; 2. (оці
нювати надто високо) overestimate, 
overrate.
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Перепел quail.
перепиняти, перепинити interrupt, 
гібрепис І. (масовий облік) enu

meration; listing; 2. (населення) 
census; проводити ~  населення take 
a census.

перепйсувати, переписати 1. (спи
сувати) copy out; 2. (писати заново) 
rewrite, write anew; 3. (складати спи
сок) make out /  draw up a list (of), 

перепитувати, перепитати ask again, 
перепідготов || ка refresher course; 

retraining; ~ляти , перепідготувати 
train (anew).

переплавляти, переплавити re-
melt, recast; (руду) smelt (down).

переплачувати, переплатити over
pay; pay too much, 

переплести див. переплітати, 
перепливати, переплистй ( через 

щось) cross; swim (across); (на вес
лах тж.) row (across).

переплйгувати, переплигнути див. 
перестрибувати, перестрибнути, 

переплистй див. перепливати, 
переплітати, переплестй 1. (сплі

тати) weave together; (зчіплювати) 
interlocks 2. (книжки) bind; 3. (за
плітаючи, перевивати) twine; ~ с я  
interlace, intertwine.

переплутувати, переплутати 1. 
(en) tangle; 2.перен. (приймати за 
інше) confuse, mix up; ~ ся  l.g e t 
(en) tangled; 2.перен. get mixed 
up /  - confused.

переповзати, переповзтй (через 
щось) creep /  crawl across /  over.

перелови || ений filled to overflow
ing після ім.; (людьми) crowded; 
^ю вати, ~ити  overfill; (про при
міщення) overcrowd; перен. (про 
пдчуття) overwhelm.

9 Укр.-англ. словник

переполох commbtion, alarm, 
перепона див. перешкбда 1. 
перепочйнок respite, breathing- 

-space.
перепочйти take a rest, 
переправа crossing, 
переправляти, переправити (че

рез щось) take across /  over, convey 
across /  over; (на паромі) ferry; 
~ ся  (через щось) cross; get across /  
over.

перепродаж resale, 
перепродувати, перепродати re

sell.
перепрошу І) вати, перепросйти ex

cuse, pardon; ask /  beg smb.’s 
pardon; ~ю! I beg your pardon! 
sorry!; excuse me! 

перепустка pass; permit, 
перераховувати, перерахувати 1. 

(рахувати) count; (повторно) count 
over again; recount; 2. (називати) 
enumerate; 3. бухг. transfer, 

перерахунок re-calculation, 
перерва break, interval (тж. шк.); 

(у роботі та ін. тж.) adjournment; 
~  на обід dinner-hour, 

переривати, перервати 1. (роз- 
- ривати) tear (apart) ; 2. перен. (по

рушувати, перебивати) . interrupt; 
break off; ~ с я  1. (розриватися) 
come apart, tear; 2. перен. be in
terrupted; break.

переріз 1. cut; 2. (на кресленні) 
section. ^

перерізувати, тж. перерізати, пере- 
різати cut, sever, 

переробйти див. переробляти, 
переробка 1. alteration, remak

ing; 2.техн. processing.
переробляти, переробйти 1. alter; 

remake; 2. техн. process.
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перєродж II еяня 1. regeneration; 
2. (виродження) degeneration; 
жуватися, переродйтися 1. become 
a new man /  woman; regenerate; 
2. (вироджуватися) degenerate.

переростати» переростй 1. (стати 
вище за когось) grow taller than; 
перен. outgrow; overgrow; 2. (пере
творюватися) develop (into), 

переросток over-age child, 
перерубувати, перерубати cut /  

chop in two.
пересаджувати, пересадйти 1. (на

інше місце) give (smb.) another 
seat; 2. (рослину) transplant (тж. 
мед.).

пересадка 1. (рослин) transplant
ing; transplantation (тж. мед.); 
2. (на поїзд та ін.) change.

пересвідчуватися, пересвідчитися 
be convinced (of), make sure (that), 
satisfy oneself (that).

переселенець settler, migrant; im
migrant.

переселення migration; (на нову 
квартиру) move, removal.

переселити, переселити move; ~ ся  
move; migrate, 

пересилати, переслати send, 
пересйлка sending, 
пересйлювати, пересйлити over

power; overcome.
пересихати, пересохнути get dry, 

dry up; (про язик, горло) be parch
ed /  dry.

пересйч || ений satiated; surfeited; 
жуватися, пересйтитися be sa
tiated (with); be surfeited (with).

пересідати, пересісти 1. (на інше 
місце) change one’s seat; 2. (на поїзд 
та ін.) change, 

пересісти див, пересідати.

пересічний mean, average, 
перескакувати, перескочити І. 

jump over; leap over; 2. перен. (при 
читанні та ін.) skip.

переслідува || ння 1. (погоня за 
кимсь) pursuit; chasing; 2, (гоніння) 
persecution; ~ти  І. (гнатися) pur
sue; chase; 2. (піддавати гонінню) 
persecute.

пересолювати, пересолити put too
much salt (in), oversalt; перен. go 
too far, overdo, 

пересохлий dry, parched, 
пересохнути див. пересихати, 
переспі || лий overripe; ~ ти  be

come overripe.
переставати, перестати stop; cease, 
переставляти, переставити move; 

rearrange.
перестати див. переставати, 
перестерігати, перестерегтй warn 

(against), caution (against); ~  від 
небезпеки warn of a danger, 

пересторога warning, caution, 
перестраждати live through, suffer, 
перестрахов || ка 1. reinsurance; 2. 

(надмірна обережність) overcau
tiousness; ~уватися, перестрахува
тися 1. get reinsured; 2. (діяти над
міру обережно) play safe, make 
oneself safe.

перестрйбувати, перестрибнути
jump (over /  across).

перестріл || ка shooting, firing; ex
change of shots; ~юватися exchange 
shots.

переступати, переступйти (через 
щось) step over, cross; ~  поріг 
cross the threshold; ~  з ногй на 
ногу shift from one foot to another.

пересування movement; засоби ~  
means of conveyance.
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пересувати(ся), пересунути(ся)
movo, shift.

пересувнйй travelling, mobile, 
пербсуди мн. (idle) gossip sg. 
пересунути див. пересувати, 
перетасовувати, перетасувати

shuffle, reshuffle.
перетворення 1. transformation; 

turning, conversion; 2. (несподівана 
зміна) metamorphosis (pi. -ses).

перетворювати, перетворйти 
change (into); turn (into); convert 
(into); transform; ~ ся  change (to /  
into); turn (to /  into); be converted 
(to /  into); be transformed, 

перетерпіти suffer- 
перетерти див. перетирати, 
перетинати, перетяти cross, run 

across.
перетинка membrane; зоол. web; 

барабанна ~  анат. eardrum.
перетирати, перетерти 1. (роз

тирати) grate; 2. (порвати тертям) 
wear out; ~ с я  (порватися) break, 
fray through.

перетравлювати, перетравйти di
gest.

перетягати, тж. перетягувати, пере- 
тягтй, тж. перетягнути drag; pull; 
draw; перен. розлі. (переманювати) 
entice.

перехвалювати, перехвалйти 6ver- 
praise.

перехитрйти outwit, 
перехід 1 . у  різн. знач, passing; 

(дія тж.) .crossing, going across; 
2. (через вулицю) crossing; підзем
ний ~  underground crossing /  pas
sage; 3. (з одного стану в інший) 
transition.

перехіднйй 1. (для переходу) cros
sing attr.-, 2. (проміжний) transi

9*

tional; 3. грам, transitive; 4.: ~  ку
бок challenge cup.

переховувати, переховати hide, 
conceal; ~ ся  hide, conceal oneself..

переходити, перейти 1. (через 
щось) cross; 2. (в інше місце) move, 
pass.

перехоплювати, перехопйти catch; 
intercept (тж. перен.). 

перехотітися love (one’s) desire, 
перехресний cross attr.; ~  допит 

cross-examination; ~  вогонь військ. 
cross-fire.

перехрестя (шляхів та ін.) cross
roads pi.

перехрещувати (ся), перехрестй- 
ти(ся) cross.

перЦець pepper; -ф- всйпати ~цю 
комусь give it smb. hot. 

перечекати див. переждати, 
перечити contradict, argue back, 
перечйтувати, перечитати re

read.
перечниця pepper-box. 
перешивати, перешйти alter; (від

даючи в переробку) have (smth.) 
altered.

перешййок геогр. isthmus ['ismas]. 
перешйти див. перешивати, 
перешіптуватися whisper (to one 

another).
перешкода 1. obstacle, barrier; 

перен. тж. hindrance, impediment; 
2. спорт, obstacle; (бар'єр) hurdle.

перешкоджати, перешкодити pre
vent; hinder; lay obstacles (to), 

перйметр perimeter, 
перйна feather-bed. 
периферія outlying area /  district, 
період period.
періодика збірн. periodicals p i, 

periodical press.
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перк>дйчн||ий periodic(al); ~ а  
система елемент хім. periodic sys
tem; ~ е  видання periodical; ~ість 
periodicity.

перл Н и мн. pearls; ~йна pearl. 
перл6в||ий: ~ і  крупи pearl-bar- 

ley.
перманент розм. permanent wave, 
пернатії ий feathered; як ім. 

мн. birds.
перо 1. (пташине) feather; (для 

прикраси) plume; 2. (для писання) 
pen; nib.

перон зал. platform, 
перпендикуляр perpendicular; 

~ний perpendicular аШ.
персйдськ || ий Persian [-Jen]; ~ а  

мова Persian, the Persian language.
персик (плід) peach; (дерево) 

peach (-tree).
персон II a person; (важна особа) 

person of distinction, (high) person
age; ф  власною ~ою in person, 

персонаж character, 
персона || л збірн. personnel, staff; 

~льний personal; ~льна пенсія 
special pension.

перспектйв || a 1. perspective; 2. 
(вид) vista; 3. ~ и  мн. (на майбут
нє) prospects; outlook sg.; ~ний 
(який передбачає майбутній роз
виток) long-term, 

перстень ring.
перук || a wig; ~ а р  (жіночий) 

hairdresser; (чоловічий) barber; 
~арня (жіноча) hairdresser’s 
(shop); (чоловіча) barber’s (shop).

перфораційн ії ий: ~ а  карта, тж. 
перфокарта punched card; ~ а  
стрічка, тж. перфострічка punched 
tape.

перчйти pepper.

п&рш || ий first; (із згаданих вище) 
former; ~ий ряд the first /  front 
row; пів на ~ у  half past twelve; 
~ e  як ім . (страва) first course.

першість the first place; спорт. 
championship.

першоджерело original /  primary 
source.

першокласний first-rate, 
першокурсник first-year man /  

student; freshman, 
першооснова fundamental principle, 
першорядний paramount, 
першосортний first-rate, of the 

best quality, 
першочерговий urgent, 
пес dog.
песець (звір і хутро) polar fox. 
песимЦізм pessimism; ~ ict pes

simist; ~істйчний pessimistic.
пестити 1. (голубити) caress, 

fondle; 2. (плекати) cherish.
пестлйвий gentle, caressing; (ніж

ний) affectionate, 
петелька buttonhole, 
петйція petition, 
петлйця (на уніформі) tab. 
петля 1. loop; (у в’язанні) stitch; 

2. (для гудзика) buttonhole, 
петрушка бот. parsley, 
печаль книжн. grief, sorrow, 
печатка seal; stamp, 
печений baked, 
печеня кул. roast (meat), 
печер || a cave, cavern; ~ний cave 

attr.; ~ н а  людина cave-dweller, 
cave-man.

лбчиво biscuits p i;  crackers p i;  
cookies амер. 

печінка liver, 
печія heartburn, 
п’єдестал pedestal.
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п’єса і .театр, play; 2 .муз. piece. 
пивн|| a tavern, beerhouse; ~йй 

beer attr. .
пиво beer; зварний : зварний 

завод brewery, 
пил dust, 
пила, пилка saw. 
пилок бот. pollen, 
пилосос vacuum cleaner, 
пиляти saw; перен. розм. nag 

(at).
пйльн||ий 1. attentive; vigilant, 

alert; 2. (про погляд та ін.) fixed, 
intent; ~ ість  attention; vigilance, 
alertness; жувати 1. watch; (охоро
няти) guard; 2. (робити старанно) 
try, do ofie s best.

пиріг pie, pasty; (солодкий, від
критий) tart; ~  з м’ясом meat-pie; 
~  з яблуками apple-pie. 

пиріжок patty.
пйсаний hand-written; (розмальо

ваний) painted, 
пйсар clerk.
писати write; ~ с я  l.be  written; 

2. (про правопис) be spelt.
писемн||ий writing attr.; written; 

~ість 1. (система письма) written 
language; characters pi.; 2. (су
купність пам’яток) writings pi.

писк squeak (ing); (пташенят) 
peep, cheep; ~лявий squeaky, 

письменний literate, 
письменнії ик writer, author; ~ ц я  

woman-writer, authoress, 
письменність literacy, 
письмо writing; (система письма 

тж.) characters pi; ~вий 1. writ
ten; 2. (для писання) writing
a t t r ~вий стіл desk, writing- 
table.^

питальний inquiring; interrogative.

питйння 1. question; 2. (проблема) 
problem, issue; (справа) point, mat
ter*

питати ask; inquire (after); ques
tion (тж. учня).

пйти drink; (ліки, чай та ін.) х 
take, have.

питом||ий фіз. specific; ~ а  вага 
specific gravity /  weight.

пйх ||а  arrogance, haughtiness; 
~атий arrogant, haughty, 

пйхкати pant, puff, 
пишатися 1. (гордитися) be proud 

(of), take pride (in); 2. (бути пиха
тим) show pride.

пйшний 1. fluffy, fleecy; (про eur- 
роби з тіста) light; 2. (розкішний) 
splendid, magnificent; (про рослин
ність тж-) luxuriant.

пишномовний grandiloquent, high- 
- flown.

пищати squeak; (про пташенят) 
cheep, peep, 

пияцтво drunkenness, 
пиячити drink (heavily), 
піаніно (upright) piano; грати на 

~  play the piano, 
піаніст, ~ к а  pianist, 
пів half; ~  на третю (it is) half 

past two.
півгодйни half an hour, 
південний (прикм. до південь2) 

south, southern; ~  берег south coast;
~  захід south-west; ~  схід south- ’ 
-east.

південно-1| західний south-west; 
^східний south-east. 

південь1 (полудень) noon, midday. 
південь2 (сторона світу) south; 

на ~  sourth(wards), to the south; 
на півдні in the south, 

півень cock; rooster розм.
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півколо semicircle, 
півкуля hemisphere, 
півмісяць half-moon; (серп міся

ця) crescent.
північ 1 (12-та година ноні) mid

night.
північ2 (сторона світу) north; на 

~  north (wards), to the north; на 
півночі in the north.

північний 1 (прикм. до північ ’) 
midnight attr.

північний 2 (прикм. до північ 2) 
northern; ~  вітер north wind, 

півоберт halt-turn, 
півонія peony, 
півострів peninsula, 
півріччя half-year, half a year; 

semester амер. 
півроку див. півріччя, 
півтора one and half; ~  року 

a year and a half; у ~  рази більше 
half as much again; ~ с т а  one hun
dred and fifty.

під 1. under; ~  землею under
ground; 2. (біля, близько чогось) 
near, close to; жити ~  Києвом live 
near Kiev; 3. (про час) towards; 
(про вік тж.) close on; (напере
додні) on the eve of; ~  вечір to
wards evening; ~  Новий ■ рік on 
New-Year’s eve; ~  червоне де
рево in imitation of mahogany; ~  
розписку giving a receipt; ~  му
зику to the music.

підбадьорювати (ся), підбадьори
ти (ся) cheer up.

підбивати, підбйти 1. (підметку 
та ін.) nail on; 2. (підшивати 
зсередини) line (with); 3. перен. 
(підбурювати) egg (on), incite 
(to).

підбирати, підібрати 1. (підніма

ти) pick up, gather; 2. (добирати) 
choose, select, 

підбйти див. підбивати, 
підбігати, підбігти run up (to), 
підбір selection; як на ~  

choice attr. 
підбор heel, 
підборіддя chin.
підбурюва || ння instigation, incite

ment; ~ ти , підбурити incite, in
stigate; ~ ч  instigator.

підвал 1. (підвальний поверх) 
basement; 2. (льох) cellar.

підвалини мн. foundation sg.; 
basis sg.

підвезтй див. підвозити. 
підвестй(ся) див. підводити (ся). 
підвйщен||ий increased; height

ened; у нього ~ а  температура his 
temperature is up.

підвйщення 1. (дія) rise, increase; 
2. (місцевості) elevation, eminence, 
rise; 3. (споруда) platform, dais.

підвйщувати, підвйщнтн 1. raise; 
(збільшувати тж.) increase; 2. (no 
службі) promote; 3. (удосконалюва
ти) improve; ~ ся  rise; increase, 

підвіз supply, delivery, 
підвіконня window-sill, 
підвісити див. підвішувати, 
підвіснйй suspended; hanging; ~  

міст suspension bridge.
підвішувати, підвісити suspend; 

hang.
підвладний dependent (on), sub

ject (to), 
підвода cart.
підводйти, підвестй 1. lead; bring 

(up); 2. розм. (ставите тяжке ста
новище) let down; 3. (піднімати) 
raise; (примушувати встати) get up; 
~ ся  (вставати) rise.
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підводи || ий submarine; ~ий чо
вен submarine; ~ и к  submariner.

підвбзити, підвезтй 1. take; (ко
гось по дорозі) give a lift; 2. (достав
ляти щось) bring in; deliver, sup
ply.

підворіття space under the gate, 
підв’язувати, підв’язати tie (up), 
підганяти, підігнати 1. (приганя

ти) drive; 2. (квапити)итце on; drive 
on; 3. (припасовувати) adjust, fit.

підгинати, підігнути (згинати) 
tuck under; bend, 

підгір’я foot.
підглядати, підглянути peep at; 

(за кимсь) spy (on), 
підгодовувати, підгодувати feed up. 
підгоряти, підгоріти (про їжу) 

get burnt.
підготовка 1. preparation; (на

вчання) training; 2. (запас знань) 
schooling; education.

підготовч II ий preparatory; ~ і  
курси preliminary course(s).

підготувати prepare; get (smb.) 
ready (навчити) train; ~ ся  pre
pare (for), make oneself ready (for).

піддавати, піддати 1. (додавати) 
add; 2. перен. (чомусь)  subject; ~  
крйтиці criticize; ~  сумніву bring 
in question; ~ с я  (поступатися) 
give way (to), yield (to); ~ ся  спо
кусі give way to temptation.

піддай || ий subject; ~ c t b o  citi
zenship.

піддати(ся) див. піддавати (ся), 
піддувало (в печі) ash-pit. 
піджак coat, jacket, 
піджйвлювати, підживйти 1. feed 

up; 2. с. г. give (extra) fertilizer, 
підзаголовок subtitle, subheading, 
підзвітний accountable (to).

підземелля (печера) cave; (в‘яз- 
ниця) dungeon

підземнЦий underground; subter
ranean книжн.

підзори IIий: ~ а  труба spy-glass, 
підібрати див. підбирати, 
підігнати див. підганяти, 
підігнути див. підгинати, 
підігрівати, підігріти warm up; 

перен. stir up. 
підіймати див. піднімати, 
підійтй див. підходити, 
підірвати див. підривати1, 
підіслати див. підсилати, 
під’їжджати, під’їхати drive up 

(to); (верхи) ride up (to).
під’їзд 1. (вхід до будинку) en

trance, porch; 2. ( шл я х )  approaches 
р/.

під’Тздйти див. під’їжджати, 
під’їхати див. під’їжджати, 
підйом 1. lifting, raising, hoist

ing; (на гору) ascent, climb; 2. 
(ноги) instep; ~ний lifting attr.; 
~ний кран crane.

підказувати, підказати prompt; 
(наводити на думку) suggest.

підкидати, підкйнути 1. (кидати 
вгору) throw up, toss (up); 2. (до
давати) add.

підкладати, підкласти <1. lay un
der; 2. (додавати) add; put out 
some more, 

підкладка lining, 
підкласти див. підкладати, 
підклеювати, підклеїти paste up, 

glue up.
підкликати, підклйкати call 

(up).
підкова horseshoe, 
підковувати, підкувати shoe, 
підкоп у різн. знач. undermining;
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~увати(ся) підкопати(ся) under
mine; sap.

підкорення 1. conquest; 2.перен.
(приборкання) taming; obedience, 
submission; (підпорядкування) sub
ordination.

підкоряти, підкорити conquer; sub
due; subordinate (to); військ. тж. 
place (under); ~ с я  submit (to), sur
render (to); obey; (обставинам тж.) 
resign oneself (to).

підкрадатися, підкрастися steal 
up.

підкреслювати, підкреслити un
derline, underscore; перен. empha
size, stress.

підкріп || лення і .  (дія) support; 
2. військ, reinforcement; ~лювати, 
~йти 1. support (тж. перен.); 2. 
військ, reinforce; ~люватися, ~йти
ся (поївши, попивши) refresh one
self, have a snack. 

пІдкув&ти див. підковувати, 
підкуп bribery, graft, 
підкупати, підкупити bribe, 
підлабузник sycophant, toady, 
підламувати, підломити break 

underneath; ~ ся  (про ноги) give 
way.

підлеглії ий subordinate; subject; 
~ість subordination; submission.

підлещуватися, підлестйтися fawn, 
cajole, flatter.

підлива sauce; (м'ясна) gravy, 
підливати, підлити pour; add (to). 
підлйз||а розм. toady, wheedler; 

жуватися, підлизатися (до когось) 
toady (to), make up (to).

підл || ий mean, base; ~ість mean
ness, baseness.

підліток adolescent; teen-ager; ju 
venile.

підлог || a floor; настилати ~ y  (lay 
a) floor; натирати ~ y  polish the 
floor.

підломйти див. підламувати, 
підлягати (бути підлеглим) be 

subordinate (to); (підпорядковува
тися) be subject (to).

підмальовувати, підмалювати 
touch up.

підманювати, підманйти (обма
нювати) deceive; (не справджувати 
надій та ін.) let down, 

підмести див. підмітати, 
підмет грам, subject, 
підметка sole.
підмивати, підмйти 1. give a wash; 

2. (береги) undermine.
підмізинний: ~  п&лець fourth 

finger; (на лівій руці тж.) ring- 
-finger.

підміна substitute; substitution, 
підмінювати, тж. підмінйти, під- 

мінйти 1. (заміняти щось) substi
tute (for); 2. розм. (тимчасово ко
гось) replace, stand in (for), 

підмітати, підместй sweep, 
підмішувати, підмішати mix (into). 
підмовляти, підмовити instigate 

(to), put up (to), 
підмога help, assistance, aid. 
підмочен||ий damp, slightly 

wet; ~ a  репутація damaged repu
tation.

піднебіння анат. palate, 
підневільний dependent; (про пра

цю) forced.
піднесений (про душевний стан) 

elated; excited; (про стиль мови). 
elevated; ~  настрій elation, 

піднестй див. підносити, 
підніжжя 1 .(гори) foot (of the 

mountain); 2. (п'єдестал) pedestal.
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підніжка (трамвая, візка) step, 
footboard; (автомобіля) running - 
-board.

піднімати, підняти 1. lift, raise; 
2. (з землі, підлоги) pick up; 3. (зму
шувати встати) get (smb.) up; 4. 
перен. (збільшувати, підвищувати) 
raise; «ф ~  цілину break new 
ground; ~ ся  І. (у різн. знач.; вста
вати) rise; (з ліжка тж.) get up; 
2. (переміщатися вгору) go up; 
(на гору) climb, ascend; ~ ся  схо
дами go upstairs, 

підновлювати, підновйти renovate, 
піднос tray.
підносити, піднестй 1. (вгору) lift, 

raise; 2. (приносити) carry, bring. 
підняти(ся) див. піднімати (ся), 
підозр II a suspicion; ~івати sus

pect.
підозрілий 1. (Що викликає пі

дозру) suspicious; 2. (недовірливий) 
suspicious, mistrustful, 

підошва (взуття, стопи) sole, 
підпадати, підпасти fall (under); 

~  під чийсь вплив fall under smb.’s 
influence.

підпал arson; ~ювати, підпалити
set on fire, set fire (to); ~ювач 
incendiary.

підп&сти див. підпадати, 
підперізуватися, підперезати (ся) 

put on one’s belt.
підпирати, підперти prop up, shore 

up, support.
підпис signature; за ~ом signed 

(by).
підписнйй subscription attr. 
підписувати (ся), підписати(ся)

sign.
підпі||лля secret /  underground 

work; іти в ~лля go underground;

~льний secret, underground attr.; 
~льник, ~льниця hnderground 
(political) worker, 

підпірка support, prop, 
підполковник lieutlnant-cblonel 

[lef'tenont rk3:nlJ.
підпора ! .див. підпірка; 2 .перен. 

(підтримка, допомога) stand-by.
підпорядков Н аний subordinate; 

~увати, підпорядкувати subordi
nate, place (under); жуватися, під
порядкуватися be smb.’s subordi
nate.

підприємство (установа) enter
prise; (завод тж.) factory, works 
pi.

підпускати, підпустйти allow to 
approach.

підраховувати, підрахувати count 
up, calculate.

підрахунок calculation; (дія) 
counting.

підрйв blowing up, blasting; пе
рен. undermining; ~ а т и \ підірвати 
(вибухом) blow up, dynamite; перен. 
undermine.

підривати2, підрйти (підкопувати) 
dig (the earth from beneath).

підривнйй blasting; перен. un
dermining, subversive.

підрізувати, підрізати cut, clip, 
trim; (гілки тж.) prune, 

підробйти див. підробляти, 
підробка forgery, counterfeit, 
підробляти, підробйти forge, 

counterfeit.
підрозділ I. subdivision; 2. військ. 

subunit, small(er) unit.
підростати, підростй grow цр; 

(про людину тж.) get a litfle 
older

підрублювати, підрубйтн hem.
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підручний 1. handy; at hand після 
ім,; 2. як ім. assistant, apprentice, 

підручник textbook. 
підряд1 contract; бригадний ~  

team contract; сімейний ~  family 
contract.

підряд2 (один за одним) one after 
the other; in a row; три дні ~  three 
days running.

підрядковий: ~  переклад word- 
-for-word translation.

підряди || ий грам. subordinate; ~ e  
речення subordinate clause.

підсвідом || ий subconscious; ~ість 
subconsciousness.

підсилати, підіслати send for a 
(secret) purpose.

підсйлений (збільшений) inten
sified. '

підсйлювач техн. amplifier, 
підсідати, підсісти take a seat 

(beside /  by), sit down (beside /  by).
підскакувати, підскочити 1. (під

стрибувати) jump up; 2. (швидко 
підбігати) run up (to).

підсліпуватий weak-sighted, 
підслухувати, підслухати listen 

in (to); (випадково тж.) overhear.
підсмажувати, підсмажити (на 

сковороді) fry; (на полум’ї) grill; 
roast; (хліб) toast, 

підсобний subsidiary, 
підсовувати, підсунути 1. (під 

щось) put (under); 2. розм. slip; 
palm off.

підстава reason; grounds p i  
підставити див. підставляти, 
підставка stand; support, prop, 
підставнйй false.
підставляти, підставити 1. (під 

щось) put (under), place (under); 
2. мат. substitute.

підстанція substation, 
підстерігати, підстерегти lie in 

wait (for), be on the watch (for).
підстилати, підстелити spread 

(under).
підстйлка floor covering; (для ху

доби) litter.
підстрелити wound (by a shot), 
підстрйбувати, підстрибнути jump 

up; (про м’яч та ін.) bounce.
підстригати, підстрйгти trim; (ко

гось) cut /  trim one’s hair; ~ ся  
cut one’s hair; (у перукарні) have 
one’s hair cut.

підступ 1. approach; ~ и  до міста 
approaches to a town; 2. (інтрига) 
intrigue, scheming.

підступати (ся), підступйти(ся) 
approach.

підступи II ий insidious, perfidious; 
~ість insidiousness; guile, 

підсувати див. підсовувати, 
підсудний 1,юр. (який підлягає 

суду) under /  within the jurisdiction 
після ім.; 2. як ім. (якого судять) 
the accused; defendant.

підсумковий 1. total; 2. (який за
вершує) final, concluding.

підсумовувати, підсумувати 1. 
(підрахувати суму) add up; total 
up; 2. (узагальнювати) sum up.

підсумок 1. (сума) total; sum; 
загальний ~  grand total; підвестй 
~  sum up; 2. (результат) result, 

підсунути див. підсовувати, 
підтасовувати, підтасувати gar

ble, juggle (with); ~  факти give 
a garbled version.

підтвердження confirmation; cor
roboration.

підтверджувати, підтвердити con
firm, corroborate; (одержання) ack
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nowledge; ~ ся  be confirmed, prove 
correct.

підтекст implication, 
підточувати, підточити 1. (робити 

гострішим) sharpen; 2. (роз’їдати) 
eat away; (розмивати) erode; un
dermine (тж. перен.). 

підтримати див. підтримувати, 
підтримка (допомога, схвалення) 

support, backing; матеріальна ~  
financial support.

підтрймувати, підтрймати 1. у 
різн. знач, support; (кандидатуру 
та ін. тж.) back up; second; 2. (не 
давати припинитися; продовжува
ти) keep up, maintain.

підтягувати, підтягнути тж. під- 
тягтй 1. (затягувати тугіше) tighten; 
2. (ближче) pull, draw; 3. 
(військо) bring up; 4. розм. (змуси
ти краще працювати та ін.) ginger 
up, pull up; 5. (підспівувати) join 
in; ~ ся  1. (на руках) pull oneself 
up; 2. розм. (у роботі та ін.) catch 
up.

підтяжки мн. braces; suspenders 
амер.

підучувати, підучйти 1. (когось) 
teach; (виучувати) learn; 2. (під
мовляти) egg on.

підфарбовувати, підфарбувати
touch up (тж. перен.).

підхід 1. approach; 2. (уміння піді
йти) method of approach; 3. (точка 
зору) point of view-

підходити, підійтй 1. (наближа
тися) come up (to), approach; 2. 
(наставати — про час та Ін.) draw 
near; 3. (бути придатним, личити) 
suit; (за розміром) fit.

підхоплювати, підхопйти 1. у різн. 
знач, catch (up), seize, snatch up;

2. (підтримувати, продовжувати)
take up, pick up; ~  ініціативу fol
low up smb.’s initiative; ~  пісню 
join in; ~ ся  jump up; ~ с я  на 
ноги jump /  spring to one’s 
feet.

підчепйти hook; перен. розм. pick 
up; (хворобу та ін.) catch.

підшефний affiliated, adopted; 
tinder the patronage після ім.

підшивати, підшйти 1. (пришива
ти знизу) sew (smth.) in /  on; 2. 
(поділ спідниці) hem; 3. (папери) 
file.

підшйпник техн. bearing, 
підшйти див. підшивати, 
підшкірний hypodermic, 
підштовхувати, підштовхнути 

push, shove; (ліктем) nudge.
підшукувати, підшукати try to 

find.
піжама pyjamas pi. 
піжмурки мн. (гра) blind man’s 

buff sg.
пізнавальний cognitive, 
пізнавати, пізнати 1. (впізнати) 

recognize; 2. (осягати розумом) get 
to know, get acquainted (with); 
філос. cognize.

пізнання knowledge; філос. cog
nition.

пізнати див. пізнавати, 
піз || ній late; ~ньої осені in late 

autumn; ~но late, 
пійло swill, mash, 
піймати catch; ~  когось на слові 

take smb. at his word.
пік геогр. peak; *ф години ~  rush- 

-hours.
пікантний piquant, savoury, 
пікет picket, 
пікірувати ae. dive.
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піклуватися (про когось) look 
£fter, take care (of); ~  (про щось) 
to see to.

Пікнік picnic.
пілбт pilot; ~ а ж  piloting, flying, 
пілюля pill.
пільг || a privilege; ~овий special, 

favourable; на ~ових умовах bn 
favourable terms.

піна l.foam; (пива та in.) froth; 
(на коневі) lather; 2. (мильна) 
lather; (soap) suds pi. 

пінгвін penguin.
піниЦстий foamy; frothy; ~тися 

foam, froth.
пінцет' tweezers pi.; pincers pi. 
піонер pioneer, 
піпетка pipette, dropper, 
пірамід || a pyramid; ~альний 

pyramidal, pyramid-shaped, 
пірат pirate; ~ський pirate attr. 
пір’їн || a feather; ~ к а  (small) 

feather, plumelet, 
пірнати, пірнути dive, plunge, 
пір’я збірн. feathers pl.% рійт- 

age.
після І ,присл. afterwards, later 

(on); 2,прийм. after; ~того як 
since, after.

післявоєнний post-war. 
післязавтра the day after to

morrow.
післямова epilogue, 
післяобідній after-dinner attr. 
піснйй lenten; розм. (нежирний) 

lean.
пісня song.
п к о ||к  sand; ~чний *sand attr. 
пістолет pistol, 
піт sweat, perspiration, 
піти 1. див. іти; 2. (почати йти, 

вирушати) set off, go off, start;

3. (про опади) begin to fall; пі
шов сніг /  дощ it began to snow /  
rain.

піти || йй sweaty; ~Іти , спітніти 
sweat, perspire.

пітьма dark, darkness (тж, ne- 
pen.) .

піхви мн. scabbard sg ., sheath sg . 
піхотЦа infantry; ~йнець infan

tryman; ~ний infantry attr.
піч 1. stove; (з духовкою) oven; 

2.ТЄХН. furnace.
пішак шах. pawn (тж. перен. ) . 
піший foot attr.; on foot після ім. 
пішки on foot; ходити ~  walk, 

go on foot.
пішохід pedestrian; ~ний pe

destrian; foot attr. 
піщаний sandy; sand attr. 
плавання 1. swimming; (на чов

ні) boating; 2. (на судні) voyage, 
cruise.

плавати 1. (про людину, тварину) 
swim; (про річ хмару) float, drift; 
(про судно і sail ; (про пароплав) 
steam; 2. (на судні таін.) sail, cruise, 
navigate.

плавець swimmer- 
плавйльн || ий техн.; ~ а  піч smelt

ing furnace.
плавити melt; (руду) smelt, ~ с я  

fuse.
плавка (s) melting; fusion, 
плавкйй fusible, 
плавкість fusibility, 
плавн І) ий easy, smooth; (про мо

ву) fluent; ~ість smoothness; (мо
ви) fluency, 

плавучий fl6ating. 
плагіат plagiarism, 
плазом crawling; on all fours, 
плазувати creep, crawl.
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плазун (частіше ~ й  мн.) зоол. 
reptile(s) (pi.). 

плакат poster; bill; placard, 
плакати cry, weep; ~ с я  moan 

(about), complain.
плакс || a cry-baby; ~йвий whin

ing.
план plan; виробнйчий ~  pro

duction plan.
планер glider; (спортивний тж.) 

sail-plane.
планет || a planet; ~арій planet

arium (pi, -ria); ~ний planetary, 
планка plank, lath, 
плановий planned; (що складає 

плани) planning attr. 
планомірний planned, systematic, 
плантація plantation, 
планувати plan.
пласт 1. (шар) layer; 2,геол. bed, 

stratum (pi. -ta). 
пластилін plasticine, 
пластинка у різн. знач, plate; 

(грамофонна) record, recording; 
розм. disc.

пластир plaster; липкйй ~  stick
ing plaster, 

пластичний plastic. . 
пластівці мн. flakes, 
пластмас || a plastic; ~овий plastic 

attr.
плата pay; fee; (за квартиру) 

rent; (за проїзд) fare, 
платина platinum, 
платйти pay; (відплачувати) re

pay (with).
платіж payment; ~ний pay 

attr.
платим || й paid; вхід ~ й  paid 

admission; ~ k payer.
платня 1. (зарплата) salary, 

wages pis, 2. (плата) pay.

плато геогр. plateau Motil, 
tableland.

платоспромбжний solvent, 
плаття (жіноче) dress, frock, 

gown.
платформа 1. (перон) platform; 

2. (відкритий вагон) open truck, 
platform car; З.перен. (програма 
дій) platform, programme.

плацдарм військ, bridge-head; ne- 
рен. base.

плацкарт || a reserved-seat ticket; 
~ний: ~ний вагрн carriage /  саг 
with reserved seats; ~н е місце re
served seat, 

плач weeping, crying, 
плащ 1. raincoat, waterproof; 2. 

(без рукавів) cloak, 
плеврйт мед. pleurisy, 
плед plaid; rug. 
плекати cherish; foster. 
племінниЦк nephew; ~ ц я  niece, 
плем’я tribe.
пленарнії ий plenary; ~ e  засі

дання plenary session, 
плентатися trudge along, 
пленум plenum.
плескати 1. (про хвилі, море) 

lap; 2. (бризкати) splash; 3.: ~  
в долоні clap one’s hands; ~ с я  І* 
lap; 2. splash, 

плескатий flat, 
плескіт lapping; splash, 
плестй weave (тж. перен.); (косу) 

plait [plaet], braid; (павутину) spin.
плетений knitted; (про меблі) 

wicker attr. 
плече shoulder.
пливтй див. плавати; ~  за течією 

drift.
плигати jump, Іоар; (на одній 

нозі) hop.
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плин flow; (часу, подій) course; 
~ний flowing; running; (непостій
ний) unstable; ~ність instability, 
fluctuation (s). 

плистй див. пливти, 
плита і. (з каменю, металу) 

plate; slab; (для тротуару та ін.) 
flagstone; 2. (кухарська) (kitchen-) 
range, stove.

плйтка І. див. плита; 2. (щоб 
облицьовувати) tile; 3. (шоколаду 
та ін.) bar.

плівка film; (магнітофонна) tape, 
плід fruit; ~ний 1 .див. плодо

витий; 2. див. плодотворний, 
пліснява mould.
пліснявіти grow /  get mouldy, 
пліт 1. (тин) fence; 2. (водяний) 

raft.
плітк||а piece of gossip; ~ й  мн. 

gossip sg.
пліч-о-пліч shoulder to shoulder, 
плодйтися breed, propagate, 
плодівнйцтво fruit-growing, 
плодовий fruit attr. 
плодовйтий fertile; fecund; pro

lific.
плодоносити bear fruits, 
плодотворний fruitful, 
плодючий fertile; fruit-bearing, 
пломб || a 1. (на дверях та ін.) 

seal; 2. (зубна) stopping; filling; 
~увати, запломбувати І. (запеча
тувати) seal (up); 2. (зуб) stop, 
fill.

плбский flat, 
плоскогір’я див. плато, 
плоскогубці мн. pliers, 
площа 1. (територія) area (тж. 

мат.); 2. (у місті та ін.) square; 
3.: житлова ~  dwelling /  living 
space.

площина space, area; (рівна міс
цевість) plain, 

плуг plough.
плутанйна muddle, confusion, 
плутати 1. (приводити в безлад

дя) tangle; muddle up, mix up; 
2.перен. (вносити плутанину) con
fuse; 3. (приймати за інше) take 
for; ~ся  (про думку) get confused.

плюва II льниця spittoon; ~ти, 
плюнути spit, 

плювок spit (tie).
плюндрувати, сплюндрувати ruin, 

destroy; (спустошувати) devastate, 
плюнути див. плювати, 
плюралізм pluralism, 
плюс 1. plus; 2. розм. (перевага) 

advantage.
плюскіт splash; (хвилі) lapping, 
плюш plush; ~евий plush attr. 
плющ бот. ivy.
пляж beach; ~ний beach attr. 
плям || a spot, stain; (чорнильна) 

blot; виводити ~ и  remove stains; 
~йстий spotted, speckled, 

плямкати champ, munch noisily, 
плямувати, заплямувати stain, 

spot (тж. перен.). 
пляшка bottle, 
пневматйчний pneumatic, 
по 1. (на поверхні) on, over; (у 

межах чогось) through, about; 
(вздовж) along; блукати ~  світу 
wander about the world; 2. (з допо
могою чогось) by, over; ~  радіо 
over the radio; 3. (у сполученні з 
числівниками) in, by; ~  двоє in 
twos, two by two; ~  десять карбо
ванців кожному ten roubles each;
4. (do) (up) to; по двадцяте червня 
to the twentieth of June; 5. (позна
чає мету, об’єкт дії) for, .посилати
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~  лікаря send for: the doctor; ф  
~  суті in fact; ~  праву by right; 
~  той бік on that side (of).

побажа || ння wish; ~ти  wish, de
sire.

побачення meeting; (домовлене) 
appointment; (закоханих) rendez
vous; date амер.; призначати ~  
make an appointment; ф  до ~ !  
good-bye; до скорого ~  see you 
soon!

побачити see; ~ ся  see each other, 
meet.

побиватися mourn (for), grieve 
(over).

побити 1. beat; (завдати поразки 
тж.) defeat; 2. (градом та ін.) beat 
down; (морозом) nip; kill; 3. (по
розбивати) break, smash; «ф» ~  ре
корд beat the record; ~ ся  1. fight; 
2. (про посуд) be broken /  smashed; 
-ф- ~ ся  об заклад bet. 

побігти run, start running, 
побіжний (поверховий) cursory; 

superficial.
побічний accessory, collateral, in

cidental; ~  продукт by-product.
поблажливий 1. (невимогливий) 

lenient, indulgent; 2. (зверхній) 
patronizing.

поблизу close by, hereabouts; ~  
від close to. 

поборник champion, 
поборювати, побороти overpower; 

overcome (тж. перен.).
по-братерськи fraternally, like 

brothers.
побратйм sworn brother; міста 

~ и  twin cities, twin towns, 
побратися get married. 
побрйти(ся) shave (oneself), 
побувати be; visit.

побудова у різн. знач. constric
tion.

побудувати build, construct; ~ ся  
be built, be constructed.

побут 1. (уклад життя) mode /  
way of life; 2. (повсякденне життя} 
everyday life, 

побути stay.
побутов||ий everyday attr.; ~ i  

умови living conditions.
поваг || a respect; з ~ою (у лис

тах) yours truly.
поважати respect, esteem; глибо

ко ~  have the greatest respect (for).
поважний worthy; respected; 

respectable, 
повалення overthrow. 
повалйти1 1. throw down; (уряд 

та ін.) overthrow; 2. (дерево) fell. 
повалйти2 (іти натовпом) throng, 
ловалйтися fall down, 
поведінка behaviour, conduct, 
повезтй див. везтй. 
повен див. повний, 
повернення return, 
повертати, повернути l.turrr; 2. 

перен. (розмову та ін.) change; 
3. (віддавати назад) return, give 
back; ~ ся  1. turn; 2. (вертатися) 
go /  come back, return.

поверх storey, floor; перший ~  
ground floor; другий ~  first floor.

поверх Х.присл. on the top; 2. 
прийм. over, beyond, 

поверхня surface, 
поверховий 1. (прикм. до поверх

ня) surface attr.; 2. перен. (негли
бокий) superficial; (про людину 
тж.) shallow, 

повестй lead, take, 
повечеряти див. вечеряти, 
повз прийм. past, by.
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повзати creep, crawl; перен. (пе
ред кимсь) cringe (to), fawn (upon), 

повзтй creep, crawl, 
повйдло jam.
повйн||ен, ~ний  і, (зобов'яза

ний) must; він ~ ен  ітй he must go; 
2. (для вираження можливості, імо
вірності) should (-)-ш /.), ought 
< -j- to inf.)\ вони ~ н і скоро повер
нутися they should be back soon; 
це ~но їй сподобатися that ought 
to please her.

ловйнність duty, obligation, 
повід (у коня) bridle-rein, 
повідомити див. повідомляти, 
повідомлення communication; an

nouncement; report; (офіційне) com
munique [ko'mjimikei]-, згідно з ~м  
as reported.

повідомляти, повідомити 1. in
form (about), let know, communi
cate (to), report (to); (no радіо) 
announce; 2. (сповіщати) notify (of, 
about).

повідь див. повінь, 
повік for ever.
повік (І а (звич. ~ и  мн.) eyelid(s) 

(pi.).
повільний slow; (млявий) slug

gish.
повінь flood, inundation, 
повірити believe.
повір’я popular belief, supersti

tion.
повісити hang; ~ с я  hang one

self.
повістка notice, notification; (do 

суду) summons pi.; (до військкома
ту) call-up papers pi. 

повість tale, story, 
повітроплавання aeronautics, aero

statics.

повітр||я air; на ~ i  in the 6pen 
(air), out of doors.

повітрянії ий air attr.% ~ e  спо
лучення air service /  communica
tion.

п6вн||ий l.fu ll; (набитий тж.) 
packed; 2. complete; ~ a  збірка 
творів complete works pi. 

повністю fully, completely, 
повноваж || ення authority; (ple

nary) powers p i;  top. proxy; ~ний: 
~ний представник plenipotentiary, 

повновладний sovereign, 
повноліт II ній of age після. ім 

~ т я  coming of age; majority.
повноправний enjoying full rights 

після ім.
повнота fullness, completeness, 
повноцінний of full value після ім. 
повод II ження behaviour; manners 

pi.; витися behave; (з кимсь тж.) 
treat (smb.).

поволі gradually, little by little, 
поворозка lace.
поворот 1. turn(ing); (вигин) 

bend; 2. перен. (зміна) change, 
turning-point; ~ний 1. rotating, 
turning; swing attr.; 2. (переломний) 
turning, crucial.

повставати, повстати rise; revolt, 
ловстан | | ець insurgent; ~ н я  (u p 

rising, revolt, rebellion, insurrec
tion.

повстати див. повставати., 
повсякденний daily, everyday, 
повтор IIення repetition; (багато

разове) reiteration; ~ний repeated; 
~ювати, повторйти repeat; (ба
гаторазово) reiterate.

поцч&||льний instructive; ~ ння 
(наставляння) precept, lesson, 
nomily; ~ти  teach; lecture.
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пов'язувати, пов'язати 1. (зв'язу
вати) tie together; bind; 2. tie- 
pen. (поєднувати)  unite; connect, 
link.

поган || ий bad, poor; ~ a  погода 
bad /  nasty weather; ~ий настрій 
low spirits pi.; ~ o  badly, not well; 
~ o  себе почувати feel hnwell; ф  
йому дуже ~ o  he is very ill.

погірш || ати be /  becbme worse; 
be aggravated; deteriorate; ~ення 
worsening; change for the worse; 
aggravation; deterioration.

погіршувати, погіршити make 
worse; worsen; (стан) aggravate; 

див. погіршати.
поглйблювати, поглибити make 

deeper; deepen (тж. перен.); ~ ся  
become deeper; deepen.

поглинати, поглинути absorb, soak 
up; перен. тж. engross.

погляд 1. glance, look; 2. (тонка 
зору) view, opinion; -ф* на мій ~  
in my view /  opinion; на перший ~  
at first sight.

поглядати, поглянути glance 
(from time to time), 

погнати drive, 
поговір gossip, 
поговорйи (have a) talk. 
погбдІІа weather; прогноз ~ и  

weather forecast.
погодж||ення co-ordination; жува

ти, погодити co-ordinate; (приходи
ти до єдиної думки) get agreement; 
жуватися, погодитися agree, be in 
conformity (with). 

поголйти(ся) shave (oneself), 
поголів'я (live-)stock, 
поголос rumour- 
погон військ, shoulder-strap, 
погонич driver-

погоня 1. pursuit, chase; 2. (гру
па, яка переслідує) pursuers pi.

поготів all the more, so much 
the more.

пограбува || ння robbery; ~ти  rob. 
пбгріб cellar-
погрожувати threaten, menace, 
погрбз II a threat, menace; ~ливий 

threatening, menacing, 
погром massacre, 
погруддя bust.
подавати, подати 1. give; (в ру

ки) hand; ~  комусь пальто help 
smb. on with his coat; 2. (на стіл) 
serve.

подагра gout.
подання presentation. 1 
подарувати present, give a pres

ent.
подарунок present, gift, 
подати див. подавати, 
податися go, leave (for). 
подат||ок tax; обкладання ~ком 

taxation.
подбати look (after), take care 

(of).
подвиг exploit; feat; heroic deed; 

бойовйй ~  feat of arms.
подвійний 1. double; 2. (супереч

ливий) ambivalent, 
подвір'я court, yard, 
подво || бний double; (посилений, 

збільшений) redoubled; ~єння 
doubling; redoubling; ~ювати(ся), 
~їти(ся) double; redouble..

подекуди here and there, some
where.

поденн || ий by the day після ім.; 
~ a  платня payment by the. day; 
~ и к  day- labourer, time-worker- 

подерти tear; ~ й  torn;~~CH teaft 
be torn.
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подзвонити ring; (у дзвін тж.) 
toll; (телефонувати) ring up, call 
up.

подив astonishment, surprise; 
amazement.

подивйтися look (at)*, (уважно) 
gaze (at).

подих breathing, breath; ~  веснй 
breath of spring; до останнього ~ y  
to the last moment of one’s life.

подібнЦий 1. similar (to), like; 
2. (такий) such; of this (that) 
kind; нічого ~ого розм. nothing 
of the kind; ~ість similarity (тж. 
мат.) resemblance, likeness.

поділ 1. (дія) division; 2. (на 
шкалі) point; 3.біол. fission.

поділ 1. (низина) lowland; 2. 
(низ спідниці та ін.) hem (of a skirt), 
skirt.

поділяти^ поділ йти 1. divide; share 
(тж. перен.; думку та ін.); 2. (роз’
єднувати ) separate; ~ ся  1. (роз’
єднуватися) break up, split up; 
(розпадатися на групи) fall into; 
2. (розходитися в чомусь) be divid
ed; 3, док.: ~ ся  враженнями tell 
one’s impression.

подільн||ий divisible; ~ість di
visibility.

подіЦти put; куди ви ~ли книж
ку? where (on earth) did you put the 
book? ~тися розм. go; get to; кудй 
він ~вся? what’s become of him?

подія event.
подоба || тися, сподобатися please; 

мені ~ється I like.
подовж II ення lengthening; prolon

gation; extension; ~ній longitudi
nal, lengthwise; ~увати, ~ити 
lengthen; prolong; ~уватися, вити
ся lengthen, become longer.

пбдола || ння overcoming, surm6unt- 
ing; ~ th overcome, surmount; (про 
почуття та ін.) get the better (of).

подорож journey; (морем) voy
age; (екскурсія, поїздка) trip; (га
строльна) tour, 

подорожник бот. plantain. 
подорбжн||ій 1. travel attr.;, 

travelling; ~ i  записки travel notes; 
2. як ім. traveller.

подорожувати travel; (морем тж.) 
voyage.

подразн І)ення irritation; ~ и к ir
ritant; ~ювати irritate, 

подробиця detail, 
подруга (girl-) friend; (у школі) 

schoolmate.
по-друге secondly, in the second 

place.
подружжя married couple; hus

band and wife.
подружйтися make friends (with), 
подружній matrimonial, conju

gal.
подряпати scratch, 
подув puff, breath, 
подужати overpower; перен. 

master, overcome, 
подумати think.
подушка pillow; (диванна) 

cushion.
подяк || a gratitude; (офіційна) 

message of thanks; ~увати thank, 
поезія poetry, 
поема poem.
поет poet; ~йчний poetic (al). 
поєдйнок duel.
поєднувати, поєднати join, con

nect, link; перен. тж. bind; ~  
теорію з практикою combine the
ory with practice; ~ ся  unite, com
bine.
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пожадливЦий greedy (for)*, (за
жерливий тж.) voracious; ~ ість  
grfced (iness). 

пожартувати joke, 
пожвав | |лення animation; к л ю 

вати, ~ити  revive; enliven; brighten 
up; клю ватися, ~итися become 
animated, liven up.

пожеж || a fire; conflagration; ~ний 
fire attr.; ~ник fireman.

пожертвувати donate; (чимсь) 
sacrifice.

пож йв||а food, nourishment; ~ний 
nutritious, nourishing.

пожива || ти: як ~єте? how are 
you getting on?

пожинати reap (тж. перен.); 
«ф ~  лаври reap /  win laurels.

пожирати, пожерти devour (тж. 
перен.).

ложйтки мн. розм. things, be
longings.

позІІа1 ім. pose, posture; приймати 
~ у  assume a pose.

поза2 прийм. outside, out of; ~  
планом over and above the plan; 
~  чергою out of turn; ~  законом 
outlaw.

позавчора the day before yester
day.

позаду behind, at the back, 
позаминулий before last піс

ля ім.
позаочі behind smb.’s back, 
позаторік the year before last, 
позачерговий out of turn після ім,; 

extraordinary.
позашкільнйй out-of-school, 
позаштатний not on the staff, 
позбавляти, позбавити deprive 

(of); ~  свободи imprison; ~ с я  be 
deprived (of).

позбуватися, позбутися get rid
(Of).

поздовжній див. подовжній, 
поздоров II лення congratulation; 

~ляти, ~ити congratulate; ~ляти 
з днем народження wish (smb.) 
many happy returns (of the day); 
~чий congratulatory, 

позйвач top. plaintiff 
позика loan; вйграшна ~  lottery 

loan.
позитивний positive; affirmative; 

~  відзив favourable response.  ̂
позиція position.
позичати, позйчити 1. (брати в 

борг) borrow, 2. (давати в борг) 
lend.

позичка debt; loan, 
позіхати, позіхнути yawn, 
познайомити (з чимсь) acquaint 

(with), (з кимсь) introduce; ~ ся  
(з чимсь) acquaint oneself (with); 
(з кимсь) make smb.’s acquaintance; 
get to know

позначати, позначити 1. (мітити; 
значити) mark, denote, designate; 
2. (вказувати) indicate; ~ ся  (про
являтися) be reflected; (на чомусь) 
affect.

позначка note, mark, 
позов action, suit, claim; пода

ти на когось ~  bring an action 
against smb.

позолот || a gilt, gilding; ~йти 
gild.

позолочений gilt, gilded, 
позувати l.pose; 2.(хизуватися) 

put on airs.
поіменний nominal; ~  спйсок 

list of names.
по-іншому differently; in a dif

ferent way
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пбїзд train; їздити ~ом go by 
train.

поїздка journey; trip, outing; 
(екскурсія) excursion, 

поїсти eat; have smth. (to eat), 
поїти, напоїти give to drink; 

(худобу) water; ~  чаєм give tea.
поїхати 1.go; ~  наступним по

їздом take the next train; 2. (виру
шити) depart, set off..

покажчик 1. (у книжці) index 
.(pi- -xes, indices [-si:z]) -, 2. (довід
ник) guide, list; 3.. (прилад) indi
cator; (стрілка) pointer; 4. (дорож
ній) road-sign.

показ showing, demonstration; 
display; ~  нового фільму showing 
a new film.

показання testimony, evidence, 
показати (ся) див. показувати (ся), 
показнйй imposing, impressive, 

dignified; ~  вигляд imposing ap
pearance.

показнйк 1. proof, indicator; 2.: 
~ й  мн. index (pi. indices); 3.мат. 
exponent.

показовий 1. (характерний) sig
nificant; 2. (для показу) demonstra
tion a t t r 3. (зразковий) model attr.

показувати, показати l.show; 
(демонструвати) demonstrate, per
form; 2. (вказувати) point, indi
cate; 3. (розкривати) display, show;
4. (про прилад) show, read; 5. top. 
(свідчити) testify, give evidence 
(of, against); ~ ся  (ставати вид
ним) appear, come in sight; (з'яв
лятися тж.) show oneself.

покаліч || ений maimed, crippled; 
~нти maim, cripple.

покара || ння punishment; ~ти  
punish.

покаяння repentance; confession, 
покаятися repent; confess, 
поки 1. (тепер) for the present; 

(на деякий час) for the time being; 
2. (в той час як) while; 3. (до того 
як) till, untill; ~  що а) (до цього 
часу) so far; for the present; 
б) (тим часом) in the meanwhile.

покидати, покйнути leave, aban
don; (іти від когось) desert; for
sake.

покйнутий left; forsaken; desert
ed; abandoned.

покійн || ий 1. (померлий) late; 
2 .як ім. the deceased; ~ик the de
ceased.

покінчйти finish; ~  з чимсь put 
an end to smth., do away with 
smth.

покірливЦий submissive, obedi
ent; ~ість submissiveness; obedi
ence; ~ o  submissively, humbly.

покірн || ий див. покірливий; ~ість 
див. покірливість, 

покіс mowed field /  meadow, 
поклад (частіше ~ и  мн.) геол. 

deposit; ~ и  вугілля coal-field.
покладйти, покласти (доручати) 

charge (with); ~  обов'язки на ко
гось place a duty on smb.; ~  надії 
(на) set one’s hopes (on).

покладатися, покластися (на ко
гось) rely (upon), depend (upon). 

покласти(ся) див. покладати (ся), 
поклик appeal; call, 
поклйкання vocation, calling, 
поклйкати call, appeal, 
поклін bow.
поклонятися, поклонитися (ша

нувати) worship, 
поклястися swear, 
покоління generation.
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покоряти, покорйти conquer; sub
due.

покотити (ся) roll (down), 
покохйти fall in love (with), 
покращ і) ати, тж. ~ ити improve, 
покривало cloth; (постелі) cover

let.
покривати, покрйти 1. (накрива

ти) cover; 2. (фарбою та ін.) coat; 
paint; 3. (компенсувати) pay off; 
discharge; ~  збитки cover one’s 
losses.

покриття 1. (дія) covering; (фар
бою) coating; 2. (боргів) payment; 
3. Шв. .покрівля.

покришка lid; (шини) tyre-cover, 
покрівля roofing, 
покрій (одягу) cut. 
покровитель patron, protector, 
покручений twisted, curved, 
покуп&тися take /  have a bath, 
покупець buyer; purchaser; (по

стійний) client.
покупка (придбане) purchase, 
покуштувати taste. 
полЦй .flap; ф  з-під ~ й  on the 

sly.
пол&годити repair, mend, 
поламаний broken. 
пол||е 1 .у  різн. знач, field; спор

тивне ~ е  playing field (s) (pi ); ~ e  
діяльності sphere of activity; 2. (тло) 
ground; 3.; ~ я  мн. (у книжці та 
ін.) margin sg.; 4.: ~ я  мн. (капе
люха) brim sg.; ф  ~ е  зору field 
of vision; одйн у ~ і  не воїн one man 
is no man. 

полегшення relief, 
полегшувати, полегшити lighten, 

make lighter; (задачу та ін.) fa
cilitate, make easy; (біль та ін.) 
relieve.

полемізувати argue (with), pole
mize (with).

полем ||іка polemics p l.t dispute; 
вічний polemic(al).

полетіти 1. fly; 2. (про літак) 
take off; (на літаку) fly, make a 
flight.

поливати, пол йти (лити) pour; 
(вулиці, рослини) water* 

полйн бот. wormwood, 
полити див. поливати, 
полйця shelf; (у вагоні) berth, 
полігон військ, shooting-range; 

proving ground.
поліграф || ічний:~ічна промисло

вість, тж. ~ ія  printing industry, 
поліклініка polyclinic, 
поліно log.
поліпш||ений improved; ~увати- 

(ся), ~  ити (ся) improve.
полірНований polished; ~увати 

polish, 
політ flight.
політехнічний polytechnic(аі). 
політик politician, 
політика politics ріг, policy, 
політйчний political; ~  діяч po

litician, political figure.
поліцейський 1. police attr.; 2.’ 

як ім. policeman, 
поліція police, 
полічйти count, calculate, 
полк regiment; ~овник colonel; 

~оводець general, 
половйна half, 
пологи мн. childbirth sg. ' 
пологий sloping.
положення 1. (місце перебування) 

position; 2. (поза тж.) posture; 3. 
{стан, становище) state; condition;
4. (теза) principle; основні ~  мн. 
main principles.
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полоз, ~ 6 к  (саней) runner, 
полон captivity; ~ений prisoner; 

war prisoner-
полонина 1. mountain valley; 2. 

mountain pasture-ground, 
полонити captivate; fascinate, 
полоскати rinse; (горло) gar

gle; ~ с я  (хлюпатися у воді) 
splash, 

полоти weed.
полоти | |6 1. (тканина) linen

['ll-] -, 2. (картина) canvas; «ф» за
лізничне permanent way; ~яний 
linen ['ll-].

полохати,сполохати frighten; ~ с я  
be frightened, 

полохливий timorous, shy. 
полудень noon, midday. 
полуЦм’я flame; ~ м ’яний flam

ing, fiery; перен. тж. ardent.
полуниці збірн. мн. (garden) 

strawberries.
полюбйти grow fond (of); (зако

хатися) fall in love (with).
полювання hunting; chase; хо

дити на ~  go hunting.
полюс pole; Північний ~  North 

Pole; Південний ~  South Pole.
полягати1, полягти l.lie  down; 

2.недок. (піти спати) go to bed; 
З .док. (загинути) fall.

полягати 2 (зводитися до чогось) 
consist (in); lie (in), 

поляк Pole.
полярн II ий arctic, polar; Полярна 

зоря the North Star; ~ a  станція 
polar station; ~ e  коло polar circle; 
~ и к  polar explorer 

полька1 (жінка) Polish woman, 
Pole.

полька2 (танець)  polka, 
польовйй field attr

польськЦий Polish; ~ a  мова 
Polish, the Polish language.

помада pomade [-mcud]; губна 
~  lip-stick.

помазок (для гоління) shaving- 
-brush.

помаленьку, помалу little by 
little, slowly. '

помандрувати travel (for some 
time)-, (вирушити) leave (for)-, set
off.

помах (руки) wave; movement; 
(веслаt коси) stroke, sweep; (крил 
тж.) flap.

помацки groping(ly); іти ~  grope 
one's way.

померлий 1. dead; 2. як ім. the
deceased.

померти див. помирати, 
помешкання premises pi; (буди

нок) house, building; (квартира) 
apartment, flat, 

помйї мн. slops, 
помилйтися див. помилятися, 
помйлк || a mistake; error; ~овий 

erroneous, mistaken; ~ 6во  by mis
take; erroneously.

помйлува || ння pardon; ~ т и  par
don.

помилятися, помилйтися make 
mistakes; be mistaken; be wrong; 
док. тж. make a mistake.

помирати, померти die; док. тж. 
be dead.

помирйти reconcile (with); ~ с я  
make it up (with); be reconciled 
(to)

помідор tomato.
поміж between; (серед) among, 
помірковані) ий moderate; abstemi

ous; ~ість moderation; abstemi
ousness.
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помірний moderate; ~  клімат 
temperate climate.

поміряти measure; (температуру) 
take; ~ся: ~ ся  сйлою з кимсь try 
one’s strength on each other 

поміст dais, platform, 
помістйти див. поміщати, 
помітити див. помічати, 
помітка note, mark, 
помітн || ий 1. (видимий) visible, 

noticeable; (відчутний) appreciable; 
marked; 2. (відомий) notable; ~ о  
noticeably; appreciably, 

поміч help, assistance, aid. 
помічати, помітити 1. notice; не 

~  fail to notice; 2. (робити помітки) 
mark.

помічнйЦк ~ ц я  assistant, helper, 
помішати (збовтати) stir; (змі

шати) mix.
поміщати, помістйти put, place; 

~ с я  get in.
поміщи || к landowner, landlord; 

~цький landowner’s, landowners’ 
помножити multiply (by), 
ло-моему \. вставне сл. (на мою 

думку) in my opinion, as I see it; 
2. (відповідно до моїх бажань та 
ін.) (in) my way.

помст II a revenge; ~  йтися revenge 
oneself (on), take revenge (on).

пом’якшувати, пом’якшити 1. 
make soft; soften, mollify (тж. пе
рги.) 2. (послаблювати) moderate; 
allay; ~ ся  1. become soft; soften, 
mollify (тж. перен.); 2. (послаблю
ватися, зменшуватися) diminish, 
abate; 3. (про погоду, клімат) grow 
milder.

пом’ятий crumpled, creased 
понад over, above; ~  план above 

the plan.

поневол || ення enslavement, sub
jugation; ~ювати, ~ити enslave, 
subjugate, 

понеділок Monday, 
понижувати, понйзити l.lower, 

reduce; 2. (в посаді) degrade.
поникати, понйкнути droop, wilt; 

понйкнути головою hang one’s head.
поновлювати, поновйти 1. renew, 

renovate; refresh; 2. (повертати по
передній стан) restore; reconstruct; 
~ ся  l.be renewed; 2. be restored; 
recover.

по-новому in a new way; почати 
ж йти ~  begin a new life, 

поночі in the dark, 
понурий downcast, dismal, 
понурити: ~  голову hand one’s 

head.
поняття 1. concept; (уявлення) 

notion, idea; 2. філос. conception, 
пообідати див. обідати, 
поодинокії ий isolated; ~ і  факти 

isolated facts.
поодйнці separately; singly, one 

at a time.
попадати, попасти 1. (влучати) 

hit, strike; 2. (потрапляти кудись) 
get; ~ с я  (спійматися) get caught, 

поперед in front of; before, 
попереджати, попередити 1. (на

перед повідомляти) notify, give 
advance, notice (about); (застері
гати) warn; 2. (запобігати) pre
vent.

попередження \ .y  різн. знач. 
notification; notice; (застереження) 
warning; 2. (запобігання) preven
tion.

попередити див. попереджати, 
попередня || к, ~ ц я  precursor; (на 

посаді) predecessor.
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попередній preceding, previous, 
попереду І.присл. in front, in 

advance; (у майбутньому) ahead; 
у нього все життя ~  his whole 
life is ahead of him; 2.прийм. in 
front of; before.

поперек ім. loins pi.; small of the 
back.

поперек присл., прийм. across, 
поперемінно alternately, 
поперечн II ий transverse, cross; 

~ к  diameter.
по-перше first, in the first place, 
попит demand, 
попід under; (поблизу) near, 
попі || л ashes pi.; ~льнйчка ash

tray .
поплавець, поплавок float, 
поплічник (співучасник) accom

plice.
поповн II ення 1. replenishment; 2. 

військ. . (людьми) reinforcement; 
~ю вати, ~ити 1. replenish; (про 
знання) enrich; 2. військ, (людьми) 
reinforce; ~юватися, ~итися І. be 
replenished; (знаннями) be en
riched; 2. військ, (людьми) be rein
forced .

пополам in two, in half, 
попона horse-cloth, 
поправити див. поправляти, 
поправка correction; (до резолю

ції та ін.) amendment.
поправляти, поправити 1. (по

милки) correct; 2. (надавати пра
вильного положення)' adjust, put 
straight.

попрікати, попрікнути reproach, 
попросйти див. просити, 
попрощатися див. прощатися, 
популярнії ий popular; ~ ість  po

pularity

попускати, попустйти rel&x, ease; 
(послаблювати) loosen, 

пора анат. pore. - 
пор& 1. time; 2.безос. Н is time 

( -f, to inf.); ф  з тих nip since then; 
з давніх nip from the earliest times.

порад || a advice, counsel; за чи
єюсь ~ою  on smb.’s advice; ~ити 
advise; ~итися consult, ask advice 
(of).

порадник 1. (людина) adviser; 
2. (книжка) reference book.

поразкЦ a defeat; завдати ~ и  de
feat, inflict a defeat; *ф ~ a  в пра
вах disfranchisement.

пораненії ня wounding; (рана) 
wound; ~ и й  1. wounded; injured; 
2. як ім. wounded man, injured man.

поранити wound; injure; перен. 
тж. hurt.

поратися 1. keep house; 2. (коло 
чогдсь) be busy (over, with).

порвати tear; перен. (зв'язки та 
ін.) break off; ~ ся  tear, be torn; 
перен. break (snap)*, be broken off.

пориватися try to attain, strive 
(for /  after).

порйвчастий gusty; (різкий) jerky, 
abrupt; (про людину) impetu
ous.

поринати, порйнути dip, plunge 
(тж. перен.). 

пористий porous.
порівну equally, in equal parts, 
порівнювати, порівняти compare, 
поріг 1. threshold (тж. перен.); 

2. (річковий) rapids pi.
поріднен II ий: ~ і  міст& twin

cities, twin towns, 
поріднйти див. ріднити, 
поріз cut; ~ а т к  cut; ~ameся cut 

oneself.
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порізно separately, 
по-різному in different ways, 
порічки мн. йот. red /  white cur-, 

rants.
порода 1. (тварин) breed, race;

2. (категорія людей) sort, type;
3. геол. rock.

породжувати, породйти give birth, 
beget; перен. generate; (про по
чуття) evoke, give rise (to).

породистий thoroughbred; pedi
gree attr.

породйти див. породжувати, 
порожнеча 1. emptiness (тж. пе

рен.); 2. фіз. vacuum.
порожнина emptiness; анат. cav

ity.
порожні II й 1. empty; 2. (порож

нистий) hollow; 3. (незайнятий) 
vacant; ф  з —ми руками. empty- 
handed.

порозумітися come to a mutual 
understanding, 

порозумнішати grow wiser, 
пором ferry (-boat); переправа на 

—і ferrying (across), 
порося sucking-pig. 
пороти (розшивати) unpick, 
порох' (вибухова речовина) (gun)- 

powder
порох2 (пил) dust, 
пороховйй (gun)powder attr. 
пороша fresh /  loose snow, 
порош йна speck of dust, 
порошйти (покривати пилом) 

raise the dust.
порошок powder; зубний — tooth- 

-powder* 
порт port.
портатйвний portable, 
портовії ий port attr.% —e місто 

seaport; ~ий робітнйк docker-

портрет portrait [ r it] . 
портсигар cigarette-case, 
португа || ледь, —льський Portu

guese; —льська мова Portuguese, 
the Portuguese language.

портфель 1. brief-case, bag; 2. 
(міністерський) portfolio (pi. -os).

портьєра curtain; (над дверима 
тж.) door-curtain.

порук II a bail, guarantee; брати /  
взяти на —и go bail (for), bail out.

поруч beside; side by side; near, 
close by.

поруч ||ень (звич. —ні мн.) hand- 
-rail sg.

поруш II ення breach, violation; 
(закону та ін.) infringement; (спо
кою) disturbance; —ник disturber; 
offender; infringer.

порушувати, порушити break; (за
кон та ін. тж.) infringe; — дис
ципліну violate discipline; — тишу 
break /  disturb the stillness, 

порцеляна china, porcelain. 
п6рці||я portion; (страви тж.) 

helping; три —І морозива three ices, 
поршень piston, 
поряд див. поруч, 
порядковий ordinal; — числівник 

грам, ordinal (number).
лорядн||ий (чесний) decent, hon

est; —ість decency, honesty.
поряд | |ок 1 .у  різн. знач. order; 

2. (суспільний лад тж.) regime; 3.: 
—ки мн. (правила, звичаї) rules, 
customs; ф  —ок денний agenda.

порятунок rescue; salvation; (дія) 
rescuing, saving.

посаді)a post, position; займати 
—у hold a post.

посадйти 1. (рослину) plant; 2, 
(запросити сісти) offer a seat, seat.

Ч
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посадка І. (рослин) planting; 2. 
(на пароплав, поїзд) boarding; 
3. ав. landing.

посвідчення 1. (дія) attestation; 
certification; 2. (документ) card, 
certificate; ~  особи identity card, 

посвідчувати, посвідчити certify. 
ito-свбему in one’s own way. 
поселенець settler. 
поселяти(ся), поселити (ся) settle, 
посеред in the middle (of), 
посередині 1. присл. in the mid

dle; 2. прийм. in the middle (of).
посередня || к mediator, intermedi- 

ary, go-between (тж. на перегово
рах); ~цтво mediation.

посеред || ній mediocre; юність me
diocrity; ~ньо  so-so; (оцінка) fair, 
satisfactory.

посилаЦння reference (to); ~ ти , 
послати send; dispatch; (поштою) 
mail, post; ~тися, послатися re
fer (to)-, (цитувати) cite.

посйлей II ий intensified; rein
forced; ~ н я  strengthening, inten
sification.

посйлити див. посйлювати. 
посйлка (поштова) parcel, 
посйлювати, посйлити intensify; 

і strengthen; ~ ся  intensify; become 
stronger; (про звук) grow louder, 

посйльний їм. messenger, 
посипати, посйпати powder, strew, 
посібник text-book, manual, 
посів 1. (дія) sowing; 2. (те, що 

посіяне) crops pi.; ~нйй: ~на пло
ща sowing area, area under grain, 

посіяти див. сіяти, 
посковзнутися slip, 
посл&бл || ення weakening; перен. 

relaxation; ~ювати. лосл&бити 1. 
weaken; make smb. weak(er); перен.

relax, ease; 2. (зробити менш ту
гим) loosen.

посланець messenger, envoy. 
послати(ся) див. посилати(ся). 
послідовн (Іий І. (який іде один 

за одним) successive, consecutive; 
2. (логічний) consistent; ~ и к  fol
lower; ~ість І. (певний порядок) 
succession, sequence; 2. (логічність) 
consistency.

послуг || a service; зробіть мені 
~ у  do me a favour; ^  я до ваших 
послуг Г т  at your service, 

послужливий obliging. 
послухати(ся) див. слухати(ся), 
посмертний posthumous, 
посміти dare; (відважитися) ven

ture.
посміхатися, посміхнутися smile, 
посміхови || сько, ~ щ е  laughing-

-stock.
посмішка smile; grin, 
поснідати див. снідати, 
посол ambassador, 
посольство embassy, 
поспіх haste, hurry; ~ ом  hastily, 
поспішати, поспішйти 1. hurry, 

hasten; make haste; 2. (про годин
ник) be fast.

поспіши II ий hasty, hurried; ~ість 
haste, hurry.

пост post; займати ~  hold a post, 
постава carriage, bearing, 
поставати, постати (про питання 

та ін.) spring up, arise, 
поставити див. ставити, 
постав || ка delivery; ~ляти  sup- 

ply.
постанова (рішення) decision; 

(зборів) resolution; (указ) decree.
постановник театр, ргобйсег; di

rector.
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по-старому as before; as of old. 
постати див. поставати, 
постать figure.
постача||ння supply; ~ ти , поста

чити supply, provide (with).
постійн II ий constant, steady; (зви

чайний) regular; (не тимчасовий) 
permanent; invariable; ~ a  величина 
мат. constant; ~ий струм direct 
current; ~ ість  constancy; (незмін
ність) regularity; ~ o  constantly.

постіль 1. (ліжко) bed; 2. (білиз
на) bed-clothes.

постріл shot; (звук) report; на 
відстані ~ y  within gunshot.

поступальний onward, progress
ive.

поступатися, поступйтися 1. (від
давати) let (smb.) have; yield; ~  
місцем give up one’s place (to); 2. 
(піддаватися) give in, give way, 
yield.

поступи || a 1. (дія) yielding; 2. 
(компроміс) concession; іти на ~ и  
make concessions.

поступлив II ий yielding, pliant, 
compliant; ~ ість  pliancy, compli
ance.

поступовий gradual, 
посувати, посунути move; ~ с я  

move; (рухатися вперед) advance; 
перен. make progress.

посуд збірн. (plates and) dishes 
pi.

посунути див. посувати, 
посуха drought [draut] 
посушливий arid, droughty; ~  

рік dry year-
посягаЦння encroachment (on /  

upon), infringement (on /  upon); 
^ т и , посягнути encroach (on /  upon, 
infringe on /  upon).

потаємнії ий innermost; secret; 
~ a  мрія cherished dream.

потай, ~ к и  secretly, surrepti
tiously.

потайнйй secret; (прихований) 
hidden, concealed, 

потакати indulge, 
поталанити be lucky /  fortunate 

enough.
по-твоєму 1. вставне сл. (на твою 

думку) in your opinion; 2. (як ба
жаєш) as you like it, as you wish.

потвбрЦа monster; ~ний mon
strous; ugly, 

потерпілий ім. victim, 
потйлиця back of the head, 
потиск (руки) handshake, 
потискати, потйснути shake, press; 

вони потиснули одйн одному руки 
they shook hands.

потихеньку 1. (повільно) slowly; 
2. (дуже тихо) quietly; 3. (таємно) 
secretly.

потік flood, torrent; (світла та 
ін.) flow, stream (тж. перен.).

потім (опісля) afterwards; (піз
ніше) later on; (далі) then.

потіти sweat, perspire; (про вікна 
та ін.) be damp.

потіха fun, amusement; (чудна 
подія) funny thing.

потішати, потішити amuse, di
vert; ~ ся  1. amuse oneself; 2. (смія
тися з когось) make fun (of), mock
(at).

потоваришувати make friends, 
потовщення thickening, 
потонути див. потопати, 
потоп flood; deluge, 
потопати, потонути sink, go down; 

(про живе тж-) drown, 
потопйти (судно) sink.
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поточи IIий !. current; (сучасний) 
present-day attr.; ~ий момент the 
present situation; 2. (повсякденний) 
Everyday; routine attr.; ~ i  справи 
routine /  everyday matters.

потрапляти, потрапити (кудись) 
get (into) ; (досягати якогось місця) 
get (to), reach; ф  ~  в полон be 
taken prisoner; ~  в біду get into 
trouble.

потреб || a want, necessity, need; 
requirement; в міру ~ и  as required.

потребувати need, require, be in 
need (of), 

по-третє thirdly, 
потрібен див. потрібний. 
потрібнЦий necessary; ~о : саме

те, що ~ о  the very thing; усе, що 
~ о  everything necessary.

потрійний triple.
потріскатися crack; (про шкіру) 

chap.
потроху 1. (помалу) a little; 2. 

(поступово) little by little, grad
ually, slowly.

потрясати, потрястй (зброєю та 
ін.) shake; (справляти враження
тж. ) impress, have a deep effect 
(on).

потрясіння t. (докорінний злам) 
upheaval; 2. shock; нервове ~  shock.

потужнії ий powerful; (про фі
зичну силу тж.) strong; ~ість 1. 
power; 2. фіз., техн. capacity; 3. 
(продуктивність) output.

лотура||ння indulgence; ~ти  in
dulge, pander.

потухати, потухнути (про світло, 
тж. пер єн.) go out; die out.

потяг (прагнення, схильність) 
leaning (towards); inclination; ~  до 
музики bent for music.

потягнути, тж. потягтй див. тяг
нути, тж. дягтй.

по-українському (in) Ukrainian, 
пофарбувати paint; (волосся, 

тканину) dye.
похапцем hastily, hurriedly, 
похвал ||а praise; ~йти praise, 
похвалятися, похвалйтися boast, 
похвальн И ий 1. (який містить 

похвалу) approving, praising; ~ а  
грамота certificate of approval; 
2. (який заслуговує похвали) 
laudable, praiseworthy, commend
able.

похйл||ий slanting, inclined, slop
ing; ~ a  площина inclined plane; 
ф  ~ий вік old age.

похилйти(ся) bend (over); 
lean.

похитнути give a push; rock, 
sway; перен. shake; ~ ся  (нахили
тися) lurch; (про людей тж.) stag
ger; перен. be shaken.

похід 1. march; вирушити в ~  
march out, take the field; 2. (орга
нізована прогулянка) excursion; 
(walking) tour, hike; 37 (воєнна кам
панія, тж. перен.) campaign 
(against).

похідн||ий 1. march attr., march
ing; 2. (призначений для походу) 
field attr.; camp attr.; ~ e  ліж
ко camp-bed; ~ a  кухня field kit
chen.

похідн||йй 1. derivative; ~ e  сло
во derivative; 2:: ~ a  як ім. мат. 
derivative.

похмілля hang-over, 
похмурий gloomy, sombre; dis

mal.
похнюпитися hang one’s head, 

look dejected.
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поховання 1. funeral, burial; 2. 
архл. (місце, де поховано) grave; 
entombment, 

поховати див. ховати '»2. 
походження origin; (належність 

за народженням тж.) birth.
походити (бути якогось похо

дження) come (of), descend 
(from); ~  з селян соте of peasant 
stock.

похорНон funeral, burial; д о н 
ний funeral, 

поцілувати (ся) kiss, 
поцілунок kiss, 
почасти partly.
початя(ся) див. починати (ся), 
початківець beginner, 
початковіїий 1. (який перебуває 

на початку) first, initial; 2. (еле
ментарний) primary, elementary; 
~ а  школа elementary /  primary 
school.

початії ok beginning; outset, 
start; на ~ ку  сімдесятих років in 
the early seventies, 

почекати див. чекати, 
почервоніти redden, grow /  turn 

red; (про обличчя) flush; (від соро
му, збентеження) blush.

пбчерк hand (writing); мати гар
ний ~  write a good hand.

почесн||ий 1. (який користується 
пошаною) honoured; ~ий гість 
guest of honour; honoured guest; 2. 
(який обирається на знак пошани) 
honorary; ~ е  звання honorary title; 
3. (який робить честь комусь) hon
ourable; ~ий обов’язок honour
able duty.

почес||ть honour; віддавати ~ т і 
pay honour (to), 

почет suite, retinue.

почйн 1. initiative; 2.розм. start, 
beginning.

починати(ся), почати (ся) begin, 
start; commence. 

почйстити(ся) див. чйстити(ся). 
почорніти turn black, 
почува || ти 1. feel; (відчувати)

have a sensation; 2. (усвідомлювати) 
sense, be aware (of); ~ти себе feel; 
як ви себе ~єте? how do you feel?

почути hear; (нюхом) scent, 
smell; ~ ся  be heard.

почуття у різн. знач, sense, feel
ing; (відчуття тж.) sensation; (емо
ція) emotion; ~  гордості feeling of 
pride; ~  нового sense of the new.

пошан || a respect; користуватися 
загальною ~ою  win the respect of 
all; з ~ою (у листах) yours truly, 

пошепки in a whisper, 
пошйреяня 1. widening; broad

ening; перен. тж. expansion; 2. (роз
повсюдження) spreading; dissemi
nation; ~  досвіду spreading of 
methods; ~  ідей dissemination of 
ideas.

пошйрювати, поширити 1. widen, 
broaden; перен. тж. enlarge;, ex
tend; expand; 2. (розповсюджувати) 
spread, circulate; ~  досвід spread 
the know-how; ~ с я  1. widen; broad
en; перен. тж. be enlarged /  expand
ed; extend (to); 2. (про закон та ін.) 
apply (to); 3. (розповсюджуватися) 
spread; get about, 

пошйти див. шйти. 
пошкодження damage; injury; 

(дія) damaging, injuring.
пошкоджувати, пошкодити 1. 

(псувати) damage, spoil; 2. (пора
нити) injure, hurt, 

пошкодувати див. шкодувати.
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пошта у різн. знач, post, mail; 
(поштове відділення) post-office, 

поштамт post-office. 
поштов||ий postal; post attr.; 

~ий ящик letter-box; ~ий папір 
note-paper, letter-paper; ~ а  марка 
(postage) stamp; ~ і  видатки post
age sg.

поштовх 1. push; (під час їзди) 
jolt, bump; (під час землетрусу) 
shock, tremor; 2. (стимул) stimulus, 
incitement.

пошук || и мн. search sg.; у ~ ах  
in search (of), 

пощастйти див. щастити, 
поява appearance, 
пояс 1. belt, girdle; рятувальний 

~  lifebelt; 2. (стан, талія) waist; 
до ~ а  up to the waist; 3.геогр. 
zone; арктичний ~  frigid zone, 

пояснення explanation, 
пояснюва || льний explanatory; 

~ти, пояснйти explain, make clear; 
~тися, пояснйтися be explained; 
become clear.

прабаба, прабабуся great-grand
mother.

прйвда 1. truth; 2. безос.: це
~  it is true; 3. вставне сл. true.

правдйвий true; (про людину) 
truthful.

правдоподібний plausible, 
прав || ий 1 1. right, right-hand

attr.; на ~ому боці on the right side; 
2. політ, right wing attr. 3. як ім. по
літ. right-winger, rightist.

правий 2 1. (невинний) guiltless; 
2. (який має рацію, тж. справедли
вий) right; я ~  I am right.

правил || о 1. rule; 2.; звич. ~ а  
мн. (розпорядок) regulations pi.; 
~ а  дорожнього руху traffic regula

tions; 3. (принцип) principle, ma
xim; взяти за ~ о  make it a rule.

правил ьн || ий brigh t, true (без 
помилок) correct; 2. (який відпові
дає правилам) proper; 3. (регуляр
ний, ритмічний) regular; ~ о
1. rightly; (без помилок) correctly;
2. безос. it is right; it is correct, 

правйтель ruler.
правити 1 1. (керувати) rule, gov

ern; 2. (управляти кіньми, вести 
машину) drive; steer (тж. вести 
яхту та ін.).

правити 2 \. (виправляти помил
ки) correct; ~  коректуру read the 
proofs; 2. (випрямляти) straighten;
3. (гострити) sharpen, set. 

правити3 (вимагати)  demand, 
правління (виборний орган)

(management) board; бути членом 
~  be on the board.

правляч II ий ruling; ~ і  класи the 
ruling classes.

правнуНк great-grandson; ~чка 
great-granddaughter.

прав II o bright; ~ о  голосу the 
vote; 2. тк. одн. (наука) law; 
3. ~ а  мн. розм. (свідоцтво) licence 
sg.; ~ а  водія driving licence, 

правобережний right-bank attr. 
правов||йй legal; ~ а  держава 

law-abiding /  law-governed state.
правомірн II ий lawful, rightful, 

legitimate; ~ість legitimateness.
право II пис spelling, orthography; 

~пйсний orthographical, spelling 
attr.

правопоруш || ення юр. offence, 
infringement of the law; ~ник of
fender, delinquent.

праворуч 1. (де) on the right 
(of)-, ~  від нього on his right side;
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2. (куди) to the right; повернути 
~  turn to the right.

правосуддя justice; чинити ~  ad
minister justice.

Праги єн II ня aspiration (for); у 
своєму ~ н і (до) in the strivings 
(for).

прагнути aspire (to), strive 
(for).

прадід great-grandfather, 
практи || ка у різн. знач, practice; 

на ~ ц і  in practice; (прийоми і на
вички) practical experience; (на
вчальна) practical work; проходити 
~ ку  do practical work; ~кувати(ся) 
practise.

практйчний practical. 
праЦля laundress; ~ льн и й  

washing attr.; ~льний порошок 
soap-powder; ~льна машина wash
ing machine; ~льня laundry, 

прання washing, laundering, 
np&nop flag; banner; colours pi; 

~6ць small flag, 
прапороносець standard-bearer. 
пр&с||ка iron; ~ув&ти iron; 

press.
прати wash, launder, 
прах книжн. 1. dust; 2. remains 

pi; ashes p i
працездатн || ий able-bodied; 

~ість capacity for work; (фізич
на здатність до праці) ability to 
work.

працівнйк worker, 
працювати 1 ,y  різн. знач, work; 

2. (про механізми та ін.) operate, 
work; run; 3. (про установи та ін.) 
be open, operate.

праця l.work, labour; 2. (занят
тя, робота на виробництві) work, 
job.

працьовйтий industrious, hard- 
-working.

предмет 1. object, thing; (окрема 
річ) article; 2. (тема) subject, topic, 

предок ancestor.
представляти, представити І.

(знайомити) introduce, present; 
2. (бути представником) represent; 
■ф 3.: ~  до нагороди put (smb.) 
for a reward /  decoration.

представнй II к representative; 
~цтво representation.

пред’являти, пред’явйти 1. (по
казувати) present, produce; 2. (за
являти про щось) bring, lay, raise; 
~  вимогу lay claim (to), 

пред’явнйк bearer, 
президент president, 
презйдія presidium, 
презйр II ливий contemptuous, 

scornful; ~ство  contempt, scorn.
прекрасний beautiful, fine; (від

мінний) excellent.
прем’єра premiere [prom'jea], 

first performance /  night.
прем’єр-міністр prime minister, 

premier.
премія prise; reward, 
препарат preparation, 
прес press.
преса the press; (журналісти 

тж.) pressmen.
прес-конференція press-confer

ence.
престиж prestige, 
престол throne.
претендЦент pretender (to); 

claimant (to); ~увати claim- (to); 
pretend (to).

претензія 1. claim; (незаконна 
та ін.) pretension; 2. (скарга) 
complaint.
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префікс грам, prefix, 
при 1. (біля, поблизу) by, at, 

near; ~  дорозі by the road; 2. (озна
чає приєднання до чогось) attached 
to; 3. (в присутності)' in smb.'s 
presence; ~  дітях before children.

прибережний shore a t t r near the 
shore після ім.; (біля моря тж.) 
coastal; (біля річки) riverside.

приберігати, приберегти save up, 
reserve.

прибивати, прибити 1. (цвяхами) 
nail; 2. (про пил) lay.

прибиральниця (в установі) of
fice-cleaner.

прибирати., прибрати І. (щось, 
звідкись) take away; 2. (наводити 
порядок) clean up, tidy; put in or
der; ~  кімнату do /  tidy a room; 
3. (ховати) put away, 

прибити див. прибивати, 
прибігати, прибігти come run

ning.
прибій surf.
прибічник supporter; див. тж. 

прихильник.
приблизний approximate; ~ о  

approximately, roughly.
приборкува II ти, приббркати tame; 

перен. curb, subdue; ~ ч  (ani
m al) tamer.

прибрати див. прибирати, 
прибувати, прибути 1. arrive, 

come; 2. (збільшуватися) increase; 
(про воду) rise, 

прибутковий profitable, 
прибуток profit, gain, 
привабл |f ивий attractive; (про 

людину тж) engaging; ~ювати, 
привабити attract, 

прйв&л stop, halt, 
приватнії ий private; ~ а  влас

ність private property; ~ а  осбба 
private person, 

привезтй див. привозити, 
привертати, привернути attract, 

draw; ~  чиюсь увагу attract /  draw 
smb/s attention, 

привести див. приводити, 
прйвид ghost, spectre, apparition, 
привйджуватися, привидітися 

appear-
прйвЦід pretext, plea; під ~одом 

tinder /  on the pretext (of).
привіз I. bringing (in); 2. (те,

що привезене) delivery; ~нйй im
ported; brought in (from some other 
place).

привілеЦй privilege; ~йований 
privileged.

привільнії ий 1. (про місцевість) 
open, spacious; 2. (вільний) free; 
~ e  життя carefree life.

привіт greetings pi., regards pi;  
з сердечним ~ом yours sincerely; 
~альний welcoming; ~альна про
мова speech of welcome; ~ання 1. 
greeting; (військових) salute; 2. (ус
не або письмове звернення) message 
of greeting; greetings p i  

привітати 1. greet, welcome; hail; 
(голосними вигуками) cheer; 2. 
військ, salute; 3. (схвалити) wel
come, applaud; ~ ся  greet (smb.).

привіти || ий affable, friendly; 
~ість affability, friendliness.

привласн || ення appropriation; 
~ювати, ~ити 1. (заволодіти) ap
propriate, take possesion (of); 2. 
(видавати за своє) arrogate to one
self.

приводити, привестй 1. (достав
ляти) bring, take; 2. (про дорогу) 
lead, bring; 3. (до певного стану):
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~  до відчаю drive to despair; ~  в 
гарний настрій put in a good mood; 
4. (бути причтою чогось) lead (to), 
result (in); «ф ~  до пам’яті bring 
(smb.) round.

привозити, лривезтй bring in. 
привселюдно in public; (відкри

то) openly,, publicly.
привч&ти, привчити accustom 

(to), inure (to); (тренувати) train; 
~  себе до холоду inure oneself 
to cold; ~ с я  get used (to -f- 
gerund).

прив'язувати, прив’язати fasten, 
bind; tie (тж. перен.); ~ ся  (на
бридати) poster, bother.

прйв’яЦзь (для собаки) leash, 
lead; (для тварини на паші) tether; 
на ~ з і on a leash /  lead.

пригадувати, пригадати remem
ber, recal; recollect.

приганйтя, пригнати 1. (худобу 
та ін.) drive in; 2. (припасовувати) 
adjust (to), fit (on) 

пригвйнчувати, пр’игвинтйтй screw 
on.

пригнйти див. приганяти, 
пригнічея й ий oppressed; (пси

хічно) depressed, dispirited; ~н я 
oppression; (психічний стан) depres
sion.

пригнічувати, пригнітйти op
press; (психічно) depress; dispi
rit.

пригнйблек || ий oppressed; ~ня 
oppression.

пригнеблюва || ти, пригнобйти op
press; ~ ч  oppressor.

пригод I a adventure; (подія) in
cident; стйти у ~ і  be of use.

пригодитися be of use, prove /  be 
fisefuf, come in useful /  handy.

пригодницький adventure attr.; 
~  роман novel of adventure, ad
venture novel.

приголомшувати, приголомшити
stun, stupefy.

лрйголосний лінгв. consonant, 
пригортати, пригорнути press 

(to)-, hug (smb.) to one’s heart, 
прйгорща handful, 
приготувати(ся) prepare, get 

ready-
пригощати, пригостити entertain, 

treat.
пригрівати, пригріти warm; пе

рен. (дати притулок) shelter.
придйтн||ий fit, suitable, useful; 

(про речі тж.) usable; ~ість fit
ness, suitability, usefulness.

придба||ння acquirement; acqui
sition; ~ти  acquire; (купити тж>) 
buy.

придивлятися, придивйтися look 
attentively (at).

приділяти, приділйти allot; (час 
та ін.) spare; ~  увагу give /  grant 
attention (to)

придумувати, придумати (догаг 
дуватися зробити щось) have the 
idea (of); (вигадувати, винаходити) 
make up, invent.

придушувати, придушйти 1. (при
давлювати) weight down, press; 
2. (силоміць припиняти) suppress; 
~  заколот put down a rebellion.

приєднувати, приєднати I, join; 
2. (додавати) add; 3. ел. connect; 
~ ся  l.join up (with); 2. перен. 
(до думки та ін.) support.

прийми 1| ий pleasant, agreeable; 
~ e  обличчя nice face; ~ість plea
sure; ~ o  I. pleasantly, agreeably; 
2. безос. it is pleasant.

10 Укр.-шнм. словник
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приз prize; перехідний ~  chal
lenge prize.

призводити, призвестй drive; re
duce; cause.

приземл || ення touch-down, land
ing; ~ятися, ~йтися touch down, 
land, alight, 

призер prize-winner, 
призма prism.
признаватися, признатися con -

fess.
признання confession, 
призначати, призначити 1. (за

здалегідь, намічати) fix; set; ~  по
бачення make a date; 2. (визначати, 
встановлювати) allocate; assign; ~  
пенсію grant a pension; ~  ціну fix 
a price; 3. (на посаду) appoint; 
4. (лікування) prescribe.

призначення \. (допомоги та ін .) ' 
allocation; assignment; 2. (на по
саду) appointment; 3. (функція, ме
та) function, purpose; 4. (лікаря) 
prescription; «ф місце ~  destina
tion.

призначити див. призначати, 
призов call; (на військову служ

бу) call-up; ~нйк person called up 
for military service;,draftee амер.

приїжджати, приїхати arrive, 
come.,

приїжджий як ім. new-comer, 
visitor.

приїзд arrival; ~йти див. при
їжджати.

приїхати див. приїжджати. 
прийдешнЦій future, coming; ~ е  

ім. the future, time to come.
приймань І) ний 1. reception attr.; 

~ н а  комісія enrolment committee; 
2.техн. receiving attr.; ~ н я  wait
ing-room; (лікаря) consulting-room.

приймати, прийняти 1. (брати, 
одержувати) accept, take; 2. (ко
мандування та ін.) take over; 3. (в 
організацію та ін.) admit, accept; 
(на роботу) engage, take on; 4. (від
відувачів та ін.) receive; 5. (схва
лювати на зборах) pass, carry, 
adopt; 6. (по радіо та ін.) take 
(down); 7. (ліки) take; ~ ся  (про 
рослину) take root, 

приймач receiver, 
прийменник грам, preposition, 
прийняти див. приймати, 
прийнятний acceptable, 
прийом \ . у  різн. знач. reception; 

receiving; 2. (в організацію та ін.) 
admittance; 3. (спосіб) way, 
method.

прийтй(ся) див. приходити(ся), 
прйказка proverbial phrase, 

saying.
прикидатися, прикйнутися feign, 

simulate, pretend (to be); ~  хворим 
feign illness.

прйклад example; (окремий ви
падок) instance.

приклад (рушниці) butt, 
прикладати, прикласти put (to); 

(застосовувати) apply (to), 
прикладний applied, 
прикласти див. прикладати, 
приклеювати (ся), приклеїти (ся) 

stick, paste.
прикмет || a sign, token; -ф- мати 

на —і have in view, 
прикметник adjective, 
приковувати, прикувати chain;

перен. tie, rivet.
поикордонн || ий border attr., 

frontier attr., ~ и к  frontier-guard.
прикраса adornment, decoration, 

ornament.
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прикрашати, прикрасити adorn, 
decorate, ornament.

прикривйти, прикрити у  різн. 
знач, cover, screen; (вікно, двері) 
close softly; ~ ся  cover oneself 
(with).

прикрий regrettable; annoying, 
прикрйти див. прикривати, 
прикриття cover, screen; (захис

не місце) shelter; (захист) protec
tion.

прикріплювати, тж. прикріпля
ти, прикріпити 1. fasten (to); at
tach (to) (тж. перен.); 2. (брати 
на облік) register.

прйкрість annoyance vexation; 
яка ~ !  how annoyingr 

прикувати див. приковувати, 
прикушувати, прикусити bite; ф  

прикусити язика перен. keep one’s 
mouth shut, 

прилавок counter, 
прйлад instrument, apparatus, 

device.
приладдя збірн. articles pi., ac

cessories p i ,  письмове ~  writing- 
-materials pi.

приладжувати, приладити fit
(to).

прилеглий adjacent, adjoining, 
прилетіти див. прилітати, 
прилйв І. (наростання) surge; 

2. (кррві) rush.
приливати, прилйти (про кров) 

rush.
прилйнути 1. arrive, come; 2. див. 

прилетіти.
прилипати, прилйпнути stick 

(to).
прилітати, прилетіти fly in; (при

мчати) rush in. 
прилюдний public; open.

прилягати 1. (міститися поряд) 
adjoin; 2. (про одяг) fit closely, 

прилягтй lie down (for a while), 
приманювати, приманйти entice, 

lure.
примар Ц a phantom, spectre; 

(привид тж.) ghost; ~ний phantas
mal, ghostly; (нереальний) illusory.

применшувати, применшити be
little, detract.

примикати, примкнути ( ставати 
прибічником) join; side (with), 

примйрення (re)conciliation, 
примиряти, примирйти reconcile; 

~ся make it up (with), be reconciled 
(with).

примірка (на себе) trying on; (на 
іншого) fitting, 

примірник copy.
примірювати, тж. приміряти, 

приміряти (на себе) try on.
приміськйй suburban; (про тран

спорт тж.) local train, 
примітйвний primitive, 
примітка note; annotation; (ви

носка) footnote.
приміщення building, house; 

premises pi.; житлове ~  dwelling- 
-house; living quarters pi.

примов || ка by-word; ~ляти keep 
saying.

приморський seaside attr. 
примус 1 compulsion, coercion; з 

~ y  under compulsion.
примус2 (нагрівальний прилад) 

primus(-stove).
примусити див. примушувати, 
примусовий compulsory, forced, 
примушувати, примусити com

pel, force.
прймх||а whim, caprice; ~лйвий 

capricious, whimsical.

10*
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примчати(ся) come tearing along, 
принбда bait; перен. allurement, 

lure, attraction.
принаджувати, принадити lure, 

entice; attract, draw.
принади || ий attractive; ~ ість at

tractiveness.
принаймні at least, at &ny rate, 
принестй див. приносити. 
принйжен||ий humiliated, abject; 

~ н я  humiliation, abasement.
принйжувати, принизити humili

ate; (применшувати) belittle, lower; 
^ с я  abase oneself, 

принйзливий humiliating, 
приносити, принестй І . у  різн. 

знач, bring; carry; fetch; 2. (про 
врожай) bear, yield; ~  прибуток 
yield a pr6fit; ~  користь benefit; 
~  щастя bring luck, 

прйнтер спец, printer, 
принц prince; ~ 6 са  princess, 
прйнцип principle; з ~ у  on prin

ciple; ~овий principled; of prin
ciple після ім.; ~ове питання а 
matter of principle; ~ова критика 
principled criticism; повість ad
herence to principle.

припас store; (харчі) provisions pi. 
припас&ти, припастй lay up, 

store.
припасовувати, припасувати ad-

jtjst (to), fit (on).
припастй див. припасати, 
припйнення cessation, stopping, 
припиняти(ся), припинйти(ся) 

stop, cease, end.
прйпис instructions /?/.; order; 

~ ат и  див. приписувати.
припйска І. addition; (до листа) 

postscript; 2. (реєстрація) regist
ration. .

приписувати, приписати 1 .(д о  
написаного) add; 2. (зараховувати 
до складу) register; З, (щось ко- 
мусь) ascribe (to), impute (to);
4. (вважати наслідком чогось) at
tribute (to); ~ с я  (до складу) re
gister, have oneself registered.

приплйв 1. (морський) rising 
tide, flood (of tide); ~  і відплив 
rise and fall of the tide, ebb and 
flow; 2. перен. (ніжності та ін.) 
surge, upsurge; 3.: ~  крові conges
tion, rush of blood.

припливати, прнпливтй, тж. 
приплистй come swimming, 
swim up (to); (про корабель) 
sail up.

приплід offspring, 
приплющ || ений flat, flattened; 

~увати, ~ити  flatten.
приправ II a seasoning, flavour

ing; relish; ~ляти , ~ити  (їжу) 
season, flavour.

припускати, припустйти suppose, 
presume; (допускати тж.) assume; 
(включати в себе) presuppose.

припустймий І. admissible; 2. hy
pothetical.

припущення supposition, assump
tion.

приректй див. прирікйти. 
прир6чен||ий doomed (to); con

demned; ~Ість doom.
прирівнювати, прирівнйти equate 

(with), put on the same footing 
(as).

прирікйти, приректй doom (to),
condemn (to).

прйріст increment, increase; ~  
населення increase of population, 

приробіток extra earnings pi. 
приробляти, приробити 1. (до
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чогось) fix; 2. (працювати додат
ково) earn 6xtra.

прирбдіїа у різн. знач, nature; 
(характер тж.) character, dispo
sition; він веселий з ~ и  he is natu
rally cheerful.

прирбджеиий innate, inborn; ~  
оратор a born orator.

природи || ий \ . y  різн. знач. 
natural; 2. (природжений) native, 
inborn, innate; 3. (невимушений) 
unaffected; ~йчий natural; ~йчі 
науки (natural) sciences; ~ість 
naturalness, simplicity; (невимуше
ність) ease; naturally.

лриродозиав || ець scientist; natu
ralist; ~ ctbo (natural) science.

приростати, приростй 1. adhere 
(to); grow fast (to); 2. (збільшува
тися) increase.

приручати, приручити tame; do
mesticate.

присадкуватий thickset, squat, 
присвійний грам, possessive, 
присвоєння 1 . appropriation; 

2. (звання та ін.) awarding, con
ferment.

присвоювати, присвоїти 1. (за
володівати) appropriate; ~  собі 
правр assume the right; 2. (на
давати звання та ін.) confer (on); 
give; ~  комусь науковий сту
пінь confer a scientific degree 
on smb.

присвйта dedication, 
присвйчуваги, присвятити І. de

vote; ~  себе науці devote oneself 
to science; 2. (літературний твір 
та ін.) dedicate, 

присиибги, прислати send, 
присиллйти, приспати lull to 

sleep; перш. lull.

присідати, присісти (навпочіпки) 
squat; (від страху) cower, 

присікуватися, присікатися find
fault (with), pick (on), 

присісти див. присідати, 
прискор || ення acceleration; ~юва~ 

ти, прискорити 1. (збільшувати 
швидкість) speed up; accelerate; 
~ити крок quicken one's pace;
2. (наближати прихід та ін.) hasten, 
precipitate.

прислати див. присилати, 
прислівник adverb, 
прислів’я proverb, 
прислужувати, прислужйти wait 

(upon); ~ с я  be subservient (to).
прислухатися, прислухатися lis

ten (attentively) (to); lend an ear 
(to) (тж. перен.). 

прйсмак smack; aftertaste, 
прйсмерк twilight [4wai-] 
приснйтися dream, have a dream 

(about).
присоромлювати, присоромити

shame, put to shame, 
прйспів refrain.
приставати, пристати 1. (прили

пати) stick (to), adhere (to); 2. розм. 
(набридати) pester, badger, worry;
3. (приєднуватися) join, take up 
(with); 4. (до берега) come in (to), 
put in (to).

приставляти, приставити l .p u t
(against); lean (against); 2 .док. 
(для догляду та ін.) leave in charge 
(of).

пристановище shelter, refuge, 
прйстань landing-stage; pier; 

(вантажна) wharf, 
пристати due. приставати, 
пристібати, пристебнути fasten; 

button up; buckle (on).
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орястбйнЦиб decent, proper; 
^ ість decency, propriety.

пристосбваннй fit (for), adjusted 
(for), adapted (for).

пристос II овувати, пристосувати fit 
up (for), adjust (for), adapt (for); 
~6вуватися, ~уватися adapt one
self, adjust oneself; жування 1. (дія) 
adaptation, adjustment; (до клімату) 
acclfmatization; 2. (прилад) device, 
appliance.

прйстрасн || ий passionate, impas
sioned, ardent; ~ість passion, ar
dour.

пристрасть passion (for).
прйстрій device, appliance.
пристроювати, пристроїти 1. при

лаштовувати) set (up); fix (up);
2. (на посаду та ін.) find a place 
(for).

прйступ 1. (кашлю, гніву та ін.) 
fit, attack; 2. (штурм) assault, 
storm.

приступати, приступйти (почи
нати) set (about), begin, start; 
(переходити до чогось) proceed (to); 
~  до діла set (to) work.

приступи || ий 1. (який підходить 
для всіх) available; ~ і  ціни rea
sonable prices; 2. (який відповідає 
силам, можливостям) within the 
capacity (of), within the reach (of);
3. (легкий) simple; 4. (про людину) 
approachable; ~ість 1. accessibi
lity; availability; 2. (простота) 
simplicity; 3. (про людину) ap- 
proachability.

присувати, присунути move (near; 
to).

прйсуд verdict, judgement, sen
tence.

присуджувати, присудйти 1. sen

tence (to), condemn (to); 2. (наго
роджувати) award.

прйсудок грам, predicate, 
присунути див. присувати, 
присутні || й present; бути ~ м  be 

present; (на лекції та ін). attend; 
~сть presence.

присяг II a oath; приймати ^  у 
take the oath.

присягати(ся), присягнути(ся)
swear, take /  make an oath, 

притаїтися hide (oneself), 
притаманний characteristic, in

herent (in), intrinsic (in).
притйскувати, притиснути press 

(to); (до грудей) clasp; ~ ся  cuddle 
up (to).

притока (річки) tributary, 
притоми II ий conscious; ~ість con

sciousness; втратити ~ість lose con
sciousness.

притулок refuge, shelter; полі
тичний ~  political asylum.

притуляти(ся), притулйти(ся) 
lean (against), rest (against).

притупляти, притупйти blunt, 
take the edge off; ~ ся  become blun
ted /  dull (тж. перен.). 

притча parable.
притягати, притягтй draw, pull; 

(про магніт) attract, 
прихиляти(ся), прихилйти(ся)

bend, incline.
прихйльн||ий 1. (доброзичли

вий) well-disposed; sympathetic; 
2. (до когось, чогось) inclined (to); 
disposed (to); ~ и к supporter, adher
ent; (миру) advocate, champion.

прихитрятися, прихитрйтнся con
trive, manage, 

прихід coming, arrival, 
прихований hidden, concealed.
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приховувати, приховати 1 .con
ceal, hide; 2. (затаювати) keep 
back; ~ ся  be concealed, be hidden.

приходити, прийтй І. у різн. 
знач, соте; (прибувати) arrive; 
2. (виникати, з'являтися) appear; 
■ф* ~  до пам’яті come to one’s 
senses; ~  на допомогу соте to the 
rescue.

приходитися, прийтйся 1. fit; 
черевики прийшлйся по нозі the 
shoes fitted well; 2.безос. (доводи
тися): йому прийшлося (-}-інф.) 
he had ( to inf.).

приці||л (рушниці) back-sight; 
(гарчати) sight; клюватися, ^ л и 
тися take aim (at); aim (at); ~льний 
aiming.

прицінюватися, прицінйтися ask
the price (of), 

причал moorage, berth, 
причалювати, причалити moor 

(to).
причепйтн(ся) див. причіплюва

ти (ся).
причепливий captious, carping, 

faultfinding.
причепурйтися розм. smarten 

oneself up.
причесати (ся) див. причісувати- 

(ся).
причетний (до) participating 

(in), involved (in), concerned (with, 
in).

причйна cause; (підстава) rea
son; поважна ~  good excuse; з не
поважних причин without valid 
excuse.

причиняти, причинйти (вікно, 
двері) close, shut, 

прйчіп авт. trailer, 
прйчіпка captious objection.

причіплювати, тж. причіпляти, 
причепйти 1. (зчіплювати) hook (on, 
to); зал. couple; 2. (приколювати) 
pin on, fasten on; ~ с я  (до) 
1. catch (on), cling (to); (про хво
робу) infect; 2. розм. (докучати) 
pester; (прискіпуватися) pick on.

причісувати, причесати comb; ~  
когось do smb.’s hair; ~ с я  do one’s 
hair; (у перукарні) have one’s hair 
done, have a hair-do.

причому moreover, and what’s 
more; тж. передається формою 
present participle; ~  відомо, що it 
being known that.

пришивати, лришйти sew (on, 
to).

прищ pimple.
прищеплювати, прищепйти 1.

бот. engraft; 2. мед. inoculate; ~  
віспу vaccinate; 3.перен. (вихову
вати) inculcate (in, upon); implant 
(in); ~ с я  1. (про вакцину, парос
ток) take; 2. (вкорінюватися) take 
root, become established; 3. (про мо
ду) catch.

приязний friendly, amicable; cor
dial; (привітний) affable, 

приятелювати be friends (with), 
прйятель, ~ к а  friend; ~ський

friendly.
прізвисько nickname, 
прізвище surname, name, 
прілий rotten.
прірва precipice; gulf, abyss (тж.

перен.).
прісний (про воду) fresh; (про 

хліб) unleavened [-'levnd]; (про 
їжу) insipid (тж. перен.). 

пріти rot.
про 1. about, of; говорити ~  щось 

talk about smth.; (на тему тж.)
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on; 2.; читати ~  себе read to one
self.

проб || а 1. (випробування) trial; 
test; ~ а  сил test of strength; 2. 
(зразок для аналізу) sample; взяти 
~  take a sample.

пробачати, пробачити excuse, 
pardon; Пробачте! (Г т) sorry!, Ex
cuse те!, I beg your pardon; ~ ся  
(перед кимсь) apologize (to).

пробачення forgiveness, pardon, 
apology; просити ~  у когось beg 
smb.’s pardon; apologize (to), 

пробачити див. пробачати, 
пробивати, пробйти 1. (робити 

отвір) pierce, make a hole (in); 
2. (компостером) punch; 3. (про
кладати шлях та ін.) make, open 
up, clear; ~  собі дорогу make 
one’s way in the world.

пробиратися, пробратися (до
лаючи перешкоди) make one’s way; 
struggle (through); 2. (прокрадати
ся) steal in. 

пробіг run; спорт, race, 
пробігати, пробігти run; (якусь 

відстань тж.) cover, 
пробірка test-tube, test-glass, 
пробка 1. cork; (скляна) stopper;

2.  техн. plug; ел. fuse; 3. розм. 
(транспорту) (traffic) jam.

проблем || a problem; розв’язати 
~ у  solve a problem.' 

проблиск gleam, glimmer, 
пробний trial attr., test aitr.; 

~  камінь touchstone, 
пробоїна hole; (у стіні тж.) 

breach, gap.
пробратися див. пробиратися, 
пробувати, спробувати 1. (випро

бувати) try, test; 2. (на смак) taste;
3. (намагатися) try, attempt (--|-tom/.).

пробудження awakening, 
пробуджувати (ся), пробудити (ся)

rouse, arouse; awake, awaken (тж. 
перен.).

пробути stay, remain, 
провадити carry out, conduct, 
провал 1. (дія) collapse, falling 

in; 2. (невдача) failure, crash.
провалля 1. precipice, abyss; 

2. (яр) ravine.
провалювати, провалити 1. (спра

ву та ін.) wreck, ruin; 2. (кандида
та) turn down; ~  на екзамені 
fail in the examination; ~ с я  1. 
(падати) fall (down), tumble 
(down); 2. (про справу та ін.) 
fail, wreck; 3. (на екзамені) fail.

проведення 1. (шляхів та ін.) 
construction, building; (труб, ка- 
беля) laying; (електрики та ін.) 
installation; 2. (здійснення) carry
ing out, realization, 

провезти див. провозити, 
провестй 1. див. проводити; 2. 

див. проводжати.
провин Н a fault; guilt; ~й ти (ся) 

be guilty (of), be at fault (in), 
провід 1 (дріт) wire, 
провід 2 (керівництво) leadership, 

guidance; під проводом under the 
leadership /  guidance (of), 

провідати див. відвідувати. 
провідн||йй 1. (основний, визна

чальний) leading; ~ а  галузь lead
ing branch; 2. (який вказує шлях) 
guiding; ~ а  зірка guiding star, 

провіднйк 1 фіз. conductor, 
провіднйк2 1. (хто веде) guide; 

2. (у поїзді) guard; conductor 
амер.

провізія food-stuffs p i, provi
sions pi.
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провінція || л, ~лка, ~льний
provincial.

провінція province; заст. (від
далений пункт, район) the prov
inces p i

провісник precursor, forerunner, 
herald.

провітрювати, провітрити venti
late; air.

провіщати, провістйти foretell, 
presage, portend; (бути ознакою 
чогось) betoken.

проводжати, провестй (супрово
джувати) accompany; (того, хто 
від'їжджає) see off; ~  когось до
дому see smb. home.

проводити, провестй 1. (допома
гати пройти) take, lead; 2. (доло
нею та ін.) pass (over); 3. (спору
джувати) build; (електрику) in
stall, put; (водопровід) lay on;
4. (думку, ідею) develop; 5. (добива
тися затвердження) carry through, 
get accepted; 6. (здійснювати) 
carry out; pursue; conduct; 7. (час) 
spend, pass; 8. фіз. (бути провід
ником) conduct.

провбзити, провезтй carry, get 
through; transport.

провокатор (agent) provocateur; 
stool-pigeon розм.

провок || аційний prov6cative; 
~ація provocation; жувати pro
voke.

провулок by-street; (вузький) 
lane.

провчати, провчйти див. проучу- 
вати.

прогалина 1. (пропуск) blank, 
empty space; 2. (упущення) gap, 
flaw.

проганяти, прогнати 1. (змушу

вати піти) drive (away); перен. 
banish, dispel; 2. (звільняти) sack, 
dismiss.

прогірклий rank, rancid.
прогледіти (не помітити) over

look; miss.
проглядати, проглянути 1. glance

(through), skim (through); 2. (по
казуватися) break /  peep through.

прогнати див. проганяти.
прогнйти rot to pieces, be rotten 

through.
прогноз fbrecast, prediction; мед. 

prognosis; ~  погоди weather 
forecast.

проговорйти 1. (сказати) say; 
2. (довго розмовляти) talk; ~ с я  
(сказати зайве) let it out.

проголосйти див. проголошу
вати.

проголошення proclamation; ~  
тосту proposing the health (of).

проголошувати, проголосйти pro
claim; ~  тост propose the health 
(of).

програвати, програти (зазнавати 
поразки) lose; ~ ся  lose all one's 
money.

програм || a programme; (курсу 
тж.) syllabus; ~ний programmatic, 
program (me) a t t r (про навчальну 
програму) syllabus attr.; ~не 
управління computer control; ~6в- 
аний: ~оване навчання program
med learning.

програти(ся) див. програвати- 
(ся).

програш loss; спорт, defeat.
прогрес progress; ~йвний progres

sive; ~увати progress, advance, 
make progress; (про хворобу) de
velop.
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прогул truancy, absence from 
work; ~ювати, ~яти (не виходити 
на роботу) shirk work, stay away 
from work; (пропустити щось) miss; 
~ювати уроки play truant.

прогулюватися, прогулятися 
walk, stroll, take a walk.

прогулянка outing; (пішки тж.) 
walk, stroll; (верхи, на велосипеді) 
ride; (в автомашині) drive; (на 
човні) row.

прогульник shirker; (про учня) 
truant, slacker.

продавати, продати sell; ~  в 
кредит sell (smth.) on credit; ~  за 
готівку sell (smth.) for a cash.

продаватися 1. be on/for sale; 
продається будинок a house is for 

'sale; 2. (зраджувати) sell oneself 
(to).

продав || ець seller; (у магазині) 
salesman, shopman; shop-assistant; 
~іцйця seller; (у магазині) sales
woman, shop-girl, shop-assistant.

продаж sale; надійти в ~  come 
on the market; бути у ^ y  be on 
sale.

продажн||ий l.sale  atir., selling; 
(призначений на продаж) for sale 
після ім.; 2. (підкупний) merce
nary, venal.

продати див. продавати, 
продешевйти make a bad bargain, 
продиктувати dictate, 
продирати (ся ), продерти (ся)

(пробиратися крізь щось) force 
one’s way (through).

проділ parting; прямий ~  mid
dle parting; косий ~  side parting.

продірявлювати, продірявити make 
a hole (in).

продовження 1. continuation;

(книжки тж.) sequel; 2. (строку, 
чинності) prolongation, extension.

продовжувати, продовжити 1. con
tinue, go on, carry on (with), 
go on (with); 2. (строк та ін.) pro
long; ~ ся  last, continue, go on.

продовбль || ство provisions pi., 
food-stuffs pi.; ~чий food attr.; 
~чий магазйн grocery; food store 
амер.

продукт 1. product; 2. ~ и  мн. 
(харчові) food products, food-stuffs.

продуктйвн II ий productive, effi
cient; ~ість productivity; ~ість 
праці productivity of labour, 

продуктовий див. продовольчий, 
продукція production, output, 
продумувати, продумати think 

(over).
проект і. у різн. знач, project, 

design; scheme, plan; розробляти 
~  draw up a plan; 2. (документа) 
draft; ~ний design attr.; (передба
чений проектом) projected.

проектувати 1. (складати про
ект) project, design, plan; 2. (мати 
намір) plan, contemplate, 

проекція projection, 
прожектор searchlight, 
проживати 1. (жити десь) live, 

reside; 2. (витрачати гроші та ін.) 
spend.

прожитковий: ~  мінімум living- 
-wage.

прожогом headlong, 
проза prose; ~їчний prose attr.; 

(нудний) prosaic.
прозивати, прозвати nickname, 

dub.
прозорії ий transparent; (про по

вітря, воду тж.) limpid, pellucid; 
~ий натяк transparent hint; ~Ість



transparence, transparency, limpid
ity (тж. перен.).

прозорлйв || ий sagacious, far- 
-sighted; ~ їсть sagacity, far-sighted
ness.

прозрівати, прозріти recover one’s 
sight; перен. see things clearly, 

проіснувати subsist, exist, 
проїдати, проїсти 1. (зробивши 

дірку) eat; (про кислоту та ін.) 
corrode; 2. (витрачати на харчу
вання) spend on food.

проїжджати, проїхати 1. go, pass; 
(на машині) drive; (на коні) ride; 
2. (покривати певну відстань) do, 
cover; 3. (пропустити зупинку) 
pass, miss.

проїзд 1. (дія) drive, journey; 
плата за ~  fare; 2. (місце, де можна 
проїхати) passage, thoroughfare; не
ма по thoroughfare.

проїзди U ти 1 ,див. проїжджати; 
2. (витратити на поїздку) spend 
on the journey, 

проїздом passing through, 
проїхати див. проїжджати, 
проймати, пройняти pierce, pene

trate; (про мороз та ін.) go right 
through, strike, 

пройтй див. проходити, 
проказувати, проказати articu

late; say, utter; (за кимсь) re
peat.

прокат1 (надання в тимчасове 
користування) hire.

прокат2 техн. 1. (процес) roll
ing; 2. (виріб) rolled metal.

прокидатися, прокйнутися wake 
up; awake.

прокисати, прокйснути turn sour.' 
прокладати, прокласти (дорогу 

та ін.) build; (труби) lay; ~  шлях

make a road; ~  нові шляхй перен. 
blaze new trails.

прокладка техн. (шар) packing; 
gasket; washer; гумова ~  rubber 
washer.

прокламація leaflet, 
прокласти див. прокладати, 
проклинати, проклястй curse, 

damn.
проклін див. прокляття, 
проклястй див. проклинати. 
проклят||нй damned, (ac)cursed; 

~ тя  1. damnation; 2. (лайливий 
вислів) curse; 3. ~тя! виг. damn 
it!

проковтнути swallow, 
прокол puncture; small hole, 
проколювати, проколоти prick, 

pierce (through).
прокрадатися, прокрастися steal 

(in /  into).
прокуратура public prosecutor’s 

office.
прокурор public prosecutor; ге

неральний ~  України Prosecutor- 
-General of Ukraine; ~ський нагляд 
jurisdiction of the piiblic prose
cutor-

пролазити, тж. пролізати, про
лізти get through, squeeze through; 
перен. warm oneself (into)- 

проламувати, проламати break; 
make a hole (in), 

пролежень bedsore, 
пролетар proletarian; ~ іат  prole

tariat; ~ський proletarian, 
пролетіти див. пролітати, 
проливати, пролйти spill; (кров, 

сльози) shed; ф  ~  світло (на щось) 
throw light (upon); ~ ся  spill.

пролізати, пролізти див. прола
зити.
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прблісок бот. snowdrop, 
проліт 1. (дія) flight; 2. (сходів) 

stair-well; 3. (мосту) span; А. зал. 
(між станціями) stage.

пролітати, пролетіти fly (past, 
over, by), 

пролбг prologue.
пролом break, gap, breach; клю 

вати, ~йти break; (наскрізь) make 
a hole.

пролягати, пролягтй lie /  run
(across).

промайнути flash; (про час) fly 
by.

промах miss; (помилка) blunder; 
гнутися 1. miss (one’s aim); 2, (по
милитися) make a blunder.

променевії ий l.ra y  attr.; (що 
розходиться променями) radial; 
2.фіз. radiation attr.; ~ a  хворбба 
radiation sickness, 

променйстий radiant, 
промерзати, промерзнути freeze 

through.
промивати, промйти wash; (рану, 

очі) bathe.
проминати, проминути 1. pass 

(by); 2. (кінчатися) be over, be 
past; 3. (про час) pass, elapse;
4. (пропускати) miss, omit.

промис||ел 1. (заняття) trade, 
craft; 2. звич. ~ли мн. field (s) (pl.)\ 
нафтові ~ли oil-fields.

промислбв II ий industrial; ~ість 
industry.

промйти due. промивати, 
проміж between; (серед) among, 
проміжний intermediate, 
проміжок interval, gap, space, 
проміння збірн. див. промінь, 
промінь ray, beam; розходитися 

променями radiate.

промов || a speech; виступити з 
~ою deliver a speech, 

промбвець speaker, orator, 
промовистий eloquent, expressive, 
промовлйти, промовити 1. (ви

мовляти) pronounce; (чітко) ar
ticulate; 2. (виголошувати промову) 
say; make /  deliver a speech.

промовчати 1. (протягом якогось 
часу) be /  keep silent; 2. (не відпо
вісти) give no answer.

промок IIальний: вальний папір 
blotting paper; ~ати, промбкнути 
1- get wet /  soaked; промбкнути до 
рубця be drenched to the skin; 
2. (пропускати воду) let water 
(through); 3 .док. промокнути blot.

промочувати, промочити wet, 
drench; промочити ноги get one’s 
feet wet.

промтовар || и мн. (промислові 
товари) manufactured /  consumer 
goods; ~ний: ~ний магазин stores 
pi.; department store амер. 

пронестй(ся) див. проносити (ся). 
пронизати див. пронизувати, 
пронйзливий (про звук) shrill, 

piercing; (про погляд) penetrating.
пронйзувати, пронизати pierce, 

penetrate.
проникйти, пронйкнути penetrate; 

get (into).
пронйкливий penetrating; acute, 

shrewd; ~  розум acute brain, 
пронйкнути див. проникати, 
пронбсити, пронестй (нести) 

carry (by, past, through); ~ ся  1. 
rush (by), fly (by, past); 2.перен. 
(в думці та ін.) flash.

пропаганд || a propagation, propa
ganda; ~йст, ~йстка propagan
dist; ~йстський propaganda attr*
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пропагувати propagandize, 
пропадйти, пропасти 1. (губитися, 

зникати) disappear, vanish; be 
missing; 2. (проходити марно) be 
wasted; 3. (гинути) die, perish; come 
to a bad end.

пропажа loss; (те, що пропало) 
missing /  lost thing.

проп&іювати, пропалйти burn 
(through), 

пропасниця fever 
пропасти див. пропадати, 
пропелер propeller, 
пропивати, пропити spend /  

squander in drink.
пропис (посібник для письма) 

samples of writing pi. 
прописати(ся) див. прописувати (ся), 
прописки a (residence) registra

tion; одержати ~ у  acquire the right 
of residence.

прописувати, прописати 1. (реє
струвати) register; ~  паспорт reg
ister one’s passport; 2. (ліки) pre
scribe; ~ ся  get registered, 

пропйти див. пропивати, 
пропливати, пропливти, тж. про- 

плистй l.swim (by, past); (про 
судно) sail (by, past)-, 2. (про речі) 
float, drift (by, past), 

прйповідь sermon; preaching, 
пропоайці || я proposal, suggestion; 

m6tion (тж. на зборах); внести 
~ю  make a motion.

пропол || ка weeding; ~ю вати, 
~6ти  weed.

пропонувати o(fer; (на розгляд, 
вибір) propose, suggest; (кандида
туру тж.) put up, forward.

пропорціональний proportional; 
(відповідний до чогось) well-propor
tioned, propbrtionate.

пропбрція proportion, ratio, 
пропуск 1. (документ) pass, per

mit; 2. (у тексті) omission; (неза- 
повнене місце) gap; 3. (занять 
та ін.) non-attendance, absence 
(from).

пропускати, пропустйти 1. (до
зволити пройти) let pass, make 
way (for); (впустити) let in, ad
mit; 2. (при переписуванні, вико
нанні) omit, leave out; 3. (занят
тя та ін.) miss, 

прорвати див. проривати 
прорватися див. прориватися, 
проректор vice-president (of а 

university or other of a higher 
school); vice-rector.

прорйв \ .y  різн. знач, break; 
2. військ, break-through; 3. (у робо
ті) gap, hitch.

проривати \  прорвати 1. (рва
ти) tear; 2. (руйнувати) break 
(through).

проривати2, прорйти (копати) 
dig.

прориватися, прорватися 1. (рва
тися) tear; 2. (лопатися) break, 
burst; 3. (прокладати дорогу) break 
through.

прорйти див. проривйти2. 
пророк prophet; ~увати  proph

esy, predict.
проростати, проростй germinate;

sprout.
просвердлювати, просверддйтн

bore, drill, perforate.
просвіт 1. (між двома предмета

ми) (clear) gap; 2.архт. bay, aper
ture.

просвітйтель enlightener; ~ ство  
Іст. enlightenment; ~ськнй edu
cational.
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просвітити І .див. просвічувати; 
2. див. просвіщати, 

просвітництво іст. enlightenment, 
просвічувати, просвггйти (рент

геном) X-ray; examine with X- 
rays.

просвіщати, просвітити enlighten, 
просиджувати, просидіти sit; ~  

годинами sit for hours.
просиляти, просилити: ~  нйтку 

в голку thread a needle.
просипатися, тж. просинатися, 

проснутися wake up, awake.
просити, попросйти І. ask (for); 

beg (for); ~  допомоги ask for help; 
~  дозволу ask permission; 2. (за
ступатися) intercede (for); 3. (за
прошувати) invite; ф  прошу please, 
be so kind; ~ ся  ask (for), 

просихати, просбхнути get dry. 
просіювати, просіяти sift, 
проскакувати, проскочити 1. 

(швидко пробігати та ін.) rush by; 
2. (пробиратися) slip through.

прославляти, прославити glor
ify; ~ ся  become famous (for, 
through).

проснутися див. просипатися, 
просо millet.
просовувати, просунути push 

(through).
просочйтися percolate (into), seep 

through (into); infiltrate (тж. ne- 
pen.).

проспати І. (прокинутися піз
ніше, ніж треба) oversleep; 2. (спа
ти якийсь час) sleep (for a time). 

проспект1 (вулиця) avenue. 
проспект2 (план) prospectus, 
простак simpleton, 
простежувати, простежити 1. (по

глядом) observe (тж. перен.);

2. (досліджувати) retrace; 3. (ви
сліджувати) trace, track.

прост||йй І. (нескладний) sim
ple; (неважкий) easy; ~ е  речення 
грам, simple sentence; 2. (звичай
ний) common, ordinary, plain; ф  
~ e  число мат. prime number, 

простиня, простирадло sheet, 
простйти див. прощати, 
простій (робітника) idle time; 

(машини) stoppage, standing idle, 
простінок pier, 
простір space, spaciousness, 
просто 1. (легко) simply, easily; 

2. част. sheer, simply, це ~  боже
вілля it’s sheer madness; ф  ~  так 
for no special reason, 

простоволосий bare-headed, 
простодушн || ий open-hearted, 

simple-hearted; ~ість open-heart- 
edness, simple-heartedness.

просторий 1. roomy, spacious; 
2. (про одяг) loose, 

просторовий spatial, 
простота simplicity, 
прострілювати, прострелити shoot 

through.
простромлювати, лростромйти

pierce through.
простувати go /  make for, move 

(in the direction of), 
простуда cold, chill, 
простуджувати, простудйти let 

smb. catch cold; ~ ся  catch cold.
проступок misdeed, offence; 

fault.
простягати, простягтй, тж. про

стягнути 1. stretch out; простягтй 
руку за чимсь stretch /  hold out 
one’s hand for smth.; reach out (for); 
~  руку комусь hold out one’s hand 
to smb.; 2. (подавати) offer, hold
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out; ~ ся  (у просторі) extend, reach, 
stretch.

просунути due. просовувати, 
проталина thawed patch, 
проте but; however; but still, 
протез artificial limb; зубний 

~  set of false teeth; ~ний ortho
paedic.

лротектй див. протікати, 
протекція patronage, 
протерти див. протирати, 
протест protest; заявити ~  make 

a protest; ~увати protest (against).
проти 1 .у  різн. знач, against; 

~  течії against the current; 2. (нав
проти) opposite; facing; 3. (всупе
реч) contrary to; 4. (порівняно) to, 
as against.

противага техн. counterpoise, 
counterbalance (тж. перен.).

противитися oppose, object (to); 
(чинити опір) resist.

протйвниЦй 1 .див. протилежний; 
2. (ворожий) adverse; ~ к  oppo
nent; (суперник, ворог) adversary; 
(вороже військо) enemy, 

протигаз gas-mask, respirator- 
протидія counteraction; ~ ти  

counteract.
протикати, проткнути pierce 

(through).
протилежн И ий 1. (розташований 

навпроти) opposite; 2. (несхожий 
тж.) opposed, contrary; (зворот
ний) reverse; ~ість contrast, oppo
sition; (щось протилежне) opposite, 
antipode.

протиповітрян || ий anti-aircraft; 
~ а  оборона anti-aircraft defence.

протирати, протерти 1. (витира
ти) rub dry, wipe clean; 2. (крізь 
ситечко) rub (through).

протистав (І ити oppose (to); (по
рівнювати) contrast (with); ~лен- 
ня opposing, contrasting, 

протитанковий anti-tank, 
протікати, протекти І. (про річ

ку) flow, run; 2. (пропускати воду) 
leak.

проткнути див. протикати, 
протока strait; straits pi. 
протокол minutes pi.; (судового 

засідання) record.
проторований beaten; (протопта

ний) well-trodden, 
протяг draught.
протягати, тж. протягувати, про

тягнути, тж. протягти 1. див. 
простягати; 2. (просувати) push 
(through); 3. (продовжувати) ex
tend; (про час) last, linger; ~ ся  
див. простягатися.

протягом in the course (of), dur
ing; within; ^  усього року all the 
year; ~  багатьох років for many 
years.

протягти див. протягати, 
протягувати див. протягати. 
протяжн||ий long, long drawn- 

-out; (про голос) drawling; ~ість 
extent; length.

проучувати, тж. провчати, про
вчити розм. (карати) teach a good 
lesson.

проф&н ignoramus; ~ац ія pro
fanation.

професійн || ий professional; ~ а  
освіта vocational training.

професійна || л professional; ~ -  
льний див. професійний, 

професія profession; trade, 
професор professor; ~ський pro

fessorial.
професура 1. (посада) professor
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ship; 2.збірн. professors p i profes
sorate.

профілак II тика prophylactic /  pre
ventive measures pi.', етичний 
prophilactic, preventive.

профіль I. (обличчя) profile, side* 
-view; у ~  in profile; 2. (тип) 
type, character.

профорг (профспілковий органі
затор) trade-union group organ
izer.

профспілк || а (професійна спілка) 
trade-union; ~овий trade-union 
attr.

прохання request; за чиїмсь ~ м  
at smb.’s request.

прохаЦти див. просйти; ~ ч  ap
plicant.

прохід passage; (між рядами) 
aisle [ail], gangway.

проходити, пройти l.pass; go; 
(пішки) walk; (якусь відстань) 
cover, do; (про транспорт тж.) 
travel; 2. (минати ідучи) go by /  
past; (не помітивши) miss; 3. (про 
час) pass, elapse; 4. (припинятися, 
закінчуватися) stop; be over; pass;
5. (відбуватися) go off; be held;
6. розм. (вивчати) do, study; ~  
практику do one’s practical train
ing.

прохожий p a s s e r - b ^ .  

прохолод Da cool, coolness, fresh
ness; ~ ний cooling, refreshing.

прохолонути cool off, get cold; 
перен. cool (down).

процвіта || ння prosperity; ~ ти  
prosper.

процедура 1. procedure [-’sMfao]; 
2. мед. treatment.

процент 1. percentage; per cent; 
2. (з капіталу) interest.

процес 1. process; 2. top. legal 
proceedings pi.-, case; цивільний ~  
(law)suit.

процесія procession, 
проціджувати, процідйти filter, 

strain; (крізь зуби) mutter- 
прочиняти, прочинити open slight

ly, set ajar-
прочитувати, прочитати read

(through).
прошарок 1. layer; stratum (pL 

-ta) (тж. перен.)у 2.геол. seam.
проштовхувати, проштовхати, 

тж. проштовхнути push (through).
прощавати: прощавай (те) good- 

-bye.
проща Ц ння (розставання) fare

well; parting; leave-taking; на ~ння 
at parting; ~льний parting; fare
well attr.

прощати, простйти forgive; р&г- 
don.

прощатися, попрощатися (зкимсь) 
say good-bye (to); take one’s leave 
(of), bid farewell, 

прояв manifestation, display, 
проявляти, проявйти l.show, 

display; manifest; 2.фот. develop; 
~ ся  show /  manifest itself, 

проявник developer- 
прояснюватися, тж. проясняти

ся, прояснйтися (become) clear 
(тж. перен.); (про погоду) clear 
up; (про обличчя) brighten. * 

прудкйй quick; lively, 
пружйна spring.
пружн || ий elastic, resilient; ~Ість 

elasticity, resilience.
прут twig; switch; (металевий) 

rod.
пручатися resist, 
пряжа yarn.
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прйжка buckle; clasp, 
лрям || йй 1. straight; 2. (зв'язаний 

безпосередньо) through, direct; ~йй 
поїзд through train*, ~йй провід 
direct line; 3. (про характер) 
straightforward-, 4. (очевидний) open, 
obvious; *6* ~ a  мова грам, di
rect speecn; <^йй кут мат right 
angle.

прямо 1. straight; 2. (безпосеред
ньо тж.) straight, directly; 3. (від
верто) bluntly, frankly; 4. (саме) 
right; ~  протилежний exactly 
Opposite.

прямокутнії || й right-angled; (про 
чотирикутник) rectangular; ~ й  
трикутник right-angled triangle; ^ к  
rectangle.

прямолінійний 1. rectilineal, rec
tilinear; 2. (відкритий, щирий) 
straightforward.

лрямувйти, попрямувати set off 
(for); make (for).

пряник gingerbread; (медовий) 
hOneycake. 

прясти spin.
псевдонім pseudonym; assumed 

name; (літературний) pen-name.
лсихі&тр psychiatrist, ~йчний 

psychiatric; ~ ія  psychiatry 
псйхіка psychOlody, psychics, 
психічн H ий mental, psychical, ~ e  

захвОрювання mental disease.
псих6л|ог psychologist; логіч 

ний psycholOgic(a 1), ~6гІя psychol
ogy*

псувйтя spoil, corrupt (тж. мо
рально); ~ ся  spoil, get spoiled, (про 
їжу) go bad; (про погоду) break up; 
(морально) degenerate, become cor
rupt.

птах bird,

птахівнйцтво poultry breeding, 
птахоферма poultry farm, 
пташеня fledgeling, nestling. 
пташйн||ий bird attr ~ e  гніздо 

bird’s nest.
птйця l.bird; 2 .збірн. (свійські 

птахи) poultry fowl(s) (p i) .
публіка збірн. public; (у театрі 

тж.) audience.
публік Нація (дія) publication; 

(твір) published work; ~увйти 
publish.

публіцйст publicist, journalist; 
~ика publicistic writing, jour
nalism.

публічн II ий public; ~ o  in public; 
Openly, publicly.

пудр if a powder; ~ениця pOwder- 
-case; ~ити powder; ~итися pow
der oneself, 

пузо розм. belly.
пульс pulse; лічити ~  take the 

pulse; ~увати pulsate, pulse; (час
то) throb.

пульт I . техн. (керування) con
trol desk /  panel, ~  оператора 
console; 2. (для нот) music-stand.

пункт 1 .у  різн. знач, point; 
2. (приймальний, медичний та ін.) 
post, station, 3. (розділ документа) 
paragraph, item, point.

пунктйр dotted line; накреслити 
~ом dot.

пункту&льн II ий punctual; ~ість 
punctuality.

пунктуйція грам, punctuation, 
пунш punch, 
пуп navel.
пуп’янок (брунька) bud, shoot, 
пурга blizzard, snow-storm, 
пурпур purple, 
пурпур II ний, ~овий purple.



пус 306

пуск starting (машини тж) 
setting in motion; (ракети) launch- 
(ing).

пускати, пустити 1. (відпускати) 
let (smb.) go; (на волю тж.) set 
(smb.) free; (дозволяти) let; 
2. (впускати) let in; 3. (в дію) start, 
put in action; (машину тж.) set 
in motion; 4. (пару, газ та ін.) 
turn on; 5.: ~  завод set up a fac
tory.

пусковйй starting attr.; launch
ing attr.

пусте || ля desert; wilderness поет.; 
~льний desert; (безлюдний) des
erted; lonely.

пуст||йй 1. (порожній) empty; 
2. (про людину) shallow; 3. (без
змістовний, безпідставний) idle, 
empty; —і обіцянки hollow prom
ises.

пустйр waste ground, 
пустйти див. пускати, 
пустка deserted house, 
пусто безос.л у кімнаті було ~  

the room was empty 
пустота 1. emptiness; 2. фіз. vac

uum.
пустотлйв H ий mischievous, play

ful; ~ ість  playfulness, 
пустощі мн. prank(s) (p i). 
пустувати 1 be naughty; play 

pranks.
пустувати2 (бути пустим) be /  

stand empty.
пустун mischievous person; (про 

дитину тж.) naughty child.
пута мн. прям. і перен. clog sg ,-, 

bonds, ties.
путівка pass; -ф- ~  в життя а 

start in life.
путівнйк guide(-book), itinerary.

путо hobble.
путящий sensible, worthwhile, 
путь way; track, path, 
пух down; (на обличчі) fuzz; 

(на тканині) fluff, nap; «ф- ні ~ y  
ні пера! розм. good luck! 

пухйр bubble; (водяний) blister, 
пухкйй loose, soft, (про хліб) 

light.
пухлий plump, chubby; (роз

пухлий) swollen.
пухлйна мед. swelling; (внутріш

ня) tumour.
пухнастий fluffy, downy, 
пухнути swell, 
пуховий downy.
пучок 1. bundle; bunch; 2. фіз.: 

~  променів pencil of rays.
пушинка bit of fluff; (снігова) 

feather of snow.
пушок 1. fluff, down; 2. (на пло

дах) bloom, 
пуща dense forest. 
пшенйЦця wheat; ~чний whea- 

ten.
пшоно millet.
mope mash; картопляне ~  mashed 

potatoes, 
п’явка leech.
п’ядь книжн.: жодної п’яді not 

an inch.
п’яльці мн. (вишивальні) tam

bour-frame sg.
п’ян ||ий drunk, tipsy; ~йти  

make drunk; перен. intoxicate; 
~ й ц я  drunkard; ~ іти , сп’яніти 
b e / get drunk; перен. be intoxicated 
(with).

п’янкйй intoxicating, heady, 
п’янство drunkenness; hard drink

ing-
п’ята heel.
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п’ятак розм. five-copeck piece /  
coin.

п’ятдесят fifty; ~ий fiftieth; ~ і  
рокй the fifties.

п’ятеро five; нас було ~  there 
were five of us.

п’ятиборство спорт, pentathlon.
п’ятий fifth.
п’ятикутни II й pentagonal; ~ к  

pentagon.
п’ятиріч || ка іст. five-year plan;

~ний five-year attr., of five years 
після ім.; (про вік) five-year-old. 

п’ятисотий five-hundredth, 
п’ятірка 1. (цифра) five; 2. (оцін

ка) five, excellent, 
п’ятка див. п’ята, 
п’ятнадця Н тий fifteenth; ~ ть  fif

teen.
п’ятниця Friday, 
п’ятсот five hundred, 
п’ять five.

р
раб slave.
рабовласни || к slave-owner; 

~цький slave-owning; ~цький лад 
slave-owning system.

раб ||ство  slavery; servitude; 
~ський 1. slave attr.; 2.перен. 
servile, slavish, 

равлик зоол. snail, 
рагу кул. ragout, hotchpotch, 
рада 1 (орган державної влади в 

Україні) Soviet; Рада Народних Де
путатів Soviet of People’s Depu
ties; сільська ~  village Soviet; 
міська ~  City /  Town Soviet; Вер
ховна Рада Supreme Soviet.

р а д а 2 (адміністративний або гро
мадський орган) cabinet, council; 
Військова Рада Council of War, 
Army Board (Council).

р а д | |а 3 (порада) advice; counsel; 
«ф* не дам собі ~ и  I am quite 
at a loss; дати ~ y  arrange, man
age.

радий 1. glad; ~  вас бачити I am 
glad to see you; 2. (радісний) joy
ful.

радика||л radical; ~льний rad
ical; (рішучий тж.) drastic, 

радйст radio operator, 
радити, порадити advise; ~ с я  

consult, ask advice {of); (на нараді) 
discuss.

радій хім. radium. 
радіа||тор тех. radiator; ~ц ія  

фіз. radiation.
радіо radio, wireless, передавати 

по ~  broadcast; слухати ~  listen 
to the radio, listen in.

радіоактйвн || ий radio-active; 
~ість radio-activity.

радіозв’язок radio communica
tion.

радіокоментатор radio commenta
tor.

радіола radio-gramophone, radio
gram.

радіо || любйтель radio amateur /  
fan; ^передача broadcast; ^пере
давач transmitter; ~приймач radio 
set, radio receiver; ^слухач (radio) 
listener; ~  станція radio station; 
^техніка radio engineering; ~хвйля
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radio wave.
радіофікація installation of ra

dio.
р&діс || ний jojful, glad; ~на звіст

ка glad tidings; ~ ть  joy, gladness; 
ф  з ~тю with pleasure.

радіти be pleased, be glad; re
joice.

радіус radius (pi. -dii). 
радник 1. adviser, counsellor; 

2. (посада) councillor 
радо 1. (охоче) gladly, willing

ly, readily; 2. (сердечно) cordially.
радощі мн. збірн. joy sg.f glad

ness sg.-, підстрибувати з ~ в  dance 
for joy.

р&дувати make glad, gladden; 
~ ся  див. радіти.

р а з 1 1 - time; ще ~  once again, 
once more; повторіть ще ~  say 
it again; одного ~ y  once; іншим 
~ом some other time; 2. (при 
лічбі) one; ф  ~  no ~  again and 
again; ~  (і) назавжди once and 
for all.

р а з2 (якось, колись) one day; 
once.

р а з3 (якщо) since; ~  ви так ка
жете since you say so.

рйзом 1. together; 2.бухг. in alb 
stim-total; ф  ~  з тим at the same 
time.

разючий (вражаючий) impres
sive.

рай paradise.
райдуИга rainbow; ~жний iri

descent.
райком (районний комітет) d is

trict committee.
район t. (частина території, міс

цевість) area, region; locality; 
2. (адміністративно-територіальна

одиниця) district; ~ний district 
attr.

р&йськ II ий paradise attr ; heaven
ly; ~ a  птиця bird-of-paradise. 

рак 1 зоол. crayfish, 
рак 2 мед. cancer 
ракета rocket; (освітлювальна) 

flare.
ракетка спорт, racket; (для на

стільного тенісу) bat.
ракетний rocket attr.; ( з ракетним 

двигуном) jet (-propelled), rocket- 
propelled.

раковина 1* (у кухні) sink; (для 
умивання) wash-bowl; 2.: вушна 
~  external ear.

рам И a frame; віконна ~  window 
frame; sash; ~ к а  1. frame; у ~ ц і 
framed; 2. ~ки мн. (межі) limits; 
framework sg. 

рампа театр, footlights pi. 
рана wound, 
ранг rank, class.
ранець (солдатський) haversack, 

knapsack; (шкільний) satchel, 
рбнити, поранити wound, 
раніш, ~ е  1. earlier; якомбга 

~ е  as Єаг1у as possible; 2. (до стро
ку та ін.) before, until; 3. (колись) 
formely, before, 

р&нішній див. ранковий, 
ранкбв Н ий morning attr.; зоря 

dawn.
р&нком in the morning; сьогбдні 

/V this morning.
р&н||ній early; ~ o  early; ф  ~ o  

чи пізно sooner or later; ~о-вранцІ 
early in the morning.

ран || o k  mbrning; дитячий ~ок 
(музичний) matinee; ф  доброго 
~ку good morning, 

рапорт report; ~ув&ти report.
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рапт6в||ий sudden; unexpected; 
surprise attr.; ~ ість  suddenness; 
unexpectedness; surprise.

Г&птом suddenly; unexpectedly; 
of a sudden.

рас || а гасе; ~йзм  racism, racial
ism; ~ й ст racist, racialist; ~йст- 
ський racialist attr.

р ати ф ікац ія  ratification; ^ к у в а 
ти ratify, 

ратиця hoof, 
раунд спорт, round, 
рафінад refined sugar, lump 

stigar.
рахівнйЦк book-keeper; account

ant; ~цтво  book-keeping; ~ ц я  aba
cus sg. {pL -сі); рахувати на ~ці 
use an abaeus.

рахувати у різн. знач, count, 
(підрахувати) calculate, compute; 
~ ся  consider; take into considers 
tron; не ^ с я  з кимсь ignore smb.; 
not consider smb.

рахунок I. calculation; 2.бухг. 
account; поточний ~  account cur
rent; 3. (документ) bill; 4, спорт. 
score; викрити ~  open the scoring; 
зрівняти ~  6ven the score; ф  за 
~  чогось at the expense of smth.

раціоналіза || тор rationalizer; ~ціи 
rationalization, 

раціоналізувати rationalize, 
раціональн Ц ий rational; ~ o  ra 

tionally.
рація 1 (радіостанція) radio trans

mitter-receiver.
раці || я 2 sense, reason; ви маєте 

you are right; нема ~ \  there 
is no point (in-{■gerund), 

рваний torn; (про одяг тж.) worn, 
рвати І. (на частини) tear, rend; 

(порвати) tear up; 2. (зривати

квіти та ін.) pick, pluck; 3. (ви
ривати — зуби та ін )  pull out;
4. перен. (розривати — зв'язки та 
ін.) break off; ~ ся  1. (розриватися) 
tear; (про нитку) break; 2. перен. 
(про зв'язки та ін.) be broken;
3. (вириватися) struggle to get free.

рвонути(ся) розм. (кинутися). 
rush, dash.

рвучкйй {.(різкий) jerky, abrupt; 
2. (гарячий) impetuous; 3. (про ві
тер) gusty.

реабіліт Нація rehabilitation; 
~увати rehabilitate.

реагувати react (to); (виявляти 
своє ставлення тж.) respond (to).

реактйвний фіз. jet attr.; ~  дви
гун jet engine; — літак jet plane.

реактор фіз. reactor; атомний ~  
atomic /  nuclear reactor- 

реак [| ційний reactionary; ~ціо- 
нер reactionary.

реакція у різн. знач. reaction; 
(відгук тж.) response, 

реалізація realization, 
реалізм realism, 
реалізувати realize, 
реаліст; realist; ~йчний realis- 

tic(al).
реальнії ий real; (який можна 

здійснити) practicable; ~Ість ге  ̂
ality.

ребро 1 • rib; 2. (вузький край) 
edge.

ребус rebus.
рев roar; (тварин тж.) bellow, 
реванш revenge; спорт, return 

match; брати /  взяти ~  have one’s 
revenge; ~йст revenge-seeker.

ревізійн || ий inspection attr.; ~ а  
комісія auditing commission, 

ревізіонізм політ, revisionism.
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ревізія !. (перевірка, обстежен
ня) inspection; (бухгалтерська) 
auditing; 2. (перегляд теорії та ін.) 
revision, revising.

ревіз І] op inspector; auditor; жува
ти 1. (перевіряти) inspect; 2. (пере
глядати теорію) revise.

ревматйзм мед. rheumatism, 
ревнивий jealous, 
ревний zealous; (старанний) dili

gent, assiduous, 
ревнощі мн. jealousy sg. 
ревнувати be jealous (of), 
революційний revolutionary, 
революціонер revolutionary, 
революція revolution; науково- 

технічна ~  scientific-technological 
revolution, 

револьвер revolver, 
ревти 1. roar; (про звірів тж.) 

bellow; (про бурю) howl; 2. рОЗМ.  
(плакати) howl, weep, 

регбі спорт, rugby (football), 
регіональний regional, 
регістр register.
регістратор registering clerk; 

~ура registry office, 
регіт roar(s) of laughter, 
регламент 1. regulations p i ; 

2. (на зборах) time limit; ~ація 
regulation; ~увати regulate, 

реготати roar with laughter, 
регрес regress, retrogression, 
регулюва || льник traffic-control

ler; ~ти  regulate; (механізм тж.) 
adjust; (дорожній pyx) control.- 

регулярнії ий regular; ~ість regu
larity.

регулятор regulator, 
редагувати edit.
редактор editor; головний ~  edi

tor-in-chief-

редакційн || ий editorial; ~ а  ко
легія editorial board.

редакціЦя 1 .(редагування) edit
ing; (керівництво виданням) edi
torship; за ~єю edited by; 2. (фор
мулювання) wording; 3. (варіант 
твору) version; 4. (колектив пра
цівників) the editors pi.; 5. (при
міщення) editorial office, 

редйска garden radish, 
редколегія див. редакційна ко

легія.
редька black-radish, 
реєстр list; register; (словника) 

word-list; ~ація registration; жува
ти register.

режим політ, regime; 2. (роз
порядок праці та ін.) routine; 
regimen; ~  дня daily time-table.

режисер producer; (в кіно) di
rector; помічник ~ а  stagemanager; 
assistant producer; (в кіно) deputy 
director.

резерв reserve; мати в ~ і  have in 
reserve; ~ний reserve attr. 

резервуар reservoir; tank. 
резиденЦт resident; ~ц ія resi

dence.
резолюці||я resolution; прийняти 

~io pass /  adopt a resolution, 
резонанс resonance; перен. effect, 
резонний reasonable, 
результат result, outcome; в ~ i  

as a result; ~йвний effective, 
резюме summary. 
рейд1 мор. roadstead, road(s)

(pi)- ,рейд 1 військ, raid. 
рейЦка Х.техн. lath; 2. зал. rail; 

сходити (зійтй) з ~ок be derailed.
рейс trip, run; мор. тж. voyage; 

ав. flight; ~овий regular-route.
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рейсфедер ruling-pen. 
рейсшйна T-square [Чі>]. 
рейтузи мн. tights, 
реквізйція requisition, 
рекет racketeering; ~fip racketeer. 
реклам||а advertisement; public

ity; ~ний advertising; publicity 
attr.; жувати advertise.

рекоменд || ація recommendation; 
reference; ~ований recommended; 
(лист та ін.) registered; ~увати 
recommend.

реконстр II укція reconstruction; 
(відновлення тж.) restoration; ~ую- 
вати reconstruct; (відновити тж.) 
restore.

рекорд record; поставити ~  set 
up a record; побити ~  break /  beat 
a record; ~ний record attr.; ~смен 
record-holder.

ректор rector; president амер.; 
(англійського університету) chan
cellor; ~ а т  university administra
tion; (приміщення) rector’s office, 

релігійний religious, 
релігія religion, 
реліквія relic.
рельєф relief; ~ний relief attr.; 

raised, embossed.
ремесло craft; (професія) trade, 

handicraft.
ремінець small strap; (годинника) 

wristlet.
ремінь strap; (пояс) belt. 
реміснй||к craftsman; handicraft 

worker; ~чий craft attr.; handi
craft attr.

ремонт repair (s) pi.; ~ний re
pair attr.; ~увати, відремонтувати
repair, fix амер.; (квартиру тж.) 
decorate.

ремствувати complain (to, of).

. ренегат renegade, turncoat.
рента ек. rent; земельна ~  

ground-rent.
рентабельний ек. paying; profit

able; ~ість ек. profitableness.
рентген 1. (просвічування) X-ray 

photography; 2. фіз. Rontgen [Ton- 
tjon]; ~івський X-ray attr.; ~івсь- 
кий знімок X-ray (picture), radio
graph; ~івські промені X-rays.

реорганіз II ація reorganization; 
~овувати, реорганізувати reorganize.

репатріант repatriate [-not]; 
~ція repatriation, 

репатріювати repatriate [-rieit]. 
репертуар repertoire, 
репети І) рувати 1. (виступ) re

hearse; 2. (готувати учня) coach; 
~тор coach; ~ц ія rehearsal; гене
ральна ~ція dress-rehearsal, 

репетувати shout; cry out. 
репліка 1. remark, retort; 2. те

атр. cue.
рєпорт II аж reporting; report; (п ід  

час гри) commentary; ~6р reporter, 
репресйвний repressive, 
репресія repression, 
репродук || тор loud-speaker; ~ц ія  

reproduction. 
репутація reputation, 
реп’ях бот. agrimony, burdock, 
ресора spring.
респіратор мед. respirator, inhaler, 
республіка republic, 
республікан Н ець republican; 

~ський republican.
реставр Н атор restorer; ~ац ія re

storation; ~увати restore, 
ресторан restaurant, 
ресурси мн. resources, 
ретельний zealous; (старанний) 

diligent, assiduous.
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реферат summary; synopsis (pi. 
-ses); (доповідь) paper, 6ssay. 

референдум referendum, 
референт reader, reviewer, 
рефлекс reflex; (без)умовний ~  

(un) conditioned reflex, 
рефлектор reflector, 
реформ || a reform; ~атор refor

mer; жувати reform, 
рефрижератор refrigerator, 
рецензент (книг) reviewer; (ру

кописів) reader-
реценз||ія review; (на рукопис) 

opinion; жувати review- 
рецепт 1. (спосіб виготовлення) 

recipe; 2. (лікаря) prescription; ви
писати ~  prescribe (smth.).

рецидив relapse (тж. мед.); ~ іст 
recidivist.

речення sentence; (частина склад
ного) clause.

речовйй material; ~  мішок knap
sack.

речовина substance, matter, 
решето sieve.
решітка grating, grille; lattice; 

(на вікні тж.) bars pi.; (огорожа 
тж.) railings pi. 

решта remainder, rest, 
рештки мн. 1. (від зруйнування 

та ін.) remains; 2. (сліди минуло
го) vestiges, traces, 

риба fish.
рибйл||ити fish; ~ к а  1. fisher

man; 2. fishing.
рибальський fishing attr-, fisher

man’s; ~  човен fishing-boat.
рйбн||ий fish attr., ~ a  промисло

вість fishing industry; ~ i консерви 
tinned fish, canned fish амер. 

рив II 6к jerk, tug; —нами by jerks. 
ридаЦння sob; sobbing; ~ти sob.

ризикувйти^ ризикнути risk; take 
a risk.

рикошет ricochet, 
рйма rhyme.
рймськ||ий Roman; ~ і цифри 

Roman numerals, 
римувати (ся) rhyme, 
рйнва drain-pipe, 
ринг спорт, ring, 
рйнковий market attr. 
рйнок market; (місце тж.) mar

ket-place.
рипіти creak; squeak; (пером) 

scratch, 
рис rice.
рйс||а 1. (лінія) line; 2. (власти

вість, особливість) feature, trait; 
відмінна ~ a  distinctive feature;,' 
ф  в загальних ~  ax in butline; ■ 
~ и  обличчя features. 

рис&к trotter
риск risk, hazard; іти на ~  run t  

risks, take chances. Л
рйска 1. line; 2. (дефіс) hyphen, i 
рискнути див. рискувати. ^
рискований risky, 
рискувати, рискнути 1 .take a 

risk /  chance; 2. (чимсь) risk, jeop
ardize; ~  життям risk one’s life;
3. (відважуватися) venture, 

рись 1 зоол. lynx, 
рись 2 (біг) trot; бігти риссю trot, 
рйти dig; rpot (in); ~ ся  dig; root;.^ 

(у речах) rummage. д
ритм rhythm; вічний rhythmic- - 

(al). |
ритуал ritual.
риф reef. ЇІ
рйцар іст. knight; перен. g e n - | 

tleman; ~ c t b o  knighthood; chivalry; f  
~ський knightly; chivalrous, 

рицйна castor oil.
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ричати growl, snarl, 
риштовання, риштування буд.

scaffolding, staging, 
рів ditch; (фортеці) moat, 
рів ||ейь 1. level; над ~нем мбря 

above sea-level; 2, (ступінь, вели
чина та ін.) standard.

рівнн || й 1 (однаковий) equal; the 
same; не мати собі ~ х  be un
rivalled (in).

рівн || ий 2 1. (гладенький) even, 
level, smooth; 2. (прямий) straight; 
~ а  лінія straight line; 3. (рівномір
ний) regular.

рівнин ||a  plain; ~ний flat, 
рівність equality, 
рівно 1. (однаково) equally; 

2. (гладенько) smoothly; 3. (точно) 
exactly, precisely; ~  о другій го
дині at two sharp; 4. (рівномірно) 
evenly, regularly.

рівновага equilibrium; balance 
(тж. перен.).

рівнодення астр. equinox; вес
няне /  осіннє ~  vernal /  autumnal 
equinox.

рівнодіюча фіз., мат. resultant 
(force).

рівнозначний equivalent, equipol
lent.

рівномірний even; (ритмічний) 
rhythmical; фіз., техн. uniform; 
~  рух uniform motion.

рівноправн Н ий equal (in rights) ; 
(про людей тж.) of equal stand
ing після ім.; ~ість equality (of 
rights).

рівноцінний of equal value після 
ім.; equivalent.

рівня розм. equal; він їй не ~  
he’s no match for her. 

рівняння мат. equation.

рівняти, зрівняти 1. (вирівнюва
ти) smooth; 2. (робити однаковим) 
make equal; even, equalize; зрівня
ти рахунок спорт, equalize the 
score; 3. (порівнювати) compare 
(with); 4. (розміщувати в ряд) line 
up; військ, dress; ~ ся  1. (випрям
лятися) straighten out; 2. (ши
куватися в ряд) line up; військ. 
dress.

рівчак ditch, trench, 
ріг 1 horn (тж. муз.); (оленячий) 

antler.
р іг2 (вулиці) corner; за рбгом 

round the corner
рід 1. (сімейний) family, kin; 

2. (походження, народження) birth, 
origin, stock; родом by birth; (по
коління) generation; 3. (сорт, вид) 
sort, kind; 4. біол. genus (pi. ge
nera) ; 5. грам, gender. 

рідин& liquid, fluid, 
рщіти 1 .(про ліс, волосся) get 

thinner; 2. (про хмари та ін.) 
disperse, drift away; 3. (зменшува
тися в кількості) be depleted.

рідкий 1. (негустий — про во
лосся та ін.) thin, sparse, scanty; 
2. (який трапляється нечасто) 
rare, infrequent; 3. (у стані рідини) 
liquid; 4. (водянистий) watery; 
(про кашу та ін.) thin.

рідкісний rare, uncommon, ex
ceptional.

рідкість rarity, curiosity.
рідко seldom, rarely.
рідн II ий і. (no крові) one’s own;

2. (про дім та ін.) native; ~ е  
місто native town; one's home town;
3. (милий, близький серцю) dear, 
darling; 4.: ~ i  як ім., мн. one’s 
relatives /  relations; (сім*я) one's
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people; -ф» ~ a  мова mother tongue; 
native language.

рІднйти, поріднйти bring to
gether; make related; ~ ся  become 
related (with).

рідня збірн. (родичі) relatives 
pi., relations pi.

рідшати 1. become rare; 2. дав. 
рідіти.

ріжок \. зменш, від ріг; 2. (для 
взуття) shoe-horn, 

різанйка slaughter, massacre, 
різати 1. cut; (скибками тж.) 

slice; (м*ясо) carve; 2. (худобу) 
slaughter; ф- ~  око offend the eye; 
~ ся : у дитини ріжуться зуби the 
baby is cutting his teeth.

Різдво Christmas, Xmas, 
різець chisel, cutter, 
різка rod, birch.
різкйй у різн. знач, sharp; (про 

вітер тж.) cutting, biting; (про 
звук) harsh; (раптовий) sudden; 
(про характер, манери) abrupt; 
blunt.

різкість sharpness; abruptness; 
(грубість) bluntness; (грубе слово) 
harsh words pi.

різний 1. (несхожий) differing, 
different; 2. (різноманітний) vari
ous, diverse, 

різнйтися differ (in), 
різнйця difference (тж. мат.). 
різнобарвний of different colours 

після ім.; many-coloured, 
різнобій lack of co-ordination, 
різнобічний many-sided; перен. 

тж. versatile, 
різновйд variety.
різноманіт II ити vary, diversify; 

~ний diverse; varied; various; 
~н!сть variety, diversity.

різнорідний heterogeneous, 
різносторонній див. різнобічний, 
різьба 1. (вирізування) carving; 

2. техн. (нарізка) thread, 
різьбйти carve; engrave, 
рій swarm.
рік year;' цього року this year; 

в його рокй at his age; шістдесяті 
роки the sixties; «ф з року в ~  from 
year to year, 

ріка див. річка, 
рілля с. г. Ullage, 
ріпа turnip.
ріст 1. growth; перен. (збільшен

ня) increase, rise; 2. (зріст) height; 
stature; високого росту tall; малень
кого росту short.

річ \ ,у  різн. знач, thing; object^ 
article; речі першої необхідності 
the necessaries of life; 2.: речі мн. 
(майно) things, belongings, 

річище river-bed; channel. 
річк||а river; ~овйй river attr. 
річнй І) й year’s; annual; ~ ц я  an

niversary.
рішення 1. decision; (постанова 

тж.) resolution; (судове) verdict; 
приймати ~  come to a decision; 
2. (задачі та ін.) solution (of), an
swer (to).

рішуч||е resolutely, decidedly; 
(категорично) positively; ~ий res
olute, decided; (вирішальний) de
cisive; ~ість resolution; firmness.

робйти, зробйти do; (виготовля
ти) make; ~  уроки do one’s les
sons; ~  помилкй make mistakes; 
~  висновки draw conclusions; ~ ся
1. (ставати) become, get, grow;
2. (відбуватися) be going on, happen, 

робітнй || к worker; workman;
working man; ~ ц я  worker; working



woman; хатня ~ ц я  housemaid.
робітнйчий working attr.; work

er’s; ~  клас working class, 
робот robot.
робот || a l .y  різн. знач, work; 

(механізму) working, functioning; 
2. (заняття, праця па підприєм
стві) work, job; без ~ и  out of 
woik, unemployed; домашня 
~ a  housework; (завдання) 
home-work.

робототехніка robotics, 
роботящий industrious. 
робоч||ий work; working attr.; 

~ий день working day; ~ a  сила 
labour power, manpower.

рогат||ий horned; велика ~ a  ху
доба cattle, 

роговйй horn attr. 
родзйнки мн. raisins pi. 
родимка birth-mark, 
родин || a family; ~ний family 

attr.
родити, народити give birth (to); 

bear (тж. про землю); перен. тж. 
give rise (to); ~ ся  be born; перен. 
(виникати) arise, spring up.

родич, ~ к а  relative, relation; 
~атися, породичатися 1. become 
related (to); 2. maintain family
ties.

родовий *: ~  відмінок грам, ge
nitive (case).

родов || йй 2 1. family attr.; 2. біол. 
generic; 3. грам, (для розрізнення 
роду) gender attr. 

родовище геол. deposit; field, 
родовід family tree; (тварини) 

pedigree.
родоначальник Ancestor; перен. 

lather.
родючий fertile.

рожев IIИЙ pink; rosy; бачити 
все у ~ому світлі see everything 
through rose-coloured spectacles, 

розбавляти, розб&вити dilute, 
розбагатіти get rich, 
розбазарювати, розбазарити розм. 

waste, squander.
розбещ || ений 1. (недисциплінова- 

ний) undisciplined, wild; 2. (амо
ральний) dissolute; ~еність (не
дисциплінованість) lack of disci
pline; 3. (аморальність) dissoluteness; 
~увати, розбестити corrupt, spoil.

розбивати, розбйти 1. (на шмат
ки) break, shatter (тж. перен.); 
2. (пошкодити, забити) knock, 
hurt; (сильно) fracture; 3. (завдати 
поразки) beat, defeat; 4.; табір 
make a camp; ~ ся  1. (на шматки) 
break; (про літак) crash; перен. 
be wrecked shattered; 2. (забитися) 
hurt oneself.

розбирати, розібрати 1. (забира
ти все) take; (розкупити) buy up; 
2. (на частини) disassemble, take 
to pieces, dismantle; (зруйнувати) 
pull down; 3. (розглядати справу 
та ін.) look (into); discuss; 4. грам, 
(за частинами мови) parse; (за 
членами речення) analyse; 5. (роз
різняти) make out; 6.; мене розби
рає сміх I can’t help laughing; ~ ся  
1. (на частини) disassemble, come 
apart; 2. (розуміти) understand; 
добре розбиратися в чомусь have 
a good understanding of smth. 

розбйти(ся) див. розбивати(ся). 
розбишака див. розбійник, 
розбіг running start, 
розбігатися, розбігтися 1. ( в різ

ні боки) scatter; 2. (для стрибка) 
make /  take one’s run.
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розбіжність divergence; ~  думок 
difference in opinion.

розбій robbery; ~ник highwayman; 
robber; ~ницький robber’s; (влас
тивий розбійнику) g£ngster-like.

розбір 1. (на частини) disassembl- 
ing. 2. (розгляд) investigation,
examination; (статті та ін.) review; 
З .грам, (за частинами мови) pars
ing. (за членами речення) analy
sis; ф  без розбору indiscriminately.

розбірлив Н ий 1. (привередливий) 
fastidious; (у засобах) scrupulous; 
2. (чіткий — про почерк та ін.) 
legible; ~ість 1. (привередливість) 
fastidiousness; (у засобах) scrupu
lousness; 2. (почерку та ін.) le
gibility.

розбірний sectional; prefabricated, 
розбовтувати, розбовтати shake 

Up, stir up.
розболі II тися (про частини тіла) 

ache; у мене голова ~лася I have 
a headache.

розбороняти, розборонйти (учас
ників бійки) separate.

розбрат discord, dissension; сіяти 
~  sow discord /  dissension, 

розбрестйся disperse, 
розбрйзкувати, розбрйзкати splash 

about.
розбудйти wake (up), 
розбухати, розбухнути swell, 
розвага amusement; distraction; 

(видовище та ін.) entertainment.
розважати, розважити 1. (відво

лікати) distract; 2. (забавляти) 
amuse; entertain; ~ ся  amuse one
self, have fun.

розважлив II ий considerate, deli
berate, reasonable; ~ість reason
ableness.

розвал disintegration; break-down, 
розвалювати, розвалйти 1, (щось 

складене) pull apart; (будівлю) pull\ 
down; 2. (приводити до занепаду) 
wreck, ruin; ~ ся  1. (руйнуватися) 
fall to pieces; (про будівлю) col
lapse, fall down; 2. (занепадати) go 
to pieces, be ruined; З.розм. (сидіти 
розкинувшись) sprawl, lounge.

розвантаж || ення unloading, dis
charging; жувати, ~ити Onload, 
discharge.

розвезтй див. розвозити, 
розвеселяти (ся), роз весел йти(ся)

cheer up.
розвести див. розводити, 
розвивати, розвйнути develop; ~  

швидкість pick up speed; ~ с я  de
velop.

розвидня || тися безос.: ~  еться
day is breaking.

.розвйнений \ .у  різн. знач, de
veloped; 2. (розумово) cultivated; 
intelligent.

розвйнути див. розвивати, 
розвйнутий див. розвйнений. 
розвиток development; progress, 
розвіватися flutter, fly. 
розвідати див. розвідувати, 
рбзвідка 1 (наукове дослідження) 

research, investigation.
рбзвідк || а 2 1. (розвідувальна

служба) intelligence / secret service; 
2. військ, reconnaisance; intelligence; 
іти в ~ у  reconnoitre; 3. геол. ex
ploring, prospecting, 

розвіднйй: ~  міст drawbridge, 
розвідник І. (агент) secret ser

vice man /  agent; 2. військ, scout; 
З .геол. prospector.

розвідувальн || ий intelligence attr.; 
reconnaissance attr
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розвідувати, розвідати 1. (дізна
тися про щось) (try to) find out;
2. військ, reconnoitre; 3. геол. ex
plore, prospect.

розвінчувати, розвінчати de
throne; debCink розм.

розвішувати, розвішати, тж. роз
вісити hang (out).

розвіювати, розвіяти disperse; пе
рон. dispel.

розводити, розвестй 1. (приводи
ти кудись) take; conduct; 2. (в різні 
боки) part; (міст) raise, брел;
3. (розбавляти) dilute; 4. (тварин 
та ін.) breed, rear; (рослини) cul
tivate; ~ ся  (розривати шлюб)  get 
divorced; (з кимсь) divorce.

розвозити, розвезтй take; trans- 
p6rt; (товари) deliver.

розворушувати, розворушйти stir 
up, rouse.

розв’язка (завершення) outcome; 
issue; end; літ. denouement [dei- 
'nu:mar)].

розв’язувати, розв’язати 1. undo, 
(intie; unbind; -ф- ~  комусь руки 
пєрен. give smb. freedom; 2. (вирі
шувати) solve; *ф ~  війну un
leash a war; ~ ся  1. (про зав'язане) 
come undone /  untied; 2. (про задачу 
та ін.) come out, be solved, 

розгадка solution; Answer, 
розгадувати, роз гад йти (відгада

ти) solve, guess.
розгалуж || еннй ramifide; ~ення 

branching; ramification; жуватися 
branch out; (про дорогу) fork.

розганяти, розігнати 1. drive 
away; (натовп та ін.) disperse; 
break up; 2. (прискорювати хід) get 
tip speed; ~ ся  [для стрибка) run. 

розгардіяш розм. mess.

розгарячйтися get hot; перен. 
get excited.

розгвйнчувати, розгвинтйти йл-
screw.

розгинати, розігнути unbend*, 
straighten (out)-, ~ ся  straighten 
oneself.

розг||ін run, momentum; з ~ону 
full filt.

розгладжувати, розгладити
smooth out; (прасувати) iron, press.

розгляд examination; considera
tion; (судовий) trial; (критичний) 
analysis.

розгляд&ти, розглянути 1. (ди
витися) look (at); (уважно) scru
tinize; 2. перен. (вважати) regard 
(as), consider (to be); 3. перен. 
(обговорювати) consider, examine.

розгніва || ний enraged; furious; 
infuriated; ~ти  infuriate; ~тися fly 
into a rage.

розговорйтися (з кимсь) get into 
talk (with).

розгойдувати (ся), розгойдати(ся)
rock; swing.

розголошувати, розголосйти di
vulge, make known.

розгороджувати, розгородити par
tition.

розгортати, розгорнути 1. (згорну
те) unroll; (складене) unfold; (за
горнуте) unwrap; 2. перен. (розвива
ти) develop; ~  будівництво launch а 
building drive; ~ с я  І. become unroll
ed /unfo lded/undone;2 .перен. (на
бирати широкого розмаху) develop.

розгор || йтися, розгорітися 1. flame 
up, flare up (тж. перен.); 
get well alight; 2. (червоніти від 
хвилювання) begin to glow; «ф очі 
в нього ~  їлися his eyes shone.
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розгризати, розгризти crunch; crack, 
розгрібати, розгребтй rake (away), 
розгром І. (ворога) crushing de

feat, rout; 2. (спустошення) devasta
tion; ~йти (завдати поразки) rout, 
defeat; (спустошити) devastate.

розгубити lose (one after the 
other); ~ ся  (від хвилювання) be 
bewildered; (від несподіванки) be 
taken aback.

розгублен || ий bewildered, perplexed; 
~ість bewilderment, perplexity.

розгул (пияцтво) revelry, de
bauch; ~  реакції orgy of reaction.

роздавати, роздати distribute, 
hand out, give out.

роздавйти crush, smash; (пере
їхавши) run down, 

роздати див. роздавати. 
роздво||єний forked; ~єння fork, 

bifurcation; ~юватися fork; bifur
cate.

роздерти див. роздирати, 
роздивлятися, роздивйтися look 

(at); examine.
роздирати, роздерти (на шматки) 

tear up; tear to pieces.
розділ 1. (поділ) division; 2. (від

діл) section; (у книзі) part; (у до
кументі) issue.

розділ йти (ся) див. розділяти (ся). 
розділов||ий dividing, separating; 

~ і  знаки punctuation marks; ста
вити ~ і  знаки punctuate.

розділяти, розділйти 1. (ділити) 
divide; 2. (роз'єднувати) separate; 
3. (думку, долю та ін.) share; ~ ся  
divide (into); be divided.

роздільний 1. separate; 2. (про 
вимову, звуки) distinct.

роздмухувати, роздмухати (во
гонь) fan (тж. перен.).

роздобувати, роздобути get, get 
hold (of); procure.

роздоріжжі) я cross-roads pi.; на 
~ i  at the cross-roads; перен. тж. 
at the parting of the ways.

роздратован || ий irritated; exas
perated; ~ o  in irritation.

роздрат || овувати, ~увати irri
tate; exasperate; ~ування irrita
tion; exasperation.

роздріб на /  у ~  by /  at retail; 
~нйй retail attr.

роздрібнювати, роздрібнйти re
duce to fragments; (товкти) pound.

роздробляти, роздробити break, 
crush; (кістку) splinter.

роздув&ти, роздути 1. (вогонь) fan 
(тж. перен.); 2. розм. (збільшува
ти) inflate; enlarge (upon); exasper
ate; ~ ся  swell; (про парус) billow.

роздум (часто ~ и  мн.) medita
tion; thought; у глибокому ~ і  deep 
in thought.

роздумати change one’s mind, 
роздумувати I. meditate, think, 

ponder; 2. (вагатися) hesitate, 
роздути див. роздувати, 
роздутий розм. І. (який роз

дувся) swollen; 2. (надутий вітром) 
billowing; 3. (перен. навмисне збіль
шений) inflated.

роздушувати, роздушйти crush, 
роздягаНльня розм. cloak-room; |  

~ти(ся), роздягти (ся) undress. :|; 
розетка rosette [-'zetj. |
роз’єднувати, роз’єднати l.se p a r-f  

ate, disjoin; part; 2. ел. disconnect, Щ 
break; нас роз’єднали (під час теле- ■ 
фонної розмови) we were cut off; 
~ ся  1. separate, part; come apart; 
2.ел. become disconnected, 

розжалобити move to pity.
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розжарювати, розжарити (вог
нем) heat; (про сонце тж.) таке 
scorching hot; ~ ся  be scorching hot. 

розжиріти grow fat. 
розжовувати, розжувати 1. chew, 

masticate; 2. перен. розм. (розтлу
мачити) spoonfeed (to), chew over.

роззбро || ення disarmament; 
~ювати(ся), ~їти(ся) disarm.

роззувати, роззути take off smb.’s 
shoes; ~ ся  take off one’s shoes, 

роззява розм. gawk, goof, 
роззявляти, роззявити розм. open 

wide; «ф ~  рот (a) gape. 
розібрати(ся) див. розбирати (ся). 
розігнати(ся) див. розганяти (ся). 
розігнути(ся) див. розгинати (ся), 
розігрувати, розіграти 1. (роль, 

п’єсу) play; 2. (у лотерею) raffle; 
(кинувши жеребки) draw lots (for).

розігрівати, розігріти heat up; 
warm up.

розіграіи див. розігрувати, 
розізлити make angry /  furious, 
розійтйся див. розходитися, 
розірвати див. розривати *. 
розірватися див. розриватися, 
розіслати due.,розсилати, 
роз’їдати, роз’їсти eat away; cor

rode (тж. перен.).
роз’їжджати travel about; /н а  

машині) drive about; ~ ся , роз’їха
тися 1. (поїхати) depart, go away; 
2. (розлучатися) separate (from), 
part (from); 3 .док. (не зустріча
тися) miss each other.

роз’їзд 1. (від’їзд) departure; 2.зал. 
passing-track; double-track section, 

роз’їсти див. роз’їдати, 
роз’їхатися див. роз’/жджатися. 
розказувати, розказати relate, 

narrate, tell.

розкаюватися,розкаятися repent (of), 
розквитатися розм. settle up ac

counts (with); перен. тж. be even 
(with), be quits (with).

розквіт blossoming; перен. pros
perity; (літератури та ін.) golden 
age; у  ~  і сил in the prime of (one’s) 
life; ~ати, розквітнути bloom, blos
som; перен. flourish.

розкйданий 1. scattered; 2. перен. 
(безладний) disconnected; confused.

розкидати, розкйдати throw about; 
(розсипати) scatter (тж. перен.). 

розкіш luxury.
розкішний luxurious, magnifi

cent; (чудовий) splendid.
розклад 1 1. (на складові частини) 

decomposition; 2. (моральний) cor
ruption, demoralization.

розклад2 (графік) time-table, 
schedule.

розкладати, розкласти 1. (роз
міщати) lay out; 2. (розподіляти) di
stribute, apportion; 3. (на складові 
частини) decompose; 4. (деморалізу
вати) demoralize, corrupt; ~ с я  1. 
хім. decompose; (гнити тж ) decay; 2, 
(морально) decay; become corrupted. 

розкладнйй folding, 
розкланюватися, розкланятися 1. 

(вітатися) make one’s bow, greet; 
2. (прощатися) take leave (of), 

розкласти див. розкладати, 
розклеювати, розклеїти 1. (про 

афіші та ін.) stick, paste; 2. (від
клеювати) unpaste, 

розкол split, disunity, 
розколина crack, cleft; crevice, 
розколювати, розколоти cleave; 

split (тж. перен.); (дрова) chop; 
(горіхи) crack; ~ ся  cleave; split 
(тж. перен.).
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розкопати див. розкопувати, 
розкопки мн. excavations, 
розкбпувати, розкопати 1. dig out; 

2. (проводити розкопки) excavate.
розкбтистий (про звук) resound* 

ing, rumbling.
розкочувати, розкотити roll, 
розкошувати luxuriate, 
розкрадати, розкрасти steal, 

plunder.
розкривати, розкрити 1. (відкрива

ти) open; 2. (оголяти) bare; 3. перен. 
(виявляти і показувати) expose; 4. 
(викривати) reveal; discover, lay 
bare; ~ с я  1. open; (випадково) come 
open; 2. (оголятися) uncover oneself 
(тж. перен.); 3. (виявляти свою 
суть) reveal oneself; 4. (про злочин 
та ін.) come out, соте to light, 

розкритикувати criticize severely, 
розкричатися bawl (at), bellow (at), 
розкріп&ч || ення emancipation; 

жувати, ~ ити  emancipate, set free.
розкручувати, розкрутити 1. un

twist; (розгвинчувати) unscrew; 
2. (почати крутити) start turning, 

розкуповувати, розкупити buy up. 
розкупорювати, розкупорити open; 

(пляшку тж.) uncork.
розкусити 1. bite ( th ro u g h ); 

2.розм. (добре розібратися) get to 
the core; see through, 

розкутувати, розкутати unwrap, 
розлад 1. discord; dissension; (не

погодженість) lack of co-ordination; 
2. (порушення діяльності) disorder; 
upsetting; ~  шлунку indigestion.

розладжувати (ся), розладити (ся) 
див. розстроювати (ся), розстроїти- 
(ся).

розламувати, розламати break; 
~ с я  break to pieces.

розлетітися див. розлітатися, 
розливати, розлити 1. (пролити)  

spill; 2. (наливати) pour out; (у 
пляшки) bottle; ~ с я  І . spill; 2. (ви- 
ходити з берегів) overflow (its 
banks).

розлітатися, розлетітися (в різні 
боки) fly away.

розлогий spacious, ample; (про 
дерево та ін )  spreading, 

розломлювати, розломйтн break, 
розлука (з кимсь) separation 

(from );(розставання)parting (with).
розлучати, розлучити 1. separate, 

part (from)*, 2. (розривати шлюб) 
divorce; ~ с я  1. (розставатися) part 
(with); 2. (розривати шлюб) di
vorce, get divorced.

розлучення (припинення шлюбу) 
divorce.

розлюбйти cease to love, 
розлютити make angry /  furious; 

~ с я  get angry /  furious (with), 
розмаїтий diverse, varied, 
розмазувати, розмйзати smear, 

spread.
розмальовувати, розмалювати K

draw all over; 2. (розфарбовувати) 
paint, colour.

розмах 1. swing; 2. (крил) wing- 
sp read , wing-span; 3. перен. (обсяг, 
масштаб) scope, range, extent.

розмахувати, розмахнути swing} 
brandish; (руками) wave, gesticu
late; ~ с я  swing one's arm.

розмежовувати, розмежувати de
limit; перен. тж. differentiate (be
tween).

розмелювати, розмолоти grind; 
mill.

розмивати, розмйти erode, wash 
away.
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розминешся, розминутися 1. (не
зустрітися) miss one another; 
2. (пройти повз когось) pass.

розмйнка спорт, limbering-up; 
work-out амер.

розминутися див. розминатися, 
розмити див. розмивйти. 
розмін exchange.
розмінювати, розміняти change; 

-~ся exchange.
розмір 1. (величина) size; dimen

sions pi.; 2. (грошової суми) 
amount; 3. (взуття, одягу) size;
4. (ступінь) extent, scale; 5. літ. 
(вірша) metre; 6. муз. measure.

розмірений measures; regular; 
steady.

розміркбвувати, розміркувати 
consider, thtak.

розмірйти, розміряти measure 
(off).

розмістити (ся) див. розміщати
ся).

розміщувати, розмітити mark 
(out).

розмішувати, розмішати stir, mix. 
розміщйп тж. розміщувати, 

розмістити 1. put, place; 2. (по 
квартирах) accommodate, quarter;. 
~ ся  1. take one’s place; 2. (у при
міщенні) be accommodated, be quar
tered.

розміщення 1. placing; 2. (no 
квартирах) accommodation; 3. (си
стема розташування) arrangement.

розмнож й ення 1. (документів та 
ін.) duplicating; making copies 
(of); 2.біол. reproduction; ~увати, 
~ити 1. (документи та ін.) du
plicate, make copies (of)-, 2. біол. 
reproduce; жуватися, ~итися 1. mul
tiply; 2. біол. reproduce oneself.

11 Укр англ. словник

розмова talk, conversation, 
розмовляти speak (to, with); talk 

(to, with).
розмбвниЦй colloquial; ~ k con

versation book, phrase-book.
розмокати, розмокнути be soaked 

through, become sodden, 
розмолоти див. розмелювати, 
розморений exhausted, 
розмотувати, розмотати unwind, 
розмочувати, розмочйти soak, 
розм’якати, розм’якнути grow 

soft; (про людину) be softened, 
melt.

розм’якшувати, розм’якшити sof
ten; ~ ся  become soft; soften (тж. 
перен.).

розносити, рознестй 1. (достав
ляти) carry; convey; deliver; 2. розм. 
(поширювати чутки та ін.) spread; 
3. розм. (знищувати) destroy; ~ ся  
1. (поширюватися) spread; 2. (про 
звук) resound.

рознбшувати, розносити (про 
взуття) wear in.

розбрювати, розорати plough 
up.

розпад disintegration, decay; 
~атися, розпастися fall to pieces; 
disintegrate; (про атоми тж.) de
cay; перен. break down.

розпаковувати, розпакувати un
pack.

розпал climax; у повному ~ і  in 
full swing.

розпалювати, розпалйти kindle; 
перен. inflame; rouse, 

розпастися див. розпадатися, 
розпатланий disheveled, 
розпач despair; у ~ і  in despair, 
розпачлив N ий desperate; ~ о  des

perately.
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розпечатувати, розпечатати орел; 
(запечатане) unseal.

розпечений scorching, burning 
hot; red-hot.

розпещувати, розпестити coddle, 
spoil.

розпйлювати ', розпилити (пере
творювати на пил) powder, pul
verize.

розпйлювати 2, розпиляти saw up;
saw into pieces.

розпис 1. (стінний живопис) 
murals pi;  2. (дія) painting, 

розпйска receipt.
розпйсувати, розписати 1. (роз

поділяти) assign; 2. (фарбами, тж. 
перен.) paint; ~ ся  1. (ставити 
підпис) sign; (одержуючи) receipt; 
2.розм. (реєструвати шлюб) re
gister one’s marriage.

розпйтувати, розпитати question; 
make inquiries (about).

розпізнавати, розпізнати recog
nize; (розрізняти) discern, 

розплакатися burst into tears, 
розпланувати див. планувати, 
розплат || а 1. payment; 2. перен. 

(кара) retribution; ф  час ~ и  ££ day 
of reckoning.

розплачуватися, розплатйтися
l.pay  (off); settle accounts (with) 
(тж. перен.); 2. (нести кару) pay 
(for).

розплести (ся) див. розплітати- 
(ся).

розпливатися, розпливтися 1. (роз
тікатися) flow, run; 2. (втра
чати чіткі обриси) become blur
red.

розпліскувати, тж. розплескува
ти, розплескати spill, splash about; 
~ ся  spill (over).

розплітати, розплестй (косу) un- 
plait; ~ ся  come unplaited.

розплодйти breed; ~ ся  breed, 
multiply.

розплутувати, розплутати unravel; 
disentangle (тж. перен.).

розплющувати, розплющити (очі) 
open.

розповідати, розповісти tell; re
late, narrate; ~  далі go on with 
the story.

розповідач narrator, talker, 
розповіднйй narrative, 
розповідь narration, narrative; 

(оповідання) story, tale, 
розповістй див. розповідати, 
розповсюдж || ений widespread; 

(про тварин, рослини) widely dis
tributed; ~ення 1. (дія) spreading, 
dissemination; 2. (поширеність) pre
valence.

розповсюджувати, розповсюдити
1. (роздавати, продавати) distrib
ute; 2. (поширювати) spread, ex
tend; (ідеї та ін.) disseminate; ~ ся  
extend; spread; get about.

розподіл (у різн. знач.) distribu
tion; (розміщення) allocation, as
signment.

розподіляти, розподілити distrib
ute; (розміщати) allocate, assign; 
~  обов’язки allocate duties.

розподільний distributive; dis
tributing.

розпороти див. розпорювати, 
розпорош II ення (розпилення)

pulverization; (рідини) spraying, 
atomizing; (сил, засобів) frittering, 
scattering.

розпорбшувати, розпорошити (роз
пилювати) powder, pulverize; dis
perse; (рідину) spray, atomize.
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розпорювати, розпороти гір open; 
~  сукню unpick a dress; ~ ся  гір, 
come undone.

розпоряджатися, розпорядитися
(давати розпорядження) give in
structions /  orders; док. тж. see 
(that).

розпорядженн Ця (наказ) instruc
tion, order; (постанова) decree; -ф- 
мати в своєму ~ і  have at one’s 
disposal.

розпоряд II ливнй (діяльний) ac
tive, efficient; ~н и к  manager, or
ganizer; ~ о к  routine; правила 
внутрішнього ~ку  regulations.

розпочинати, розпочати begin, 
start; commence; ~  кампанію open /  
start a campaign; ~ с я  begin, start.

розправа violence, reprisal; (кри
вава) massacre.

розправляти, розправити (ви
прямляти) straighten; smooth out; 
~  плечі square one’s shoulders; 
~ с я  1 (випрямлятися) straighten.

розправлятися2, розправитися 
(учиняти розправу) deal (with), 
make short work (of).

розпрйскувати, розприскати 
splash /  sprinkle about.

розпродавати, розпродати have 
a (clearance) sale; sell off. 

розпродаж sale; selling off. 
розпрощатися take leave (of); 

перен. bid farewell (to), 
розпрягати, розпрягтй unharness, 
розпрямляти, розпрямйти

straighten.
розпукуватися, розпукатися (про 

листя та ін )  come out, blossom out, 
open.

розпуск (учнів) breaking up; 
dismissal; (парламенту) dissolij-

tion; (армії, організації) disband
ment.

розпускати, розпустйти 1. (від
пускати) dismiss; (армію, органі
зацію) disband; (парламент) dis
solve; 2. (послабляти) loosen; 
3. (розгортати, розправляти) spread, 
unfurl; ~  волосся let one’s 
hair down; 4. розм. (послаблювати 
вимогливість до когось) let smb. 
get out of hand; 5. (поширюва
ти чутки та ін.) set afloat; 6. (в 'я
зання) undo; ~ с я  1. (про рос
лини) come out; 2. розм. (ставати 
недисциплінованим) get out of 
hand.

розпу||ста dissoluteness; ~тний 
dissolute.

розпуття див. роздоріжжя.
розпухати, розпухнути swell.
розпухлий swollen.
розпушувати, розпушити (грунт) 

loosen; hoe.
розрада comfort; consolation; sol

ace.
розраховувати, розрахувати 1. cal

culate; не розрахувати своїх сил 
overrate one’s strength; 2. (по
кладатися на когось, щось) depend 
(upon), rely (on /  upon); count 
(on); 3.недок. (припускати) expect, 
mean; ~ с я  1. (розплачуватися) pay 
the bill; settle up (with); 2 .розм. 
(зводити рахунки) get even (with); 
3. розм. (звільнятися) leave, give 
up the job.

розрахуй || ok 1. (обчислення) cal
culation, computation; приблйзний 
~ ок estimation; 2. (виплата гро
шей) payment; account; 3. (намір, 
припущення) expectation; помилй- 
тися в ~ках miscalculate; з ~ к у

11*
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a) at the rate (of); б) (враховуючи) 
counting, reckoning.

розрив1 1 .прям. і перен. gap; 
rupture; 2. (снаряда та ін.) burst, 
explosion.

розрив&ти \  розірвати 1. tear 
(up); break (off) (тж. перен.); (на 
шматки) tear to pieces; 2. (вибухом) 
blow to pieces.

розривати2, розрйти 1. dig up;
2.розм. (шукаючи щось) turn tip- 
side-down.

розриватися, розірватися 1. (про 
одяг) be torn; 2. (вибухати) burst, 

розривний explosive, 
розрйти див. розривати 2. 
розрідж П ений фіз. rarefied; жува

ти, розрідйти 1. (рослини) thin 
out; 2. (повітря) rarefy.

розріз 1. (надріз) cut; (подовж
ній) clit; 2. (переріз) section.

розрізати, розрізати див. розрі
зувати.

розрізнений 1. (некомплектний) 
odd, incomplete; 2. (роз*єднаний) 
isolated; separate.

розрізнювати, тж. розрізняти, 
розрізнйти 1. (розпізнавати) таке 
out; discern; 2. (бачити різницю) 
distinguish (between); ~ ся  differ 
(in); be distinguished (by).

розрізувати, тж. розрізати, 
розрізати cut; (ножицями) snip; 
(вздовж) slit; (на частини) sec
tion.

розробляти, розробйти 1. (про
блему, теорію та ін.) work out, 
elaborate; 2 .гірн. work, exploit.

розростатися, розростйся grow; 
spread; develop; перен. тж. ex
pand.

розруха devastation, ruin.

рдерйд1 1. (група, категорія)
type," sort; 2. (ступінь кваліфіка
ції) grade.

розряд2 ел. discharge, 
розряджати, розрядити 1. (зброю) 

unload; (вистреливши) discharge 
(тж. ел.); 2. (послабити напру- 
женість) relieve, relax; ~ с я  \.ел . 
run down; be used up; 2» (послаб
лятися) relax, be relieved.

розрядка 1 політ, relaxation; (між
народної напруженості) detente [de-
■teotl-. 2 .. . .  .розрядка г ел. discharging, 

розсйда seedlings pi. 
розсаджувати, розсадйти 1. (no

місцях) seat; 2. (садити окремо) 
separate; 3. (рослини) plant out.

розсадник l.c . a. seed-bed; 2. пе
рен. breeding-ground; (у нега
тивному значенні тж.) h6tbed.

розсвіта||ти безос.: ~ є  day is 
breaking; it is dawning.

розсел || ення settling (in a new 
place); ~яти(ся), розселйти(ся) 
1. settle (in new places); 2. (поселя
тися окремо) separate.

розсердити make angry; ~ ся  get 
angry.

розсилати, розіслати send (out), 
розсйльний messenger, 
розсипати(ся), розсйпатн(ся)

spill; scatter.
розсйпчастий crumbly, friable; 

(про тісто) short.
розсихатися, розсохнутися dry 

up; crack from dryness.
розсідатися, розсістися 1. (no 

місцях) take one’s seats; 2. (розки
нувшись) sprawl.

розсідлувати, розсідлати un
saddle.
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розсіл brine; pickle, 
розсіювати, розсіяти 1. disperse; 

(світло) diffuse; 2. (розганяти) 
scatter; break up; (неприємні дум
ки та ін.) divert; ~ с я  1. disperse; 
(про світло) become diffused; 2. (про 
натовп) scatter; (про дим, туман) 
clear away; (про неприємні почуття) 
disappear, be dispelled.

розслбблем Ц ий weak; (ненапру- 
жений) relaxed; ~ість weakness; 
relaxation.

розслаблювати, тж. розслабля
ти, розслабити weaken; relax.

розслідува й ння investigation, in
quiry (into); ~ти investigate; in
quire (into); look (into), examine, 

розсмішити make (smb.) laugh, 
розсміятися burst out laughing, 
розсортувати sort out. 
розсохнутися див. розсихатися, 
розставатися, розстатися див. роз

лучатися 1.
розставляти, розставити 1. (ста

вити) place, arrange; ~  сіті set 
nets; 2. (ровсовувати) move apart; 
~  нбги set one’s feet apart, 

розстатися див. розставатися, 
розстебнути (ся) див. розстіба

ти ся).
розстеляти (ся), тж. розстила

ти ся), розіслати(ся) spread (out), 
extend.

розстібати, розстебнути undo, un
fasten; (гудзики) unbutton; (за
стібку) undasp; (гачок) unhook; 
-^ся become unbuttoned /  unfas
tened.

розстріл (кара) execution; shoot
ing.

розстрілювати, розстріляти shoot, 
розстроїти див. розстроювати.

розстрочк | |a instalment system; 
у ~ у  by instalments.

розстроювати, розстроїти 1. dis
order; disturb; upset (тж. про 
шлунок); (здоров’я та ін.) ruin; 
(нерви) shatter, (плани) frustrate; 
2. (музичний інструмент) put out 
of tune; ~ с я  1. break up; be upset /  
ruined /  shattered /  frustrated; 
2. (про музичний інструмент) get 
out of tune.

розступатися, розступитися part,
move aside; make way (for).

розсувати, розсунути (відсунути 
вбік) move apart /  aside; (гілки, 
занавіски) draw, part.

розсуд: діяти на власний ~  use 
one’s own discretion.

розсудити 1. (винести рішення) 
judge; 2. (вирішити) consider.

розсудлив (І ий sober; reasonable; 
~ість reasonableness, 

розсунути див. розсувати, 
розтанути thaw, melt, 
розташовувати, розташувати (роз

міщувати) dispose, put, arrange; 
~ с я  settle down.

розташування 1. (розміщення) 
arrangement; disposition; 2. (місце 
перебування) situation; військ, po
sition (s).

розтектися див. розтікатися, 
розтерти див. розтирати, 
розтинати 1. cut; (вздовж) slit; 

2. (анатомувати) dissect.
розтирати, розтерти 1. (на поро

шок) grind (fine); 2. (терти, розма
зувати) rub, spread; 3. (масажува
ти) rub down, massage; ~ ся  (об
тиратися) rub oneself (down).

розтікатися, розтектися spread 
(about); run.
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розтлумачувати, розтлумачити
explain, interpret.

розтоплювати, розтопити 1. (роз
плавляти) melt; 2. (піч та ін.) 
light, kindle.

розтоптувати, розтоптати trample, 
розтрат II a embezzlement; ~ник 

embezzler.
розтрачувати, розтратити squan

der (тж. перен.); (довірені гроші 
та ін.) embezzle.

розтривожити alarm; (мурашник 
та ін.) stir up.

розтріп || аний (про волосся) di
shevelled [di'Je-]; (про книжки та 
ін.) tattered, dog-eared; ~увати, 
розтріпати 1. disarrange; (волосся) 
rumple; 2. (книжки та/ ін.) tatter; 
~уватися, датися be dishevelled 
[di'Je-]; be tattered.

розтрощити break, crush; (ворога) 
rout, defeat, smash.

розтрушувати, розтрусити (роз
кидати) strew.

розтуляти, розтулити open; part, 
розтягати, розтягтй 1. (витягу

вати) stretch; (позбавляти пруж
ності) wear; 2. (мускул та ін.) 
strain; 3. (затримувати, зволікати) 
protract, prolong; (доповідь та ін.) 
make too long; 4. недок.\ ~  слова 
drawl; ~ ся  1. stretch; (втрачати 
пружність) be worn out; 2. (про мус
кул та ін.) be strained; 3. розм. 
(лягти витягтись) stretch oneself.

розум mind, brains pi.; intellect; 
reason; при своєму ~ i  in one’s 
right mind.

розумі || ти, зрозуміти understand; 
comprehend; (усвідомлювати) real
ize; ~тися (на чомусь) be a good 
judge; be versed (in); добре ~тися

(в) have a good understanding 
(of).

розуми || ий clever; intelligent; (тя
мущий) sensible; (доцільний) rea
sonable; rational; ~ішати, поро
зумнішати grow wiser.

розумовії ий mental; intellectual; 
~ a  праця brain work; ~ i  здібності 
mental abilities.

розучувати, розучити learn; study; 
~ ся  forget (how - f  to inf.). 

розформовувати, розформув&тіі
disband.

розхапувати, розхапати розм.
snatch up; (розкупити тж.) buy up.

розхвалювати, розхвалити praise 
(to the skies).

розхвилювати upset; ~ ся  get 
excited.

розхйтувати, розхитати loosen, 
shake loose; (дисципліну) slacken; 
(здоров*я) impair; ~ ся  get loose; 
(про здоров’я) get impaired.

розхлюпувати, розхлюпати splash 
about; (пролити) spill; ~ ся  spill 
(over).

розходження divergence; ~  в 
думках difference of opinion, 

розходитися, розійтйся 1. go
away; (в різні боки) disperse; (про 
натовп) break up; 2. (не зустріти
ся) miss; 3. (розлучатися) get di
vorced (from); 4. (у поглядах) dis
agree (with), differ (with, from);
5. (розгалужуватися) diverge; (про 
дороги тж.) fork; 6. (про товари — 
розкуповуватись) be sold out.

розхолоджувати, розхолодйти 
damp smb.’s ardour.

розцвітати, розцвістй див. роз
квітати.

розцінйти див. розцінювати!
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розцін ||ка 1 .(д ія )  valuation; 
2. (ціна) price; (ставка) rate; ~ю ва- 
ти, розцінити 1. (визначати вар
тість) estimate, value; (визначати 
ціну) price; 2. (вважати) regard; 
consider.

розціплювати, розціпити un
clench, undo; open; ~  руки un
clasp one’s hands.

розчар II ований disappointed, dis
illusioned; ~ув£ння dissappoint- 
ment, disillusionment.

розчаровувати, розчарувати dis
appoint (in); disillusion (with); ~ с я  
be disappointed (in), be disillusioned 
(with).

розчепйти див. розчіплювати, 
розчервонітися grow red in the

face; be flushed.
розчерк flourish; ф  одним ~ом  

пера with a stroke of the pen. 
розчесати див. розчісувати, 
розчин solution; будівельний ~  

mortar.
розчинйти(ся) див. р о з ч и н я т и  ( с я )  ’ ’ 2. 

розчини || ий: ~ а  кава instant
coffee.

розчинник (dis)solvent. 
розчиняти(ся) розчинити (ся) 

(відчиняти(ся)) open.
розчинятн(ся)2, розчинйти(ся) 

(робити розчин) dissolve.
розчищати, розчистити clear 

(away).
розчіплювати, розчепйти un

hook; (вагони) uncouple.
розчісувати, розчесати (волосся) 

comb; (льон, вовну) card; ~ с я  
comb one’s hair.

розчлен || ування dismemberment; 
breaking up; ~овувати, жувати 
dismember; break up.

розчул || ений touched, moved; 
~ювати, ~ити touch, move; ~ю ва- 
тися, ~итися be moved /  touched, 

розчути; hear, catch, 
розшйрен || ий broadened, en

larged; ~ н я  widening, broadening; 
(збільшення кількості, обсягу) in
crease, expansion.

розширювати, тж. розширяти, 
розшйрити widen, broaden; (отвір) 
enlarge; (збільшувати тж.) in
crease, expand; ~ с я  widen, broaden; 
(збільшуватися) be enlarged /  ex
panded.

розшифровувати, розшифрувати
decipher, decode.

розштовхувати, розштовхати 1.
push apart /  away; 2. (того, хто 
спить) shake.

розшук search; карний ~  Crimi
nal Investigation Department, 

розшукувати, розшукати look
(for); search (for); док. find; ~ с я  
turn up, be found.

розщедритися show one’s gener
osity.

розщеп || лення splitting (тж. 
фіз); клювати (ся), ~  йти (ся)
І. split (тж. ф із); (на тріски) 
splinter; 2. хім. decompose, break 
down.

роз'ясн || ення explanation, clari
fication; (тлумачення) interpreta
tion; ~ювальний explanatory; 
~ювати, тж. ~ яти , ~йти explain; 
make clear; ~юватися, ~йтися be
come clear.

роз’ятрювати, роз’ятрйти irri
tate; ~  старі рани re-open old 
wounds /  sores, 

роїтися swarm, hive, 
роковйни див. річниця.
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ролик roller; ~огай: ~ові ков
зани roller skates.

роль у різн. знач. role; театр, 
тж. part; (текст тж.) lines pi.; 
грати ~  прям. і перен. act, play 
(a part); перен. be of importance, 

ром rum.
роман (твір) novel-, (героїчного 

жанру) romance; ~ іст  (автор ро
манів) novelist, 

романс song; romance. 
ром&нськЦий Romance, Romanic;

мови Romance languages, 
романтйзм romanticism, 
ром&нтик romantic; ~ а  romance; 

(чогось) the romantic side (of), 
романтйчний romantic, 
ромашка бот. ox-eye daisy; (ап

течна) camomile, 
ромб rhomb; ~ічний rhombic, 
ронити drop, let fall; (листя) 

shed.
ропа brine, leach, 
роса dew.
російськ||ий Russian; ~ a  мова 

Rfissian, the Russian language, 
росіян || ин, ~ к а  Russian, 
рослйн II a plant; ~ний plant attr., 

vegetable; ~ний світ the vegetable 
kingdom; ~ність vegetation.

ростй 1. grow; (ставати стар
шим) grow up; 2. перен. (збільшува
тися) increase; (вдосконалюватися) 
grow, develop; ~ти raise, grow, 

росяний dewy; dew-sprinkled, 
рот mouth.
рот||а  військ, company; ~чий 

військ, company attr. 
рбхкати grunt, 
рояль grand piano, 
ртуїітний mercury a t t r mercu

rial; ~ ть  mercury, quicksilver.

рубанок plane.
рубати 1. chop; (подрібнювати) 

mince; ~  дрова chop wood; 2. (де
рево) fell; 3. (зброєю) cut (down), 
sabre; 4. гірн. (вугілля) cut, hew.

рубець 1. (шрам) scar; (від уда
ру батогом та ін.) weal; 2. (шов) 
hem.

рубйльник ел. (knife-)switch, cut- 
-out.

руб||іж (кордон) border, bound
ary; за ~ежем abroad, 

рубін ruby.
рубка мор. deck-house, 
рублений 1. (рубаний) chopped, 

minced; 2. (про будівлю) log attr, 
рубрика heading, rubric, 
руда ore.
рудйй red; red-haired, 
руднйк mine, pit. 
руїна ruin.
руйн II івний destructive; ~увйти. 

зруйнувати destroy, demblish (тж. 
перен.), ~увати(ся) collapse, be 
demolished.

рук II а (кисть) hand, (від зап'яст
ка до плеча) arm; махати ~ою 
wave one’s hand; брйти під руку 
take smb.’s arm; іти під руку walk 
arm-in-arm.

рукав 1. (одягу) sleeve;2. (річки) 
arm, branch; 3. (шланг) hose.

рукавй || ця mitten; (водія) gaunt
let.; ~чка glove.

рукомййник wash-stand, wash- 
-hand stand.

рукопис manuscript; (надрукова
ний на машинці тж.) typescript, 

рукопйсний manuscript attr. 
рукоятка handle; grip, 
рулет кул. roll.
рулетка (вимірна) tape-measure.



рулон roll.
руль (корабля) rfidder; helm (тж. 

перен.)-, див. тж кермо.
рульовйй helmsman, man at the 

wheel.
румун, ~ к а , ~ський Rumanian; 

~ська мбва Rumanian, the Ru
manian language.

рум’янець (high) colour; (сорому, 
хвилювання) flush.

рум’яний rosy, pink; (про люди
ну) pink-checked, ruddy.

рупор megaphone; перен. mouth
piece.

русалка water-nymph, mermaid. 
рус||ий, ~явий auburn, light 

brown-, blond, fair.
рутйна routine [ru:rti:nj. 
pyx 1. motion; movement (тж. 

політ )', 2. (транспорту) traffic;
велйкий ~  heavy traffic; ~ати 
1. move; set in motion; 2. перен. (роз
вивати) promote; advance; ~атися 
1. (іти) move; 2. (робити рухи, 
ворушитися) stir; 3. перен. (розви
ватися) advance. 

рухлйв||ий lively, quick; ~ість
1. mobility; 2. (про людину) live
liness.

рухом || ий movable; ~ е  майно 
movable property.

ручатися, ручйтися (за щось) guar
antee, warrant; (за когось) vouch (for), 

ручка 1. зменш. від рука;
2. (знаряддя) handle; (кругла) 
knob; 3. (дверей) door-knob; 4. (для 
писання) pen; (автоматична) foun
tain-pen; (кулькова) ball /  point pen; 
(без пера) pen-holder.

ручн Цйй 1. (для рук) hand attiл  
~йй годинник wrist-watch; 2. (якай 
виконується руками) manual; ~ а

праця manual labour; 3. (зроблений 
вручну) hand-made; 4. (прируче
ний) tame.

рушати, рушити start, begin te 
move; (у дорогу) set out.

рушійнії ий: ~ a  сйла m6tlve рб- 
wer.

рушнйк towel; (для посуду) dish- 
-cloth.

рушниця gun; протитанкова ~  
anti-tank rifle, 

рюкзак knapsack, rucksack, 
рябйй 1. (з плямами) dappled;

2. (від віспи) pock-marked, pitted, 
ряд l.row,- line; 2. (серія, деяка

кількість) series, a number (of); у 
~ i  випадків in a number of c£ses;
3. ~ й  мн. ranks; партійні ~ й  the 
ranks of the party; див. тж. лава 2-

ряд OB || йй 1. (звичайний) ordi
nary; common; 2. військ. rank-and- 
-file; 3. як ім. військ. private (sol
dier), man.

ряд Цок l.row , line; string; 2. (y 
книжці, рукопису) line; з нового 
~ к а  beginning a new paragraph, 

ряска бот. duckweed. 
ряснЦйй 1. thick; dense; 2. (ба

гатий) lavish; rich; ~ іти  abound 
(in), exuberate.

рятівнй || й saving; life-saving; 
rescue attr., escape attr.; ~ й  пояс 
life-belt; ~ к  rescuer, saviour; (на 
воді) life-guard, 

рятувальний див. рятівнйй. 
рятувати, врятувати save; res

cue; -ф» рятуйте! help!; ~ с я  
escape; save oneself.

рятунок 1. (дія) rescuing, sav
ing; 2. (можливість рятуватися) 
escape, safety; 3. (результат) res
cue; escape; перен. salvation.
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с
саботЦаж sabotage; ~ажник 

saboteur; жувати sabotage.
сад garden; (фруктовий) orchard; 

ботанічний ~  botanical gardens pi. 
саджанець seedling, 
саджати див. садйти. 
садйба І. (селянина) farmstead; 

2. іст. (поміщика) country seat.
садйти, посадити 1. (пропонувати 

сісти) seat; 2.: ~  в тюрму put into 
prison; 3. (рослини) plant; 4. (лі
так) land.

садівнй || к gardener; ~цтво gar
dening, horticulture.

Садиб excoriation; scratch. 
сад6в||ий garden attr.; (про рос

лини тж.) cultivated; ~ина збірн. 
(плоди, фрукти) fruits pi.; ~йти 
див. садйти. 

сажа soot.
салат 1. (рослина) lettuce; 

2. (страва) salad; ~ний, ~овий 
(про колір) light-green, 

сало fat; (свиняче) lard, 
салон І. (у готелі) lounge; (на 

пароплаві) saloon; 2. (літератур
ний) salon ['saeb'.g]; художній ~  
art gallery.

салют safcite; ~увати salute, 
сам, сама, само (саме), самі

1. myself (1-иіа ос. одн.); yourself 
(2-га ос. одн.); himself, herself, 
itself (3-тя ос. одн.); ourselves 
( t -ша ос. мн.); yourselves (2-га 
ос. мн.); themselves (3-тя ос. 
мн.); 2. (один) alone; «ф- само
собою зрозуміло it goes without 
saying.

с&мбо unarmed self-defence.

(іаме just, exactly; a ~  (при пере
ліку) namely.

самець male; (з назвами тварин 
тж.) he-; (оленя, кроля, зайця) 
buck; (птаха) cock.

сам ||ий 1. (з ім.) the very; на 
~ому споді at the very bottom; 
до ~ого ранку right up till the 
morning; з ~ ого  ранку from early 
morning; 2. той ~ий, та ~ a  та ін. 
the same; в той ~ ий  день the 
same day; це те ~ е  it’s the same 
thing.

самйця female; (з назвами тварин 
тж.) she-; (оленя, кроля, зайця) 
doe; (птаха) hen. 

самітнйй ionely, solitary, 
самобутній original, distinctive, 
самов&р samovar, tea-urn. 
самовбйв || ство див. самогубство; 

~ець, тж. ~ ц я  див. самогубець.
самовдовблен И ий self-satisfied, 

complacent; ~ н я  self-satisfaction, 
complacency.

самовйзначення політ, self-de
termination.

самовіддан || ий selfless; dedicated; 
~ість selflessness; dedication.

самовільн || ий 1. (без дозволу) 
unauthorized; 2. (норовливий) self- 
-wilied; ~ о  without permission.

самовпевнен || ий self-assured, 
over-confident; ~ість self-assurance, 
over-confidence.

самоврядування self-government; 
органи ~  local authorities, 

самовчитель teach-yourself book, 
самогуб || ство suicide; ~ець sui

cide.
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самодержав || ний autocratic; 
~ство autocracy.

самодіяльн Н ий amateur attr.; 
~ість spontaneous activity; (худож
ня) amateur performances pi.; 
вечір ~ості amateurs* night.

самодур petty tyrant; ~ ctbo pet
ty tyranny.

самозабуття self-oblivion, 
самозадовблен || ий див. самовдо- 

волений; ~ н я  див. самовдоволення, 
самозахист self-defence, 
самозбереження self-preservation, 
самозван ||ець impostor; ~ий self- 

-styled.
самокрйт || ика self-criticism; ~йч- 

ний self-critical.
само II любйвий proud; selfish; 

~любство pride, self-respect, 
самообман self-deception, 
самооборона див. самозахист, 
самообслуговування self-service, 
самоосвіта self-education, 
самоплйв drift; ~ом of its own 

accord.
самопожертва self-sacrifice, 
самоправ || ний arbitrary; ~ство 

arbitrariness.
самопринйження self-humiliation, 
саморобний home-made, 
самородок 1. virgin metal; (золо

та) nugget; 2. перен. native talent.
самосвідомість self-awareness; 

класова ~  class-consciousness.
самоскйд (автомобіль) tip-up 

lorry, dump truck амер.
самостійн II ий independent; ~сть 

independence.
самосуд lynching, mob law. 
самот || a solitude, loneliness; на 

~ i  a) in solitude; б) (без свідків) 
face to face; quite alone.

самотні || й lonely, solitary; ~сть 
див. самота.

самоук, самоучка розм. self- 
-taught /  self-educated person.

самоуправління див. самовряду
вання.

самоцвіт (semi-) precious stone, 
самоціль end in itself, 
санаторій sanatorium (pi. -riums, 

-ria); health centre, 
сандалії мн. sandals, 
сани мн. sledge sg., sleigh sg.; 

sled sg. амер.
санітар hospital attendant; військ. 

medical orderly; ~ ія  sanitation; 
~ к а  junior nurse; ~ний sanitary; 
(в армії) medical; ~ний поїзд 
hospital train, 

санкціонувати sanction, 
санкція 1. (схвалення) sanction, 

approyal; 2. (засіб впливу) sanc
tions pi.

сантиметр centimetre; (кравець
кий) tape-measure, 

сапа, сапка c. г. hoe, mattock, 
сапер військ, (field) engineer, 

sapper, 
сарай shed, 
сарана locust, 
сарделька (small) sausage, 
сардйна sardine.
сарка || зм sarcasm; ~стйчний sar

castic.
сателіт satellite, 
сатйн текст, sateen. 
сатйрЦа satire; ~ик satirist; 

~йчний satirical.
сачок butterfly-net; (рибний) 

landing-net.
сваві||лля self-will; ~льний self- 

-willed.
сварйтися (з кимсь) quarrel (with).
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сердечний 1. (серцевий) heart 
attr.; 2. (щирий) hearty, cordial, 

сердешний unfortunate, miserable, 
сердити make angry, anger, 
сердитий angry (with smb., about 

smth.).
сердитися be angry, 
серед among, amongst; amidst; 

(посередині) in the middle (of), 
середа Wednesday, 
середина у різн. знач, middle; 

-ф- золота ~  the golden mean.
середи Цій 1. (за місцем, часом) 

middle; 2. (проміжний за ознаками 
та ін.) average, medium; mean 
(тж. мат.); 3. (посередній) ordi
nary, average; ф  ~ і  вікй the Middle 
Ages; ~ я  освіта secondary edu
cation; ~ я  школа secondary school, 
high school амер. 

середняк іст. middle peasant, 
середньовіч II ний medieval; ~ ч я  

the Middle Ages pi.
середовище 1. environment; sur

roundings pi.; 2. фіз., хім. me
dium.

сережка ear-ring, 
серенада serenade, 
сержант sergeant ['scudbant]. 
серійний serial.
серія series sg. (pi. без змін); 

(фільму) part.
серй6зн||ий serious, earnest; ~ o  

1. seriously; 2. вставне сл. (справді) 
really.

серп sickle; ~  і молот hammer 
and sickle.

серпанок, (пелена) haze, mist, 
серпень August.
серцЦе heart; брати блйзько до 

~ я  take (smth.) to heart; від усього 
~ я  with all one’s heart.

серцебиття palpitation (of the 
heart).

серцевина (стовбура) pith; (яб
лука) core, heart (тж. перен).

сесія session; (судова) term; ек
заменаційна ~  examination period.

сестра 1. sister; 2.: медична ~  
(trained) nurse, 

сеча urine.
сечовйй urinary; ~  міхур анат.

(urinary) bladder, 
сибірський Siberian, 
сивий (про волосся) grey, white; 

(про людину), grey-haired, white- 
-haired.

сивина grey(ing) hair, 
сивіти go /  turn grey, 
сигара cigar, 
сигарета cigarette, 
сигнал signal; дати ~  signal; 

~ити signal.
сигнал Із Нація signalling; ~увати 

signal; перен. warn, 
сигнальний signal attr. 
сидіти 1. sit, be seated; (про пта

хів) perch; 2. (займатися чимсь) 
sit (over, at); 3. (перебувати) be, 
stay; ~  вдома stay at home; 4. (про 
одяг) fit, sit. 

сйзий dove-coloured. 
сйл ||а  I. strength; force; power; 

з усієї ~ и  with all one’s strength /  
might; ~ a  волі will-power; 2.техн., 
фіз. power; capacity; force; кінська 
~ a  horse-power (скор. HP, h. p.); 
З. розм. (велика кількість) lots of pi. 

силач strong man. 
силовйй power attr. 
силоміць розм. by force, 
сйлос c. г. silage; ~ув&ти c. г. 

silage.
силует silhouette.
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сйльний strong; (потужний) 
powerful; (про почуття) intense; 
(про дощ, удар) heavy, 

сильце snare.
символ symbol; кіберн. charac

ter.
символ || ізм symbolism; візувати 

symbolize; ~ічний symbolic.
симетр Н йчний symmetrical; ~ ія  

symmetry.
симпатизувати sympathize, like, 
симпатйчний likable, nice. 
симпаті||я (почуття) liking, sym

pathy; відчувати ~ ю  (до) have 
a liking (for).

симпбзіум symposium (pi. -urns, 
-sia).

симптом symptom, 
симул II ювати simulate; sham розм.; 

~ювати хворобу malinger; ~янт 
simulator; malingerer; ~яція simu
lation.

симфонічний symphonic; ~  ор
кестр symphony orchestra, 

симфонія symphony, 
син son.
синдикат syndicate, 
синдром мед. syndrome; ~  на

бутого імунодефіцйту (СНІД) ac
quired immune deficiency syndrome 
(AIDS/Aids).

синець bruise; (під оком) black-
-eye.

синйти blue.
синйця (tom)tit, titmouse, 
сйній (dark-) blue, 
синіти become /  turn blue, 
синонім лінгв. synonym, 
синоптик метеор, weather fore

caster.
сйнтакс II не лінгв. syntax; ~йчний 

лінгв. syntactic (а 1).

ейнтез synthesis (pi. -theses [A.z] ); 
жувати synthesize, 

синтетйчний synthetic, 
сйнус мат. sine, 
ейнява the (dark-)blue, 
ейпати pour; strew; ф  ~  словами 

spout words.
сир curds pi., cottage cheese; 

(твердий) cheese, 
сирена siren.
сирйй 1. (вологий) damp; 2. (не 

варений та ін.) raw, uncooked; 
(про воду, молоко) unboiled; 3. (не- 
оброблений) raw. 

сирівець (напій) (bread) kvass, 
ейрник curd fritter, 
сироватка 1. (молочна) whey; 

2.біол., мед. serum, 
сировина raw material(s) (p i) . 
сироп syrup, 
сирота orphan, 
система system.
системат II изувцти systematize; 

~йчний systematic.
ейтець printed cotton; calico 

амер.; chintz (тж. для меблів).
ситий (не голодний) satisfied, 

sated.
ейтний (проїжу) nourishing; (про 

обід) substantial, copious, 
ейто 1 ім. sieve.
ейто2 присл.: ~  поїсти have а 

substantial meal, 
ситро squash, 
ситуація situation, 
сифон siphon, 
сич зоол. brown owl. 
сичати hiss.
сівалка с. г. seeding machine, 

seeder, drill, 
сівба sowing, 
сідало roost.



сідати, сісти !. sit down; (з лежа
чого положення) sit up; 2. (на транс
порт) get on, board; (в автомобіль) 
get into; (на коня) mount; 3. (про 
птаха, комаху) alight, perch; (про 
літак) land; 4. (про сонце) set. 

сідл&ти saddle, 
сідло saddle, 
сік juice; (дерев) sap. 
сікатися, присікатися (до когось) 

rush (at), dash (at).
сікач (ніж) chopper; (для м'яса) 

cleaver.
сікти 1. (рубати) cut; 2. (різ

ками) flog, 
сіль salt.
сільнй II ця, ~чка salt-cellar, 
сільрада (сільська Рада) Vil

lage Soviet.
сільськії йй village a t t r country 

attr.; rural; ~ a  місцевість country
-side), ~ e  господарство agricul
ture, farming.

сільськогосподарський agricul
tural; farm attr

сім seven; ~десят seventy; ^ д е 
сятий seventieth; ~десяті роки the 
seventies.
, сімейний family attr.; home attr.; 

~  стан family status.
сім || надцятий seventeenth; ~над- 

цять seventeen; ~сот seven hun
dred.

сім’ II й family; ~янйн family man. 
сіни мн. passage sg. 
сіно hay.
сінокіс 1. (косовиця) haymaking; 

2. (місце косовиці) hayfield; 3. (час 
косовиці) haymaking time, 

сіпати pull, jerk.
сірий grey; перен. (безбарвний, 

нецікавий) dull.

сірка дсім. sulphur* 
сірник match.
сірчан||ий: ~ а  кислота sulphuric 

acid.
сітка 1. net; (густа) wire-gauze; 

(для речей у вагоні) rack; 2. (шля
хів, ліній зв'язку, установ) network, 
system; 3.розм. (сумка) string-bag.

сіть net; розставляти сіті set /  
lay nets, 

січень January.
сіяти 1. (док. посіяти) sow (тж. 

перен.); 2. (крізь сито) sift; 3* (про 
дрібний дощ) drizzle, 

сіяч sower; перен. disseminator, 
скажений 1. (про тварин) mad, 

rabid; 2. (шалений) furious, violent, 
.скаженіти rage, fly into rage, 
сказ І. (хвороба) hydrophobia; 

(про тварин тж.) rabies; 2. (шаг 
ленство) rage, fury, 

сказати див. казати, 
сказитися go mad. 
скакати (стрибати) skip, jump; 

(на одній нозі) hop; (верхи) gallop, 
скалити: ~  зуби bare one’s teeth, 
ск&лка 1. (тріска) chip, splinter; 

2. (уламок) splinter, fragment.
скандіїйл scandal; ~йлнти brawl, 

make a row; ~аліст quarreler, 
trouble-maker; ~альний scandalous.

скарб treasure; ~нйк treasurer; 
~нйця treasury, 

ск&рга complaint, 
скаржитися complain (of), 
скарлатйна мед. scarlet fever, 
скасовувати, скасувйти abolish; 

(закон) abrogate, repeal; (постано
ву) cancel.

скасування abolition; (закону) 
abrogation; (постанови) cancel-; 
lation.
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скасувйти див. скасовувати, 
скатер D ка, ~тйна table-cloth, 
скафйндр 1 .мор. diving suit; 

2.oe. full-pressure suit; (космонав
та) spice-suit, 

скелет skeleton.
скеля rockv (прямовисна) cliff 
скелистий rocky
ск6пт||нк sceptic ['skep-], з и ч 

ний sceptical.
скеровувати, скерувати direct, 

turn; (зброю) aim. 
скйбка slice, piece, 
скйглити 1. (про собаку) whine; 

2. знев.. (про людину) whimper 
скидати, скинути 1. (кидати вниз) 

throw down; 2. (одяг, взуття) take 
off, throw off; 3. (позбавляти вла
ди) overthrow; ~  ярмо cast the 
yoke.

скирта stack, rick, 
скисати, скиснути turn sour 
скільки 1. (про кількість) (з ім. 

в одн.) how much; (з ім. у мн.) 
how many; ~  це коштує? how much 
is it?; ~  вам років? how old are 
yt>u?; 2. (наскільки) as far as.

скільки-небудь розм. (певна кіль
кість) some, any. 

скінчити див. закінчувати, 
скіф, ~ський іст. Scythian 

['si&ianj.
склад1 І. (запас) store, stock; 

2. (приміщення) warehouse, store
house; 3. (сукупність елементів) 
composition; входити до ~  у be /  
form part (of); 4. (сукупність лю
дей) complement; особовий ~  per
sonnel; входити до ~  у (делегації 
та ін.) be a member; бути у пов
ному ~ і  have a full complement; 
~  виконавців театр, cast.

склад2 І. (будова тіла) build; 
2. (характер) character; kind; 
З .грам, (частина слова) syllable.

складений folding; (про меблі 
тж.) collapsible; ~  ніж clasp-knife.

складати, скласти 1. (в одне міс
це) pile up, put, (речі для від'їзду) 
pack, 2. (з частин) assemble, put to
gether; 3. (вірш, пісню) write, com
pose; (діловий документ) draw up;
4. (екзамени) take, pass; скласти фі
зику pass in physics; 5. (утворю
вати) make; form; ~ ся  1. (утворю
ватися) form; перен. shape, turn 
out, develop; у нього склалася 
думка he formed the opinion;
2. (в дорогу) pack one’s things;
3. (мати у своєму складі) consist 
(of); be made (of), сім’я складає
ться з чотирьох осіб there are four 
people in the family

складім I. compiler; (автор) 
writer, author; 2. друк, compositor; 
(на набірній машині) type-setter 

склідений compound, composite, 
складка fold; (запрасована) 

crease.
складний (про мову, виклад) 

well-rounded, smooth.
склади || йй 1. (з кількох частин) 

compound, composite; речення 
грам, complex sentence; 2. (важкий) 
complicated; complex; (заплута
ний) intricate.

складно || підрядний грам.: ^п ід 
рядне речення complex sentence; 
^сурядний грам.: ~сурядне ре
чення compound /  co-ordinated sen
tence.

складовйй (який входить до скла
ду) constituent, component, 

скласти див. складати.



с к л 338

склеїти див. склеювати, 
склеп (burial) vault, 
склепіння архт. vault; arch, 
склеювати, склеїти stick /  glue 

together.
скликати, склйкати 1. (запрошу

вати) call together; (гостей) in
vite; 2. (з'їзд та in.) call, convene, 
convoke.

скло glass; збірн. (вироби) glass
ware.

скляний glass attr. 
склянка 1. (посуд) glass, tumbler; 

2. (осколок скла) bit of glass, 
скляр glazier, 
скнара miser, skinflint, 
скобй staple, cramp, 
скбвзатися 1. slide (about); 

2. (на ковзанах) skate, 
сковзнути slip, 
сковорода frying-pan. 
сковувати, скувати 1. (з'єднува

ти) forge together; 2. (надівати 
кайдани) shackle, fetter; 3. (кри
гою) lock; мороз скував річку the 
river is ice-bound, 

скоїтися див. коїтися, 
сколихнути stir up (тж. перен.). 
сколоти див. сколювати, 
сколочувати, сколотити 1. (ро

бити каламутним) stir up, muddy; 
2. (змішувати) mix, shake up.

сколювати, сколоти 1. (скріплю
вати) pin together; 2. (відколювати 
шар чогось) chip off, break off.

скорбот || a grief, (deep) sorrow; 
~ний  mournful, sorrowful.

скорії ий 1. (швидкий) quick, fast; 
2. (близький у часі) near, forthcom
ing; у —ому часі before long.

скористатися (з чогось) avail one
self (of); take advantage (of); — на

годою seize the opportunity; (вжити 
з  якоюсь метою) use, make use (of), 

скоритися див. корйтися. 
скоро 1 .(швидко) quickly, fast; 

2. (незабаром) soon, 
скоромовка tongue-twister, 
скорочувати, скоротити 1 .short

en, cut (down); (слово) abbreviate; 
(текст) abridge; 2. (зменшувати) 
reduce, curtail; 3. мат. cancel out, 
eliminate; ~ ся  1. reduce; 2. shorten, 

скорпіон зоол. scorpion, 
скоса sideways, askance, 
скосити див. скошувати *» 2. 
скот||йна збірн. cattle, livestock; 

—арство cattle-breeding, stock- 
breeding.

скошувати \  скосйти (траву) mow 
(down).

скошувати 2, скосйти (робити ко
сим) twist; (очі) quint, 

скраю at /  from the end (of), 
скребтй scrape; (кігтями) scratch, 
скрегіт gritting, grinding, 
скреготати: ~  зубами grit one’s 

teeth.
скрекотати, тж. скрекотіти (про 

комах, птахів) chirp, chirrup; (про 
сорок, тж. перен.— розмовляти)
chatter; (про жаб) croak.

скресати, скреснути (про річку, 
кригу) break (up), 

скривавлений blood-stained, 
скривитися become twisted; (ро

бити гримаси) make a* wry face.
скрикувати, скрйкнути scream, 

shriek; exclaim.
скрй||ня chest; box; ~нька: пош

това —нька letter-box.
скрип (дверей, підлоги) creak; 

(пера) scratch; (снігу, піску під 
ногами) crunch.
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скрипа||ль, ~ ч  violinist; (вулич
ний) fiddler.

скрипіти, скрипнути creak, squeak; 
(про перо) scratch; (про пісок, сніг 
під ногами) crunch; ~  зубами grit 
one’s teeth.

скрйпк||а violin; fiddle розм.; 
утрати  першу ~ у  перен. play а 
leading part, 

скрйпнути див. скрипіти, 
скріплювати, скрілйти 1. fasten 

(together); перен. consolidate, 
tighten; 2. (печаткою) seal.

скромн || ий modest; fпростий) 
simple; ~ість modesty, 

скроня temple.
скрута difficulty; (матеріальна) 

financial difficulties pi. 
скрутити див. скручувати, 
скрути || йй difficult; (про матері

альний стан тж.) siraightened, 
reduced; бути в ~ому становищі 
be in strained circumstances; be 
hard up.

скручувати, скрутйти I. twist; 
2. (зв’язувати) bind tightly, 

скубти pull, jerk; (птицю) pluck, 
скувати див. сковувати, 
скульптор sculptor 
скульптура sculpture; (твір мис

тецтва тж.) piece of sculpture.
скупий 1. miserly, stingy; 2.: ~  на 

слова reticent; 3.як  ім. miser, 
скупість miserliness, stinginess, 
скупчення 1. (дія) accumulation; 

2. (велика кількість) jam, conges
tion; ~  людей crowd.

скупчувати(ся), скупчити(ся) 
gather, collect; (про товари та ін.) 
accumulate.

слабйй 1 .див. слабкий; 2. (хво
рий) sick.

слабість див. слабкість. 
слабк||йй l.weak, feeble; (про 

здоров’я) delicate; 2. (ледве поміт
нийнезначний) faint; 3. (недоско
налий) poor; ~йй оратор poor 
speaker; ~ е  місце weak point.

слабкість 1. weakness; (фізична 
тж.) feebleness; 2. (прихильність) 
weakness (for); 3. (вразливе місце) 
weak point /  side.

слабо || вільний, ^характерний 
weak(-willed).

слабшати weaken; grow /  get 
weak(er); (про вітер) abate.

слав II а 1. glory; (широка по
пулярність) fame; 2. (поговір) ru
mour; ф  на —’у wonderfully well.

славетний glorious; (знаменитий) 
famous, celebrated.

слйвити glorify; ~ с я  be famous 
(for).

славний 1. див. славетний; 2. (гар
ний) (very) nice, fine, 

слати 1 (відсилати) send. 
слати2 див. стел йти. 
слйва І. (плід) plum, 2. (дерево) 

plum-tree, 
слиз slime, mucus, 
слизькйй slippery, 
слимак snail, 
слйна saliva.
сл ід1 1. track; (ноги тж.) foot

print; ітй по ~ а х  follow in the 
tracks; 2. (рани, опіку) mark.

слід2 безос.: ~  пам’ятати it
should be remembered; цього ~  було 
чекати it was to be expected; вам 
~  you ought ( - f  to inf.) ; «ф* як ~  
properly.

слідкувати див. стежити, 
слідом (immediately) after, 
слідство юр. investigation.
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слідч||ий 1. investigatory; ~ і  ор
гани investigating authorities і 
2. як ім. (preliminary^ investigator.

сліпий І. blind; 2. як ім. blind 
man.

сліпйти (осліпляти) blind, (про 
світло) dazzle.

сліпнути lose one’s sight, go /  
become blind, 

сліпота blindness, 
сліпучий blinding, dazzling (тж. 

перен.).
слова II к, ~цький Slovak, Slo

vakian; ~цька мова Slovak, the Slo
vak language, 

словесний verbal, oral, 
словнйк dictionary; (спеціальних 

слів) glossary; (до підручника, 
тексту) vocabulary (тж.: запас
слів)] (зошит) vocabulary book.

сл6вЦ о 1. word і 2. (виступ, про
мова) speech; просити ~ а  ask for 
the floor; брати ~ o  take the floor; 
•ф ~ o  в ~ o  word for word; 
одним ~ом in a word, in short.

слово || твір, створення лінгв. 
word-building.

слов'ІІянйн Slav; ~янський Sla
vonic, Slavic.

слон І.зоол. elephant; 2. шах. 
bishop; ~овий elephant’s; ~ова 
кістка ivory.

служба service; (робота) work, 
job; ~  зв’язку communication ser
vice.

службовець employee, office 
worker.

службовий 1 .official; office attr.; 
2. грам, (допоміжний) auxiliary.

слух ear, hearing; музичний /  
музикальний . ~  ear for music; 
грати по ~  у play by ear.

сл^ха| |ти 1 .у  різн. знач, fisten 
(to)', я ~ю! (по телефону) hello!; 
ви ~єте? (по телефону) are you 
there?; 2. (лекції та ін.) attend; 
З .(бути слухняним) be obedient 
(to), obey; 4.top. (судову справу) 
hear; «ф* ~й! look here!; ~тися
1. (бути слухняним) be obedient 
(to), obey; не ~тися be disobedient, 
disobey; 2. (про судову справу) be 
tried.

слухач 1. (той, хто слухає) 
listener, hearer; ~ і  мн. збірн. audi
ence sg.; 2. (учень) student, 

слухняний obedient, 
слуховйй auditory, acbustic; ~  

апарат hearing aid.
слушний 1. (зручний) suitable, 

proper; (сприятливий) favourable; 
~  момент opportune moment;
2. (про докази, зауваження — пра
вильний) right, correct; (справед
ливий) just.

слюда мн. mica.
слюсар fitter; (водопровідник) 

plumber
слюсарнії ий fitter’s; ~ а  майстер

ня tool shop.
сльоза tear; -ф сміятися до сліз 

laugh till one cries.
сльота slush, mire; (мокрий сніг) 

sleet.
смаглий, смаглявий 1. (смугля

вий) brown, dark; dark-skinned; 
2. (загорілий) sunburnt, tanned, 
brown.

смаженЦий (на сковороді) fried; 
(на вогні) grilled; (у духовці) 
roast(ed); ~ а  картопля chips pi.

смажити (на сковороді) fry; (на 
вогні) grill; (у духовці) roast, 

смак taste; (це) приємно на ~



it tastes nice; <► мати ~  (до) have 
a taste (for), 

смйлець lard.
смалити (обпалювати) singe; (об- 

давати жаром) scorch; сонце сма
лить the sun is beating down.

смарйгд emerald; ~овий eme
rald.

смачияй tasty, good, delicious, 
смйчно: ~  готувати cook well, 

be a good cook; ~  їсти eat well.
смерд || іти stink (of); ~ючий 

stinking.
смеріка бот. spruce, fir (-tree), 
смеркати (ся), смеркнути(ся) без-

ос.: смеркає(ться) it is growing 
dusk.

смеркЬм m the twilight, 
смертельний death attr., deathly; 

(про рану, удар) mortal, fatal, 
(про зброю, отруту) deadly, 
^  вброг mortal, £nemy.

смертм Ц ий 1. див. смертельний; 
2. (який не живе вічно) mortal, 
З .як  їм. mortal, ф  ~ий вирок 
death-sentence; ~и к prisoner sen
tenced to death; ~ ість  mortality; 
death-rate

смертоибсиий (про зброю та ін.) 
lethal; ~  удар mortal blow.

CMeptj|b death; до самої ~ і  till 
one’s dying day

смерч whirlwind; (на суші тж.) 
tornado; (піщаний) sand-storm; (на 
морі) waterspout, 

сметана sour cream* 
смикати, смикнути pull, jerk, 
смйриий quiet; (покірний) mild, 
смисл у різн. знач, sense; (зна

чення тж.) meaning; (мета) point; 
~  життя meaning of life; ~овйй 
semantic; (значущий) notional.

смичк6в||ий bow a ttr ; •'■'-'і інстру
менти муз. bow instruments, 

смичок bow, fiddlestick. 
смілйв||ий bold, daring, coura

geous; ~Ість boldness, courage, 
смілий див. сміливий, 
смілість див. сміливість, 
смільч&к plucky fellow, 
сміти, посміти dare; не смій! don’t 

you dare!; як ви смієте! how dare you! 
смітйти litter.
смітнйк dust-heap, rubbish-heap, 
сміттєпровід rubbish chute, 
сміття dust, rubbish, litter; ящик 

для ~  dust-bin; «ф виносити ~  з 
хати ^  wash one’s dirty linen in 
public.

сміх laughter; він не міг стрй- 
матися від ~ у  he couldn’t help 
laughing; -ф* піднімати на ~  когось 
make fun of smb.-, ~овйнний 
laughable, ridiculous; ~отлйвий ri
sible; easily amused після ім. 

смішйти make laugh, amuse, 
сміши І! йй 1. (забавний) funny; 

2. див. сміховинний; «ф* до ~6го 
ridiculously.

смішно 1. funnily, in a funny man
ner; (безглуздо) absurdly; 2. без- 
ос.: ~  думати, що it would be ab
surd to suppose.

сміятися 1. laugh, (тихо) chuckle; 
2 .(з  когось, чогось) laugh (at); 
make fun (of); -ф- сміється той, хто 
сміється останній he laughs best 
who laughs last, 

смоктати suck.
смол ||a  resin, tar, pitch; -ф- чор

ний, як ~ a  jet-black; ~йстий 
resinous, ~ йти  tar- 

смолоскйп torch, 
сморід stench, stink.



смородина збірн. (black) currants
pi.

смуга 1. strip; (широка) stripe; 
2. (пояс, зона) zone, belt; лісова — 
forest belt;3. (проміжок часу) period, 

смугастий striped, stripy, 
смуглий, смуглявий див. смаглий, 

смаглявий 1.
смут Н йти, засмутити (викликати 

смуток) grieve, distress;. ~нйй див. 
сумний.

смуток grief, sadness, sorrow, 
снага strength, vigour, 
снайпер sniper, sharp-shooter, 
снаряд І. військ, projectile; (ар

тилерійський Т Ж - )  shell; 2. техн. 
machine, apparatus; 3. спорт- ap
paratus.

снас||ть 1 .мор. (часто —ті мн.) 
rope sg., rigging sg.; 2. техн. збірн. 
gear, tackle; рибальська —ть fish
ing-tackle, 

снитися dream.
сніг snow; іде — it is snowing, 

it snows; -ф як — на голову like 
a bolt from the blue; —овйй snow 
attr.; snowy.

сніго||вій, —вйця snowstorm; 
—очйсник snow-plough; —пад 
snowfall, 

снігур bullfinch.
снігурка фольк. Snow-Maiden, 
сніданок breakfast; (серед дня) 

lunch.
снідати (have) breakfast; (серед 

дня) (have) lunch, 
сніжинка snowflake, 
сніжка snowball. 
сніжн||йй snowy; snow attr.; — a 

зима snowy winter.
сніп sheaf; перен.: — іскор shower 

of sparks.

снотворний soporific; — засіб 
soporific.

снувати розм. (рухатися туди 
й сюди) scurry.

соба||ка dog; (гончак) hound; 
«ф —ка на сіні dog in the manger; 
—чий canine; dog attr.

собіварт || ість ек. (prime) cost; 
за —істю at cost price; зниження 
—'Ості продукції cutting /  reduction 
of production costs, 

соболь sable.
собор church; кафедральний ~  

cathedral, 
сова owl.
совати 1. (поміщати) shove, 

thrust; 2. (пересувати) move; -ф 
— свого носа poke one’s nose (into).

совіс || ний conscientious; ~ т ь  con
science; ф  на —ть (сумлінно) con
scientiously, well.

совок shovel, scoop; (для сміття) 
dustpan.

сод II a soda; —овий soda attr. 
сокйра axe. 
сокіл зоол. falcon, 
соковйтий I. juicy, succulent; 

2. перен. (про колір, рослинність, мо
ву) rich.

солдат soldier; — и мн. тж. the 
men; —ський soldier’s.

солйти salt; (консервувати тж.) 
pickle.

солідарн || ий 1. united; 2. юр. 
solidary; —'ість solidarity.

солідний 1. (міцний) solid, strong; 
2. (грунтовний) thorough, substan
tial; 3. (про людину — надійний, 
серйозний) reliable, serious; (ста
течний) impressive; 4. розм. (знач
ний) considerable; 5.: — вік fair 
age.
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соліст, ~ к а  soloist, 
соло муз. solo, 
соловей nightingale, 
солодйти sweeten, sugar, і 
солодкий sweet; перен. (ощіесли- 

вий тж.) honeyed; ~  сон sweet 
sleep.

солодощі мн.. (кондвироби )
sweets, sweetmeats; candies амер.

солом || a straw; (для стріхи тж.) 
thatch; ~ й н а straw.

солом’ян || ий straw attr.; ~ а  стрі
ха thatch; (про колір) straw-co
loured; «ф* ~ а  вдова розм. grass 
widow.

солоний 1. salt attr.; salty; 2. (за
солений) salted, pickled.

солончак геол. salt-marsh, saline 
land.

солян || ий: ~ a  кислота хім. hy
drochloric acid.

солян || йй salt attr.; копальні 
salt-mines.

солярій solarium (pi. -ria). 
сольний solo attr.; ~  номер solo. 
c o m  sheat-fish.
сон 1. (стан) sleep; мене знема

гає ^  I am sleepy; 2. (сновидіння) 
dream; бачити ~  (have a) dream; 
бачити уві сні dream (about /  of); 
-ф крізь ~  half-asleep, in one’s 
sleep.

соната муз. sonata, 
сонет літ. sonnet. 
сонлйв||ий sleepy; drowsy; ~ість 

sleepiness; drowsiness.
сонний 1. sleepy, drowsy; 2. (який 

спить) sleeping; 3. перен. (пасив
ний) sluggish, listless.

сонц||е sun; на ~ i  (під променя
ми сонця) in the sun; за ~ем  (ру
хатися) with the sun.

сонячн II ий l.sun  attr.; наук. 
solar; ~ий промінь sunbeam; 
2. (освітлений, зігрітий сонцем) sun
ny; ф  ~ а  система астр. solar 
system; ~ий удар sunstroke, 

соняшник sunflower, 
сопілка reed (-pipe), 
сопіти, тж. соптй snuffle, sniff, 
соплі мн. розм. snivel sg. 
сопрано муз. soprano, 
соптй див. сопіти, 
соратник companion-in-arms; 

comrade(-in-arms). 
сорок forty, 
сорока magpie.
сороков Н ий fortieth; ~ і  роки the 

forties.
сором shame; без (усякого) ~ у  

shamelessly.
соромити shame, put to shame; 

~ ся  be ashamed (of).
соромлйв || ий bashful, modest; 

~ість bashfulness, modesty.
соромно безос.\ ~  таке говорйти 

you ought to be ashamed of talking 
like that-, мені ~  за вас I am 
ashamed of you.

сороч||ка (чоловіча) shirt; (жіно
ча) slip, chemise; ф  народитися в 
~ ц і =  be born with a silver spoon 
in one’s mouth.

сорт 1. (категорія товару) grade, 
quality; (різновид) kind, sort; 
2. (різновид рослин) variety; ф  пер
шого ~ y  first-rate; ~увальник 
sorter; ~увати sort, grade; classify 
(тж. перен.).

сосйска sausage; frankfurt(er) 
амер.

соска comforter, baby’s dummy; 
(на пляшечці) nipple, 

сосна pine (-tree).
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сосн || бвий pine attr./ ґ ^  сосни) 
pinewood attr.

сосбк nipple; (у тварин) teat, 
сотий hundredth.
сбтник іст. sotnik (lieutenant of 

cossacks).
сотня hundred; військ. Іст. sotnia 

(cossack squadron).
соус sauce; (м'ясний) gravy; (do 

салату) dressing.
сохнути 1. (get) dry; (пересихати) 

dry up; (про рослини) wither; 
2.перен. розм. (про людей) pine, 
waste away.

соціал-демократ Social Demo
crat; ~йчний social-democratic.

соціал II ізм socialism,- ~1ст, ~ ic- 
тйчний socialist, 

соціальний social, 
соціологія sociology, 
сочйтися ooze (out), trickle, 
союзйпіоп, alliance; ~ний allied; 
і держави allied powers; ~ника!1у. 
спад (дія, стан) abatement; ~  

виробництва falling-off of produc
tion.

спадати, спасти 1. (падати) fall 
(from); 2. (зменшуватися — про 
спеку та ін.) abate; •$> ~  на думку 
6nter ones head.

спадков || ий hereditary; ~ість 
heredity.

спадкоєм Н ець heirv (продовжу- 
вач) successor; ~иця heiress.

спадщин Ц а 1. inheritance; (за за- 
повітом) legacy; одержати у ~ у  
receive by inheritance; 2. (явища 
культури, побуту) legacy, heritage, 

спазм spasm.
спалах 1. (вогню) flash; 2. (вияв 

почуття) outburst; 3. (епідемії) 
outbreak.

спалахувати, спалахнути 1. (за
горятися) blaze up; (про світло) 
flash; 2. перен. (вкриватися рум'ян- 
цем) flush; 3. перен. (раптово ви
никати) break out. 

спалювати, спалйти burn (down). 
сп&льн ||ий sleeping; ~ий вагон 

sleeper, sleeping-car; ~ я  bedroom.
спартакіада sports (festival (  

meeting /  day).
спасйбі thank you, thanks; ве

лике (вам) ~  thank you very much; 
many thanks (for), 

спасти див. спадати, 
спіти sleep, be asleep; лягати 

~  go to bed*, не лягати ~  sit up. 
спека heat.
спектакль 1. (вистава) perfor

mance, show; 2. (постановка) pre
diction.

спектр spectrum (pi. -ra). 
спекул || ювати speculate (in, on)*, 

profiteer (тж. перен.); ~янт specu
lator, profiteer; ~яція specula
tion, profiteering (тж. перен.).

спереду 1 .присл. in front; (з пе
реднього боку) from the front; 
2. прийм. in front of.

сперечатися argue (with smb. 
about), dispute (with smb. about), 

спертися див. спиратися, 
сперш (у) at first, 
специфічний specific, character

istic.
спеціаліз II ація specialization; 

~  у вати (навчати спеціальності) 
give specialized training; concen
trate; жуватися specialize (in), 

спеціаліст expert, specialist, 
спеціальн || ий 1. special; 2. (який 

стосується окремої галузі) special
ized; ~ а  освіта specialized educa-
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lion; ~ість (фах) speciality; pro
fession, trade.

спилювати, спиляти saw down, 
спина back, 
спинити див. спиняти, 
спиннйй spinal; ~  мозок spinal 

cord; ~  хребет spine, spinal column.
спиняти, спинйти 1. stop; (лю

дину тж.) make stop; (машину, 
коней тж.) pull up; 2. (утримувати 
від чогось) restrain; 3.: ~  погляд 
rest one’s gaze (on).

спиратися, спертися 1. lean (on); 
2. (знаходити підтримку) rely (on); 
(брати за основу для міркування) 
base oneself (on).

спирт alcohol; (технічний тж.) 
spirit; ~нйй alcoholic, 

спис spear, lance, 
списати див. списувати. 
спйс||ок (письмовий перелік) list; 

у ~ку  on the list.
спйсувати, списати 1. (перепису

вати) copy (out); 2. (записувати 
як витрачене) write off; 3. мор. 
(звільняти в запас) discharge, 

спитйти див. питати, 
спихати, зіпхнути push aside, 
спйця 1. (в'язальна) knitting- 

-needle; 2. (колеса) spoke.
спів singing; учитель ~ ів  singing 

teacher-
співавтор co-author* 
співа Н к singer; songster (тж. про 

птаха); ~ти  sing; ~чка singer- 
співбес || іда interview; ~ідник in

terlocutor; він чудовий ~ідник 
he’s excellent company.

співвідноЦ сний correlative; ~шен- 
ня correlation; alignment.

співдружність concord; .(співро
бітництво) co-operation; (об'єднан

ня) com m unity, association ; 
(Британська) ~  націй the (British) 
Commonwealth of Nations, 

співець singer; перен. bard, 
співзвучний consonant (with, to); 

in harmony (with) після ім. 
співи див. спів.
співіснува И ння coexistence; мир

не ~ння peaceful coexistence; ~ти  
coexist.

співочий singing; ~  птах singing 
bird, songbird.

слівробггни || к 1. (той, хто пра
цює разом з кимсь) collaborator, 
helper; 2. (службовець) employee, 
member of the staff* ф  науковий 
~ к  research worker; ~цтво co
operation, collaboration; (у газеті) 
contributions pi.-, ~чати co-operate 
(with), collaborate (with), 

співрозмовник див. співбесідник, 
співучасник collaborator, partner; 

(злочину) accomplice.
співучий 1. (який любить співа

ти) songful; 2. (мелодійний) mel
odious; 3. див. співочий.

співчувати sympathize (with), feel 
(for); (у бідітж.) condole (with, on).

співчут (І лйвий sympathetic; ~ тй  
sympathy.

спід 1. lower part; (дно) bottom; 
2. (виворіт) wrong side.

спідлоба: дивитися ~  scowl (at), 
lour (at).

спіднйця skirt; (нижня) petti
coat.

спідн || ій 1. (нижній) lower, bot* 
tom; 2. (під одягом) under; ~ я  бі
лизна underclothes pi.*, underwear, 

спізнюватися, спізнйтися be late, 
(of); він спізнився на поїзд he missed 
the train.
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спіймати див. ловити, 
спілий ripe.
спіл II ка (громадська організація) 

йпіоп, league; company, society; 
Спілка письменників Writers’ 
Onion; професійна — ка trade uni
on; (тісне єднання) union, alli
ance; у —ці (з) in alliance/union 
(with): ■

спілкуватися associate (with), be 
associated (with), mix (with).

спільн || ий 1. common; mutual; 
~ i  інтереси common interests; — ий 
друг mutual friend; 2. (колектив
ний) joint, combined; —e засідання 
joint session; — ими зусиллями by 
combined efforts.

спільник (союзник) ally; (у чо
мусь поганому) accomplice, 

спінінг spinning tackle, 
спір argument, dispute; (з питань 

науки та ін.) discussion, 
спіраль spiral.
спірний disputable; controversial, 
спіти (дозрівати) ripen, 
спітка Цти 1. (зустріти) meet; 

(випадково тж.) encounter; 2. (тра
питися) happen; (випасти на долю) 
overtake, befall; його — ло горе 
he has had a misfortune, 

спіткнутися див. спотикатися, 
спішити, поспішйти hurry, hasten, 
спішний І. (терміновий) pres

sing, urgent; 2. (квапливий) hur
ried, rapid.

сплав 1 (лісу) floating; (плотами) 
rafting.

сплав 2 (речовина) alloy. 
сплавляти1, сплавити (про ліс) 

float; (плотами) raft.
сплавляти2, сплавити (метали 

та ін.) fuse, alloy.

сплата payment; (заборгованості) 
paying off.

сплачувати, сплатити pay; (за
боргованість) pay off. 

сплести див. сплітати, 
спливати, сплисти, тж. спливти

(пливучи віддалятися) float /  drift 
away; перен. (проходити, минати) 
pass on.

сплітати, сплестй weave; — вінок 
make a wreath; (руки) lock; (пальці) 
interlock; (волосся) plait.

сплутати (en) tangle; (переплуту
вати) muddle, confuse; (прийма
ти за інше) take (for), mix up; 
ф  — карти upset smb.’s plans.

сплющувати, сплющити (робити 
плоским) flatten.

сплячка І. (у тварин) :  зимова 
— hibernation; 2. розм. (у людей) 
lethargy, sleepiness, 

сповзати, сповзтй slip down, 
сповивати, сповйти 1. (дитину) 

swaddle; 2. (охоплювати з усіх 
боків) envelop, cover.

сповільнювати, сповільнйти slow 
down.

сповіщати, сповістйти inform (of, 
about); (давати знати) let (smb.) 
know (of, about), 

сповна completely, in full, 
спогад 1. memory, recollection; 

2. — и мн. (мемуари) memoirs,
reminiscences, 

споглядати contemplate, 
сподіватися expect, hope (for); 

(розраховувати) rely (on); (чекати) 
wait (for).

сподобатися див. подобатися, 
споживати, спожйти consume, 

use; (про їжу) eat, have. 
спож||ивач consumer; ~йвчий
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consumer attr.; ~йвча кооперація 
consumers* co-operative societies pi. 

спожйти див. споживати, 
спокій 1. (тиша) quiet, calm

ness), tranquillity; 2. (мир, no- 
рядок) peace, public order; ф  ду
шевний ~  peace of mind; дати ~  
комусь leave smb. in peace.

спокійнЦий quiet, calm, tranquil; 
бути ~им feel at ease; будьте ~ i  
don’t worry.

споконвіку from time immemo
rial.

спокуса temptation, 
спокусити див. спокушати, 
спокусник tempter; seducer, 
спокута redemption, atonement, 
спокутувати redeem; atone (for); 

~  провину atone for one’s guilt.
спокушати, спокусйти tempt 

(with, into); (зваблювати) seduce.
сполох1 (тривога) alarm, panic; 

ф  бйти (у дзвін) на ~  sound the 
alarm.

сполох2 тж. ~ и  мн. (вогню, 
світла) flash.

сполохувати, сполохати frighten, 
scare away; (птахів тж.) flush, 

сполука хім. combination, 
сполучати, сполучйти 1. (з'єдну

вати) join, unite; connect*, link up; 
2. (поєднувати) combine (тж. 
хім.).

сполучення 1. (дія) joining, junc
tion; combination; 2. (зв’язок) com
munication; 3 .мат., хім. combi
nation.

сполучйти див. сполучати, 
сполучний 1. (з’єднувальний) con

necting; conjunctive; 2. грам, con
nective; copulative, 

сполучник грам, conjunction.

споиук&ти im pa, induce, prom pt, 
спорідвен || ий kindred; akin- ге- 

lated; ~ і  мови related ’lan
guages.

споріднювати, споріднити 1.
(об’єднувати) unite, draw toge
ther; 2. (робити подібним) make 
alike.

спорожняти, спорожнйти empty, 
спорт sport; (види спорту) sports 

/?/.; займатися ~ом  go in for 
sport.

спортйвн II ий 1. sports attr., sport
ing; ~ i  ігри games; ~ий зал gym
nasium) ; ~ий майданчик sports 
ground; ~ий костюм sportswear; 
~ i  змагання sporting competition; 
2. (схожий на спортсмена) athletic- 
(-looking).

спортсмен sportsman, athlete, 
споруда edifice, structure; (будів

ля) building.
споруджувати, спорудйти erect; 

build.
споряджати, спорядйти fit out, 

equip; (готувати до від’їзду тж.) 
prepare; (забезпечувати тж.) sup- 
ply.

спорядження 1. (дія) equipping; 
2. (предмети, пристрої) equipment, 
outfit.

епос І) іб 1. (характер дій) way, 
method, mode; ~ іб  виробництва 
mode/method of production; 2. (за
сіб) means sg. і pi.; усіма д о б а 
ми by every means; 3. грам. mood.

спостереж || ення observation; 
~ливий observant.

спостерігати 1. (вивчати, дослі
джувати) observe, study; 2. (сте
жити) keep an eye (on); watch, 

спостерігач observer.
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спотворювати, спотвбрити dis
tort, twist (тж. перен.); ~  істину 
distort the truth.

спотикатися, спіткнутися, тж. 
спотикнутися stumble (over).

спочатку 1. (спершу) at first, 
at the beginning; 2. (раніше) for
merly; before; 3. (знову) all Over 
again.

спочивати, спочйти (відпочивати) 
(have a) rest; (спати) sleep; ~  на 
лаврах rest on one’s laurels.

спочин || ok rest; не мати ~ку  have 
no peace.

спочйти див. спочивати. 
справЦ а1 1. affair; business; гро

мадські ~ и  public affairs; це не 
мой ~ а  that is no business of mine; 
2. (мета, інтереси) cause; ~ a  
миру the cause of peace; 3. (явище, 
подія, факт) deed, act; дббра ~  
a good deed; 4.: ~ и  мн. things; ~ и  
поправляються things are improv
ing; 5. top. case; в .кани,, file; ф  в 
чбму ~ a ?  what’s the matter?; як 
~и ? how are you?, how are you 
getting on?; це зовсім інша ~ a  
that’s quite another thing; мати ~ y  
(з) have to deal (with); ~ a  в тому, 
що the point is that.

справа2 присл. (звідки) from the 
right; (де) on the right (of), to the 
right (of)

справджувати, справдити 1. (здій
снювати) fulfil, realize; 2. (бути 
гідним) justify; ~  довір’я когбсь 
justify smb.’s confidence.

справді 1. really, actually; 2. встав
не сл. indeed; 3.част.: ~ ?  real
ly?

справедлйв || ий just; (неупере- 
джений тж.) fair, impartial; ~ a

справа a just cause; ~ ість  justice; 
(неупередженість тж.) fairness, im
partiality.

справжній real, true; (істинний 
тж.) genuine. .

справляти, спр&вити І. (улашто
вувати) arrange, hold; (святкува
ти) celebrate, keep; 2. (викликати 
почуття, враження) produce, make; 
~  вплив (на) produce /  make an 
impression (on).

справлятися, справитися І.розм.
(виконувати щось) manage, cope 
(with); 2. (побороти когось) ma
nage; док. get the better of.

сл рівний 1. (про предмети) in 
working order після ім.; in good 
repair після ім.; 2, (про людину) 
conscientious; skilful.

спраг | |а  thirst, почувати ~ у  be 
thirsty; ~ли й  thirsty.

спрацьовуватися, спрацюватися 
1. (зношуватися) wear; be worn 
(out)-, 2. (досягати узгодженості в 
роботі) work in harmony.

сприймання perception, apprehen
sion.

сприймати, сприйняті perceive, 
apprehend; (реагувати тж.) re
ceive, take.

спритний (швидкий, меткий) 
agile, quick; (умілий) dexterous, 
adroit; (кмітливий) smart, ingenious.

спричиняти, спричинити cause; 
(бути джерелом тж.) evoke, give 
rise (to).

сприяти (чомусь) further, favour, 
promote.

сприятливий favourable, propi
tious.

спроба attempt, endeavour.
спробувати див. пробувати.
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спроваджувати» спровадити (по
збуватися) розм. get rid (of), pack 
off.

спромбжн II ий able; ~Ість ability, 
спросон II ня, ~ ку  not fully awake, 
спростити див: спрощувати, 
спростовувати» спростувати re

fute.
спрощувати, спростити І - (ро

бити простішим) simplify; 2. пе- 
рен. (збіднювати) oversimplify.

спрямовувати,' спрямувати di
rect, turn; (зброю) aim.

спуск 1. (рух униз) descent; 
2. (схил) slope.

спускати, спустйти 1. (перемі
щувати вниз) lower, let down; 
2. (випускати) release; (собаку) un
leash; 3. (рідину, газ) let out;
4. розм. (потурати) show indulgence 
(towards).

спустошувати, спустошити 1. (руй
нувати) devastate, ravage; 2. (мо
рально) drain smb.’s spirit, 

спутати hobble, 
сп’яніння intoxication. 
сріб||л6 1. silver; 2.збірн. (виро

би) silverware; ~ний silver attr.; 
silvery перен. 

ссавець зоол. mammal, 
ссати suck.
стабілЬ II ація stabilization; ~ув&- 

ти stabilize.
стабільний stable; ~  підручник 

standard textbook, 
став pond.
ставати, стати 1. (вставати) 

stand; rise; 2. (до роботи) get doytn 
(to); 3. (зупинятися) stop; (про ма
шину тж.) pull up; 4. (робитися) 
become, get, grow; 5. (виникати) 
appear (before), spring up; 6. док.

( - f  інф-, починати) begin, come, 
take ( -f" t° ~  на ноги
(видужувати) recover, get well-, 
~  на перешкоді be in smb/s way; 
~  на чолі become leader (of).

ставитися, статися take place, 
happen, occur.

ст&вити, пост&вити 1. (вертикаль
но) stand, make (smb.) stand up; 
(розміщати) put, place, set; 
2. (установлювати для роботи) in
stall, fix; 3. (гірчичник, компрес) 
apply; 4. (на письмі) put; (оцінки) 
give; 5. (на сцені) stage; в. (висува
ти, пропонувати) raise, propose, 
move; ~  вимогу demand; 7.: ~  
досліди.make experiments; Ф  ~  ре
корд set up a record.

ставитися (до когось) treat, be 
disposed (to)*, regard.

ставк II a 1. військ.-. ~ a  головноко
мандуючого General Headquarters; 
2. (в азартних іграх) stake; 3. пе
рен. (розрахунок, орієнтація) re
liance (on); робити ~ у  на когось /  
щось count on smb./ smth.; 4. (ок
лад) rate; ф  очна ~ а  confronta
tion.

ставлення attitude (to); treat
ment (of), 

ставок pond, 
стадіон stadium, 
ст&дія stage.
стадо (корів, оленів) herd; (овець, 

кіз, гусей) flock.
стаж length /  record of service; 

партійний ~  length of party mem
bership, 

стайня stable, 
сталевар steel-maker, 
сталевий steel attr.; (про колір) 

steel-grey; перен. of steel після ім.
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сталий constant, steady, stable; 
(незмінний) permanent, invariable, 

сталь steel.
, стальний див. сталевий, 

стан 1 (людини) figure, 
стан 2 (табір) camp. 
стан 3 1 .state; status; condition; 

~  здоров’я state of health; соціаль
ний ~  social position /  status; 
2. грам, voice; 3.Jкім., фіз. state, 

стан 4 техн. mill.
стандарт standard; ~ний stan

dard attr.; (про предмети широкого 
вжитку) mass-produced, standard
ized.

становити 1 див. ставити, 
становити 2 (бути) be; (складати) 

make, form.
становище condition; state; sta

tus; (обстановка) situation; міжна
родне — international situation.

станція station; зал. тж. depot 
['depou] амер.

старанний painstaking; (про учня) 
diligent.

старатися, постаратися try, do 
one’s best.

старйй \ .y  різн. знач, old; 2 .як 
ім. old man.

стар || ість old age; на ~ості літ 
in one’s old age.

старіти 1. grow /  get old; 2. (ста
вати застарілим) become obsolete 
/  old-fashioned.

старов || ина 1. (про час) old times 
pL; в ~ину in the old days; 
2. (старовинна річ) relic of the 
past; ~йнний old; (древній) 
ancient.

стародавн || ій old; (древній) 
ancient; (античний) antique [-'ti:k]; 
~ я  історія ancient history.

старожил old resident, old-timer 
амер.

старомодний old-fashioned, 
староста 1 A ct. (сільський) sta- 

rosta; village elder; 2. (у навчаль
ному закладі) leader; (класу тж.) 
form captain /  prefect.

старт 1. start; (ракети тж.) 
blast-off; (літака) take-off; 2. (міс
це) starting-line, start, 

стартер спорт., техн. starter, 
стартувати start; (про ракету 

тж.) blast off; (про літак) take 
off.

старш || ий 1. (за віком) older; 
(з усіх) oldest; (про брата, сина 
та ін.) elder; 2. (за посадою) sen
ior; 3.: ~ і  класи senior /  upper 
forms.

старшина 1 .військ. sergeant- 
-major; first sergeant амері; 2 .мор. 
petty officer.

старшинств (16 seniority; по ~ y  
by seniority.

статевий sex attr.; sexual, 
статечний staid, sedate, grave, 
стати див. ставати, 
статйст театр, super, extra, 
статйстика statistics, 
статистйчний statistic(al). 
статися див. ставатися. 
стаття 1. (в газеті та ін.) article; 

2. (пункт у документі) paragraph, 
item, clause.

статут regulations pi.; військ. 
тж. manual; ^університету univer
sity statutes pi.) партійний — party 
rules pl.\ Статут OOH Charter of the 
United Nations, 

статуя statue, 
стать біол. sex.
стаціонар 1. (лікувальний заклад)
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hospital, in-patient department;
2. (в навчальному закладі) day /  
full-time department.

стверджувати, ствердити confirm, 
ствол 1. (гвинтівки) barrel; (мі- 

номета) tube; 2. гірн. (шахти) 
shaft.

створювати, створити create, 
make; ~  комісію set up a committee; 
~  враження create /  produce an 
impression.

стебло stalk; (квітки) stem, 
стегно thigh; (бік) hip. 
стежити {.(спостерігати) watch, 

follow; 2. (цікавитися ходом тж.) 
keep up (with); keep an eye (on);
3. (пильнувати) see (to); (догляда
ти) look (after); ф  ~  за собою 
look after oneself properly.

стежка path; (в саду тж.) walk; 
(глуха) trail, 

стектй див. стікати, 
стелити 1 .(слати) spread; ~  

постіль make a bed; 2. (настила
ти) lay. 

стеля ceiling, 
стенд stand.
стено || графіст, ~графістка ste

nographer; ~граф!я stenography, 
shorthand; штрафувати take down 
in shorthand, 

степ steppe, 
степінь мат. power, 
степовйй steppe attr. 
стерегти 1. (охороняти) guard; 

watch (over); 2. (підстерігати) 
watch (for); шся (остерігатися) 
be careful (of); (побоюватися) 
beware (of), 

стереокіно 3-D cinema. 
стереоскЦоп stereoscope; шопіч- 

НИЙ stereoscopic.

стереотйп stereotype; шНИЙ ste
reotype attr. 

стереофільм 3-D film, 
стереофонічний stereophonic, 
стержень техн. rod; (опорний) 

pivot.
стерилізувати sterilize, 
стерильний sterilized; sterile, 
стерно (судна) rudder;, helm (тж. 

перен.); (автомобіля) (steering-) - 
wheel.

стерти див. стирати. 
стйгл||ий ripe; шість ripeness, 
стйгнути 1 (достигати) ripen, 
стйгнути2 (холонути) be getting

cold /  cool.
стиліст II ика stylistics; шйчний 

stylistic; шйчна помйлка error of 
style.

стиль style.
стймул stimulus (pi. -li); incen

tive.
стимулювати stimulate, 
стипендіат grant-holder, scholar

ship holder.
стипендія grant; (іменна) schol

arship.
стирати, стерти 1. (витирати) 

wipe off; (пил) dust; (написане) 
rub out; erase; перен. obliterate; 
2. (на порох) grind fine.

стйскувати, тж. стискати, стйс- 
нути 1. (зменшувати в об'ємі) 
compress; squeeze; 2. (здавлювати 
тж.) press; ш руку /  зуби clench 
one’s hand /  teeth; 3. (горло, груди) 
constrict, seize.

стйслЦий brief; (про виклад та 
ін ) concise; шість conciseness, 

стйснути див. стйскувати. 
стйха (тихо) softly, in a low 

voice; (потай) furtively; stealthily;
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(поволі) sl6wly; (злегка) slightly, 
gently.

стихіггіі, стйхнути 1. (перестава
ти звучати) die away; (замовкати) 
become quiet; 2. (слабшати) sub
side, abate.

стихійнії ий I. elemental, natu
ral; ~ e  лихо natural disaster; 
2. (неорганізований) spontaneous, 

стихія element (s). 
стйхнути див. стихати, 
стишувати, стйшити 1. (звук) 

deaden, muffle; ~  голос lower one's 
voice; 2. (уповільнювати) slow down, 

стібок stitch, 
стіг, стіжок stack, rick, 
стійкйй 1. stable, steady; (непо

хитний) steadfast; 2. (здатний довго 
зберігатися) durable, persistent, 

стійло c. г. stall.
стік 1. (дія) flow; 2. (стічний 

рівчак) gutter; (стічна труба) 
waste-pipe.

стікати, стектй (униз) run /  flow 
down; -ф кров’ю be bleeding to 
death.

стіл 1. table; письмовий ~  desk, 
writing-table; за столом at table; 
2. (їжа) board; food; 3. (відділ в 
установі) department, desk; ~  за
мовлень order desk; паспортний ~  
passport office.

стілбць chair; (без спинки) stool, 
стільки (з ім. в одн.) so /  as much; 

(з ім. у мн.) so /  as many; не ~  ..., 
скільки rather ... than, not so much 
... as.

стільнйк honeycomb, 
стін || a wall; ф  притискати до 

~ й  розм. drive into a corner 
стшгаз&ґа (стінна газета) wall 

newspaper.

стіннйй wall attr., тйгаї. 
стічнЦйй: ~ і  води sewage

S g ’
сто htindred.
стбвбур 1. бот- trunk; (тонкий) 

stem; 2. гірн. (шахти) shaft.
стовп post, pole; pillar; (води, 

ртуті та ін.) column. . 
стогін moan, groan, 
стогнати moan, groan, 
стоїк stoic.
стойка 1. (у буфеті та ін.) coun

ter, bar; 2. спорт, (на руках) hand
stand; (на голові) headstand. 

стокротка бот. daisy, 
столй Н ця capital; ~чний capi

tal attr.; metropolitan.
столітній hundred-year-old; cen

tenary, centenarian; ~  ювілей cen
tenary.

століття 1. century; 2. (соті ро
ковини) centenary.

столов II ий table attr.-, ~ a  ложка 
tablespoon, 

столяр joiner.
столяри || ий joiner’s; ~ a  справа 

joinery; ~ий клей joiner's glue, 
стомйтися див. стомлюватися, 
стомлений tired, weary, 
стомлюватися, стомйтися tire 

(oneself)*, get tired, 
стоп А (нога) foot, 
стопроцентний hundred-per-cent 

attr.
сторінки a page; на ~ a x  газети 

in the columns of the press.
сторіч || ний див. столітній; ~ ч я  

див. століття, 
сторож watchman; guard, 
сторож || а заст. watch, guard; ф  

стояти /  бути на ~ і  watch (over), 
stand on guard (of).
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сторожити be on watch; guard, 
keep watch (over).

сторож OB || йй watch attr.; guard 
attr.; ~йй катер patrol boat.

стороні)а І. (бік) side; 2. (край, 
земля) land; рідна ~ a  native land, 
one’s own country; 3. (у перегово
рах, суперечці) side, party; ставати 
па чиюсь сторону take smb.’s side; 
ф  сторони світу the cardinal points.

сторонЦній \. (чужий) strange; 
~ня людина stranger, outsider; 
2, (чийсь інший) outside attr.; of 
others після ім.; без ~ньої допомоги 
unaided; 3.як ім. stranger.

сторч 1. (вертикально) upright; 
2. (униз головою) head first.

стосовно (чогось) with /  in refer
ence (to); concerning.

стосуватися concern; це вас не 
стосується: а) (не зачіпає) it doesn’t 
refer to you; б) (не ваше діло) it’s 
not your business.

стосунк || и мн. relations; бути 
в найкращих ~ ax  (з) be on the best 
terms (with).

стоянка І. (зупинка) stop; (суден) 
mooring; (автомобілів) parking; 
2. (місце) stand, camp; (суден) mo
orage; (автомобілів) parking place; 
parking lot амер.; ~  таксі taxi 
stand.

сто||яти 1. stand; (перебувати) 
be; (бути розташованим) be situ
ated; 2. (не рухатися) stop; 3. (не 
працювати, не діяти) be at a stand
still; годинник ~ їть  the clock /  
watch has stopped; 4. (про завдання 
та ін.) confront; перед нами ~ їть  
завдання we are confronted with 
the problem; 5. (відстоювати, за
хищати) stand up (for); ~я?и за

мир stand up for peace; ф  ~яти на 
чолі be at the head (of).

стоячий 1. standing; ~  комір 
stand-up collar; 2. (про воду) stag
nant.

страва 1. dish; (з обіду та ін.) 
course; обід із трьох страв three- 
-course dinner; 2, (їжа) food, 

стравохід анат. gullet. 
стражда||ння suffering; ~ти  suf

fer (from). .
страйк strike; ~ а р  striker; жува

ти strike; be on strike.
страта execution; capital punish

ment.
страт || er strategist; ~егїчнин 

strategic(al) [-'ti:-J; ~егія strategy; 
(наука тж.) strategics [-'ti:-]. 

стратити див. страчувати, 
страто || стат stratospheric balloon; 

~сфера stratosphere, 
страус ostrich.
страх 1. fear, fright; dread; від

чувати ~  (перед) be terrified 
(of); 2.як присл. розм. terribly; 
~  як холодно безос. it's horribly 
cold.

страхати frighten; (погрожувати) 
threaten; (залякувати) intimidate.

страх Новий insurance attr.; ~6в- 
ка, ~ування insurance; ~увати, 
застрахувати 1. insure (against); 
2. перен. (уберігати від чогось) 
ensure the safety (of).

страчувати, стратити (карати 
смертю) execute, 

страшйти див. страхати, 
страшнйй terrible; frightful, 

fearful, dreadful.
страшно 1. terribly, awfully; 

2. безос.: мені ~  Г т  afraid /  fright
ened .

12 Укр.-англ. словник
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стрекотати, тж. стрекотіти (про 
комах) chirp, chirrup; (про сороку) 
chatter (тж. перен.); (про мотор) 
chug.

стремено stirrup, 
стрепенутися (здригнутися) start; 

(про серце) begin to throb.
стрибати, стрибнути l.jum p, 

leap, spring; skip; (на одній нозі) 
hop; 2. (про м'яч) bounce, rebound; 
З .док. (зробити стрибок) take 
a leap /  jump.

стрибок l.jump; leap; spring; 
~  у висоту high jump; — у довжину 
long jump; ~  з розбігу running 
jump; ~  у воду dive; 2. перен. (різка 
зміна) sudden leap /  change, 

стрибун jumper.
стрива||ти: ~й(те) (прохання по

чекати) just a minute, wait a bit; 
(загроза) look out, take care, 

стривожений alarmed, disturbed, 
стривожити див. тривожити, 
стрйгти, постригти cut; (овець) 

shear; ~  когось cut smb.’s hair; 
~ ся , пострйгтися cut one’s hair, 
have one’s hair cut.

стрйжений cut; (про волосся) 
short; (про людину) short-haired. 
• стрйжень 1. див. стержень;
2. (рослини та ін.) core, heart;
3. перен. (головна частина чогось) 
core.

стрйжка 1. (hair) cutting; 2. (фор
ма стрижки) haircut.

стрйманЦий reserved; restrained; 
~ий тон restrained tone; ~ість 
restraint.

стрій (ряд, шеренга) formation, 
order.

стріла 1. arrow; 2.техн. (під
йомного крана) jib.

стрілець l.shot; вправний ~  
marksman; 2. військ, rifleman; gun
ner; ~кий 1. shooting; 2. військ, 
rifle attr.

стрілка 1. (годинника) hand; 
(компаса) needle; (приладу) point
er; 2. зал. points pi., switch амер.; 
3. (знак) arrow.

стрілочник зал. pointsman; switch
man амер.

стрілянйна shoot (ing), firing; 
(перестрілка) exchange of shots/ 
fire.

стріляти shoot (at), fire (at), 
стрімголов headlong, 
стрімкйй 1. (прямовисний) steep, 

precipitous; 2. (швидкий) rapid, 
fast-moving.

стріх || a roofing; eaves pi.; «ф- під 
однією ~ою under the same roof.

стрічка 1. ribbon; 2. техн. tape; 
3. кін. film; ф  кулеметна ~  ma
chine-gun belt.

стройов||йй: ~ a  підготовка drill, 
строк 1. (відрізок часу) period; 

term; 2. (установлений момент) 
time, date; deadline.

строкатий 1. particoloured, vari
egated; motley, gay; 2. перен. (різно
рідний) mixed, diverse, 

строфа поет, stanza, 
строчити 1. (шити) stitch; 2.розм. 

(писати) scribble; 3. розм. (стріля
ти) blaze away, 

стругати plane, 
стружка shaving, 
структура structure; організа

ційна ~  scheme of organization.
струм 1. (потік) stream; 2.фіз., 

ел. current.
струмінь stream; (сильний) jet; 

spurt; (повітря тж.) current.
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brooklet, streamlet, 

струна string.
стрункйй I. graceful; (тонкий) 

slender; 2. перен. (чіткий, послі
довний) well-balanced, orderly.

струнко 1. gracefully; 2. військ, 
(команда): attention!

струнний (про інструменти) 
stringed; (про оркестр) siring аііт. 

струп scab.
струс 1. push; shaking; (при зем

летрусі) tremor; 2. перен. (нервове 
зворушення) shock; ф  ~  мозку мед. 
concussion of the brain.

струсити, струснути див. стру
шувати, 

стручок pod.
струшувати, струсйти, тж. струс

нути (трясти) shake; jolt; (з де
рева та ін.) shake off /  down.

студент, ~ к а  student; ~ськнй 
student’s.

студити, остудйти cool, chill, 
студія studio.
стук knock (ing); (тихий) tap; 

(коліс) clatter.
стукати, стукнути knock (at); 

(стиха) tap; (ударяти) hit, strike, 
стукіт див. стук.
стуляти, стулйти close, put to

gether.
ступ || a mortar; ф  товкти воду 

в ~ і  =  beat the air- 
ступати (крокувати) step; (іти) 

tread, walk.
ступінь 1. degree; 2. (учене зван

ня) degree; ~  доктора наук doc
tor’s degree; 3. (стадія розвитку) 
stage; 4. грам. degree; звичайний /  
вищий /  найвищий ~  positive /  
comparative /  superlative degree.

ступня foot, 
стюардеса stewardess, 
стяг banner.
стягати, тж. стягувати, стягтй, 

тж. стягнути 1. (робити тіснішим) 
fasten; (мотузком) tie up; 2. (зби
рати в одне місце) concentrate, as
semble; 3. (знімати) pull off; (до
низу) pull down; 4. (вимагати 
сплати) exact.

стягнення (покарання) penalty; 
накладати ~  penalize, 

стягнути, стягтй див. стягати, 
суб'єкт 1. subject; 2. розм. (про 

людину) individual, type; ~нвний 
subjective, 

субот || a Saturday, 
субсйдія subsidy. 
субтропЦіки мн. subtropics; Р іч 

ний subtropical, 
сувенір souvenir ['suwama]. 
суверенітет sovereignty, 
суверенний sovereign, 
сувій roll, scroll.
суворий (про людину) grim, hard, 

rough; (вимогливий) strict, stern, 
severe; (про зиму) hard; (про клі
мат) rigorous (про закон та ін.) 
stringent, 

су і лоб анат. joint, 
суд 1. (установа) , (law)court; 

Верховний Суд, України Supreme 
Court of Ukraine; 2. (правосуддя) 
justice; 3. (судовий розгляд) trial.

суддя 1.judge; 2 .спорт, referee; 
umpire.

судження 1. (думка) opinion; 
judgement; 2,лог. statement, 

судйна анат., бот. vessel, 
судити 1. (складати думку) 

judge; 2. юр. judge; try; 3. спорт. 
referee; umpire; 4. (несхвально

12*
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оцінювати) blame; ~ ся  top. go lo 
law.

судно vessel; (морське тж.) ship; 
(річкове тж.) boat.

судно || будівнйй shipbuilding 
attr.; ~будування shipbuilding; 
~плавний navigable; ~плавство 
navigation.

судома convulsion, cramp, 
суєта fuss; bustle; vanity, 
сузір’я constellation, 
сук bough; twig; (у деревині) knot, 
сукно (smooth) woollen cloth; 

-ф- класти під ~  shelve, 
сукня dress, frock, 
сукупн || ий joint, combined; ~ість 

totality, total combination, 
султан (титул) sultan, 
сум grief, sadness, sorrow, 
сума sum; загальна ~  total, 
сумбур confusion, muddle. 
суміжн||ий adjoining, adjacent; 

(сусідній) neighbouring; ~ i  науки 
overlapping sciences.

сумісний 1. (спільний) joint; 
2. (який можна поєднати) com
patible.

суміш mixture, 
суміщати, сумістйти combine, 
сумка bag; shopping-bag. 
сумлінн||ий conscientious; (ста

ранний) painstaking; ~ я  con
science; муки/докори ~ я  мн. re
morse sg.

сумнйй sad, sorrowful, 
сумнів doubt; поза всяким ~ом 

beyond all manner of doubt.
сумніватися doubt, have doubts 

(about).
сумнівний 1. doubtful; question

able; (двозначний) doubtful; 2. (пі
дозрілий) dubious, shady.

сумно І. sadly, sorrowfully; 
2. безос.: мені ~  I am sad. 

сумувати grieve; be sad. 
сунйці мн. (садові) strawberries; 
сунути див. совати, 
суп soup.
супереч ||ити І. (не погоджувати

ся) object (to); disagree (with); 
2. (не відповідати чомусь) contra
dict; ~ к а  argument, dispute; г л и 
вий contradictory, conflicting; 
~ність contradiction; discrepancy; 
класові ~ності class contradictions. 

суперни||к rival; ~цтво rivalry, 
супров || ід 1. муз. accompaniment; 

2.; у ~оді accompanied (by) (тж. 
муз.); (для охорони) excorted (by).

супроводжувати, тж. супрово
дити accompany; (для охорони) es
cort.

супротйвн Н ий 1. (протилежний) 
opposite; (ворожий) adverse; 2. (зу
стрічний — про вітер, течію) con
trary, adverse; ~ и к  opponent; (су
перник, ворог) adversary.

супутник 1. companion; (у дорозі 
тж.) fellow traveller; 2. (небесне 
тіло) satellite; штучний ~ • sputnik, 
artificial satellite, 

супутній attendant, 
сургуч sealing-wax. 
сурма trumpet; військ, bugle, 
сурмач trumpeter; військ, bugler, 
сурмйти blow, trumpet, 
сурогат substitute, 
суряднії ий грам, co-ordinated; 

~ість грам, co-ordination.
сусід, ~ к а  neighbour; ~ній 

neighbouring; (суміжний) next; 
~ство neighbourhood; ~ський 
neighbours’.
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суспіль | |кий social; —ний лад 
social system; (який належить су- 
спільству) public; —ні фонди pub
lic funds; /V ство society.

суспільствознавство social
science.

сутичка collision; conflict, clash, 
сутінки мн. twilight sg. 
сутність essence, 
суттєвий essential; vital, 
сутули || й round-shouldered, stoop

ing; —тися stoop.
су||ть essence, substance, gist 

розм.; —ть справи the (main) point; 
<v> по —ті as a matter of fact, 

суфікс suffix, 
суфлер prompter, 
сухар piece of dried bread; (со

лодкий) rusk.
сухйй у різн. знач, dry; (пере

сохлий тж.) dried-up; (про землю 
тж.) arid; (про рослини) withered; 
(про листя) dead, 

суховій dry wind, 
сухожилля анат. tendon, sinew, 
сухопутний land attr. 
сухорлявий lean, spare, 
суцвіття бот. floscule, raceme, 
суцільний 1. continuous, un

broken; 2. (всеосяжний) all-round, 
overall.

сучасн || ий 1. contemporary (with); 
2. (теперішній) modern; present- 
-day attr.; 3. (який відповідає ви
могам часу) modern, up-to-date; 
—ик contemporary; —ість contem
poraneity; modernity, up-to-date
ness; (епоха) modern life, 

сучок див. сук. 
суша 1 (земля) dry land. 
суша2 розм. (про погоду) dry 

weather; (засуха) drought.

сушарка dryer.
сушити dry; ф  — собі голову 

(над) розм. rack one’s brains (over); 
—ся dry, get dried.

сфабрикувати розм. док. див. фаб
рикувати.

сфер II а у різн. знач, sphere; —йч- 
ний spherical, 

сфінкс sphinx, 
сформувати form, 
сформулювати formulate, 
сфотографувати photograph, 
схаменутися (опам'ятатися) re

cover one’s wits; (одуматися) 
change one’s mind.

схва||лення approval; — лювати, 
—лйти approve (of); не —лювати, 
не —лйти disapprove (of); —льний 
approving; (про відгук) favour
able.

схвилювати див. хвилювати, 
схвильований agitated, excited; 

(зворушений) moved predic.
схема diagram; (план) scheme; 

layout; — радіоприймача receiver 
circuit.

схематйчний schematic; outline 
attr.

схил slope; на —і літ in one’s 
declining years.

схиляти, схилйти 1. (нахиляти) 
bend; lower; (голову, тіло) stoop; 
2. перен. (навертати) persuade; 
incline; (на свій бік) win over; —ся 
1. (нахилитися) bend over; 2. перен. 
(перед кимсь) bow (before / to)'; (ви
знавати щось) be inclined (to).

схйльнЦий inclined (to), disposed 
(to); —ість inclination (to), dis
position (to /  for); (симпатія тж.) 
liking (for), taste (for); (до хворо
би) susceptibility (to).
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схід 1 t сторона світу) the east; 
на ~  east (wards), to the east (of); 
Близький Схід the Middle East; 
Далекий Схід the Far East.

схід2 1. (підйом угору) ascent 
(of); 2. (поява небесного світила) 
rise, rising; ~  сонця sunrise.

східЦгць l.step; 2.: ~ц і мн. 
stairs, staircase sg.

східний 1. eastern; (про вітер) 
east a ttr ; Східна Європа Eastern 
Europe; 2. (про краіни Сходу) 
oriental.

схлипувати, схлйпнути gulp down 
sobs.

схов (зберігання) custody, (safe) 
keeping; (товарів) storage; зіддати 
на* ~  store; (про багаж) leave in 
the cloak-room, 

схований hidden, concealed, 
схованка hiding-place, secret re

cess.
сховати див. ховати, 
сховище І. (приміщення для збе

рігання) storehouse, repository;
2. (укриття) refuge; shelter; військ. 
dug-out.

сходи 1 мн. (рослин) shoots, 
сходи 2 мн. (східці) stairs, stair

case sg.; steps (окремі сходини).
сходити, зійтй 1. (підніматися) 

go up; mount; (на гору) climb, as
cend; 2. (про небесні світила) rise;
3. (про посіяне) sprout, come up;
4. (спускатися вниз) go down, de
scend (тж. про сутінки, ніч); 
(злазити) get off; ~  з поїзда get 
off a train; ~  на берег go ashore;
5. (про сніг) vanish, melt, 

сходити 1. (піти) go; 2. (обійти)
go /  travel all over, 

сходитися, зійтйся 1. (зустріча

тися) meet; (збиратися) gather, 
come together; 2. (зближатися) 
become friends (with); 3. (бути 
одностайним у чомусь) agree (in);
4. (збігатися) tally.

схож||ий resembling, like, similar 
(to), alike; ф  це на нього ~ е  it’s 
just like him; ~ість similarity, like
ness, resemblance.

схол||астика scholasticism; ~ ac - 
тйчний scholastic.

схоплювати, схопйти 1. seize, 
grasp, grip; (братися за щось) 
catch hold (of); 2. (різко вставати) 
jump up.

схрестйти див. схрещувати, 
схрещення Х.біол. crossing; 

2. (вулиць та ін.у intersection.
схрещувати, схрестйти cross (тж. 

біол.)
схуднути див. худнути, 
сцена 1. (частина театру) stage; 

2. (епізод у п'єсі) scene; 3. розм. 
(сварка) scene.

сценарій scenario (pi. -os); (для 
кіно тж.) script, 

сценічний scenic, stage attr. 
сюдй here; (як вказівка) this 

way.
сюжет 1. (фабула твору) plot, 

story; 2. розм. (тема) topic, sub
ject. ,

сюїта муз. suite [swi:t]. 
сюрпрйз surprise, 
сюрчати whistle; (про птахів, 

комах) chirp, chirrup.
сягати, сягнути 1. (досягати) 

reach; (доставати тж.) touch; 
2, (займати простір) extend, stretch 
(for); 3. (брати початок) go back 
(to).

сяйво radiance; (ореол) halo; <$>
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північне /  полярне ~  northern 
lights pi.

сякатися blow one’s nose, 
сяяти 1. shine; gleam,- 2. (з ра

дості та ін.) beam, be radiant.
сьогодні today; ~  вранці this 

morning; ~  увечері this evening;

(з настанням темноти) tonight; 
фне ~-завтра any day now; ~шній 
today’s; present-day attr. 

сьогорічний this year’s, 
сьомий seventh.
сьорбати, сьорбнути sip; take 

a gulp (of).

T
та 1 спол. 1. (приєднувальний) 

and; 2. (протиставний) but.
т а 2 наст, підсил. but; часто не 

перекладається: ~  що ви кз/,- ете! 
you don’t say so! 

т а 3 займ. вказівн. див. той. 
табель 1. (список) table; 2. (дош

ка для контролю) time-board; ~ник 
time-keeper-

табЦір camp; (циганський) band; 
розбити ~ ір  pitch a camp; стояти 
~ором be encamped; зняти ~ ір  
break (up) camp; strike tents, 

таблетка tablet, pill, 
таблиця table, list; ~  множення 

multiplication table, 
таблйчка plate, 
табло indicator panel, 
табу taboo.
табун (коней) herd (of horses); 

(гусей та ін.) flock, 
табурет, ~ к а  stool, 
тавр | |6 brand; ~ований branded; 

жувати brand; перен. тж. stig
matize.

тавтологія tautology. 
таджй||к, ~цький Tadjik; ~цька 

мова Tadjik, the Tadjik language; 
чка Tadjik woman. 
таємн||йй secret; (прихований

тж.) clandestine; ~ e  голосування 
(secret) ballot.

таємнйця secret; (щось нерозга
дане, неясне) mystery.

таємнйч||ий 1. mysterious; 2. (та
ємний) secret; 3. (загадковий) 
enigmatic; ~ість mysteriousness; 
mystery, 

таємно secretly.
таз 1 (посуд) basin; (для миття) 

wash-basin; (для варення) pan. 
таз 2 анат. pelvis, 
таїти conceal; ~  в собі harbour 

hold; (щось погане) be fraught 
(with); ~ с я  1 .(ховатися) hide /  
conceal oneself; 2. (бути прихова
ним) be hidden /  concealed, 

тайга taiga.
тайм спорт, half; period, time, 
тайнйк hiding-place, 
тайфун typhoon.
так* l.yes (звин. з допоміжним 

дієсл.); Ви булй там? — Так. Were 
you there? — Yes (I was); 2. (ствер
джує заперечення) no; Тобі це не 
подобається? — Так (не подобає
ться). Don’t you like it? — No, I 
don’t.

так2 присл. so; thus; робіть 
do it like this; ми й ~  запізнюємося
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we’re late as it is; ф  і ~  далі and 
so on; ~  наприклад thus, for in
stance; ~  собі so-so; ~  і є! just 
as I thought; саме ~  just so; ось 
~ !  that’s the way!, that’s right!; 
~  званий so-called.

такелаж мор. rigging; ~ник rig
ger.

таки still, for all that, 
так || йй 1. such; like that; він не 

~йй, як ви гадаєте he is not what 
you think him; ~  самий the same; 
у ~ому разі in that case; що ~e? 
what’s the matter?; 2. (певного роду) 
that kind-(of), that sort (of); він не 
~йй he is not the sort (of a man); 
3. (перед переліком, поясненням) 
the following; ~йй-то certain; such- 
-and-such; so-and-so.

також also, as well, too (в кінці 
речення); (при запереченні) either; 
Він хворий. Я Не is ill. So am I.; 
Вона знає це. Я She knows 
it. So do І; Він ~  не знає. He doesn’t 
know it either.

такса 1 (порода собак) dachshund. 
такса2 (розцінка) (fixed) rate, 
таксі taxi (-cab).
такт 1 муз. time; (у нотах) bar; 

«ф- у ~  in time.
такт 2 (про поведінку) tact. 
тактЦика tactics; ~йчний tac

tical.
тактовнії ий tactful; ~ а  людйна 

man of tact; ~ість tactfulness, 
tact; ~ o  tactfully.

талан 1. (доля) fate, destiny; 
2. (вдача) good luck; success; ~ити 
be lucky, be in luck.

талановйт || ий talented, gifted; 
~ість talent, giftedness, 

талант talent, gift.

талісман talisman, charm, 
талія waist, 
талон coupon, 
тальк talcum powder, 
там 1. (про місце) there; 2. (по

тім) then; ~  видно буде then we’ll 
know (what to do); де кудй 
~  not likely!; то тут, то ~  now 
here, now there, 

тамада toast-master, 
тамбур І.архт. tambour; 2. (ва

гона) (end of the) corridor, 
тампон tampon, plug, 
тамувати 1. control, curb; (по

чуття та ін.) check, suppress, 
keep in; 2.; ~  дйхання hold one’s 
breath.

тангенс мат. tangent, 
танго tango.
таиЦець dance; nіти на ~ ц і go 

dancing, 
танк tank, 
танкер tanker.
танкіст tankman, tank-soldier, 
танковий tank aitr.; armoured; 

~  підрозділ tank unit.
танок dance; пускатися в ~  fling 

oneself into a dance.
танути l.m elt; (про сніг, лід) 

thaw; 2. перен. melt away; (про 
силу) dwindle.

танцювальний dance attr.; ~  зал 
dance hall; ~  вечір dancing-party, 

танцювати dance, 
танцюрйст, ~ к а  dancer.

• тара (м’яка) packing; (ящик) 
container.

тарабанити drum; (про дощ) pat
ter.

таран військ, ram; ~ити ram. 
тарган cockroach, 
тарйф rate, tariff.
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тарілкЦ а 1. plate; (повна чогось) 
plateful (of); 2.; ~ й  мн. муз. cym
bals.

тасувати (карти) shuffle, 
тасьма braid.
татар Н ин, ~ ка , ський Та (r) tar. 
тато dad(dy), papa; father, 
тахта ottoman.
тачанка: кулеметна ~  machinc- 

-gun cart, 
тачка wheelbarrow. 
тваЦнистмй slimy, oozy; ~нь 

slime, ooze.
тварйнЦа animal; перен. тж. 

brute; (звір) beast; ~ний animal; 
~ник stock-breeder; ~ництво stock- 
-breeding; ~ницький stock-breeding 
aitr.; ~ницька ферма live-stock 
farm.

твердження affirmation, asser
tion; (голослівне) allegation.

тверд || йй (не рідкий) solid; (не 
м'який) hard; (стійкий, непохит
ний) steadfast; firm; steady; (міц
ний) firm, strong; (установлений) 
stable, established; ~ i  ціни stable 
prices.

твердйня stronghold, 
твердити affirm, assert; (безпід

ставно) allege.
твердість hardness; перен. firm

ness; strength.
тверіїдіти, тж. ~дішати harden, 

become hard.
тверднути become firm; (про рі

дину) solidify.
твердо firmly; steadfastly; ~  сто

яти на своєму be firm.
тверезії ий sober (тж. перен.); 

~ість sobriety; soberness, 
твій (з ім.) your; (без ім.) yours, 
твір work; (літературний тж.)

writing; (шкільний, музичний) com
position, 

творець creator, 
твори мн. див. твір, 
творити (створювати) create; (ро

бити) do, perform; ~  чудеса work 
wonders; ~ ся  (відбуватися) be 
going on; happen, 

творіння creation; work, 
твори II ий creative; ~ість (діяль

ність) creation; creative work; 
(створене) works pi.; ~ o  creatively, 

те див. той.
театр theatre; (будинок тж.) 

play-house; ~альний theatre attr.; 
~альна афіша playbill; ~альна 
каса box-office; ticket-office амер. 

тебе див. ти. 
теж див. також.
тез || а, ~и с thesis {pi. theses), 
тезко namesake.
текст text; (до музики) words pi. 
текстйльн Н ий textile; ~ а  фабри

ка textile mill; ~ и к  textile-worker.
тектй 1 . (литися) flow, run; 2. (про

пускати воду) leak; 3. перен. (мина
ти) pass, pass on.

тел е || бачення television, TV 
розм.; ~візор television (set); TV 
set, telly розм.; по ~візору on te
levision; ~візійний television attr.; 
~візійна передача telecast; ~візій- 
ний центр TV station /  centre; ^ г л я 
дач televiewer.

телеграма telegram, wire розм.; 
~-блйскавка express-telegram, 

телеграф telegraph; ~іст, ~істка
telegraph-operator; ~ний telegraph
ic; telegraph attr.; ~не агентство 
news agency; ~увати telegraph, wire.

телескоп telescope; ~ічний tele
scopic.
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телефон telephone; phone розм.; 
по ~ у  on /  over the (tele)phone; 
дзвонити no ~ y  ring (smb.) up; 
~-автомат public telephone; ~іст, 
шістка telephone-operator; ~увати 
(tele)phone, ring up. 

телй||тися calve; ~ ц я  heifer, 
теля calf; ~тина veal, ~тник 

cali-house.
тема subject; theme; (бесіди) 

topic.
тематика subjects pi.-, themes pi. 
тембр timbre.
темний 1. dark; (про колір тж.) 

deep; 2. (підозрілий) shady; 3. (не
ясний) obscure; 4. (неосвічений) 
ignorant, benighted, 

темниця заст• dungeon.
ТЄМН II іти, стемніти 1. grow /  get 

dark; (про фарби, небо) darken; 
~ іє  безос. it is growing dark; 
2. (виднітисп) loom dark.

темно безос. it is dark; ~волосий 
dark (-haired); ^-сйній dark-blue, 
deep-blue.

темнота 1 .див. темрява; 2 .розм. 
(неосвіченість) ignorance, 

темп pace, rate,- tempo (тж. муз.). 
темперамент temperament; ~ний 

temperamental, spirited.
температур || a temperature; ~ити 

run /  have a temperature.
темряв||а darkness, dark; у ~ i  

in the dark.
тенденційн || ий tendentious; (упе

реджений) bias(s)ed; ~ість tenden
tiousness.

тенденці||я (схильність) tendency 
(towards)-, мати ~ ю  tend (to).

тендітний (ніжний) frail, ten
der (слабкий) delicate; (крихкий) 
fragile, brittle.

тенета мн. net sg. 
теніс (lawn) tennis; настільний 

~  table tennis, ping-pong розм.-, 
~йст, ~йстка tennis-player; ~ к а  
tennis shirt; ~ний tennis attr 
—ний м’яч tennis-ball; ~ний май
данчик tennis-court, 

тенор tenor, 
тент awning, 
теорема theorem. 
теоретЦик theorist; ~йчний 

theoretical.
теорі || я theory; в ~ ї  theoret

ically.
тепер now; at present; (в наші 

дні) nowadays; ~ішній present; 
of nowadays після Чм.; (сучасний) 
modern; ~ішній час грам, the 
present (tense).

теплЦий warm; (сердечний тж.) 
cordial; ~ а  зима mild winter; ~ і  
слова cordial words.

теплй || ця hothouse, conservatory, 
greenhouse, glass-house; ~чний hot
house attr.; перен. tender, 

тепліти, потепліти grow warm, 
тепло 1. warmly; (сердечно тж.) 

cordially; 2. безос.-. сьогодні ~  it is 
warm today; мені ~  I am warm.

теплі)6 1 . warmth; перен. тж. 
cordiality; affection; 2 .фіз. heat; 
15 градусів ~ a  fifteen degrees above 
zero.

теплов || йй heat attr.; техн. ther
mal; ~ a  енергія heat /  thermal 
energy; ~йй удар мед. heat-stroke, 

тепловоз diesel locomotive, 
теплокровний warm-blooded, 
теплопровідн І) ість фіз. thermal 

conductivity.
теплоті) a 1 .див. тепло; 2. фіз. 

heat; одиниця ~ й  thermal unit.
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теплотехніка thermotechnics, 
теплохід motor-vessel; (мор

ський тж.) motor-ship, 
теплоцентраль healing plant. 
терап||евт therapeutist; ~евтйч- 

ний therapeutic; ~ ія  1. therapeu
tics; 2. (лікування) therapy, 

тераса terrace, 
терези мн. scales, 
терен (ягоди) sloes p l:, (кущ) 

blackthorn.
терзати 1. (рвати) tear (to 

pieces); 2. (мучити) torment, tor
ture; ~ ся  be in torment.

терит Цоріальний territorial;
~  оріальні води maritime belt; ~орія 
territory.

термін 1 (строк) date; term; time, 
термін 2 (науковий та ін.) term. 
термінов||нй 1. (спішний) pres

sing, urgent; ~ а  телеграма express 
telegram; 2. (що виконується у ви
значений строк) fixed-term attr.; 
~ о  urgently, 

термінологія terminology, 
терміт зоол. termite, white ant. 
термічний фіз., техн. thermal, 
термодинаміка фіз. thermody

namics.
термометр thermometer; постави

ти комусь ~  take smb.’s tempera
ture.

термос thermos (flask), 
терн II йстий, ~овий thorny 
терор terror; ~изувати terrorize; 

~йст terrorist; ~истйчний terror
ist.

терпець: ~  урвався комусь one’s 
patience is exhausted.

терпймЦий (припустимий) tol
erable, bearable; 2. (поблажливий) 
tolerant; ~ість tolerance.

терпіЦння patience; втратити 
~ння get out of patience; ~ти
1. (терпляче зносити) stand, bear;
2. (відчувати) suffer, endure; ^ ти  
б і л ь  suffer pain; 3. (миритися з 
чимсь) tolerate.

терпкйй astringent, 
терпнути (про ноги та ін.) grow 

numb /  stiff.
терти 1. rub; 2. (розтирати, по

дрібнювати) grind; ~ ся  rub one
self; (об щось) rub up (against), 

тертя friction; rubbing, 
тесати cut; hew. 
тесля, тесляр carpenter- 
тесть father-in-law. 
тетерук black-cock, heath-cock, 
технік technician; зубний ~  den

tal mechanic.
техніка 1. technics; engineering; 

technology; наука і ~  science and 
engineering; ~  безпеки safety en
gineering; 2.збірн. (устаткування) 
equipment, machinery; 3. (прийоми) 
technique(s) (pi.). 

технікум technical college /  school. 
технічн||ий l.technical; 2. in

dustrial; ~ i  культури industrial 
crops.

технолог technologist; Річний 
technological, 

технологія technology, 
теч || a leak*, усунути ~ y  plug a 

leak.
течі || я current, stream,- вгору 

~єю  йр-stream; вниз ~єю  downr 
- stream, плисти за ~єю /  проти ~ ї  
drift with the stream /  against the 
stream.

теща mother-in-law. 
ти you; thou поет, з а с т він 

знає тебе he knows you,* він дасть
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тобі книжку lie wiil give you the 
book, he will give the book to you; 
Що з тобою? What is the matter 
with you?,- <$> бути з кимсь «на ти» 
be on close terms with smb. 

тигр tiger; ~йця tigress, 
тйжЦдень week; два ~ні two 

weeks, fortnight; на цьому ~ н і 
this week; минулого ~ н я  last 
week.

тижневії ий week’s; ~ик weekly 
(paper).

тйкати, ткнути thrust (into), poke 
(into), stick (into); ф  ~  пальцем 
(у) point a finger (in the direction 
of).

тил rear; зайти в ~  take in the 
rear

тим so much the; ~  краще /  
гірше so much the better /  worse; 
чим скоріше, ~  краще the sooner, 
the better; разом з ~  at the same 
time.

тимчасовЦий temporary; provi
sional; ~ий уряд provisional govern
ment; ~ o  temporarily; provision
ally.

тимчасом 1. meanwhile; 2.: ~  як 
while, whereas, 

тин wattle-fence.
тинятися (без діла) loaf about, 
тип l.type; (модель) model; 

(корабля) class; 2. розм. (про лю
дину) fellow; підозрілий ~  SUS- 
picious character- 

типовйй type attr.; model a ttr ; 
(стандартний) standard.

типов || ий typical; characteristic; 
(у мистецтві тж.) representative, 

тир shooting-gallery, 
тираж 1 (позики) draw,* вийти в 

~  (про облігацію) be drawn.

тираж 2 (книги) printing, number 
of copies printed; edition; (газети) 
issue, circulation.

тиран tyrant; ~ити tyrannize; 
~ ія  tyranny, 

тире dash, 
тйрса sawdust.
тиск pressure; кров’яний ~  blood 

pressure.
тйснути, стйснути 1. press, 

squeeze; ~  комусь руку squeeze 
smb.’s hand; (вітаючись, прощаю
чись) shake hands (with); 2. tk. 
недок. (бути тісним) be tight; (про 
взуття) pinch, 

тйснява throng, crush. 
тйсячЦа a thousand; чопгйри ~ i  

four thousand; ~оліття millennium 
(pi. -nia) ; (річниця) thousandth an
niversary.

титан міф., тж. перен. Titan; 
~ічний titanic, 

титр кін. subtitle, 
тйтул title; ~ьний: ~ьний аркуш 

title-page, 
тиф typhus.
тйхЦий 1. still, quiet; (про голос) 

low; (про звук) soft, gentle; 
2. (спокійний) quiet, calm; ~ а  ву
лиця quiet street; ~ а  вода still 
water; 3. (повільний) slow; ~ий 
хід slow speed.

тйхо 1. (неголосно) quietly, soft
ly; (безшумно) silently, noiselessly; 
2. (спокійно) quietly, calmly; жити 
~  live peacefully; сидіти ~  sit 
still; 3. (повільно) slowly; 4. безос. 
it is quiet; (про погоду) it is (very) 
still; на морі ~  the sea is calm.

тйхше Х.вищ. ст. від тйхо; 
2.: ~ !  hush!; quiet there!; be silent!; 
silence!
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тичинка бот. stamen. 
тйш ||а silence, quiet, stillness; ■ 

(спокій) calm, peace; порушувати 
~ y  break the silence, 

ті those; — самі the. same, 
тік threshing-floor, 
тікати l.run  away; 2. (з в ’язниці 

та ін.) escape, make a getaway, 
тілесний corporal, bodily, 
тіло body; тверде ~  фіз. solid; 

рідке ~  фіз. liquid; геометричне 
~  geometrical solid.

тільки only; як ~  as soon as; 
~  б if only; ~  що just, just now. 

тім’я crown (of the head), 
тінйстий shady.
ті || нь 1. shade; сидіти в ~ н і sit in 

the shade; 2. (людини, предмета) 
shadow; «ф* кидати ~ н ь  на когось 
put smb. in a bad light; ~ньовйй 
shady.

тісн || йй 1. cramped; narrow; 
small; tight (тж. про одяг, взуття);
2. перен. close, intimate.

тіснйти, потіснйти press, crowd; 
(змушувати відходити тж.) drive 
back; ~ ся  1. (товпитися) throng, 
crowd; 2. (працювати, жити в тіс
ноті) be crowded together.

тісно 1. tight; 2. перен. closely, 
intimately; З.безос.: йому ~  he 
has not enough room.

тіснота 1. lack of space; narrow
ness; 2. (тиснява) crush.

тістЦечко (fancy) cake; pastry; 
~ o  paste; (для хліба) dough, 

тітка aunt.
тішити 1. (розважати) amuse, 

entertain; (вдовольняти) flatter;
2. (втішати) console, soothe; ~ ся
1.  (розважатися) amuse oneself;
2. (втішатися) console oneself (with).

ткаля weaver- 
тканий woven.
тканйна ! .  (матерія) fabric, 

material; cloth; 2.біол. tissue, 
ткати weave.
ткацький: ~  верстат loom, 
ткач weaver, 
ткнути див. т й к а т и .  
тління 1. (слабке горіння) smoul

dering; 2. (гниття) decaying.
тліти 1. (горіти) smoulder (тж. 

перен.); 2. (гнити) decay, rot.
тло background; (задній план 

тж.) back-cloth.
тлумач interpreter; commentator; 

~ення interpretation; (тексту тж.) 
reading.

тлумач Н ити give an interpreta
tion (of); comment; explain; непра
вильно ~ити misinterpret; ~ний: 
~ний словник explanatory dic
tionary.

т о 1 займ. that, it; ~  мій брат 
it is my brother.

т о 2 спол. (тоді) then; якщо 
не підете, то я піду if you don’t 
go, then I shall; 2 .to ..., to now..., 
now; чи то ..., чи то either... or- 

тобі див. ти. 
тобою див. ти.
тобто that is (to say); I mean, 
товар 1. goods pi., wares pi.; 

—и широкого вжитку consumer 
goods; 2. єк. commodity.

товарйство 1. (об’єднання) asso
ciation, society; 2. ек. (компанія) 
company; 3. (стосунки) comrade
ship, companionship.

товарйський comradely, friendly; 
(що легко приятелює) sociable.

товариш, ~ к а  1. comrade, friend; 
(no роботі, навчанню) mate; шкіль
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ний — schoolfriend; 2. (у звертанні) 
Comrade; «ф- ~  по нещастю fellow- 
-s6f ferer.

товаришувати be friends (with), 
товари II ий 1. goods attr.; freight 

attr. амер.; ~ий знак trade mark; 
~ий вагон goods wagon /  truck; 
freight car амер.; ~ий поїзд goods 
train, freight train амер.; 2.ек:- 
~ a  продукція commodity output.

товаро||обіг commodity circula
tion; ~обмін barter.

товкти pound; «ф» ~  воду в ступі 
== beat the air.

товпитися throng, pack, crowd. 
t o b c t  || йй thick; (про тканину) 

heavy; (про людину) fat; stout; 
~\ти grow stout, 

товстошкірий thick-skinned, 
товстун розм. fat fellow, 
товщати (про людину) grow 

stout; (про речі та in.) become 
thicker.

товщина thickness; (людини) 
corpulence, stoutness, 

тогочасний див. тодішній, 
тоді then; at that time; ~  як 

while; ~шній the then; of that 
time; of those days після ім.

той, та, те, ті 1. that (pi. those); 
~  і інший either; both; ні ~ ,  ні інший 
neither; ~  самий the same; 2. (інший) 
the other; на тому боці on the other 
side; 3. (той самий) the right; це 
~  журнал? is that the right maga
zine? це не ~  поїзд it is the wrong 
train; саме ~  that very one; тим 
самим thereby; до того ж besides, 
moreover; з тим щоб in order to. 

токар turner.
токарний: ~  верстат lathe, 
том volume.

томат tomato; ~ний: ~ний сік 
tomato juice.

томйти weary, tire; (мучити) 
torture; ~ ся  languish, pine.

тому 1. therefore, that is why; 
2.: ~  що because; as; 3. (перед 
тим) ago; два дні ~  two days ago.

тон у різн. знач, tone; (манера 
тж.) style, manner; ~йльність 
муз. key.

тонк||йй l.thin; (про постать) 
slender, slim; (про тканину) fine; 
2.перен. (витончений) subtle, de
licate; (про слух, зір) keen; ~ а  
робота fine work; ~йй натяк gentle 
hint; ~йй смак refined taste.

тонко 1. thinly; 2. (витончено) 
subtly.

тонкощі, мн. (подробиці) nice
ties, details.

тонн (І a ton; ~ а ж  tonnage, 
тонути (про предмети) sink; go 

down; (про живі істоти тж.) 
drown.

тоншати grow thinner, 
топити 1 (піч) fire; (опалювати) 

heat.
топ йти2 (плавити) melt; (сало 

та ін.) melt down.
топ йти 3, потопйти (судно, пред

мет) sink; (людину) drown.
топйтися 1 (про піч) burn; be 

heated.
топйтися 2 (плавитися) melt, 
топйтися 3, утопйтися drown one

self.
топлений melted; (про молоко) 

baked.
топо||граф topographer; ^ г р а 

фічний topographic(al); ~графія to
pography, 

тополя poplar-
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топтати trample (down); ~ ся  
trample; ~ ся  на місці прям. і пе- 
рен. mark time.

торба bag; (для покупок) shop
ping-bag.

торг 1. bargaining, haggling; 
2.: ~ й  мн. auction.

торгівля trade; commerce; внут
рішня ~  home trade; зовнішня ~  
foreign trade.

торговельний див. торговий, 
торговець tradesman, merchant; 

(чимсь) dealer.
торговий trade attr.; commercial, 
торгувати deal (in); trade 

(with); ~ ся  bargain (with), haggle 
(with).

торжеств | |6 triumph; (святкуван
ня) celebration; ~увати triumph, 

торжище заст. large market place, 
торі || к last year; ~шній last 

year’s.
торкати, торкнути touch; ~ ся  

touch.
тормошйти розм. tug (at), shake, 
торос ice-hummock, 
торохтіти 1. rattle; 2. (базікати) 

rattle off, chatter- 
торпеда torpedo, 
торс torso, 
торт tart; cake, 
тортури мн. torture sg. 
торф peat; ~орозробка peatery, 
тост toast, 
тотальний total.
тотожн || ий identical (with); 

~ість identity.
точй || ло grindstone; ~льник knife- 

grinder.
точйти 1 1. (гострити) sharpen;

(на точилі) grind; 2. (на токар
ному верстаті) turn,- 3. (роз'їдати)

eat away; (метал) corrode; 4.ne- 
рен. (мучити) gnaw; <>• ~  зуби 
на когось have a grudge against 
smb.

точйти2 (цідити) pour; ~ ся  
ooze, trickle; (про кров тж)
bleed.

точкЦ a point; dot; — кипіння 
boiling-point; ~  замерзання
freezing-point.

точн || ий exact; precise; (правиль
ний) accurate; (про людину) punc
tual; ~ і  науки exact sciences; 
~ість exactness; precision; (пра
вильність) accuracy; (пунктуаль
ність) punctuality; ~ о  exactly, pre
cisely; accurately; punctually, 

тощо and so on, and so forth. 
травЦа grass; зарослий ~ою 

grassy.
тра І) вень May. 
травйнка blade of grass, 
травйтн 1. (посіви та ін.) dam

age; 2.техн. etch, 
травлення віол, digestion, 
травма trauma, injury, shock; 

~тйчний traumatic.
травневий May attr:, ~  день 

day in May. 
травний digestive, 
травоїдний зоол. herbivorous. 
трав’янЦйй, ~йстий grass attr., 

grassy.
трагедія tragedy, 
трагік tragedian.
традиційн || ий traditional; ~ o  

traditionally.
традйціЦя tradition; за ~єю  tra

ditionally.
траєкторія trajectory.
тракт (дорога) highway, road.
трактат treatise.
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трактор tractor; ~йст tractor 
driver.

трактувати interpret, 
трал риб. trawl.
тральщик 1. мор. trawler; 2. військ. 

mine-sweeper, 
трамбувати ram (down). 
трамва||й 1. tramway; 2. (вагон) 

tram, tram-car; street-car амер.; 
поїхати ~єм take the tram; сідати 
в ~ й  get on the tram; річковий ~ й  
river-launch.

трамвайнЦий tram atir.; ~ий 
парк tram-depot; —а зупинка tram- 
-stop.

трамплін спорт, spring-board; 
(лижний) ski-jump.

транзйстор розм. (приймач) tran
sistor radio; ~ний transistor attr. 

транзйт transit; ~ний transit atir. 
трансатлантйчний transatlantic, 
трансконтинентальний transcon

tinental.
транскрйпція transcription, 
трансл || ювати transmit, broad

cast; ~ятор кіберн. compiler; ~яція 
broadcast(ing), transmission.

транспарант (плакат) streamer, 
placard.

транспорт transport; (перевезен
ня тж.) transportation, 

транспортер техн. conveyer, 
транспортир protractor, 
транспорт || ний transport atir.; 

~ник transport worker; ~увати 
transport, convey, 

трансформатор ел. transformer, 
трансформ II ація transformation, 

conversion; ~увати transform, con
vert.

траншея trench, 
трап ladder, stairs p i

трапеза meal.
трапеція 1. мат. trapezium; 

2. спорт. trapeze.
траплятися, трапитися happen;

occur.
траса route; (шлях тж.) road, 
тратити див. витрачати, 
траулер trawler.
траур mourning; носити ~  (по) 

be in mourning (for); ~ний mourn
ing attr.; (похоронний) funeral, 

трафарет stencil; перен. cliche, 
трахкати, трахнути розм. knock, 

bang.
треба безос. 1. (необхідно, слід) it 

is necessary; йому ~  іти he must go, 
he has to go; 2. (потрібно): мені 
~  молока I want some milk; що 
вам ~ ?  what do you want?; ф  так 
йому й ~ l  it serves him right, 

трек спорт, track, 
трель trill; (пташина) warble, 
трембіта trembita (long trumpet 

in the Carpathians).
тремтЦіти tremble, shake, quiver, 

shiver; ~ячий trembling; (про звук) 
tremulous.

тренер trainer; (команди тж-) 
coach.

трен Кований trained; жувальний 
training attr.; жувальний костюм 
track-suit; ~ування training; 
coaching; ~увати train; coach; 
~уватйся train oneself (in), prac
tise.

трест trust.
третйн || a a /  one third; дві ~ и  

two thirds, 
третій third, 
трефа карт, clubs pi. 
три three, 
трибун tribune.
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трибун Ha 1. (для промовця) rost
rum (pi. -ra, -rums), platform; tri
bune (тж. перен.); зійти на ~ у  
mount the rostrum /  platform; 
2. (на стадіоні) stand, 

трибунал tribunal. 
трнв&лНий lone; long-term; last

ing; ~ ість  length; durability, du
ration.

тривати last; go on, continue, 
тривіальний trivial; (банальний 

тж.) banal, trite.
тривкий strong, durable; (стій

кий) stable; перен. enduring, last
ing.

тривога (почуття) alarm, an
xiety; (сигнал небезпеки тж.) alert; 
бойова ~  battle alarm; повітряна 
~  air-raid alert.

тривожити 1. alarm, worry, make 
uneasy; 2. (турбувати) disturb, 
trouble; ~ ся  be uneasy, be worried
about.

тривожний 1. (сповнений триво
ги) uneasy, anxious, disturbed, 
troubled; 2. (який непокоїть) alarm
ing, disturbing.

тригоном || етрйчний trigonomet
rica l) ; ~етрія trigonometry, 

тригранний мат. trihedral [trai-]. 
триденний three-day attr. 
тридцятії ий thirtieth; ~ i  роки 

the thirties, 
трйдцять thirty.
трико \. текст, tricot; 2. (одяг) 

tights pi.: knickers pi. 
триколірний three-coloured, 
трикотаж І. (тканина) knitted 

fabric; (вовняний) jersey; 2.збірн. 
(вироби) knitted goods pi., knit
wear; ~ний  (machine-)knitted; (з 
вовни) jersey attr.
13 Укр.англ словник

трикутни|| ft triangular; ~ к  tri
angle.

трилогія trilogy, 
тримати див. держати, 
триповерховий three-storeyed, 
трирічний 1. three-year attr.; о! 

three years після ім.; 2. (про вік) 
three-year-old. 

трйста three hundred, 
трйчі three times, 
трійка 1. three (of); 2. (оцінка) 

three; 3. (коней) troika (three horses 
harnessed abreast). 

тріо trio.
тріпати shake, pull about; (волос

ся) tousle; (про вітер) make flut
ter; ~ ся  flutter, quiver.

тріпотіти flutter, quiver, trem
ble; (про серце) palpitate, 

тріск cracking, crackle, 
тріска chip, splinter, ф  худйй 

як ~  thin as a lath, 
тріска (риба) cod (-fish), 
тріскатися див. тріснути 1. 
тріскотЦіти 1 .див. трііцати; 

2. (про цвіркуна) chirp; 3. розм. (ба
зікати) chatter, jabber; ~лйвий 
crackling.

тріснути І. (потріскатися) crack; 
(про шкіру тж.) chap; 2. (лопати
ся) burst; (ламатися) break.

тріумф triumph; ~йльний 
triumphal; (переможний Тж.) 
triumphant.

тріщати crackle; crack, 
тріщина crack; (у землі, скелі 

тж.) fissure, cleft, 
троє three, the three (of), 
тролейбус trolley-bus. 
трон throne.
тропIIік tropic; ~ічний tropical; 

~ічна пропасниця jungle fever.
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трос горе.
тростина І. reed; цукрова ~  su

gar-cane; 2. (палиця) walking-stick.
тротуар pavement; sidewalk 

амер.
трофе||й trophy, booty; ~ ї  мн. 

spoils of war.
трохи, трошки l.a  little, few, 

some; 2. (злегка) slightly, s6me- 
what.

трощйти, потроїцйти 1. break up, 
smash up; (руйнувати) destroy, 
wreck; 2. (ворога) rout, defeat; 
(вщент) crush, 

троянда rose.
труба t.pipe; tube; 2. муз. trum

pet.
трубити blow; trumpet; ~  три

вогу sound the alarm.
трубка I. tube; 2. (телефонна) 

receiver.
трубопровід pipeline, 
труд див. праця; ~йтнся work; 

toil, labour; ~івийк toiler, worker, 
трудний див. важкйй. 
тр$гдн||ість difficulty; ~оіці мн. 

див. трудність.
трудов||йй working; labour attr.; 

~а  дисципліна labour discipline; 
~йй стаж length of service; ~a  
книжка work-record card.

трудящії ий toiler, worker; ~ i  
мн. working people, 

труїти, отруїти poison, 
труна coffin, 
труп corpse, dead body, 
трупа company; (циркова) troupe, 
трусй ли. shorts; (купальні) swim

ming trunks, 
трусйти див. трястй. 
труськйй jolty; (про дорогу) 

bumpy.

трутень drone.
труха dust; (з сіна, соломи) bits 

of hay / straw.
трухлявий mouldering; rbtten. 
трюк trick; stunt, 
трюм hold.
тряска shaking; jolting, 
трясовина'bog, quagmire, 
трястй shake; ~ся shake, trem

ble; (від холоду) shiver; (під час 
їзди) be jolted, 

трьохсотий three hundredth, 
туалет 1. (одяг) dress; 2. (вби

ральня) lavatory; w. c.; rest-room, 
toilet амер.

туберкульоз tuberculosis; ~  ле
гень consumption; ~ний  tuber
cular.

тубі||лець native; ~льний na
tive.

туга anguish; yearning; ~  за 
батьківщйною home-sickness, nos
talgia.

тугйй tight; taut; stiff, 
туго tight(ly); taut, 
туди there; in that direction; ~  і 

назад there and back; не ~  not that 
way.

тужйти be sad, grieve (over); 
(оплакувати, голосити) complain, 
moan.

тужлйвий melancholy; sad, sor
rowful.

туз карт. асе.
тулйти, притулйти press, clasp; 

put; place (against); ~ся press one
self (to).

тулуб trunk, body, 
туман mist; (густий) fog; сьогод

ні ~  it is misty / foggy today; ~ний 
1. misty, foggy; 2. (невиразний) 
hazy, vague.
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тумб II а (на тротуарі) post; stone; 
~ очка bedside table, 

тундра tundra, 
тунбль tunnel.
тупати, тіпнути stamp; ~  но

гою stamp one’s foot.
тупий 1. blunt; 2. (нерозумний, 

обмежений) dull, obtuse; 3. (про 
біль) dull. 4.: ~  кут мат. obtuse 
angle.

тупик blind alley; перен. тж. 
deadlock.

тупйти blunt; ~ ся  become blunt.
тупість dullness, obtusement.
т^піт tramp.
тупнути див. тупати.
тупо dully.
тупотіти stamp.
тупцювати shift one’s feet; take 

short steps; trip along, 
тур (у змаганні) round, 
тура шах. castle, 
турбіна turbine.
турбота trouble, disturbance; care 

(for), concern (for); (хвилювання) 
worry, anxiety.

турбувати 1. trouble, distiirb, 
bother; 2. (хвилювати) worry, up
set; ~ ся  be anxious (about), worry 
(about).

турецькії ий Turkish; ~ a  мова 
Turkish, the Turkish language.

туризм tourism; touring; (спор
тивний) walking, hiking; гірський 
~  mountain walking.

турист tourist; (піший) hiker, 
walker; ~ський tourist attr. 

туркеня Turkish woman, 
туркмен, ~ к а , ~ський Turk

men; ~ська мова Turkmen, the 
Turkmen language, 

турне tour.

турнір tournament, 
турок Turk, 
тут here.
тухлий putrid, bad, rotten, 
туш 1 муз. flourish, 
туш 2 Indian ink.. 
тушкувати кул. stew, braise, 
тушувати shade, 
тхір зоол. polecat, 
тхнути stink; smell nasty, 
тюбик tube.
тюк bale; (вузол) bundle; package, 
тюлень зоол. seal, 
тюль tulle, 
тюльпан tulip.
тюремни||й prison attr.; ~ й  на

глядач warder, jailor; ~ k warder, 
тюрма prison, jail, 
тютюн tobacco, 
тяга draught; traction, 
тягар weight; burden; load (тж. 

перен.).
тягати pull, drag; ~  за собою 

drag along.
тягатися 1. (тинятися) traipse, 

hang about; 2. розм. (мірятися 
силами) measure one’s strength 
(with); 3. (судитися) bring a suit 
(against), 

тягач tractoe.
тягнути, тж. тягти, потягнути, 

тж. потЯгтй 1. pull; draw; (воло
чити) drag; (із зусиллям) h'aul; 
(на буксирі) tow; 2. (зволікати) 
delay; drag out; «Ф* мене тягне до
дому I feel very homesick.

тягтйся 1. (розтягуватися)
stretch; 2. (простягатися) extend, 
stretch out; 3. (рухатися) move 
(slowly); 4. (за чимсь — руками) 
reach out (for); 5. (прагнути) strive 
(after); 6. (тривати) drag on.

13*
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тяглий 1. (в'язкий) clinging; 
(про рідину) viscous; (про метал) 
ductile; 2. (про голос та ін.) slow; 
drawling.

тяжіння фіз. gravity, gravita
tion; земне — gravity.

тяжіти і , фіз. gravitate (towards); 
2. (про звинувачення, прокляття) 
hang (over), weigh (upon).

тяжкйй 1. heavy; 2. (суворий) 
severe; 3. (важкий — про роботу 
та ін.) hard, difficult; 4. (серйоз
ний) serious; 5. (болісний) pain
ful.

тяжко 1. heavily; 2.безос. it is 
hard; it is difficult.

тяжчати grow heavy; (про голову 
та ін.) begin to feel heavy.

тямити розм. understand; be able 
to reason.

тямущий clever, bright, 
тятива bow-string, 
тьма dark, darkness (тж. перен.). 
тьмяніти (grow) dim; dull; (про 

метал) tarnish.
тьмяний dim, dull; (про метал) 

tarnished.
тьохкати (про солов'я) warble, 

sing; (про серце) throb.

У
у at, in; (всередину) into; (у 

когось) with; (від когось) from; 
у мене є I have; він узяв у мене 
he took from me; див. тж. в. 

убавляти, убавити reduce, 
уберігати, уберегтй preserve 

(from), guard (against), keep safe 
(from); protect (from), 

убивати див. вбивати 'Л  
убйв||ство див. вбйвство; —ця 

див. вбйвця; —чий див. вбйвчий. 
убиральня див. вбиральня, 
убирати див. вбирати ‘Л 
убйтий dead; (по-злочинницько

му) murdered; -ф- спати як — sleep 
like a log.

убігйти див. вбігати, 
убік див. вбік.
убір attire, dress; головнйй — 

head-dtess, head-gear.
убог||ий l.poor, wretched; (про 

житло) squalid; 2. (малозмістов-

ний) mediocre; —ість 1. poverty, 
wretchedness; (про житло) squalor; 
2. (обмеженість) mediocrity; —ість 
думки poverty of mind, 

уболівання grief, sorrow, 
уболівати worry (about); (суму

вати) mourn (over, for), 
убрання див. вбрання. 
увй ||га  1. attention; 2. (турбота) 

consideration; care; -ф брати до 
—ги take into consideration; звер
тати —гу pay attention (to); відвер
тати чиюсь — гу (від) distract smb.'s 
attention (from); мати на —зі:
а) (пам’ятати) bear /  have in mind;
б) (розуміти) mean, imply; не звер
тати — ги disregard, take to notice.

уважнії ий 1. attentive; — ий по
гляд intent gaze; 2. (який турбу
ється про інших) considerate; — ість 
1. attentiveness; 2. (турбота) consi
deration, kindness; —о 1. attentively,
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keenly, closely; ~ o  спостерігати 
follow (smth.) closely; 2.: ~ o  стави
тися до когось be considerate (to), 

увертюра overture, 
увесь див. весь, 
увечері див. ввечері, 
увижатися див. ввижатися, 
увіковічувати, увіковічити im

mortalize, perpetuate, 
увімкнути див. вмикати, 
увінчувати, увінчати crown; ~ с я  

(закінчуватися) be crowned (with), 
увірвати (ся) див. уривати (ся), 
увічнити, увічнювати див. уві

ковічувати, увіковічити, 
уводити див. вводити, 
увозити див. ввозити, 
ув’язнен || ий як ім. prisoner; ~ н я  

imprisonment, confinement.
ув'язнювати, ув’язнйти imprison, 

gaol [(fceil].
угав: без ~ у  incessantly, 
угадувати див. вгадувати, 
угамовувати (ся) див. вгамовува

ти ся).
угіддя мн. land, area. 
угно||єння с. г. manuring; ~ю ва- 

ти тапйге.
угод И a agreement; ~ овець політ. 

conciliator, compromiser; ~ 6 bctbo 
політ, compromise; cap-in-hand policy, 

уголос див. вголок. 
угорець Hungarian, 
угорі див. вгорі.
угорНка Hungarian (woman); 

~ ський Hungarian; ~ ськ а  мова 
Hungarian, the Hungarian lan
guage.

угору див. вгору, 
угруповання group, grouping, 

alignment; політичні ~  мн. political 
groups.

.удів зоол. boa (-constrictor). 
уд&ван||ий feigned, affected; ~ о  

affectedly; ~ о  погодитися pretend 
to agree.

удав&ти, удати feign, simulate, 
sham, pretend; ~  з себе pretend 
(to be), sham; (копіювати) imitate, 

удаватися див. вдаватися, 
удар І. blow (тж. перен.); (но- 

жем та ін.) chop; (гострою зброєю) 
stab; (ногою) kick; 2. військ, attack; 
3. мед. stroke; ф  ставити під ~  
endanger.

ударний 1 техн. муз. percussion attr. 
удари || и й 2 І. (важливий, термі

новий) urgent, pressing; ~ е  завдан
ня top-priority task; 2. ~ і  інструмен
ти муз. pulsative (percussion) inst
ruments.

ударник 1 1. військ, striker, firing 
pin; 2. (музикант) drummer, 

ударник2 advanced /  shock worker. 
ударяти(ся) див. вдаряти (ся), 
удача luck, piece of luck; (досяг

нення) success, achievement; твор
ча ~  artistic achievement, 

удвічі див. вдвічі, 
удвох див. вдвох, 
удень див. вдень, 
удій 1. (кількість) milk-yield; 

2. (доїння) milking, 
удобрювати, удобрити fertilize, 
удбма див. вдома, 
удосвіта див. вдосвіта, 
удосконалювати, удосконалити 

perfect, improve; (машину та ін.) 
make improvements (to); ~ ся  per
fect oneself.

удочеряти, удочерйти adopt (as 
one’s daughter). 

удр>те див. вдруге, 
удружйти І. (зробити послугу)
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do (smb.) a good turn; 2.ірон. 
do (smb.) a bad turn, 

ужалити див. вжалити, 
ужахнутися див. вжахнутися, 
уже див. вже.
ужй Н ваний див. вжйваний; ~в&н- 

ня див. вживання; ~вати див. 
вживати; ~ток див. вжйток.

узагальнен || ий generalized; (який 
не вдається в деталі) general; ~ н я 
generalization.

узагальнювати, узагальнити gener
alize, draw a general conclusion 
(from).

узаконення legalization, 
узаконювати, узаконити legalize, 

legitimate, 
узбек Ozbek.
узбережжя coast, coastline, sea

board, littoral. ,
узбецькії ИЙ Ozbek; ~a  мова Oz

bek, the Ozbek language, 
узбечка Ozbek woman, 
узбіччя side of the road; (троту

ару) curb.
узвар stewed fruit; compote, 
узгір’я 1. hill; 2. (схил гори) 

hillside; (берега) slope.
узгоджувати, узгодити (з) co

ordinate (with).
узголі||в’я head of the bed; си

діти в ~в’ї sit at the bedside 
(of).

уздечка див. вуздечка, 
уздовж див. вздовж, 
узймку див. взймку. 
узлісся edge of the forest, 
узор pattern, design; ~частий 

patterned.
узяти (ся), тж. взяти (ся) див. 

брати(ся).
указ decree, edict; Указ Презйдії

Верховної Ради України Decree of 
the Supreme Soviet of Ukraine, 

указка pointer, 
указувати див. вказувати, 
уквітчувати, уквітчати adorn /  

decorate with flowers.
укіс (схил) slope; пустйти поїзд 

під ~  derail a train.
уклад (життя) structure, organ

ization.
укладати, укласти 1. (договір,

угоду) conclude; 2. (словник, кни
гу) compile, 

укладач compiler, 
укласти див. укладати, 
уклін l.bow,- 2. (вітання) re

gards pi.
уклонятися див. вклонятися, 
укол injection; зробйти ~  give 

an injection.
уколоти prick; ~ ся  prick oneself, 
укомплектовувати, укомплекту

вати complete; make up. 
укорочувати див. вкорочувати. 
україн||ець, ~ к а , ~ський Uk

rainian; ~ська мова Ukrainian, 
the Ukrainian language, 

украсти див. вкрасти, 
укривало cloth; (для постелі) 

coverlet; bedspread, counterpane.
укривати, укрйти І .див. вкри

вати; 2. (ховати) conceal, shelter; 
~ ся  1 .див. вкривати (ся); 2. (хо
ватися) take shelter; be protected, 

укриття cover; shelter- 
укріп йти (ся) див. укріплювати (ся), 
укріплення 1. (дія) strengthening, 

reinforcement; (влади таін.) consol
idation; 2. військ, fortification.

укріплювати, тж. укріпляти, ук- 
р ні йти 1. strengthen; (владу та ін )  
consolidate; 2. військ, fortify; ~ ся
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1. become stronger; (про владу та 
ін.) consolidate; 2. військ, fortify 
one’s positions.

укрупнення integration, amalga
mation.

укрупнювати, укрупнити inte
grate, amalgamate, 

укус bite; (бджоли) sting, 
укусйти bite; (про бджолу) sting, 
улагоджувати, улагодити settle, 

arrange; (сварку) patch up.
улам||ок fragment; ~ки мн. 

wreckage sg•
улаштовувати див. влаштовувати, 
улесливий flattering, 
улещувати, улестити flatter, 
улов catch.
уловлювати, уловйти catch, 
улоговина hollow, 
улюблен || ець favourite; ~ець долі 

child of fortune; ~ий  1. (dearly) 
loved -, 2. (якому надається перевага) 
favourite; ~ е  заняття hobby, 

ультиматум ultimatum, 
ультразвук фіз. ultra-sound, 
ультрафіолетовий ultra-violet, 
умивальник wash-stand; (ракови

на) wash-basin.
умивати, умйти wash; ~ ся  wash 

(one’s hands and face), have a wash, 
умисел intention, design. 
умйти(ся) див. умивати (ся), 
умов || a condition; ~ и  мн. (дого

вору та ін.) terms; за таких ~  in /  
under such circumstances; ~ и  життя 
living conditions.

умовляти, умовити persuade; urge; 
недок. тж. try to persuade.

умовлятися, умовитися arrange 
(with smb.-]- to inf.)\ agree (about; 
with smb. -|- to inf.) 

умови || ий 1. (лрийнятий) con

ventional; ~ a  лінія conventional 
line; 2. (з умовою тж., грам.) con
ditional; ~ е  речення conditional 
sentence; ~ ість  conventionality; 
conditionally.

унадитися get into the habit (of), 
унаочнювати, унаочнити (навчан

ня) apply visual methods (of teach
ing).

унеможлйвлювати, унеможливити
make smth. impossible, 

унйз, ~ y  див. вниз, внизу, 
уникати, унйкнути (ухилятися) 

avoid, elude; ~  зустрічей з кимсь 
avoid meeting smb. 

універмаг department store, 
універсальн II ий universal; all- 

- round attr.; ~ i  знання encyclo
paedic knowledge sg.

університет university; ~ський 
university attr.

унікальний exceptional, rare; 
(єдиний) unique, 

унісон unison, 
унітаз lavatory pan. 
уніфік Нація unification; ~увати 

unify.
уособити див. уособлювати, 
уособлення embodiment, incar

nation.
уособлювати, уособити (бути 

втіленням) personify; be the em
bodiment /  personification (of).

упаков||ка packaging, cover; в 
~ц і packaged, 

упасти див. впасти, 
упевнений див. впевнений, 
уперед див. вперед, 
упереджен Н ий prejudiced; ~ість 

prejudice.
упйн: без ~ у  continually, in

cessantly.
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уповільнення 1. slowing down, 
deceleration; 2.фіз. moderation.

уповільнювати, уповільнити 1. slow 
down; 2. фіз. moderate.

уповноваж II ений ім. represen
tative; ~ення plenary powers pL; 
~увати, ~ити authorize.

упорядник (збірника та ін.) 
compiler.

управління 1. operation, control; 
(керівництво) management; (дер
жавою) government; 2. (адміністра
тивний орган) board, administra
tion; , (будівля тж) head-office; 
Центральне статистичне ~  Central 
Statistics Board.

управляти 1. (регулювати роботу 
та ін.) operate; (автомобілем) 
drive; 2. (керувати) direct, manage; 
administer; (державою) govern, 
rule.

упряж harness, 
упряжка team, 
урй hurrah!, hurray! 
ураган hurricane, 
уран хім. uranium, 
урвище precipice, steep, 
уривати, урвати 1. (припиняти 

мову та ін.) break off; 2. (знахо
дити— про час) snatch; ~ ся  (про 
розмову) break off.

урй||вок 1. scrap; (мотузка) bit, 
end; 2. (тексту) fragment, pas
sage; extract.

урйвчастий abrupt; (про дихання, 
звучання) intermittent.

урізноманітнювати, урізномані- 
тити vary, diversify.

урна l.u rn ; 2. (виборча) ballot 
box.

уродженець native (of), 
урожай див. врожай; ~ний див.

врожайний; ~ність див. врожай
ність.

урок lesson; ~  літератури litera
ture lesson.

урочйст||ий solemn; (святковий) 
festive; gala ’attr.; ~ а  частйна of
ficial part; the ceremonies p i;  ~ i  
збори grand meeting.

уряд government; administration 
амер.; ~овий government attr., gov
ernmental.

усвідом || лення realization; aware
ness; ~лювати, ~итн realize; be 
aware (of), 

усе див. все l>2. 
усиновляти, усиновйти adopt, 
усипляти, усипйти 1. lull (smb.) 

to sleep; 2.перен. lull, 
усілякий див. всілякий, 
ускладн || ення 1. complication; 

2. (після хвороби) complications рЛ, 
after-effects (of) pi.; ~ювати, ~ити 
complicate.

усміхатися, усміхнутися smile, 
усмішка smile; (глузлива) sneer, 
усн || ий oral, verbal; ~ о  orally, 
успадковувати, успадкувати in

herit.
успіх success; (досягнення) 

achievement; ~ и  мн. (гарнірезульта
ти) progress sg.; мати ~  be success
ful, meet with success; (у глядачів) 
be a success; ф  бажаю (вам) ~y! 
good luck (to you)!

успішн || ий seccessful; ~ість pro
gress; ~ o  succesfully. 

уста мн. поет, lips; mouth sg. 
усталювати, усталити firmly es

tablish; fix; ~ с я  become estab
lished.

установа institution, organization, 
установка 1 .(дія) putting; set-
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ting; arranging; establishing; 2. (ме
ханізм) installation.

установч II ий: ~ І  збори політ. 
Constituent Assembly.

устатковувати, устаткувати equip, 
fit out.

устаткува || ння equipment; ~ ти  
див. устатковувати.

устбї мн. foundations; моральні 
~  moral principles, 

устриця oyster, 
устрій system, order, 
уступ ledge, projection, 
усувати, усунути remove; (не

доліки та ін.) eliminate, eradi
cate.

усуспільн || ення socialization; 
~ювати, ~ити socialize, 

усюди див. всюди, 
усякий див. всякий, 
утворювати, утворйти 1. (ство

рювати) form; 2. (організовувати) 
organize; set up. 

утерти див. утирати, 
утилізувати utilize, find a use. 
утилітарний utilitarian, 
утйль тж. ~  сировний збірн. 

scrap.
утирати, утерти wipe; ~ ся  wipe 

one’s face.
утіка || ти див. втікати; див. 

втікач.
уті||ха див. втіха; ~иі&ти див. 

втішати.
утопі||зм Utopianism, Utopism; 

~ ст Utopian; ~чний Utopian, 
утопія Utopia, 
уточнення closer definition, 
уточнювати, уточнити make

(smth.) more exact /  accurate.
утрамбовувати, утрамбувати ram 

(down).

утрйманн||я: бути на ~ i  be de
pendent (on).

утримувати, утрймати 1. (не ви
пускати) hold; ~  позиці! hold one’s 
ground; 2. (стримувати від чогось) 
keep (from); hold back; restrain; 
~ с я  !. (устояти) hold out, hold 
one’s ground; утриматися на ногах 
keep one’s footing; 2. (від чогось) 
keep (from), refrain (from); abstain 
(from), 

утюг iron.
ухвал || a resolution, decision; 

~ювати, ухвал йти decide, resolve; 
з ~ьним голосом with the right to 
vote (at a congress, conference etc.)

ухил 1. incline, inclination; slope; 
2. політ, deviation; 3.: з технічним 
~ом with a technical bias.

ухилятися, ухилитися 1. (відхи
лятися) dodge; sidestep; ~  від 
удару dodge a blow; 2. (уникати) 
evade, elude, deviate, 

ухйльний evasive, 
ухитрятися, ухитритися розм. 

contrive ( - f  to inf.).
учасник participant; (член) mem

ber; (змагань) competitor.
участь participation; брати ~  

take part (in); participate (in), 
учбовий див. навчальний, 
учений див. вчений. 
учен||ь, ~йця I. pupil; student 

амер.; 2. (що вивчає якусь профе
сію) apprentice; 3. (послідовник) 
disciple, follower, 

учйлиіце (specialized) school, 
учитель, ~ к а  див. вчитель, ~ ка. 
учити, ~ ся  див. вчити, ~сй. 
учнівський school attr.; pupil’s. 
учор||а див. вчора; ~аиіній див. 

вчорашній.
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' уиікодж || ення damage; injury; 
жувати, ушкодити damage; (пора
нити) injure, hurt, 

ущелина ravine, gorge; canyon, 
ущйпливий caustic, biting, 
ущільнювати, ущільнити con

dense; pack (down); (ряди) tighten 
up; ~  робочий день fill up the

working day.
уяв || a imagination; ~йти див. 

уявляти.
уявлення idea, notion; не мати 

(жодного) (про) have not the 
faintest idea (of); див. тж. уява, 

уявляти, уявити imagine, fancy, 
уявний imaginary.

Ф
фабрик II a factory, mill; ~ант 

manufacturer, factory ownpr; ~ а т  
manufactured /  finished product; 
~увйти (вигадувати, підробляти) 
fabricate; forge.

фабрйчн||ий factory attr.; ~ a  
марка trade mark, 

фабула plot, 
фаворйт, ~ к а  favourite, 
фаза phaze. 
фазан pheasant, 
факел torch.
факт fact; ~йчний actual; real; 

~йчно in fact; actually.
фактор factor; людськйй ~  human 

factor.
факультатйвний optional; elec

tive амер.
факультет faculty, department; 

school амер.
фальсифік II атор falsifier; ~ація 

falsification; adulteration; forgery; 
жувати falsify, distort.

фальш falsity; falseness; ~йвий 
false; (про документ) forged; ~йви- 
ти be false; (фальшиво грати, спі
вати) s i? g / play out of tune; ~йвка 
forgery fake.

фамільяр || ний unceremonious, 
familiar; ~ність familiarity; liber
ties pi.

фанатйзм fanaticism, 
фанат || ик fanatic; ~йчний fa

natical.
фанера veneer; (багатошарова) 

plywood.
фантазер, ~ к а  dreamer, vision

ary.
фантаз || ія 1. fantasy, fancy; (уява 

тж.) imagination, (мрія тж.) 
dreams pi.; 2. (примха) caprice, 
whim; ~увати dream; romance; 
(вигадувати тж.) make things up.

фантаст fantast; (про письменни
ка тж.) science fiction writer; ~ика 
1. fantasy; 2. (наукова) science 
fiction; ~йчний fantastic(al). 

фара headlight.
фарб||а 1. (речовина) paint; (для 

волосся, тканин) dye; 2. (колір) 
colour; ~увати paint; (волоссяt 
тканину) dye. 

фарватер fairway, 
фармацевт pharmaceutist, 
фарс farce, 
фартух apron.
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фарфор china, porcelain; ~овий 
china attr-

фарш stuffing; (м'ясний) force- 
-meat; minced meat; вирувати 
stuff.

фасад facade, front.
фасон fashion, style; (крій) cut.
фата bridal veil.
фатЦалізм fatalism; вальний 

fatal.
фауна fauna.
фах speciality; profession; trade; 

за ~ом by profession; ~івець ex
pert, specialist; ~овйй professional.

фашй||зм fascism; ~ c r  fascist; 
хетський fascist attr. 

фаянс faience, glazed pottery, 
федеральний federal, 
федер Цатйвний federative; ~ація 

federation.
феєрйчний magic(al), enchanting, 
фейєрверк fireworks pi. 
фейлетон newspaper satire; ~іст 

newspaper satirist, 
фельдмаршал Field-Marshal, 
фельдшер medical assistant, 
феномен phenomenon (pi. -ena); 

~альний phenomenal.
феодаЦл feudal lord; ~лізм 

feudalizm; ~льний feudal, 
ферзь шах. queen. 
ферма1 farm; молочна ~  dairy- 

(farm).
ферма** буд. truss, (compound) 

girder-
фермент хім. ferment, enzyme; 

~ац ія fermentation, 
фермер farmer.
фестиваль festival; ~ний fes

tival attr- 
фетйш fetish, 
фетр felt; ОВИЙ felt.

фехтува || льний fencing; ~ ль- 
ник fencer; ~ння fencing; ~ ти  
fence, 

фея fairy, 
фіалка violet.
фіаско fiasco; зазнати ~  be a 

failure.
фігляр mountebank, 
фігура \ .y  різн. знач, figure; 

2. (у танці) step; 3. шах. piece; 
chess-man розм. 

фігуральний figurative, 
фігурйст, ~ к а  спорт, figure 

skater.
фігури || ий shaped; (з узором) 

figured; ~ е  катання figure skat
ing.

фігурувати figure as. 
фізик physicist; ~ а  physics, 
фізйчний 1. physical; 2. (який 

стосується фізики) physics attr; 
~  кабінет physics laboratory.

фізіо || лог physiologist; ^логічний 
physiological; ~логія physiology, 

фізіономія physiognomy, face, 
фізкультур II a physical culture; 

~ний physical culture attr.; ~ний 
парад sports parade; ~ник, ~ниця 
athlete.

фіксаж фот. fixing agent, 
фіксувати fix. 
фіктйвний fictitious, 
фікція fiction.
філантроп philanthropist; вічний 

philanthropic; ~ ія  philanthropy, 
філармонія Philarmonic Society, 
філател І) іст philatelist, stamp-col

lector; ~істйчний philatelic; ~ ія  
philately.

філіал branch (office). 
філолЦог philologist; логічний 

philological; ~огія philology.
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філос||оф philosopher; ~офІя 
philosophy; ~6фствувати philosoph
ize; ~офський philosophic(al).

фільм film, (motion) picture;
знімати ~  film, shoot /  make 
a film.

фільтр filter; ~увйти filter. 
ф!на||л 1. finale; 2.спорт, final; 

^льний final, 
фінанси мн. finances, 
фінансйст financier, 
фінанс Цовий financial; ~увати

finance.
фінік date; ~овий: — ова пальма 

date-palm.
фініш спорт. finish; прийтй

першим до ~ у  finish first.
фін II н Finn; ~ський Finnish;

~ська мова Finnish, the Finnish 
language, 

фіолетовий violet, 
фірма firm, 
флагшток flagstaff, 
флакон bottle.
фланг flank; (бік, сторона тж.) 

side; ~овий flank attr. 
фланель flannel, 
флегматик phlegmatic person, 
флейта flute.
флек||сія лінгв. inflexion; ~тйв- 

ний лінгв. inflected.
флігель wing; (який стоїть ок

ремо) side house, annex.
флірт flirtation; ~увати flirt, 
флора flora.
флот fleet; (військово-) морськйй 

~  navy; (військово ) повітряний ~  
air force /  fleet.

флотйлія fleet; (невеликих суден) 
flotilla.

флотський naval, 
флюгер weathercock.

флюс 1 мед. gumboil. 
флюс2 техн. flux, 
фляга flask, water-bottle, 
фойє foyer j'foiei]. 
фокстрот foxtrot, 
фокус 1 фіз. focus. 
фокус2 (трюк) trick; ~ник (ар

тист) conjurer, 
фольга (wrapping) foil, 
фольклор folk-lore, 
фон background.
фонд fund; (запас, резерв) stock, 

reserve.
фонет||ика phonetics; ~йчний 

phonetic.
фонотека record library, 
фонтан fountain; ~увати gush, 

spout.
форель trout.
форма 1. form; shape; 2 .(одяг) 

uniform; 3. техн. (для литва) 
mould, cast.

формалі II зм formalism; ~ ст  for
malist.

формальний formal, 
формат format; size, 
формація політ., геол. forma

tion.
формувйльник moulder, 
формувати 1. form; військ, тж. 

raise; 2. техн. shape, mould; ~ ся  
form; be formed; перен. take 
shape.

формул II a formula; ~ювання for
mulation.

формулювати formulate, 
формуляр (бібліотечний) ticket, 

card.
форпост outpost.
форсувати force (тж. військ.); 

(прискорювати) speed up. 
форт військ, fort.
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фортепіано piano, 
фортеця fortress, 
фортуна fortune, 
форум forum, 
фосфат хім. phosphate, 
фосфор хім. phosphorus, 
фото (фотокартка) photo, pic

ture.
фото || апарат camera; ~ательє 

photographer’s (studio).
фотограф photographer; ~ічний 

photographic.
фотограф || ія -1. photography;

2. (фотокартка) photograph;
3. (ательє) photographers (stu
dio).

фотографувати photograph, take 
a photo (graph); ~ с я  розм. have 
one’s photo taken, 

фрагмент fragment, 
фраза phrase; грам, sentence, 
фразеологія лінгв. phraseology, 
фразер phrase-monger, 
фрак dress-coat; evening-dress, 
фракційний fractional, 
фракція політ, fraction, 
фрамуга 1. (вікна) upper win

dow-pane; 2. буд. transom, 
франт dandy.
француженка Frenchwoman. 
францу||з Frenchman; ~зький 

French; ~зька мова French, the 
French language, 

фрахт freight, 
фрегат мор. frigate, 
фреза техн. milling cutter- 
фрезерний: ~  верстат milling 

machine.

фрезерува|| льник milling-ma
chine operator; ~ ти  cut, mill, 

фреска fresco, 
фривольний frivolous, 
фронт front; на ~ i  at the front; 

~овйй front attr.; ~ова смуга 
front-line; ~овйк front-line sol
dier.

фрукт fruit; ~овий fruit attr. 
фугас військ, landmine; ~ний 

high-explosive attr.; demolition 
attr

фундамент foundation; перен. тж. 
basis; ~альний fundamental, solid; 
basic.

фундатор founder, 
фунікулер funicular (railway), 
функціонувати function, 
функція function, 
фунт 1 (міра ваги) pound. 
фунт2: ~  стерлінгів pound (ster- 

ling).
фураж forage, fodder, 
фургон van. 
фурія міф., перен. fury, 
фурункул мед. furuncle, 
фут (міра довжини) foot. 
футбо||л football; soccer; ~ліст 

footballer, football-player; ~ л и н й  
football attr.; ~льний м’яч f6ot- 
ball.

футляр case, cover; ~  для оку
лярів spectacle-case.

футурйЦзм futurism; ~ ст  futur
ist.

фуфайка (в'язана) sweater, jer
sey; (стьобана) padded jacket, 

фюзеляж ae. fuselage.
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X
хабар bribe; дати ~ а  комусь 

bribe smb.; ~ник bribe-taker; 
~ництво bribery.

хазяЦТн master; boss розм.; 
~йновйтий practical, thrifty; ~йну- 
вати 1. (вести господарство) keep 
house; 2. (робити по-своєму) do as 
one likes, boss the show.

хай 1. част. передається формою 
дієслова let ( - j-ш /.); ~  він іде 
let him go; 2.спол. (хоч) though, 
even if; ~  пізно, але я піду though 
it is late, і intend to go. 

хакі khaki.
халат (хатній) dressing-gown; 

(купальний) bathrobe; (робочий) 
overalls pL; (лікарський) coat.

халати || ий negligent; ~ість neg
ligence.

халеп || a trouble; scrape; (при
крість) mishap; «ф потрапити в ~ y  
get into a scrape.

халтур || а розм. slapdash work; 
(щось недбало зроблене) trash; pot- 
-boiler; (побічний підробіток) catch
penny job; ~ити розм. slapdash; 
be a pot-boiler; ~ний розм. slap
dash; catchpenny; ~ник розм. pot- 
-boiler, botcher, 

халупа hovel, shanty, shack, 
халява boot-top.
хам розм. cad, boor; heel 

амер.
хамелеон зоол. chameleon; (про 

людину тж.) turncoat.
хам||ство розм. caddishness, 

boorishness; ~ський розм. caddish, 
boorish, 

хан /ст khan.

хандрЦ a spleen; the blues pi; 
~йти be in the blues, 

ханжа hypocrite.
хаос (безладдя) chaos [’keios]. 
хаотйчний chaotic [kei-J. 
хапати, схопйти seize; snatch; 

grab; (зубами) snap; ~ ся  1. (ру
кою) snatch (at), catch (at); grip; 
2.перен. (братися за щось) seize 
(upon); take up.

характер 1. temper, disposition, 
character; поганий ~  bad temper; 
2. (властивість) nature, character.

характеризувати characterize; 
(давати характеристику) describe, 
delineate; ~ ся  be characterized 
(by).

характерйстика 1. character; (до
кумент) referense, testimonial; 
2. (характерна риса) characteristic.

характерний characteristic, typi
cal; (своєрідний) distinctive.

харкати, харкнути розм. hawk, 
expectorate, 

хартія charter, 
харч мн. розм. food; grub. 
харч||овйй food attr.; ~ова про

мисловість food industry; ~увйти 
feed, nourish; жуватися feed (on).

хата cottage; <ф моя ~  з краю 
=  it’s no business of mine, 

хатйна small cottage; hut; cabin, 
хатній home; (кімнатний) in

door attr.
хащ || a, ~ i  мн. thicket sg. 
хвал|| a praise; ~ений vaunted, 

much praised.
хвалйти, похвалити praise; ~ ся  

boast (of).
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хвальк Н6 розм. boaster; braggart; 
show-off розм.; ~уватий boast
ful, bragging.

хвастати(ся), похвастати(ся)
boast (of), brag (of).

хвастощі мн. збірн. boasting, 
bragging.

хвилйн || а, ~ к а  minute; одну ~ку  
just a minute; ~ний minute attr 
~ н а  стрілка minute-hand.

хвилювання 1. agitation; (ду
шевне) emotion, excitement; 2. (на 
воді) rough water(s); (на морі) 
rough sea.

хвилювати, схвилювати 1. agi
tate; excite; stir; 2. (поверхню води) 
ruffle; ~ с я  l.be  /  become excited /  
agitated; (за когось) be uneasy 
(about); 2. (про море та ін.) be /  get 
rough; surge.

хвилюючий 1. stirring, exciting; 
(про голос) thrilling; 2. (тривож
ний) perturbing, disturbing, 

хвйл Ця wave; ~ястий wavy, 
хвіртка wicket-gate, 
хвіст 1. tail; (лисиці) brush; 

2. (процесії, поїзда та ін.) tail-end, 
back.

хвбйн І) ий coniferous; ~ а  ванна 
pine-scented bath.

хвор || ий 1. (про людину) ill, 
sick; (про тварину) sick; (про 
частину тіла) sore, bad; перен. 
sore; ~ а  рука bad hand; 2 .як ім. 
sick man / person; (пацієнт) pa
tient; ~ість див. хвороба.

хворіти be ill (with); be sick 
(with) амер.; ~  грипом have in
fluenza.

хвороба disease, illness, 
хвороблйвий sickly, delicate; un

healthy.

хворост brushwood; ~ й н а  switch, 
long branch.

хвостЦатий tailed; ~овйй tail 
attr.; (кінцевий) rear attr. 

хвоя (pine-) needles pi. 
хекати, хекнути pant, breathe 

hard.
херес sherry.
хй б ||а  defect; flaw; ~ и  мн. тж. 

shortcomings; (помилка) mistake 
error; ~ний  erroneous, mistaken; 
~н е уявлення misconception.

хижа || к (про звіра) beast of prey; 
(про птаха) bird of prey; перен. 
predator, shark; ~цький predatory.

хйжий predatory; (про людину 
тж.) rapacious; ~  звір /  птах див. 
хижак.

хизуватися show off; (вихваляти
ся) boast (of). 

хилйти(ся) bend, lean, 
химер II а міф., тж. перен. chimera; 

~ний chimeric (al); whimsical, fan
ciful.

хйріти grow feeble / sickly, 
хист ability, aptitude; gift, 
хисткйй unstable; (нестійкий) rick- 

ety
хитати sway, rock; ~  головою 

shake one’s head; ~ с я  І. (з боку 
на бік) sway, swing, rock; 2. (на 
ногах) stagger; 3. (про меблі) be 
shaky; (про зуб) be loose, 

хиткйй unsteady; shaky; rickety, 
хйтрий 1. cunning, sly, crafty; 

2. розм. (складний) intricate, 
хитрйти див. хитрувати, 
хйтрість 1. cunning, slyness; 

2. розм. (витівка) trick, ruse.
хитромудрий cunning; (підступ

ний) crafty, artful, 
хйтрощі мн. збірн. див. хйтрість.
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хитрувати be cunning; try to 
outwit; dodge, 

хитрун cunning person, 
хіба 1 .,част. (справді?) really; 

~  він приїхав? oh, has he come?; ~  
це правда? is it really true?; 
2.част. (можливо) perhaps; ~  по
читати щось 1 might perhaps re^d 
something; 3.спол. (якщо не) un
less; ~  що захворію unless 1 fall 
ill.

хід 1. (pyx) motion; (швидкість) 
speed; прискорити ~  increase speed; 
2. (розвиток) course; ~  подій 
course of events; 3. (у грі) move; 
(у картах) lead; 4. (вхід) entrance, 
entry; ~  з двору entrance through 
yard; -ф- не дати ходу комусь not 
give smb. a chance; пустити в ~  
set smth. going, 

хімік chemist; ^гат chemical, 
хімічний chemical; chemistry 

attr.; ~  олівець indelible pencil, 
хімія chemistry, 
хіна quinine [-'nlnj. 
хірург surgeon; ~ічний surgi

cal; ~ ія  surgery. 
хлйпа||ння sobbing; ~ т и  sob. 
хліб 1. bread; чорний /  білий 

хліб brown /  white bread; шматок 
~ a  crust; 2. (на пні) com; 3. (зер
но) grain; ф  заробляти на ~  earn 
one’s living; відбивати ~  у когось 
take smb.’s bread and butter, 

хлібйна loaf (of bread), 
хліби || ий 1. bread attr.; (про 

зерно) grain attr.; 2. (багатий на 
хліб) rich in grain.

хлібо || завод (mechanical) bakery; 
^заготівля grain purchases pi.

хлібороб corn-grower; ~ ctbo 
corn-growing.

хлів cattle-shed; (для свиней) 
pigsty (тж. перен.)

хлопець boy; youngster; fellow, 
lad, chap.

хлбпчнк (little) boy. 
хлоп’я див. хлопчик; ~чий  boy’s; 

(як у  хлопця) boyish.
хлор хім. chlorine; ~истий хім. 

chloride.
хлюпати(ся) 1. (про хвилі) lap; 

2. (бризкати) splash.
хльоскати, тж. хльостати, хльос

нути (бити) lash, whip.
хмар І) a cloud; ~итися cloud over; 

be overcast; ~ний  cloudy, 
хмарочос sky-scraper, 
хмеліти розм. grow tipsy, 
хмиз І. (хворост) brushwood; 

2. (сушняк) deadfall, windfallen 
wood.

хміль І.бог. hop; 2 .розм. (сп'я
ніння) drunkenness, intoxication; 
~нйй і. (що п'янить) heady, in
toxicating; 2. (п'яний) intoxicated, 
tipsy.

хмурий див. похмурий, 
хмурити, нахмурити: ~  чоло

frown; ~ с я  1. (про людину) knit 
one’s brows, frown; 2. (про небо, 
погоду) be overcast.

хмурніти, похмурніти become 
gloomier.

хнйкати whimper, whine; перен. 
тж. complain, 

хобот trunk.
хованка hiding-place; secret re

cess.
ховати сховати, поховати hide, 

conceal; ~ ся  hide oneself.
ховати 2, поховати (мертвих) bury 

['ben).
ховрах gopher.
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ходй walk, march, 
ходити 1. go; (пішки тж.) walk; 

~  в нбгу march in step; 2. (відві
дувати) go (to), attend; 3. (про 
поїзд та in.) run; 4. (про годинник) 
go; 5. (робити хід у грі) move; 
(у картах) play, 

ходулі stilts.
ходячий 1. walking; 2. (пошире

ний) cCirrent. 
ходьба walking.
хоке||й спорт, (на льоду) ісе 

hockey; (трав'яний) hockey; ~йний 
hockey attr.; ice-hockey attr.; ~їст  
(ice-)hockey player, 

холера мед. cholera, 
холод 1. cold; перен. coldness; 

2.: ~ й  мн. cold weather sg.
холодець aspic jelly; (з риби 

тж.) fish jelly.
холодйльни II й refrigerating, cool

ing; ~ к  refrigerator; fridge розм.; 
(склад) cold store, 

холодити make (smth.) cold, cool, 
холодіти grow cold, 
холоди || ий I. cold, cool (тж. 

перен.); 2. (про одяг) thin; «ф* ~ а  
війна cold war; ~ а  зброя side-arms.

холодно I. coldly; 2.безос. it 
is cold; йому ~  he feels cold.

холоднокровний 1. cool, com
posed; 2. зоол. cold-blooded.

холонути, охолонути be getting 
cold, cool.

холостйй 1. техн. idle; ~  хід 
idling; 2. військ, blank; ~  постріл 
blank shot, 

холоша trouser leg. 
хомут horse’s collar, 
хом’як hamster-
xop chorus j'ko:-]; (співочий ко

лектив тж.) choir ['kwaiaj.

хорда мат. chord [ksd]. 
хорей літ. trochee, 
хореогр II афічний choreographic 

(ko-J; ~афія choreography [кз-J.
хорйст, ~ка member of a chorus 

I'kD:-], chorister [ko-J. 
хормейстер chorus ['ko-J leader- 
хоробр || ий brave, courageous; 

~ість courage, bravery.
хоровйй choral ['ko>j ; ~  гурток 

singing circle, 
хороший good, fine, nice, 
хотіти want; (бажати) wish; 

дуже ~  be longing (for); ~  пйти 
be thirsty; ~  їсти be hungry; я хотів 
би подивитись I should like to see; 
що ви хочете цим сказати? what 
do you mean by that? якщо хочете 
if you like; ~ с я  want, like; йому 
хочеться поговорйти з вами he wants 
to speak to you.

хоч* ~ h  1. though; although ~  
зараз! now, if you like!; 2. (принай
мні) just; скажіть ~  слово! do 
say something!; 3. (наприклад) for 
example; взяти ~  цей випадок take 
this, for example; «ф» ~  би even if; 
~  би й так! well, what of it!

хоч-не-хоч willy-nilly; whether 
you like it or not. 

храм temple.
хребет 1. (спинний) spine, back

bone (тж. перен.); 2. (гірський) 
range.

хребець анат. vertebra (рі. -гає), 
хрест cross, 
хрестоматія reader, 
хрип wheeze; ~ и  мн. мед. (у 

легенях) crepitation sg.
хрип || іти 1. wheeze; 2. (хрипко 

говорити) be hoarse; ~кйй hoarse, 
хрипота hoarseness.
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хрйпнути, охрйпнути become 
hoarse.

християнин Christian. 
християн || ство Christianity; 

~ський Christian, 
хрін horse-radish, 
хром (шкіра) boxcalf, 
хроніка 1. (літопис) chronicle; 

2. (газетна) news items pi.; 3. (у 
кіно) newsreel, 

хронічний chronic, 
хронол II огічний chronological; 

~ огія  chronology 
хронометр chronometer- 
хропіти, тж. хроптй 1. snore; 

2. (про коней) snort, 
хрумкйй див. хрусткий 1. 
хрумтіти див. хрустіти, 
хрускіт crunching (sound), 
хрустіти crunch.
хрусткйй 1. crunching; 2. (лам

кий) fragile, brittle, 
хрущ зоол. cockchafer, 
хрюкати, хрюкнути grunt, 
хрящ анат. cartilage, gristle. 
ХТЙВЦИЙ lustful; ~ІСТЬ lust, 
хто, кого, кому,ким who; непрямий 

відмінок whom; ~ ц е?  who is that; 
той, ~  he, who; ~  б не whoever; 
~  б то не був whoever it may be. 

хтозна-де див. казна-де.

хто-небудь див. хтось, 
хтось sdmeone, somebody; (у пит. 

і запереч, речен.) anyone, anybody, 
хуга snow-storm, 
худйй thin, lean.
худнути, схуднути grow thin, 

lose flesh.
худоба збірн. cattle, livestock; 

племінна ~  breeding stock; pedigree 
cattle.

художн||ик artist; (живописець 
тж.) painter; ~ ій  artistic; ~ ій  
образ image, character; ~ ій  твір 
work of art; ~ ій  фільм feature 
film; ~ я  література belles-lettres 
pi.; fiction and poetry. £

худорлявий lean, spare. 
хуліган hooligan, rowdy, rough; $ 

hoodlum амер.; ~ити act like a 
hooligan; ~ c t b o hooliganism,rowdy
ism.

хуртовйна snow-storm, blizzard, 
хустйна див. хустка. 
хустКка shawl; (на голову) ker

chief; ~ о ч к а  (носовик) (pocket) 
handkerchief.

хутір farmstead; (виселок) ham
let, small village, 

хуткий quick, swift. 
х$тко quickly, swiftly, 
хутро fur-

цап (he-) goat.
цар tsar; перен. king; ~  звірів 

king of beasts; ~ й ц я  tsarina.
ц&рНство 1. kingdom, realm (тж. 

перен); 2. (царювання) reign; 
~ський 1. tsar’s; *2. (який стосу-

ц
еться монархії) tsarist; ~ю вати 
reign.

цвйнтар cemetery, graveyard, 
цвілйй mouldy.
цвілЦь mould; покритися ~лю  

grow mouldy.
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цвірінчати, тж. цвірінькати chirp, 
twitter.

цвіркун cricket, 
цвірчйти chirr.
цвістй 1. bloom, flower, blossom, 

be in blossom; перен. тж. flourish; 
2. (вкриватися цвіллю) grow 
mouldy.

цвіт 1. blossom; збірн. flowers 
pi; 2. перен. (краща частина) 
flower (of), pick, 

цвях nail; прибивати ~ами nail, 
це {.див. цей; 2. this; that; it; 

це моя книжка this /  that is my 
book; 3. част. підсил.: це він на
писав той лист it was he who wrote 
that letter; ф  що це ви? what’s 
come over you?; як це можна? 
how can you? 

цебто that is.
цегельня brick-yard, brickworks, 
цегл || а збірн. brick; ~йна 

brick.
цей, ця, це, ці 1. this (pi these)*, 

цього року this year; 2. (замість 
ім.) this one.

цейтнот time-trouble, 
целофан cellophane, 
целулоїд celluloid, 
целюлоза cellulose, 
цемент cement; ~увати cement, 
ценз qualification. 
ц£нз ||op censor; ~ypa censorship; 

дурний censorial.
цбнтнер double /  metric centner 

( =  100 kilograms).
центр centre; ~алізація centra

lization; ~алізм політ, centralism; 
~алізувати centralize; ~альний 
central.

центрифуга centrifuge, 
цеп I. chain; 2. військ, line.

церемонитися stand upon cere
mony.

церемонії in ceremony; без ~ ій  
informally; ~ний ceremonious. 

церк||ва church; повний church
attr.; ecclesiastical.

цех (заводу) shop; (майстерні) 
department; ~овйй shop attr. 

цибатий long-legged, long-footed, 
цибулйна 1 .бот. bulb; 2. (го

ловка цибулі) onion.
цибуля onion; зелена ~  spring 

onions pi.
цивіліз || ація civilization; х о в а 

ний civilized; ~увати civilize.
цивільн||ий 1. civil; ~ e  право 

civil law; 2. (не військовий) civilian, 
цйган Gipsy.
циган IIка Gipsy (woman); 

~ський Gipsy.
цигарк || a cigarette; ~овий:* 

~овий папір tissue-paper, 
цигейка beaver lamb, 
цикл cycle; (лекцій) course (of); 

(концертів) a series (of), 
циклічний cyclic, 
циклон метеор, cyclone, 
цикорій chicory.
циліндр Х.мат., техн. cylinder; 

2. (капелюх) top-hat, silk hat; ~йч- 
ний cylindrical, 

цинга scurvy, 
цинізм cynicism.
цйн II ік cynic; вічний cynical, 
цинк zinc.
цирк circus; ~ ач  розм. circus 

performer; ~овйй circus attr. 
циркулювати circulate, 
циркуляр circular; ~ний circu

lar.
циркуляція circulation, 
циркуль (pair of) compasses pi.



цис 388

цистерна cistern, tank; (автома
шина) tanker; (вагон) tank wa
gon.

цитадель citadel; перен. тж. 
stronghold, 

цитата quotation, 
цитрусові ім. мн. citric plants, 
цитувати quote, 
цілісний integrated, whole, 
циферблат dial (-plate); (годин

ника тж.) face.
цифр || a figure; (арабська тж.) 

cipher; ~овйй figure attr.; ~ові 
дані figures, 

ці these, 
цівка jet, spurt.
цідйти strain,- (фільтрувати) fil

ter; (пити) sip.
цікав || ий interesting; (допитли

вий) curious; ~ити interest; ~итися 
be interested (in), take an interest 
(in); ~ ість  interest; curiosity; ~ o  
interesting(ly); безос. it is interest
ing.

ц іл ||е  the whole; ф у ~ому on 
the whole.

цілеспрямований goal-directed, 
goal-oriented.

цілий 1. (увесь, повний) whole; 
entire; ~  день all day; the whole 
day; 2. (неушкоджений) safe, un
harmed; (про речі тж.) intact, 

цілина virgin land /  soil, 
цілйнний virgin attr; 
цілити(ся) aim (at), take aim (at), 
цілковйтий complete, perfect; 

absolute.
цілком entirely, completely, wholly, 
цілодобовйй around-the-clock 

attr.; day-and-night attr.
цілувати, поцілувати kiss; ~ с я  

kiss (each other).

цілющий medicinal; (про клімат 
та ін.) healthy.

ціль 1. (куди стріляти) target; 
влучити в ~  hit the mark (тж. 
перен.); не влучити в ~  miss the 
mark (тж. перен.); 2. (мета) 
aim, goal.

цінй price; (вартість) cost; 
перен. тж. worth, value; за будь- 
-яку ціну at any price; at all 
costs.

цінйтель judge, connoisseur, 
цінйти value, estimate; ~ с я  be 

valued.
ціни || ий 1. valuable; 2. (дорогий) 

expensive; 3. (про поштові відправ
лення) registered; ^ість value; (цін
на річ) valuable; культурні ~ості 
cultural values.

цінувати 1 .див. цінйти; 2. перен. 
(визнавати цінність) appreciate; 
~ с я  be appreciated, 

ціп с. г. flail, 
ціпеніти grow torpid, 
ціпок stick; staff; (для прогуля

нок) walking-stick.
цокати, цокнути click; clatter; 

~ с я  clink glasses (with), 
цокіт (копит) clatter, 
цоколь І.буд. plinth, socle; 

2. (лампи) base; ~ниЙ: ~ний по
верх ground floor, 

цокотати, тж. цокотіти rattle, 
цукат candied peel /  fruit. 
цукерк|| a sweet; candy амер.; 

~ и  мн. sweetmeats, 
цукор sugar; ~ниця sugar-bowl, 
цукровий sugar attr.; ~  завод 

sugar-refinery.
цупкйй thick; stiff; (про ткани

ну тж.) close; ~  папір strong 
рйрег.
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цуратися shun, avoid, keep away 
(from).

цуценя puppy.
цуцик 1 .див. цуценя; 2. (small) 

dog.

ц я т к Ц a spot, stain; х о в а н и й  
spotted, speckled; жувати spot.

цькувати hunt; перен. bound, 
persecute.

4

чабан shepherd, 
чавйтн squeeze, crush, smash, 
чавун 1. cast iron; 2. (посуд) 

cast-iron kettle; ~ний cast-iron 
attr.

чагарник збірн. bushes pi. 
чад fumes pi.; (дим) smoke; -ф- 

бути, як у ~ у  be in a daze; ~йти 
(make a) smoke.

чадіти, учадіти be affected /  
poisoned by (the) fumes, 

чадіти smoke; make a smoke, 
чаднйй: ~  газ carbon monoxide, 
чай tea; заварйти ~  make tea; 

«ф- давати на ~  tip. 
чййка sea-gull.
чайн||а tea-room, tea-house; ~ий 

tea attr.; ~ a  ложка tea-spoon.
ч&йник (tea-)kettle; (длязаварки) 

teapot.
чаклувати practise witchcraft, 
чаклун sorcerer; ~ к а  sorceress; 

~ ctbo sorcery, witchcraft, 
чйлий (про коня) roan, 
чалма turban, 
чан vat. 
чапля heron.
чари мн. 1. spell(s), magic sg.; 

(чарівність) charms; 2. див. чак
лунство.

чарівнй||й magic (а І)-, (який ча
рує) enchanting; bewitching; ~ к

wizard, magician; ~ ц я  enchant
ress.

чарівність charm, 
чарка cup, goblet, 
чарувати charm, bewitch, 
час l .y  різн. знач, time; про

міжок ~ y  interval; з того ~ y  since 
then; у вільний ~  at one’s leisure; 
за цей ~  in this period, since then; 
~  жнив harvest time; 2. (епоха) 
time(s), age; 3.грам, tense; 4.: під 
~  during; під ~  роботи while 
working; «ф- в останній ~  lately, 
of late; ~  від ~ y  from time to 
time.

часнйк бот. garlic, 
часом sometimes, now and then, 
частий frequent; (що швидко змі

нюється) quick, rapid.
частйн||а 1. part; (доля, пай) 

share; (складова тж.) component; 
~ и  мови грам, parts of speech; ~ и  
світу parts of the world; ~ и  тіла 
parts of the body; 2. військ, unit, 

частішати become more frequent. 
частк||а 1. part; (доля, пай) 

share; particle; fraction; перен. тж. 
grain; 2. грам, particle; ~овий 
partial; ~6во partly, 

часто often, frequently, 
частота frequency; ~  пульсу pulse 

rate.
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частотний frequency attr. 
частува||ння (дія) regaling; ~ти , 

почастувати entertain (to), treat
(to), regale (with).

чатувати guard; be on the 
watch, keep watch (over), 

чаша bowl, cup; (терезів) scale, 
чашка cup; (для чаю) teacup, 
чван II итися swagger, swank, 

boast; ~лйвий swaggering, conceit
ed; ~ ctbo swagger, supercilious
ness, conceit.
. чвари мн. discord s g strife sg.

чверть 1. quarter; 2. (частина 
навчального року) term, 

чебрець бот- thyme, 
чек (банківський) cheque; check 

а м е р ( т а л о н  з каси) receipt, 
ticket.

чекай ||ити mint, coin; (на чо
мусь) engrave; chase; ~ к а  engrav
ing; (монет) minting, coinage.

чека || ти l.w ait (for), await; 
2. (розраховувати на щось) ex
pect; ~й(те)! wait a moment!

чеков П ий cheque attr.; ~ а  книж
ка cheque-book.

чемн||ий courteous, polite; civil; 
~ість courtesy, politeness; civil
ity.

чемодан suitcase; valise; (вели
кий тж.) trunk.

чемпіон champion; title-holder; 
~  світу world champion; ~ а т  
championship.

чепурити, причепурйти tidy up; 
~ с я  smarten oneself up, preen 
oneself.

чепурний tidy, neat, clean, 
червень June.
червйвий maggoty, worm-eaten; 

wormy.

червневий June attr. 
червон || ий red; (про обличчя тж.) 

ruddy; ~ е  золото high-carat gold.
червон || йти crimson, stain red; 

~іти, почервоніти 1. redden, 
grow / turn red; (про обличчя) 
flush; (з сорому та ін.) blush; 
2. (соромитися за когось) be 
ashamed.

червоноар II міець іст. ,Red Army 
man; ~мійський Red Army attr. 

червонощокий red-cheeked, 
червоточина worm-hole, 
черв'як worm.
чер||га і. (порядок) turn; по 

~ з і in turn, by turns; 2. (люди, 
що чекають) queue; line амер.; 
ставати в ~ гу  (за) queue up (be
hind), line up (behind); 3 /.куле
метна ~ ra  burst of machine-gun 
fire.

черговий 1. (наступний) regu
lar, ordinary; (найближчий) next, 
immediate; 2. (який чергує) on 
duty після ім.і 3.як  ім. man on 
duty.

чергування duty; нічне ~  night- 
-duty, night-watch.

чергувіти be on duty; (біля 
хворого та ін.) watch; ~ с я  alter
nate, interchange; ~ ся  між собою 
alternate with each other.

черевйк shoe; кімнатні ~ и  slip
pers.

черево belly, stomach; abdomen 
книжн.

черед||а herd; ~нйк herdsman, 
через 1. (упоперек) across; (над 

чимсь) over; (крізь щось) through; 
перейтй ~  міст go over /  across 
the bridge, cross the bridge; 
2. (за допомогою чогось) through;
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(вживаючи щось) with; сповісти
ти ~  газету make smth. known 
through the press; писати слово 
~  дефіс write the word with a 
hyphen; 3. (проминаючи щось) every 
other; (перед числом) every; 
~  день every other day; ~  два 
дні every two days; 4. (через якийсь 
час) in; ~  рік in a year; він при
їхав ~  рік he arrived a year later;
5. (з причини) because of, owing 
to; (з вини) through; ~  вас (all) 
because of you; ~  дощ on account 
of the rain.

черемха bird-cherry tree, 
череп skull.
черепах II a tortoise; (морська) 

turtle; ~овий tortoise a t t r turtle 
attr; (з панциря черепахи) tortoise 
shell attr

черепашка shell; cockle-shell. 
черепйЦця tile; вкрйтий ~цею 

tiled; ~чний tile attr.; tiled.
черепи || йй cranial; ~ a  коробка 

анат. cranium {pi. -nia). 
черепок crock.
черешня cherry; (дерево тж.) 

cherry-tree.
черк&ти, черкнути (викреслюва

ти) cross out, cross off. 
чернетка rough draft /  copy. 
черн||ець monk; ~йця nun. 
черпак (ківшик) scoop; (екска

ватора) bucket.
черпати scoop; (відром з колодязя 

та ін.) draw; перен. тж. (про си
ли ,, знання) derive.

черствйй (про хліб) stale; (без
душний) callous, hard-hearted.

черствіти (про хліб) get stale; 
(про людину) grow callous, har
den.

чесати I. scratch; 2 .(волосся) 
comb; 3. (льон, бавовник) card; 
•ф ~  язиком chatter-

чесн||ий honest*, (справедливий) 
fair; ~ о  honestly; fairly, 

чеснота virtue.
честолюб || ний ambitious; ~ство 

ambition.
чес ||ть honour; справа ~ т і mat

ter of honour; це робить вам ^ т ь  
it does you credit*, віддавати ^ т ь  
військ, salute.

чеськ||ий Czech; ~ а  мова Czech, 
the Czech language, 

четвер Thursday.
четверо four,* нас ~  there, are 

four of us. 
четвертий fourth, 
четвертувати іст- quarter- 
четверть див. чверть, 
четвірка 1. (цифра) four; 2. (оцін

ка) good, 
чех Czech.
чехо-словацький Czechoslovak

ian ).
чешка Czech (woman), 
чи Х.спол. or; either...

or-..*, 2 .спол. if, whether; (після 
заперечення) whether; подивись,~ 
він прийшов go and see if /  whether 
he’s come; 3. част. (не перекладає
ться) ~  вам це подобається? do 
you like it? 

чиж siskin.
чий, чия, чиє, чиї whose; ~  це 

ніж? whose knife is this? ~  би то 
не був whoever belongs to; ^-и е- 
будь, ~ сь  somebody s; (у пит. і 
запереч, реченнях) anybody's.

чимал Н ий rather big /  large; con
siderable; ~ o  much, a good deal 
(of), quite a number*
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чин 1 rank.
чин 2: такйм ~ом so, (in such а 

way); якйм ~ом? how?
чинити, вчинйти 1. (робити) do, 

act, make; 2. (здійснювати) accom
plish; (злочин) commit, 

чйнний valid, 
чйнність validity, 
чиновник official; перен. (бюро

крат) bureaucrat, 
чйрва карт. hearts рі. 
чйркати, чйркнути (сірник) 

strike.
чиряк розм. boil, 
чисельнії ий numeral, numerical; 

мати ~ у  перевагу be superior in 
numbers (to), have numerical 
superiority.

чисельник мат. numerator, 
чисельність number; quantity; 

(про військо) strength.
численн І) ий numerous; ~ість 

multiplicity, large number, great 
size.

чйслення мат• numeration; де- 
сятйчна система ~  decimal nu
meration.

чйслитися (значитися, бути в 
складі чогось) be registered (as); 
~  в спйску be on the list, be listed.

числівник грам. numeral; кіль
кісний ~  cardinal (number); по
рядковий ~  ordinal (number).

числ || 6 1. number; 2. (кількість) 
quantity; У тому ~ i  including; 
3. (дата) date; у перших / останніх 
чйслах травня early /  late in May; 
яке сьогодні ~ ?  what is the date 
today?; ~овйй numerical.

чйст | |ий 1 .clean; (охайний) neat, 
tidy; 2. (без домішок)  pure,*
3. (морально) pure, honest; 4. розм.

(сущий, справжній) meer, sheer; 
~ a  правда simple truth; 5. (про 
прибуток та ін.) net, clear; ~ a  
вага net weight.

чистйльник cleaner; ~  взуття 
bootblack, shoeblack.

чйстити, почистити 1. clean; (щіт
кою) brush; (посуд, метал) scour, 
scrub; (коня) curry; ~  черевйки 
shine /  polish one’s shoes; ~  зуби 
clean one’s teeth; 2. (овочі, фрукти) 
peel; (горіхи) shell; (рибу) scale; 
~ ся  clean oneself up.

чйсто 1. (охайно, акуратно) 
neatly; 2. (зовсім) truly, purely; ~  
по-материнському just like a 
mother.

чистовйй fair, clean; ~  примір
ник fair copy.

чистокровний thoroughbred, pure
bred.

чистота cleanness; cleanliness; пе
рен. purity; (охайність) neatness.

читальний reading attu; ~  зал 
reading-room.

читальня див. читальний зал. 
чйтанка reader* 
читання reading.
читати, прочитати read; ~  лек

цію give /  deliver a lecture; ^л ек 
ції (з фізики та ін.)' lecture (on)*, 
~  вірші recite poetry.

чита||цький reader’s; ~цька кон
ференція reader’s conference; ~ ч , 
~чка reader, 

читець reciter.
чілі ||єць, ~йський Chilean, 
чільний prominent, leading; (ос

новний) chief. . 
чіп plug; stopper, 
чіпати touch; не ~  когось leave 

smb. alone.
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чіпкйй strong, tenacious, 
чіпляти get hold (of); catch (on); 

(вішати) hang (up); ~ с я  cling (to) 
(тж. перен.).

чіткЦйй clear, distinct; (розбір
ливий) legible; ~ e  формулювання 
precise wording.

чіткість clearness; (розбірливість) 
legibility.

член 1. (частина тіла) limb; 
2. (частина цілого) part; 3. (орга
нізації) member; (наукового това
риства тж.) fellow; ~  партії party 
member; 4. грам.: ~  речення

art of the sentence; ~ство mem- 
ership; ~ський membership 

attr.; ~ський внесок membership 
fee; ~ський квиток membership 
card.

членороздільний articulate, 
чмйхати, чмйхнути snort, 
чобіт (high) boot, top-boot, 
човгати, човгнути: ~  ногами

shuffle one’s feet.
човЦен boat; ~ник 1. small boat; 

2.техн. shuttle.
чого 1 .див. що l; 2. (навіщо) what 

for; (у пит. речен.) why.
чоло поет, brow; бити ~ м  комусь 

ask smb. humbly.
чоловік l.m an; 2, (особа) per

son; 3. (у подружжі) husband.
чоловічий masculine; (чоловічої 

статі) male; (призначений для 
чоловіків) men’s; — рід грам, mas
culine (gender).

чому 1 .див. що; 2. (навіщо) why. 
чомусь for some reason. 
чорн||ий 1. black; перен. dark; 

~ий хід back entrance; 2. (неквалі- 
фікований) rough; ф  ~ий хліб 
brown bread; rye-bread; ~ і  метали

ferrous metals; ~им по білому 
in black and white.

чорнй II ло ink: писати ~лом write 
in ink; ~льний ink attr.; ~льна 
пляма ink-stain; ~льниця inkpot; 
(на підставці) inkstand, 

чорнйти blacken.
чорніти, почорніти get black; 

blacken.
чорнобрйв II ий black-browed; 

~ець бот. French marigold.
чорнобур||ий black-brown; ~ а  

лисиця silver fox. 
чорновйй rough; .draft attr. 
чорноволосий black-haired, 
чорногуз stork, 
чорнозем black soil, 
чорноморський Black Sea attr. 
чорноокий black-eyed, dark-eyed, 
чорнороб unskilled worker, 
чорношкірий black-skinned; 

black.
чорнявий black-haired; dark; 

(смаглявий) dark-skinned, 
чорт devil, 
чортополох thistle, 
чотйри four.
чотиригранни || й мат. tetrahed

ral; ~ к  мат. tetrahedron.
чотирикутни || й мат. quadran

gular; ~ к  мат. quadrangle, 
чотйриста four hundred, 
чотирнадця || тий fourteenth; ~ т ь  

fourteen.
чохол cover; case, 
чуб forelock; ~ок (у птахів) crest; 

(у людей) topknot, tuft (of hair).
чудак crank; strange; fellow; 

~уватий розм. strange, eccentric, 
чудеса мн. див. чудо, 
чудесний wonderful, marvellous, 

splendid.
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чудний queer, strange; (смішний) 
funny.

чуд || о miracle; (перен. тж.) won
der; творйти ~еса work wonders.

чудовий wonderful, marvellous; 
(відмінний) excellent, fine, splendid, 

чудодійний miraculous. 
чуж||йй 1 .(який належить ін

шому) somebody else’s; another’s; 
2. (сторонній) strange, unfamiliar; 
~ i  люди strangers; 3. (не рідний) 
strange, foreign; 4. (ворожий) alien, 

чужйнець foreigner, stranger, 
чужозем || ець див. чужйнець; 

~ний foreign.
чуйн||ий keen, sensitive; перен. 

delicate, responsive; ~ість sensi

tiveness; (слуху) keenness; перен. 
delicacy, consideration.

чулий sensitive, delicate, res
ponsive.

чума мед. plague, 
чути l.hear; погано ~  be hard 

of hearing; 2. (відчувати) feel.
чугк||а rumour; ходять ~ й  (що) 

rumours are afloat (that).
чутлйвЦий sensitive; ~ість sen

sitivity.
чути || ий audible; ~ o  безос. (мож

на чути) one can hear.
чутт||я sense, feeling; органи ~ ів  

sense organs, 
чухати, почухати scratch, 
чхати, чхнути sneeze.

Ш
шаблон stencil; pattern (тж. пе

рен.); (форма) mould; ~ний stan
dard; unoriginal, trite.

шабля sabre.
шайба 1 .техн. washer; 2. спорт. 

puck.
шакал jackal.
шалей || ий frantic; furious, fierce; 

(про почуття) wild; ~ий темп 
furious rate /  tempo; ~ість fury, 
rage, frenzy; ~ o  frantically, furious
ly, fiercely.

шаленіти rage, storm; get into 
a rage.

шаль shawl.
шампанське champagne [jaem- 

'peinj.
шампунь shampoo.
шана respect; honour.
шаноблйвий respectful, deferential.

шановний respected; (у звертан
ні) dear, 

шанс chance.
шантаж blackmail; ~йст, йстка 

blackmailer; ~увати blackmail, 
шанування respect; honour, 
шанувати respect, esteem, hon

our; глйбоко ~  have the greatest 
respect (for).

шапка cap; (хутряна) fur-cap. 
шар 1. layer; (фарби) coat; 

2. геол. stratum (pi. -ta). 
шарада charade [Ja'rad]. 
шарж caricature; жувати cari

cature,- (про актора) overact, over
do.

шарлатан charlatan, impostor; 
quack; ~ ctbo imposture, hocus-pocus.

шарманЦка barrel-organ; ~щ ик 
organ-grinder.
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шарнір техн. hinge, 
шарпати, шарпнути pull, jerk, 
шарудіти rustle, 
шарф scarf; muffler, 
шасі (автомобіля) chassis [\faesi]; 

(pi. chassis ['Jaesiz]); (літака) un
dercarriage.

шатен, ~ к а  brown-haired person, 
шаткувати slice; ~  капусту shred 

cabbage, 
шатро tent.
шафа cupboard; (для посуду) 

dresser; (для одягу) wardrobe; (кни
жкова) bookcase, 

шах 1 (титул) shah, 
шах 2 шах. check, 
шах || и мн. (гра) chess sg.; грати 

у ~ и  play chess; ~івнйця chess- 
-board; ~овий chess attr.; ~ові 
фігури chessmen.

шахрай swindler; ~ство swindle, 
swindling.

шахраювати swindle, 
шахта mine, pit; вугільна ~  

coal-mine.
шахтар miner; ~ський miner's, 

miners’.
ш аш к||а \ . ( y  грі) draught

sm an); 2. ~ и  мн. (гра) draughts; 
checkers амер. 

швабра mop. 
швачка seamstress, 
швед, ~ к а  Swede; ~ський Swed

ish; ~ська мова Swedish, the 
Swedish language, 

швейцар door-keeper, hall-porter, 
швейцар || ець, ~ ка , ~ський 

Swiss.
швець shoemaker. 
швидкЦйй rapid, swift; (швидко

хідний тж.) fast; (моторний, жва
вий тж.) quick; ~  поїзд fast train;

•ф- ~ а  допомога first-aid; (автомо
біль) ambulance.

швйдк II існий high-speed, fast; 
~ ість  speed, rate; техн., фіз. 
velocity; ~ о  quickly, rapidly, swift
ly; дохідний fast, 

шворка string, twine, 
шевський shoe a t t r shoe-maker’s, 
шедевр masterpiece, 
шезлонг deck-chair, 
шелест rustle, rustling; ~ і т и  

rustle.
шепеляви||й lisping; ~ т и  lisp, 
шепіт whisper, 
шепотіти, шепнути whisper, 
шептати див. шепотіти, 
шеренг Н a rank; у дві ~ и  in two 

ranks.
шерстянйй woolen, 
шерсть 1. (собаки) hair; (кішки) 

fur; 2. (пряжа) wool; 3. (тканина) 
woolen stuff, 

шершавий rough, 
шершень hornet.
шестеро six; нас було ~  there 

were six of us.
шести II гранник мат. hexahedron; 

~кутний мат. hexagonal; ^ к у т 
ник мат. hexagon. 

шестисотий six-hundredth, 
шестірка six; (човен) six-oar 

(boat).
шестірня техн. gear, 
шеф chief; (який шефствує, тж. 

шефське підприємство) patron; 
~ство  patronage; ~ствувати (над 
кимсь) be patron (of), give voluntary 
assistance (to); ~ський voluntary- 
-assistance attr. 

шйбениця gallows, 
шйбка window-pane; (невставле- 

на) window-glass.
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шикарний smart; (чудовий) splen
did.

шйкати, шйкнути (на когось) 
hush down; hiss.

шикувати (ся) військ, form up, 
draw up.

ш йл||о awl; -6* ~ a  в мішку не 
сховаєш =  murder will out.

шйна 1. (на колесі) tyre; 2. мед. 
splint.

шинель greatcoat, overcoat, 
шинка кул. ham.
шип 1. техн. tenon; 2. (на взутті) 

spike, nail.
шипіти hiss; (про напої) fizz, 
шиплячий: ~  прйголосний грам. 

sibilant.
шипучий (про напої) fizzing, 

sparkling.
шипшйна sweet-brier, dog-rose, 

wild rose; (ягоди) hips pi. 
ширина width.
шйритися extend (to), spread, 
ширма screen.
широк||ий l.wide, broad; перен. 

тж. extensive; 2. (просторий — 
про одяг) loose, too wide; 3. (масо
вий) broad, general; ~ i  маси the 
broad masses; ф  ~ий екран wide 
screen.

шйроко widely, broadly, 
широкоплечий broad-shoul

dered.
широта 1. breadth, width; wide

ness; ~  поглядів broadmindedness; 
2.геогр. latitude.

широчінь (wide) expanse; wide 
open space.

шйршати, пошйршати become 
wider; widen; be expanded, 

ширяти (про птахів) soar, 
шитво sewing, needlework.

шйти, зшйти sew; (одяг) make; 
~  собі костюм 1) (в ательє) have 
a suit made; 2) (самому) make one
self a suit; ~ й  sewn; ~ й  золотом 
embroidered in gold, 

шйфер slate.
шифр 1. (таємний) code, cipher; 

2. (бібліотечний) press-mark; х о в а 
ний ciphered, coded; ~увати cipher- 

шйшка бот. cone, 
шй І! я neck; ф  сидіти у когось 

на ~ ї  live at smb/s expense, 
шістдесят sixty; ~ и й  sixtieth, 
шістка six.
шістнадця І) тий sixteenth; ~ т ь  

sixteen.
шістсот six hCmdred. 
шість six.
шкала scale; (приладу) dial, in

dicator panel, 
шкандибати limp, hobble, 
шкаралупа shell; горіхова ~  nut- 

- shell.
шкарпетка sock, 
шкарубкйй hardened, horny, 
шквал squall, 
шкварчати sizzle, 
шкереберть head over heels, top

sy-turvy.
шків техн. pulley. 
шкідлйв||ий harmful, injurious, 

bad; (нездоровий) unhealthy; ~ a  
звичка bad habit; ~ e  виробнйцтво 
unhealthy trade; ~ o  injuriously; 
bad.

шкіднй || к 1. c. г. pest; 2. (про 
людину) saboteur, wrecker; ~цтво 
sabotage, wrecking; ~цький sabo
taging, wrecking.

шк1льн||йй school attr.; ~ий то
вариш schoolmate; ~6го віку' of 
school age.
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шкіра 1. skin; (великих тварин 
тж.) hide; 2. (матеріал) leather.

шкірка (thin) skin; (фруктів) peel, 
rind.

шкір || ний skin attr.; ~янйй 
leather attr.

ш кода1 harm; injury; damage. 
ш кода2 (жаль) безосл як ~ !  

what a pity!; мені вас ~  I’m sor
ry for you; що it’s a pity 
(that).

шкодити harm, injure, hurt, dam
age; ~  справі harm the cause; 
~  здоров’ю damage the health.

шкодувати pity; be sorry (for, 
about); regret; не ~  зусиль (щоб) 
spare no pains ( -\- to inf.).

ш кол||а school; (будівля тж.) 
school-building; вйща ~ a  higher 
school; початкова ~ a  elementary /  
primary school; ходйти до ~ и  at
tend school, go to school.

школяр schoolboy; ~ i  m h . 

schoolchildren; ~ к а  schoolgirl; 
~ський school attr.

шкребтй(ся), тж. шкрябати (ся) 
scratch.

шкура skin; (великих тварин 
тж.) hide; (з хутром) pelt, 

шкурка skin, fell, 
шкурни І) й, ~цький розм. selfish; 

~ к  розм. self-seeker, 
шкутильгати limp, hobble, 
шлагбаум barrier, 
шлак 1. (розтоплена маса) slag; 

dross; 2. (окалина) clinker, 
шланг hose, 
шлейф train.
шліфува|| льний grinding; polish

ing; ~льник grinder, polisher; ~ ти  
grind, polish, 

шлунковий gastric.

шлуно||к stomach; ~ чок  анат. 
ventricle.

шлюб marriage; wedlock,- mat
rimony книжн.: розірвати ~  annul 
a marriage; ~ ний  marriage attr. 

шлюз lock; sluise. 
шлюпка (ship’s) boat, 
шлях l.road, way; route; track 

(тж. зал.); водний ~  water-way; 
велйкі торгові ~ й  the great trade 
routes; 2. (напрям діяльності та 
ін.) course; way; їх ~ й  розійшлйся 
each took his own course, their 
ways parted; на правильному ~ y  
on the right road; 3. (спосіб) way, 
means pi.) мйрним ~6м peacefully.

шляхетнії ий noble; (великодуш
ний) generous; ~ ість  nobleness; 
generosity.

шляхов||йй road attr.; railway 
attr.; line attr.; ~ й к  railwayman, 

шляхом by means of, by. 
шмагати lash, whip, 
шматок peace, bit; (їжі) morsel; за

робляти на ~  хліба make one’s bread, 
шматувати tear (up), 
шмигати, шмигнути dart, run about, 
шморгати (носом) sniff, 
шнур cord; (електричний тж.) 

flex; ~ 6к  lace; (черевиків) shoe
lace; жувати lace up.

шов l.seam ; без шва seamless; 
2. мед. (хірургічний) stitch; 3.техн. 
joint, junction.

шовін||ізм chauvinism, jingoism; 
~ іс т  chauvinist; ~істйчний chau
vinistic.

шовк silk; перен. velvet; штучний 
~  artificial /  rayon silk; ~овий 
silk attr.; ~овйстий silky, 

шовковиця mulberry (-tree), 
шовкопряд silkworm (moth).
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шоколад chocolate; ~ний choco
late attr.; (про колір) dark-brown, 
chdcolate-brown. 

шокув&ти shock, 
шолбм helmet.
шолудйвий розм. mangy, scabby, 
шомпол військ, cleaning rod. 
шори мн. blinkers, 
шорсткий rough; (про волосся., 

тканини) coarse.
шосе (high-) road, highway, 
шостий sixth.
шотланд || ець Scot, Scotchman; 

~ к а  Scotchwoman; ~ с ь к и й  Scotish; 
Scotch розм.

шофер driver; ~ський driver’s, 
шпага (small) sword, 
шпагат 1. twine, string; 2, спорт. 

splits pi.
шпак зоол. starling; ~івня starl

ing-box.
шпакл || івка putty; ~ювати putty, 
шпала зал. sleeper, tie. 
шпалер II и мн. wallpaper sg.; об

клеювати ~ами paper, 
шпальта column, 
шпаргалка розм. crib, 
шпигати, шпигнути prick; (сло

вами) taunt, gibe (at).
шпиг||увати spy; ~ун spy; 

~унство espionage; ~унський spy 
attr.

шпиль 1. steeple, spire; 2. мор. 
capstan.

шпйлька pin; (для волосся) hair- 
-pin.

шпинат бот. spinach, 
шпичак бот. thorn, 
шпора spur, 
шприц мед. syringe, 
шпроти мн. sprats in oil. 
шпулька техн. spool, bobbin.

шпурляти fling, 
шрам scar.
шрапнель військ, shrapnel (shell), 
шрифт type, print, 
штаб headquarters pl.> скор. H. 

Q.; (особовий склад) staff, 
штаба (заліза та ін.) strip, 
штабель stack, pile, 
штабнйй staff attr. 
штамп 1. (печатка) stamp; 

2. техн. punch; 3. (шаблон) cliche; 
(літературний тж.) stock-phrase; 
~увати (ставити штамп) stamp; 
техн. тж. press, punch.

штанг || а Х.техн. bar; 2. спорт. 
bar-bell; (футбольних воріт) goal
post; ~ іст  weight-lifter, 

штани мн. trousers; pants амер. 
штапель staple.
ш тат1 (адміністративно-терито

ріальна одиниця) state, 
штат 2 (персонал) staff, 
штатйв support; (тринога) tr i

pod.
штемпелювати stamp; (листи та 

ін.) postmark.
штемпель stamp; поштовий ~  

postmark.
штепсель ел. (electric) plug, 
штиль мор. calm, 
штовханйна commotion, crush, 
штовхати,штовхнути 1. push;

shove; (ліктями) elbow; 2. (спо
нукати до чогось) instigate, incite 
(to); ~ ся  push (one another), 

штольня гірн. adit, 
штопати darn, mend, 
штопор 1. corkscrew; 2. ae. 

spin.
штора blind.
шторм gale, storm; ~овйй gale 

attr.; storm attr.; stormy.
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штраф fine, penalty; ~нйй спорт. 
penalty attr.; /ч/ ний удар penalty 
kick; ~увйти fine.

штрек гірн. drift.
штрейкбрехер strike-breaker; scab, 

blackleg розм.
штрик йти, штрикнути thrust, poke, 

stick (into).
штрих stroke; (на карті) hachhre 

[hae'Jjua]*, перен. (риса) touch, de
tail, feature; ~увати shade; (карту) 
hatch.

штука 1.: не перекладається: де
сять штук ten; 2. розм. (річ, 
справа) thing; 3. розм. (витівка) 
trick.

штукатур plasterer; ~ити plas
ter; ~ка plaster.

штурва||л steering-wheel; ав. 
control column; ~льний ім. wheels
man.

штурм assault, storm; взяти ~ом 
take by storm /  assault.

штурман navigator, navigating of
ficer; (на річковому теплоході) 
mate.

штуриовй II й військ, assault attr.; 
~ к  ав. assault-plane.

штурмувати 1. storm; 2. перен. 
(наполегливо оволодівати) con
quer.

штучний 1. (неприродний) ar
tificial; техн. тж. synthetic; 
2. (удаваний) affected, artificial; 
~ість artificiality, 

шуба fur-coat.
шукати 1. look (for), search (for); 

2. (домагатися, прагнути) seek? 
~  поради seek advice.

шукач seeker; ~  пригод adven
turer.

шулер (card-) sharper- 
шуліка kite.
шум 1. noise; (чогось тж.) sound 

(of); (лісу) murmur; 2 .див. галас; 
~іти l.m ake a noise; (про ліс) 
murmur; (про море тж.) roar; 
2. див. галасувати, 

шумовиння feam; froth, 
шумувати foam, froth; (бродити) 

ferment; (вирувати) seethe, 
шурувати техн. poke, stoke, 
шуруп техн. screw, 
шурф гірн. bore pit. 
шухляда drawer- 
шхуна schooner.

щ
щабель (драбини) rung; перен. 

level; підняти на вйщий ~  raise 
(smth.) to a higher level, 

щавель sorrel.
щаслйв||ий happy; (якому щас

тить) fortunate, lucky; ~ o  hap- 
pily.

щастити, пощастйти be lucky /  
fortunate; (мати успіх у чомусь)

be a success; не ~  be a fail
ure.

щастя happiness; (везіння) good 
fortune, (good) luck; -ф- на ~  for
tunately, luckily; ваше ~  (вам 
пощастило) you were lucky.

ще 1. (додатково, більше) (some) 
more, another; ~  хліба some more 
bread; ~  чаю another cup of tea-,
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2. (досі) still; (при запереченні) 
yet; — не пізно it’s not too late; 
він — молодий he’s still young;
3. : — в 1945 році as far back as 
1945; as long ago as 1945; 4. (з вищ. 
ступенем) still, even; — більше 
still more; <>■ —й — more and more.

щебет, —ання twitter (ing) ; ~ати 
twitter.

щебінь broken stone. 
щедрЦий generous, lavish; —їсть 

generosity, lavishness; —o gener
ously, lavishly.

щезати, щезнути розм. disappear, 
vanish.

щелепа jaw.
щеміти ache, feel constricted, 
щеня puppy.
щ&п||а бот. graft; —йти, прище

пити І.бог. graft; 2.мед. inocu
late; — йти віспу vaccinate; — лення 
І.бог. grafting; 2 .мед. inocula
tion; (віспи) vaccination.

щербатий chipped; pitted; (без
зубий) gap-toothed.

щербйна pit; (у роті) gap; (ви
боїна) notch.

щетйн||а bristles; чистий brIs- 
tly.

щйголь зоол. goldfinch, 
щйколотка ankle, 
щипати pinch; (про мороз) bite; 

—ся pinch.
щйпці мн. pincers; tongs. 
щйр||ий sincere; (відвертий) 

frank, candid; —ість sincerity; can
dour, —'O sincerely; candidly.

щит Х.іст. shield; 2. (для захисту 
тж.) screen; 3. (рекламний) bill
board; А.техн. panel; — управ
ління control panel; розподільний 
— switchboard.

щитовйдн || ий: —а залоза анат. 
thyroid gland.

щілйна 1. chink; crack; 2. анат.: 
голосова — glottis; 3. техн. aper
ture; 4. військ, slit trench.

щільн||ий 1. compact; dense; 
solid; 2. (про тканину тж.) thick, 
tight; 3. (близько розташований) 
tight-packed, close; —ими рядами 
in close order; —їсть compactness; 
density, solidity; —o closely, 
tightly

щільнйк див. стільнйк.
щітка (для волосся) (hair-) brush.
щ о1 займ. І. у різн. знач, what;

— це (таке)? what is this?; 2. (який, 
котрий) what; that; which; це не 
те, — ми думали it is not what we 
thought; він не відповів, — мене 
здивувало he did not answer, which 
surprised me; -ф- — завгодно any
thing; ні за — never; not for world;
— з того? well, what of it?

щ о2 спол. that (часто опускає
ться); сподіваюсь, — ви прийдете 
I hope (that) you will come.

щоб 1 .спол. (виражає мету) 
so as to, in order to, so that; він 
прийшов, — вас побачити he came 
(in order) to see you; 2. спол.: про
поную, — доповідь зробив він 
I suggest that he should make the 
report; скажіть йому, — він ішов 
tell him to go away; 3.част.- ~  
цього більш не було! it must never 
happen again; -ф- з тим —, так — 
so that.

щовечора every evening, 
щогла mast; (телевізійна та ін.) 

tower-
щогодйн || и hourly, every hour; 

—ний hourly.
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.щодалі in the course of time; 
gradually.

щоденн і  нй daily; ~a газета 
daily (paper); ~ i  турботи daily /  
everyday cares, 

щоденник diary.
щод&ню, щодня daily, 6very 

day.
щодо about, of, concerning, in 

regard to; ~  мене as to me, as far 
as I am concerned, 

щод̂ гху with all one’s might, 
щойно just (now) ; він ~  прийшов 

he has just come, 
щока cheek.
щоміся Ц ця monthly, every month; 

~чний monthly; ~чник monthly 
(magazine), 

щонайбільше at moet. 
щонайменше at least, 
що-небудь something; (у пит. 

і запереч, реченнях) anything, 
щоночі 6very night, nightly, 
щоправда true, 
щораз (у) every time.

ювелір jeweller; ~ний jewelry 
attr.; jeweller’s; перен. fine, ex
quisite; ~ний магазин jeweller’s 
(shop); ~ н і вйроби jewelry.

ювілей anniversary; jubilee; ~ний 
jubilee attr.; ~не видання jubilee 
edition; ~на сесія anniversary ses
sion.

ювіляр hero of the day. 
югослав Yugoslav; ~ськнй Yu

goslav (ian).
юна II к youth, young man; ~цтво 

14 Укр -англ, словник

щоранку every morning. 
щорічн||ий убагіу, annual; ~ик 

year-book, annual; ~ о  див. щороку, 
щороку yearly, every year, 
щосили див. щодуху, 
щось 1 займ. див. що-небудь. 
щось2 присл. 1. (якось) rather, 

a bit; ~  мені негаразд I don’t feel 
quite well somehow; 2. (чомусь) 
somehow, for some reason; мені ~  
не віриться somehow I can’t be
lieve; 3. (приблизно) about.

щотижневи || й weekly, every 
week; ~ k weekly (magazine), 

щотижня every week, weekly, 
щохвилини every minute, 
щука pike.
щулити 1. (очі) narrow, screw 

up; 2. (вуха) lay (one’s ears) back.
щупальц||е, частіше ~я мн. ten

tacle (s); (вусики) feeler (s). 
щупати feel, touch, 
щуплий ро$м. рйпу, skinny, 
щур 1 зоол. (пацюк) rat. 
щур2 зоол. (птах) pine-finch.

1. збірн. young people, youth;
2. (юність) youth; ~ цький youth
ful.

юнга мор. (ship’s) boy. 
юн||ий young; youthful; театр 

~ого глядача young people’s the
atre.

юність 1. youth; 2. збірн. young 
people, youth.

юннат (юний натураліст) young 
naturalist.

Юпітер (планета) Jupiter.
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юпітер (прилад для освітлення) 
Jupiter lamp, floodlight.

юрб || & crowd; ~йтися throng, 
pack; crowd (in, around).

юридйчн || ий legal, juridical; ~ий 
факультет legal advice bureau, 

юрисконсульт legal adviser, 
юриспруденція jurisprudence, law. 
юрйст lawyer.

юрма див. юрба, 
юрмйтися див. юрбйтися. 
юродйвий l.m ad, feeble-minded; 

2. як ім. God’s /  holy fool, 
юрта yurta (nomad's tent). 
юстйція justice, 
юхта yuft; Russian leather, 
юшка broth, soup; (рибна) fish- 

-soup.

Я
я І; це я it’s me; мене тут не 

було I was not here; щодо мене as 
to me; дайте мені книгу give me the 
book; give the book to me. 

ябеда sneak.
яблук || о розм. apple; Ф ~ o  не

згоди apple of discord; ~ y  ніде 
впасти there is hardly room to move, 

яблуневий apple attr. 
йблу || ня йрріе-tree; ~чний 

apple attr.; ~чний пиріг apple-pie; 
йрріе-tart.

явище l.phen6menon (pi. -na); 
fact, thing; 2. (подія) occurence, 

явір sycamore (maple), 
явка 1. presence; attendance; 

2. (конспіративне місце) secret ad
dress, safe house; 3. (конспіративна 
зустріч) secret meeting.

являЦти (собою) be; що він co- 
ббю ~ є?  what kind of person is 
he?

явн||ий (очевидний) obvious, evi
dent; ~ o  obviously.

явочнЦий: ~ a  квартира secret 
address; ~им порядком without 
previous permission, 

ягідни || й berry attr.; ~ к  (у лісі

та ін.) patch of berries; (у саду та 
ін.) sm£ll-fruit /  berry plantation, 

ягня lamb.
ягода berry; збірн. тж. small 

fruit; ф  одного поля ~  ~  birds 
of a feather, 

ягу&р jaguar, 
йдерний nuclear.
ядрб 1. у різн. знач, kernel; core, 

heart; (клітини) nucleus; 2. (гар- 
матне) cannon-ball; 3. спорт, shot; 
штовхати ~  put the shot.

яечн||ий egg attr.; ~ий порошок 
egg-powder; ~  а шкаралупа egg
shell; ~ я  fried eggs pi.; (розбов
тана) scrambled eggs pi.-, om
elet (te).

язик 1. tongue; 2. (дзвону) clap
per; 3. військ, information prisoner.

язик||атий (балакучий) talka
tive; chatty; (лихий на язик) gossipy; 
~овий tongue attr.

язичок 1 .анат. livula; 2. (чере
вика) boot-tongue, 

яйце egg; біол. ovum (pi. ova), 
як Х.присл. how; 2.наст, (вира

жає подив, обурення) what!; 3. спол. 
(при порівнянні) as; like; білий,
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~  сніг white as snow; 4. спол. 
(коли) when, every time; (з того 
часу як) since; б. спол. (будучи) 
as; раджу ~  друг I advise you as 
a friend; в. спол, (крім, тільки) 
but, except; кому ~  не тобі who 
else but you; ф  ~  би там не було 
at any rate, 

якбй if.
як || йй 1. (у питаннях: що за) 

what sort of; what; ~ a  сьогодні 
погода?; what’s the weather like 
today? 2. (який з багатьох) what; 
(з двох) which; ф  ~ а  людина! 
what a man!; ~йй жах how awful!

якйй-небудь some; (у запереч. 
і умови, реченнях) any.

якййсь some (...or other); a sort 
of.

як II ip І. мор. anchor; стояти на 
~орі lie at anchor; 2. ел. armature, 
rotor; ~ірний anchor attr.

якісний 1. qualitative; 2. (високої 
якості) high-quality attr. 

якість quality.
якнайбільший the biggest, the 

largest; the greatest, 
якнайкращий the best, 
якнайменший the smallest, the 

least.
як-небудь 1. somehow; (сяк-так) 

anyhow; 2. розм. (колись) some 
day /  time.

як-не-як still; (все-таки) and 
still.

якомога: ~  швидше as quick /  
fast as possible.

якось 1. (якимсь чином) some
how; він поводиться ~  дивно there’s 
something strange in his behaviour; 
2. (одного разу) once; ~  увечері 
one evening.

як-6т namely, for example, 
якр&з just, right, exactly, 
якут, ~ ка, ~ський Yaktit; ~ська 

мова Yakut, the Yakut language, 
якщо if.
ялйнЦа, ~ к а  fir (-tree), spruce.
яловичина beef.
яма pit, hole (тж. перен.).
ямб літ. iambus.
ямка зменш, від яма.
янкі Yankee.
янтар amber; ~ний amber; (про 

колір) amber-coloured.
япон||ець, ~ к а ,  ~ський Japa

nese; ~ська мова Japanese; the 
Japanese language, 

яр ravine, 
ярд yard, 
ярий див. яровий, 
ярлик label, 
ярмарок fair.
ярмо yoke; перен. тж. burden. 
яров||йй 1. spring attr.; ~ а  пше

ниця spring wheat; 2. ~ і  як ім. 
мн. spring crops.

ярус (у театрі) circle; другий 
~  йррег circle, 

ясен бот. ash (-tree), 
яскравий 1. bright; blazing; (про 

колір тж.) vivid; 2. перен. тж. 
striking,brilliant; ~  приклад vivid 
example.

ясла мн. 1. (для худоби) manger 
sg.; 2. (дитячі) (day) nursery sg.; 
creche sg. [kreijj. 

ясна мн. анат. gum sg. 
ясн || йй 1. clear, bright; (про 

погоду) fine; (безхмарний) serene. 
2. (чіткий) distinct; (про стиль) 
lucid, clear.

ясно 1. clearly; distinctly; 2, (без- 
ос., сьогодні ~  it is bright today;

14*
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the sky h  clear today; було 
що it was clear that, 

яструб hawk.
йтрйти chafe; irritate; ~  старі 

рйни re-open old sores, 
яхта yacht [jot].
ячмі U нннй barley attr.; ~нні кру

пи barley; ~ н ь  1 .бог. barley; 
2. (на оці) sty.

ящик 1. box; (пакувальний)
(packing-) case; 2. (висувна шухля
да) drawer, 

ящірка зоол. lizard, 
ящур вет. foot-and-mouth dieease.

Географічні назви
Австр&лія, Australia.
Австрія Austria.,
Аддіс-Аббба м. Addis Ababa. 
Адріатйчне море the Adriatic Sea. 
Азербайджан Azerbaijan 
Азія Asia.
Азовське море the Sea of Azov. 
Аккра м. Accra.
Албанія Albania.
Алжйр країна Algeria, Alg£r; 

м. Algiers.
Алма-Ата м. Alma-Ata.
Алтай гірська система the Altai; 

крцй Altai Territory.
Альпи the Alps.
Аляска Alaska. ,
Амазонка p. the Amazon. 
Америка America.
Амстердам м. Amsterdam. 
Амудар’я p. the Amu Darya. 
Амур p. the Amur.
Ангарй p. the Angara.
Англія England.
Анди the Andes.
Анкара м. Ankara.
Антарктйда the Antarctic Conti

nent
Антарктика the Antarctic (Re

gions).
Антверпен м. Antwerp.

Апенніни the Apennines. 
Аральське море the Aral Sea. 
Аргентйна Argentina.
Арктика the Arctic.
Атлантйчний океан the Atlantic 

Ocean.
Афганістан Afghanistan.
Афіни м.' Athens.
Африка Africa.
Аиїхабад м. Ashkhabad.

Багдад м. Baghdad.
Байкал оз. Lake Baikal.
Бак^ м. Baku.
Балканський півострів the Balkan

Peninsula.
Балк&нські гбри the Balkan Moun

tains.
Балтійське мбре the ВДНіс Sea. 
Бангкок м. Bangkok.
Бангладеш Bangla Desh. 
Баренцове море the Barents Sea. 
Бейрут м. Beirut, Beyrbuth. 
Бельгія Belgium.
Берінгове мбре the Bering Sea. 
Берінгова протбка the Bering

Strait.
Берлін м. Berlin.
Берн м. Bern(e).
Бєлгр&д м. Belgrade.
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Бєлорусь Byelortissia.
Бтіікек м. Bishkek.
Біле мере the White Sea. 
Бірмінгем м. Birmingham.
Бісау л. Bissau.
Біск&йськя затока the Bay of

Biscay.
Болгарія Bulgaria.
Болівія Bolivia.
Бомбей м. Bombay.
Бонн м. Bonn.
Бостон м. Boston.
Босфор the Bosporus.
Браззавіль м. Brazzaville. 
Бразйлія м. Brasilia; країна 

Brazil.
Брюссель м. Brussels.
Будапешт м. Budapest. 
Буенос-Айрес м. Buenos Aires.

Варшава м. Warsaw.
Вашингтон м. Washington. 
Великобританія Great Britain. 
Венесуела Venezuela.
Венеція м. Venice. ,
Вест-Індія the West Indies. 
В'єтнам Vietnam.
Відень м. Vienna.
Вільнюс м. Vilnius.
Вірменія Armenia.
Вісла р. the Vistula.
Волга р. Volga.
Волгогрід м. Volgograd.

Га&га м. the Hague.
Гавйиа м. Havana.
Гаїті Haity.
Гайана Guyana.
Гана Ghana.
Гвінейська Республіка the Repub

lic of Guinea.
Гвін&я-Бісау Guinea-Bissau.

Гібралтар Gibraltar.
Гімалаї the Himalaya (s).
Глйзго м. Glasgow.
Голландія Holland.
Гольфстрім the Gulf-stream. 
Гонконг м. Hong-Kong. 
Гренландія Greenland.
Греція Greece.
Грінвіч м. Greenwich.
Грузія Georgia.

Данія Denmark.
Дарданелли the Dardanelles.
Делі м. Delhi.
Дніпро p. the Dnieper.
Дністер p. the Dniester.
Дон p. the Don.
Донбас the Donbas (s), the Donetsk 

Basin.
Дублін м. Dublin.
Дувр м. Dover.
Дунай p. the Danube.
Душанбе м. Dyushambe.

Едінбург м. Edinburgh.
Еквадор Ecuador.
Ельбрус Elbrus.
Естонія Estonia.
Ефіопія Ethiopia.

Європа Europe.
Єгйпет Egypt.
Єнісей p. the Yenisei.
Єреван м. Yerevan.

Жовте море the Yellow Sea. 
Женева Mr Geneva.

Запоріжжя м. Zaporizhzha.

Ізраїль Israel.
Індійський океан the Indian Ocean*
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Індія India.
Індокитай n-ів Indochina. 
Індонезія Indonesia.
Ірак Iraq.
Іран Iran.
Ірландія Ireland.
Ісландія Iceland.
Іспанія Spain.
Іссик-Куль дз. Issyk Kul.
Італія Italy.

Йємен Yemen; Йєменська Араб
ська Республіка the Yemen Arab 
Republic.

Йорданія Jordan.

Кабул м. Kabul, тж. Kabul. 
Кавказ the Caucasus.
Казахстан Kazakhstan.
Казбек Kazbek.
Каїр м. Cairo.
Калькутта м. Calcutta.
Кама р. the Kama.
Камчатка п-ів Kamchatka.
Канада Canada.
Канберра м. Canberra.
Каракас м. Caracas.
Карачі м. Karachi.
Карпати, Карпатські гори the 

Carpathians, the Carpathian Moun
tains.

Карське море the Kara Sea. 
Каспійське море the Caspian 

Sea.
Каунас м. Kaunas.
Кембрідж м. Cambridge.
Київ м. Kiev.
Киргизстан Kirghizstan.
Китай China.
Кишинів м. Kishinev.
Кіпр о-в і держава Cyprus. 
Коломбо м. Colombo.

Колумбія Colombia.
Конакрі м. Conakry.
Конго Congo.
Конго р . the Congo.
Копенгаген м. Copenhagen. 
Кордільсри the Cordillera (s). 
Корейська Народно-Демократйч- 

на Республіка the Korean People’s 
Democratic Republic; Корея Korea; 
Республіка Корея Republic of Korea. 

Крим the Crimea.
Куба Cuba; Республіка Куба the 

Republic of Cuba.
Курйльські острови the Kuril (e) 

Islands.

Ладозьке озеро Lake Ladoga. 
Ла-Манш the English Channel. 
Лаос Laos.
Латвія Latvia.
Лена p. the Lena.
Литва Lithuania.
Ліван Lebanon.
Ліверпуль м. Liverpool.
Ліма м. Lima.
Ліссабон м. Lisbon.
Лондон м. London.
Лос-Анджелес м. Los Ange

les.
Люксембург Luxemburg.
Львів m . Lviv.

Мадагаскар о-в Madagascar. 
Мадрід м. Madrid.
Мала Азія Asia Minor.
Малайзія Malaysia.
Малі Mali.
Манчестер м. Manchester. 
Марокко Morocco.
Марсель м. Marseilles.
Мексика Mexico.
Мельбурн м. Melbourne.
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Мехіко м. Mexico.
Мінськ м. Minsk.
Міссісіпі р. the Mississippi. 
Міссурі р. the Missouri.
Молдова Moldova.
Монголія Mongolia.
Монтевідео м. Montevideo.
Москва м. Moscow; р. the Moskva. 
Мюнхен м. Munich.
М’янма Myanmar.

Народна Демократична Республі
ка Йбмен the People’s. Democratic 
Republic of Yemen.

Нева p. the Neva.
Нідерланди the Netherlands. 
Нікарагуа Nicaragua.
Ніл p. the Nile.
Нова Зеландія New Zealand. 
Новйй Орлеан м. New Orleans. 
Норвегія Norway.
Нью-Йорк м. New York. 
Ньюфаундленд o-в Newfoundland.

Об p. the Ob.
Одеса м. Odes (s)a.
Ока p> the Oka.
Оксфорд м. Oxford.
Онезьке озеро Lake Onega.
Осло м. Oslo.
Оттава м. Ottawa.
Охотське море the Sea of Okhotsk.

Па-де-Кале the Strait of Dover. 
Пакистан Pakistan.
Памір the Pamirs.
Панама Panama.
Панамський кан&л the Panama 

Canal.
Парагвай Paraguay.
Парйж м. Paris.

Пекін м. Peking, Beijing.
Перська затока the Persian Gulf. 
Перу Регй.
Південно-Африканська Республі

ка the South African Republic. 
Північна Америка North America. 
Північне море the North Sea.

, Північний Льодовйтий океан the 
Arctic Ocean.

Піренеї the Pyrenees.
Португалія Portugal.
Прага м. Prague.
Преторія м. Pretoria.
Пхеньян м. Pyongyang.

Рангун м. Rangoon.
Рейк’явік м. Reykjavik.
Рейн p. the Rhine.
Рйга м. Riga.
Рйзька затока the Gulf of Riga. 
Рим м. Rome.
Ріо-де-Жанейро м. Rio de Janeiro. 
Росія Russia.
І^мунія R(o)umania.

Сальвадор El Salvador. 
Сан-Франціско м. San Francisco. 
Саудівська Аравія Saudi Arabia. 
Сахалін o -в Sakhalin.
Сахара the Sahara.
Сена p. the Seine.
Середземне море the Mediterran

ean Sea.
Сеул м. Seoul.
Сибір Siberia.
Сирдар’я p. the Syr Darya.
Сідней м. Sydney.
Сінгапур м. Singapore.
Сйрія Syria.
Сицйлія o-в Sicily. 
Скандінавський півострів Scan

dinavian Peninsula.
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Софія м. Sofia.
Сполучене Королівство Велико

британії І Північно? Ірл&ндії the
United Kmgdpm of Great Britain 
and Northern Ireland.

Сполучені Штати Америки (США) 
the United States of America (the 
USA).

Стамбул м. Istanbul.
Стокгольм м. Stockholm.
Судан the Sudan.
Суецький канал the Suez Can&l.

Таджикистан Tadzhikistan. 
Таїланд Thailand.
Тайвань o-в Taiwan.
Таймир n-ie Taimyr.
Таллінн м. Tallinn.
Ташкент м. Tashkent.
Тбілісі м. Tbilisi.
Тегеран м. Teh (e)ran.
Тбль-Авів м. Tel Aviv.
Темза p. the Thames.
Тйхий океан the Pacific Ocean. 
Тібет Tibet.
Тірана м. Tirana.
Токіо м. Tokyo.
Трієст м. Trieste.
Туніс країна Tunisia.
Туніс м. Tunis.
Туреччина Turkey.
Туркменистан Turkmenistan. 
Тянь-Шань Tien Shan.

Угорщина Hungary.
Уельс Wales.
Узбекистан Uzbekistan.
Україна Ukraine.
Улан-Б&тор м. Ulan-Bator.

Уругвай Uruguay.

Федератйвна Республіка Німеччи
на the German Federal Republic.

Філадельфія м. Philadelphia.
Філіппіни, Філліпінські острорй 

the Philippines, the Philippine Is
lands.

Фінляндія Finland.
Фінська затока the GeH of Finland.
Франція France.

Ханой м. Hanoi.
Харків m , Kharkiv.
Хартум м. Khart(o)6ni.
Хельсінкі м. Helsinki.
Хуанхе p. the Hwang Ho.

Чад Tchad.
Чернігів м. Chernigiv.
Чорне море the Black Sea.
Чехо-Словаччина Czechoslovakia. 
Чікаго м. Chicago.
Чілі Chile.
Чукотський півострів О мШ (зкі)

Peninsula.

Шанхай м. Shanghai. 
Швейцарія Switzerland. 
Швеція Sweden.
Шотландія Scotland. 
Шпіцберген о-в Spitsbergen. 
Шрі-Л&нка Shrl Lanka.

Ялта м. Yalta.
Японія Japan.
Япбнське море the Soa of Japan.
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HOW TO USE THE DICTIONARY

This is a general-purpose dictionary Of the Ukrainian language as it is 
written and spoken by educated people. All the Ukrainian head-words are 
given in alphabetical order here. When several words of the same root 
follow one another immediately, they are united in a common entry. In 
such a case the part of the head-word which repeats itself in all the Uk
rainian words of the entry, is separated from the variable part of it by 
two parallel vertical strokes. The head-word or its invariant part to the 
left of the strokes are substituted in the subsequent part of the entry with 
a tilde sign, thus:

дзерк || ало... ~альний (і. е. дзеркальний)
димити... ~ ся  (і. е. димйтися)
The Ukrainian alphabet and orthography are to a large extent phone

tically accurate, therefore phonetic symbols have not been used in this 
dictionary. Stress, however, is indicated for every word except monosyl
lables. A stress marked above a syllable to the right of the tilde indicates 
shift of the stress away from the part of the word represented by the tilde, 
thus:

зелен ||ий... ~іти (і. e. зеленіти)
When the head-word is used only in a certain word combination or a 

phrase, or when it has no separate English word as its equivalent, it is 
marked with a colon, which is followed by the whole phrase with its English 
translation, e. g.:

нанівець: зводити щось ~  set smth. at nought
The form of grammatical number is specially marked only in the case, 

when the Ukrainian head-word and its English translation are equivalent 
to each other in different number forms, e. g.:

гроші мн. money sg.
Homonyms are indicated by repetition of the head-word with a raised 

Arabic numeral as a separate word entry, e. g.:
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пас 1 слорт. pass
пас2 1. (пояс) belt; 2,техн. driving-belt
Ukrainian verbs have been introduced here in their imperfective aspect, 

which ю traditionally looked upon as the basic form of the verb. The cor
responding perfective aspect form is also supplied, but seldom used aspect 
forme of the same verb are usually omitted.

The dictionary gives Ukrainian adjectives only in the form of the 
masculine Nominative singular ending in -ий, -ій. The user is expected 
to be able to form from it the needed gender or number forms on his own, 
substituting the ending -а, -я for feminine, -e, -e for the neuter, or -i for 
the plural forms. Ukrainian adjectives often correspond to English nouns 
used as an attribute; those equivalents are marked with the abbreviation 
attr., e. g.*.

світловий light attr. (i. e. used as an attribute)
When a Ukrainian adjective can be used as a noun, it is specially marked 

with the abbreviation як ім. (і. e. as a noun) put in front of the English 
translation:

багатий... 2. як ім. rich man
Different meanings of the Ukrainian head word are marked off by Arabic 

numerals in a bob type, e. g.:
дерево I. tree; 2. (матеріал) wood
Close synonyms among English equivalents are separated with a comma, 

while more distant ones are marked off by a semicolon.
When two words are separated with an oblique stroke, that means that 

they are both usable in this case, e. g.:
виблискувати... ~  проти сонця shine /  glitter in the sun

which means that the above Ukrainian phrase may be translated into 
English in both ways — to shine in the sun, or to glitter in the sun.

The sign =  means that the proposed English translation may serve only 
as an approximate equivalent of the head word.

Idiomatic phrases are usually translated after the sign of a diamond 
(ф ) put at the end of the treating of the given meaning of the head-word 
or at the end of the entry.

All the additional explanations of the usage and meaning of the Ukrain
ian words are printed in italics and enclosed in brackets. Words or their 
parts printed in the Roman type in brackets, are equal variants of the trans
lation, e. g.:
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вйріб (manufactured) article (і. e. article, or manufactured article).
краватка (neck)tie (i. e. necktie, or tie)
Verbs and verbal phrases are often followed by a preposition in brackets 

to show the way to use them in a sentence, e. g.:
висловлювати... ~  свою думку (про) give one’s view (on)
The dictionary cannot be a substitution for a grammar, but users not 

sufficiently familiar with the fundamentals of the Ukrainian grammar, will, 
it is hoped, profit from the grammatical notes supplied below.
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NOTES ON UKRAINIAN GRAMMAR

Abbreviations:
Acc.— Accusative case, знахідний відмінок 
Dat.— Dative case, давальний відмінок 
Gen.— Genitive case, родовий відмінок 
Instr.— Instrumental case, орудний відмінок 
Loc.— Locative case, місцевий відмінок 
Nom.— Nominative case, називний відмінок 
Voc.— Vocative case, клична форма

NOUN (ІМЕННИК)
D e c l e n s i o n  1 includes nouns of the feminine and masculine gen

ders ending in -а, -я in the Nominative singular.
a) The hard stem group includes nouns ending in -a:

singular plural
Nom. стіна (wall) стіни
Gen. стіни стін
Dat. стіні стінам
Acc. стіну стіни
Instr. стіною стінами
Loc. на стіні на стінах
Voc. стіно стіни

stem group includes nouns ending in -я:

singular plural
Nom. земля (earth, ground) землі
Gen. землі земель
Dat. землі землям
Acc. землю землі
Instr. землею землями
Loc. на землі на землях
Voc. земле землі
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Singular plural
Nom. станція (station) станції
Gen. станції станцій
Dat. станції станціям
Acc. станцію станції
Instr. станцією станціями
Loc. ■а станції на станціях
Voc. станціє станції

c) The mixed group includes nouns with the stem ending in a skbttant:
singular plural

Nom. круча (steep slope) кручі
Gen. кручі круч
Dat. кручі кручам
Acc. кручу кручі
instr. кручею кручами
Loc. на кручі на кручах
Voc. круче кручі

N o t e s :  1. The Vocative case is used only for names of persons and 
personified objects. It ends in -о, -e, -e, -ю: сестра (sister) — Voc. сестро, 
земля (earth) — Voc. земле, Марія (Maria) — Voc. Маріє, доня (daugh
ter) — Voc. доню.

2. When the stem of the noun ends in two consonants, the -o- or -e- vowel 
is introduced between them in the Genitive plural: книжка (book) — 
книжок, іскра (spark) — іскор, зірка (star) — зірок, вишня (cherry-tree) — 
вишень, земля (earth) — земель.

3. The г, к, х consonants at the end of the noun stem change into з, ц, c 
before the -i inflection of the Dative and the Locative singular: дорога 
(road) ~  дорозі, ланка (link) — ланці, сваха (match-maker (woman)) — 
свасі.

4. The o, e vowels in the closed stem syllable may change kite і in the 
Genitive plural: робота (job, work) — робіт, особа (person) — осіб, noptaa 
(breed, race) — порід.

5. сім’я (family) is declined like земля (earth) with the form of the Geni
tive plural сімей.

D e c l e n s i o n  2 includes masculine nouns ending in a consonant 
(hard of soft), -й or -o in the Nominative singular, and neuter nouns 
ending in the same form in -o, -e or -я.

a) The hard stem group includes masculine nouns ending in a hard con
sonant, neuter and masculine nouns ending in -o:



Nom.
singular plural singular plural
завод (plant, works) заводи батько (father) батькй

Gen. заводу заводів батька батьків
Deri, заводу, заводові заводам батькові

батьку
батькам

Acc. завод заводи батька батьків
Instr. заводом завбдами батьком батьками
Loc. на заводі на заводах на батькові, 

на батьку
на батьках

Voc: заводе заводи батьку батькй
b) The soft stem group includes masculine 

nouns ending in -e, -я:
nouns ending in -ь, -й, neuter

Nom.
singular plural singular plural
учйтель (teacher) учителі поле (field) поля

Gen. учителя учителів поля полів
Dat. учителеві, учителю учителям полю полям
Acc. учителя учителів поле поля
Instr. учителем учителями полем полями
Loc. на вчителеві, 

на вчйтелі
на вчителях на полі на полях

Voc. учителю учителі поле поля
c) Masculine nouns with the stern ending in a sibilant, neuter nouns with 

the stem ending in a sibilant -|- -e.
singular plural singular plural

Nom. дощ (rain) дощі плече (shoulder) плечі
Gen. дощу дощів плеча плечей
Dat. дощу дощам плечу плечам
Acc. дощ дощі плече плечі
Instr. дощем дощами плечем плечйма
Loc. на дощі на дощах на плечі на плечах
Voc. доще дощі плече плечі

N o t e s :  1. The Vocative case singular for the second declension mascu
line nouns has the endings -у, -ю, -e: батько (father) — батьку, соловейко 
(nightingale) — соловейку, місяць (moonl — місяцю, гай (grove) —* гаю, 
професор (professor) —* професоре, Іван (Ivan) — Іване, хлопець (boy) — 
хлопче.

2. The Nominative and the Vocative singular and plural for the second 
declension neuter nouns have identical forms.

3. In the oblique cases several masculine nouns of this declension lose the 
-o- and -e- stem vowels: сон (dream) — Dat. сну, Instr. сном, Loc. у сні;
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день day— Gen. дня, Instr. днем, N от. plural дні. Diminutives with the 
suffix - o k  lose the vowel of this suffix in the oblique cases: лісок (small wood) —. 
Gen. ліска, Instr. ліском; ставок (pond) — Gen. ставка, Nom. plural 
ставки, Instr. singular ставком. Neuter noUns with the stem ending in two 
consonants get the -o- or -e- vowel inserted between them: вікно (win
dow) — Gen. plural вікон, серце (heart) — Gen. plural сердець.

4. Several masculine nouns change their I stem vowel into o or e in the 
oblique cases; кінь (horse) — Gen. коня, віз (cart) — Gen. воза, камінь 
(stone) — Gen. каменя, село (village) — Gen. plural сіл.

5. The r, k, x consonants at the end of the stem of nouns change into 
з, ц, c before the -i inflection of the Local case singular: поріг (threshold) — 
на порозі, луг (meadow) — у лузі, рік (year) — у році, поверх (floor) — 
на поверсі. The same consonants change into ж, ч, ш before the -e inflec
tion of the Vocative case singular: друг (friend) — друже, байрак (gully) — 
байраче. The soft ць consonant changes into ч in the same case: хлопець 
(boy) — хлопче, кравець (tailor) — кравче.

D e c l e n s i o n  3 includes feminine nouns ending in a consonant and 
also the noun мати (mother):

Nom.
singular 
тінь (shadow)

plural ' 
тіні

singular 
мати (mother)

plural
матері

Gen. тіні тіней матері матерів
Dat. тіні тіням матері матерям
Acc. тінь тіні матір матерів
Instr. тінню тінями матір’ю матерями
Loc. у тіні у тінях на матері на матерях
Voc. тіне тіні мати матері

N o t e :  The noun мати (mother) belonging to this declension has the suf
fix -ep- in the Genitive, Dative and Locative singular and in all the cases 
of the plural. The forms of the Accusative and Instrumental singular have 
the suffix -ip-.

D e c l e n s i o n  4 includes neuter nouns ending in а-, -я which get the
suffix -ат-, -ят- or -ен- in the oblique cases.

Nom.
singular 
лоша (foal)

plural
лошата

singular 
ім’я (name)

plural
імена

Gen. лошати лошат імені імен
Dat. лошаті лошатам імені іменам
Acc. лоша лошат ім’я імена
Instr. лошам лошатами іменем іменами
Loc. на лошаті на лошатах на імені на іменах
Voc. лоша лошата ім’я імена



423

ADJECTIVE (ПРИКМЕТНИК)

1. The hard stem group of adjectives includes: a) adjectives having a 
vowel before the last consonant of the stem: дужий (strong), готовий (ready); 
b) adjectives having the suffix -h- attached to the consonant of the stem: 
книжний (bookish), модний (fashionable), c) all the possessive adjectives 
ending in the suffixes -ів, -їв, -ин, -їн: Петрів (Peter’s), Олексіїв (Alex’s), 
Славин (Slava’s), Маріїн (Maria’s)

The declension of a hard stem adjective:

masculine
singular

neuter feminine
plural 
all the

Nom. міцний (hard) міцне міцна
genders
міцні

Gen. міцного міцної міцнйх
Dat. міцному міцній міцним
Acc. = Nom.,/Gen. міцне міцну =Nom./Gen.
Instr. міцним міцною міцнйми
Loc. на міцному, на міцнім на міцній на міцнйх

2. The soft stem group.of adjectives includes all the adjectives with the 
stem in a soft consonant -h- or a vowel: братній (fraternal), задній (back), 
могутній (powerful), безкраїй (boundless).

The declension of a soft stem adjective:
singular

masculine neuter
Nom. могутній могутнє
Gen. могутнього
Dat. могутньому
Acc. =  Nom.I Gen. могутнє
Instr. могутнім
Loc. на могутньому,

на могутнім
The d e g r e e s  of  c o m p a r i s o n  of Ukrainian adjectives are formed 

in two ways:
1. Simple forms: the comparative degree is formed by means of the suf

fixes -Ш-, -1ш- added to the stem of the adjective: дешевий (cheap) —дешевший 
(cheaper), веселий (cheerful) — веселіший (more cheerful); the superlative 
degree is formed by means of the prefix най- added to the form of the com
parative: найдешевший (the cheapest), найвеселіший (the most cheerful).

2. Compound forms: the comparative degree is formed putting in front of 
the adjective the word більш (more): відповідальний (responsible) — більш

feminine
могутня
могутньої
могутній
могутню
могутньою
на могутній

plural
all the genders
могутні
могутніх
могутнім
=  Nom./Gen,
могутніми
на могутніх
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відповідальний (more responsible); the superlative is formed by means 
of the word найбільш (the most), preceding the form of the adjective: найбільш 
відповідальний (the most responsible).

N o t e ;  The simple form of the superlative can be reinforced by means 
of the prefix як- or що-: найкращий (the best) — якнайкращий (by far the 
best), найрозумніший (the cleverest) — щонайрозумніший (by far tbe cle
verest).

PRONOUN (ЗАЙМЕННИК)
D e c l e n s i o n  of  p r o n o u n s  

P e r s o n a l  p r o n o u n s ,  1st a n d  2nd p e r s o n s :
singular plural

Nom. я (І) ти (you, thou) ми (we) ви (you)
Gen. мене тебе нас вас
Dat. мені тобі нам вам
Acc. мене тебб нас вас
Instr- мною тобою нами вами
Loc. на мені на тобі на нас на вас

P e r s o n a l  p r o n o u n s ,  3rd p e r s o n :
singular plural

masculine neuter feminine all the genders
Nom. він (he) воно (it) вона (she) вони (they)
Gen. його, у нього п, у неї їх, у них
Dat. йому їй їм
Acc. його, на нього її, на неї їх, на них
Instr ним нею ними
Loc. на ньому, на нім на ній на них

I n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s :
Nom. хто (who) що (what)
Gen. кого чого
Dat. кому чому
Acc. кого що
Instr- ким чим
Loc. на кому, на кім на чому, на чім

R e f l e x i v e  p r o n o u n :
Nom. —
Gen. себб (oneselt)
Dat. собі
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Acc.
Iritfr.
Loc.

себб 
собою 
на собі

I n t e r - r  o g a t i  v e p o s s e s s i v e

singular

p r o n o u n s :
plural

masculine neuter feminine all the genders 
чиїNom. чий (whose) чиє чия

Gen. чийого чиєї чиїх
Dat. чийбму, чиєму чиїй чиїм
Acc. =  Nom./Gen. чиє чию =  Nom./Gen.
Instr. чиїм, чиєю , чиїми.
Loc. на чийому, 

на чи£му, 
на чиїм

на чиїй не чиїх

N o t e :  The pronouns який, котрйй (which, that) are declined Uke hard 
stem adjectives.

P o s s e s s i v e  p r o n o u n s :
singular plural

masculine neuter feminine a li the genders
Nom. мій (my, mine) моє моя мої
Gen. мого моєї моїх
Dat. моєму моїй моїм
Acc. =  Nom (Gen. моє мою =  Nom./ Gen.
Instr. моїм моєю , моїми.
Loc. на моєму, на моїм на моїй на моїх

N o t e :  The pronoun свій (one’s) is declined like the pronoun мій (my).
singular plural

masculine neuter feminine all the genders
Nom. наш (our(s)) наше наша наші
Gen. нашого нашої наших
Dat. нашому нашій нашим
Acc. — Nom./Gen. наше нашу =  Nom./Gen.
Instr. нашим нашою нашими
Loc. на нашому, на нашій на наших

на нашім

N o t e :  The pronoun ваш (your(s)) is declined like the pronoun наш 
(our(s)); the pronoun їхній (their) is declined as a soft stem adjective.
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D e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s :
singular plural

masculine neuter feminine all the genders
Nom. цей (this) це ця ці (these)
Gen. цього цієї цих
Dat. цьому цій цим
Acc. =  Nom./Gen. це цю — Nom./Gen.
Instr. цим цією цими
Loc. на цім, 

на цьому
на цій на цих

Nom. той (that) те та ті (those)
Gen. того тієї, тої тих
Dat. тому тій тим
Acc. =  Nom./Gen. те ту =  Nom./Gen.
Instr. тим тією, тою тйми
Loc.
I n d e f

на тому, на тім 
i n i t e  p r o n o u n :

singular

на тій на тих 

plural
masculine ' neuter feminine a ll the genders

Nom. весь (all) все вся всі
Gen. всього всієї всіх
Dat. всьому всій всім
Acc. =  Nom./Gen. все всю =  Nom./Gen.
Instr. всім всією всіма
Loc. на всьому, на всім на всій 

NUMERAL (ЧИСЛІВНИК)

на всіх

a) C a r d i n a l  n u m e r a l s ,  declension: 
один (one)

singular plural
masculine neuter feminine all the genders

Nom. одйн одно (одне) одна одні
Gen. одного однієї, одної однйх
Dat. одному одній однйм
Acc. =  Nom./Gen. одно (одне) одну, =  Nom./Gen.
Instr. одним однією, одною однйми
Loc. на одному, 

на однім^
на одній на однйх
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два, дві (two) три (three) чотири (four)
Nom. два, дві три чотйри
Gen. двох трьох чотирьох
Dat. двом трьом чотирьом
Acc. Nom./Gen. =  Nom./Gen. =  Nom./Gen.
Instr. двома трьома чотирма
Loc. на двох на трьох на чотирьох

п’ять (five) шість (six) сім (seven)
Nom. п’ять шість сім
Gen. п’ятй, п’ятьох шестй, шістьох семй, сімох
Dat. п’яти, п’ятьом шестй, шістьом семй, сімом
Acc. п’ять, п’ятьох шість, шістьох сім, сімох
Instr. п’ятьма, п’ятьома шістьма, шістьома сьома, сімома
Loc. на п’ятй, на п’ятьох на шестй, на шістьох на семй, на сімох

N o t e s :  1. Cardinal numerals from вісім (eight) to двадцять (twenty), 
and the numerals тридцять (thirty), п’ятдесят (fifty), шістдесят (sixty), сім
десят (seventy) are declined like the numeral п’ять (five).

2. Numerals сорок (forty), дев’яносто (ninety), сто (hundred) have the 
ending -a in all the cases except the Nominative and Accusative (і. e. сорока, 
дев’яноста, ста).

двісті (two hundred) триста (three hundred)п’ятсот (five hundred)
Nom. двісті трйста п’ятсот

4 Gen. двохсот трьохсот п’ятисот
Dat. двомстам трьомстам п’ятистам
Acc. двісті, двохсот трйста, трьохсот п’ятсот, п’ятисбт
Instr. двомастами трьомастами п’ятьмастами

п’ятьомастами
Loc. на двохстах на трьохстах на п’ятистах

N o t e s :  1. The numeral чотириста (four hundred) is declined like триста 
(three hundred).

2. The numerals шістсот (six hundred), сімсот (seven hundred), вісімсот 
(eight hundred), дев’ятсот (nine hundred) are declined like п’ятсот (five hun
dred).

3. The numerals тисяча (thousand), мільйон (million), мільярд (billion) 
are declined like nouns.

b) Or di nal  n u me r a l s  are declined as the hard stem adjectives, 
except третій (third) which is declined as a soft stem adjective.



428

PREPOSITION (ПРИЙМЕННИК)
Nouns are to be used after prepositions in the following grammar cases: 
Genitive — after без, біля, від, для, до, з-за/із-за, з-під, проти, серед, 

з, за, між, в /  у;
Accusative — after над, під, перед, поза, на, о/об, по, з, за, між, в/у; 
Instrumental — after над, під, перед, поза, з, за, між;
Locative — after на, о/об, по, в/у.

VERB (ДІЄСЛОВО)
T h e  A c t i v e  V o i c e
T h e  P r e s e n t  Te n . s e
Verbs of the f i r s t  c o n j u g a t i o n  have the endings -у (-ю), -еш 

(-єш), -e (-в), -емо (-емо), -ете (-ете), -уть (-ють) tn the present tense, 
вести (lead), м&зати (smear), співати (sing)

singular plural
1st person веду, мажу, співаю ведемо, мажемо, співаємо
2nd person ведеш, мажеш, співаєш ведете, можете, співаєте
3rd person веде, маже, співає ведуть, мажуть, співають

Verbs of the s e c o n d  c o n j u g a t i o n  have the endings -у (-ю), 
-иш (-їш ), -ить (-їть), -имо (-їмо), -ите (-їте), -ать (-ять) in the present
tense.

крич&ти (shout), радити (give advice), стояти (stand)

1st person 
2nd person 
3rd  person

singular
кричу, рйджу, стою, 
кричйш, радиш, стоїш 
кричить, радить, стоїть

plural
кричимо, радимо, стоїмо 
кричите, радите, стоїтб 
кричать, радять, стоять

No t e :  Reflexive verbs of the first conjugation have the soft consonant 
ть inserted before the -ся particle in the third person singular: вона миє (she 
washes smth.) — вона миється (she washes herself).

T h e  P a s t  T e n s e
Ukrainian verbs in the past tense Active have gender forms masculine, 

feminine and neuter. The masculine form is formed by means of the suffix 
-в when the stem ends in a vowel: робити (to work) — робй-в ((he) worked), 
читати (to read) — чита-в ((he) read). When the stem ends in a consonant, 
the past tense suffix disappears: бігти (to run) — біг ((he) ran). The e root 
vowel may be changed into і: нести (to carry) — ніс ((he) carried), пекти 
(to bake) — пік ((he) baked).
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Feminine and neuter forms of the past tense singular are formed with 
the suffix -л- and the gender endings attached to it (-a for feminine, -o for neu
ter): робити (to work) —робй-л-а ((she) worked), робй-л-о ((It) worked), 
бігти (to run), — біг-л-а ((she) ran), біг-л-о ((it) ran).

Plural forms of the past tense do not have gender distinctions. They are 
formed with the suffix -л- and the usual plural ending -и: робйти — робй-л-и 
(they) worked), бігти — біг-л-и ((they) ran).

T h e  F u t u r e  T e n s e
The Simple Future Tense is used only with perfective verbs having the 

same endings as the Present Tense: я роблю (I make) — я зроблю (I shall 
make).

Perfective verbs посіяти (sow), зробйти (make): 
singular plural

1st person посію, зроблю посіємо, зробимо
2nd person посієш, зробиш посієте, зробите
3rd person посіє, зрббить посіють, зроблять

Imperfective verbs have two ways of expressing a future action. The Com
pound Future Tense is formed by means of the auxiliary verb б$пги (to be) 
in the Future Tense and the infinitive of the conjugated verb.

сіяти (to sow):
singular plural

1st person буду сіяти
2nd person будеш сіяти
3rd person буде сіяти

будемо сіяти 
будете сіяти 
будуть сіяти

The Composite Future Tense is formed by adding to the infinitive of the 
conjugated verb corresponding personal endings of the archaic verb йняти: 
-му, -меш, -ме, -мемо, -мете, -муть.

singular 
1st person сіятиму
2nd person сіятимеш
%rd person сіятиме

plural
сіятимемо
сіятимете
сіятимуть

T he P a s s i v e  V o i c e
The passive action is expressed by means of the postfix -ся attached 

to the corresponding active personal form of the verb:
Робітникй будують школу. (Workers build a school.)
Школа будується швйдко. (The school is being built fast.)
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I r r e g u l a r  v e r b s
бути (to be)
The verb бути (to be) has a single form of the Present Tense for all the per

sons and numbers: (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони) є.
In the Past Tense it has the singular forms: masculine — був, femi

nine — була, neuter — було, and a single plural form for all the genders — 
булй.

In the Future Tense the verb бути is declined in the following way;
singular plural

1st person буду будемо
2nd person б>’деш будете
3rd person буде б)'дуть

їсти (to eat)

The forms of the Present Tense:
singular plural

1st person їм їмо
2nd person їси їсте
3rd person їсть їдять

The forms of the Past Tense: singular: masculine — їв, feminine — їла, 
neuter — їло, plural for all the genders — їли.

дати (perfective) (to give)

The Future Tense:
singular plural

1st person дам дамо
2nd person даси дасте
3rd person дасть дадуть

The forms of the Past Tense: singular: masculine — дав, feminine — дала, 
neuter — дало, plural for all the genders — дали.

No t e :  Derivatives of this verb — віддати (to give up, to return smth.), 
продати (to sell), etc. conjugate in the-same way as дати.

розпорісти (perfective) (to tell)
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The forms of the Future Tense:

singular
1st person розповім
2nd person розповіси
3rd person розповість

plural
розповімо
розповісте
розповідять

The forms of the Past Tense: singular: masculine — розповів, feminine — 
розповіла, neuter — розповіло, plural for all the genders — розповіли.

No t e :  Other verbs with the same root -віс-, e. g. доповісти (to report), 
оповісти (to tell), etc., conjugate in the same way as розповісти.
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